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Az oláh nyelv eredete. 
i 

Azon kezdem, hogy a magam-adta czímnek helytelenségét 
mutatom ki. Én t. i. nem taglalom sem azt a nyelvet, a melyet 
Magyarországon, Romániában, Bukovinában és Besszarábiában 
beszélnek, annál kevésbé azt, a mely a mai oláh írók legnagyobb 
részének könyveiben tárul elénk. Pl. oláh nyelv-e az, melyen 
TREBONIAN LAURIAN ír az ö hírhedt Tentamen criticum-jáb&n «Nu 
abére 'la face felicitate 'la, qui contentia 'la, pru a quella-á quelli 
qui volu so fia felici, nu abu de invetiare a addunare multu, verő a se 
contentare cu paucinu : Non satis facit felicitatem, sed contentus 
animus, quapropter qui felices esse volunt, non debent discere 
multa congerere, sed paucis contentos esse» (Tentamen criticum 
in originem, derivationem et formám linguae romanae in utraque 
Dacia vigentis, vulgo valachicas, Viennse, 1840. 292. lap). Vagy a 
miatyánk : «Patre nostru qui esci in celi, sanctifice-se nome teu; 
advenia regnu t eu ; fia voluntatea ta, assico in celo et in terra, 
pane nostra quotidiana da nőbe adie; et remitte nőbe debite 
nostre, assico et noi remittimu a debitori nostri; et nu ne induce 
ín tentatione, verő ne libera de malu» (57. 1.) Bizonyára nem, 
mert ennek a nyelvnek ott van a kútfeje LAURIAN koponyájában,, 
a nagy szerencséje az oláh irodalomnak, hogy csak egy pár korlá
tolt léleknek szolgált táplálékul. 

Természetes tehát, hogy nem erről, hanem a b e s z é l t , , 
v a g y i s a n é p i e s o l á h n y e l v e r e d e t é r ő l kell értekez
nem, s hogy világosabban fejezzem ki magamat: a h á r o m 
o l á h d i a l e k t u s e r e d e t é r ő l . * ) 

*) A legnagyobb helytelenségnek tartom a «dáko-, macedo- és istro-
oláh» elnevezéseket, mert ezek politikai s nem tudományos megjelölé-
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258 ALEXICS GYÖRGY. 

Mivel azonban nyelvészeti kérdés keretén belül lehetetlen 
tárgyalnom a részt, a nélkül hogy az egészet ne érintsem, s mivel 
abban a megállapodásban van az egész tudományos világ, hogy az 
oláh nyelv ép olyan sarjadéka a latinnak, mint az olasz dialek
tusok, mint Portugalliának, Spanyolországnak, Francziaország-
nak, Belgium délkeletének s java részben Svájcznak sok száz idio-
mája; akként kell tehát formuláznom tételemet, hogy vizsgálom 
az új-latin nyelvek eredetét általában, részletesen pedig az oláh 
dialektusokét. 

II. 

Az eddigi kutatások szerint, a melyeknek helyességéhez ugyan 
sok szó férhet, a következő hat uj-latin vagy román nyelv van: 
olasz,*) franczia, provánszál,**) spanyol, portugál s oláh. Ámde 

sek ; azonkívül meg nem is igazak. Én a következő földrajzi neveket aján
lom : északi (dáko), déli (macedo) s nyugati (istro) oláh dialektus. 

*) ASOOLI tanulmányai (Archivio Glottologico. I. kötet) a 1 a d i n t 
kiválasztották az olasz dialektusok sorából s most már önálló, sajátos 
jellegű nyelvnek tekintik. Föloszlik három különböző csoportra: keleten 
a f r i a u l i , melyet több mint 450 ezer ember beszél, kezdve Olaszország
ban a Tagliamentótól egész Görzig Ausztriában. Középen van a ladin, me
lyet anyanyelvül vall több mint 90 ezer ember, Tirolnak két pontján is 
valamelyes távolságban az Etschtől. Nyugaton (a grigioni kantonban) talál
juk a románcsó-t; közel 40 ezer ember beszéli. 

**) Sokan a katalaunit elkülönítik a provánszáltól, de a benne levő 
sajátságok nem elegendők arra, hogy ezt kötelezőnek fogadjuk el. Annál 
inkább elegendők, a miket ASCOLI födözött föl egy másik idiomában, mely 
a franczia és a provánszál között á l l ; ezt franko-provánszálnak nevezik. 
í m e a bizonyítási mód, melylyel a kiváló nyelvtudós munkáját bevezeti 
(Arch. Glott. I I I . 61—62.): « F r a n k o - p r o v á n s z á l -nak hivom azt a 
nyelvtypust, a mely tartalmazza sajátos tulajdonságain kívül mindazon voná
sokat, melyek részben közösek a francziában, másrészt pedig a prován-
szálban, s nem származnak valamelyes későbbi összeolvadásából az idegen 
elemeknek, hanem saját függetlenségének tanúi, s egyenlők azon sajátsá
gokkal, melyek elkülönítik a többi új-latin typusokat. Bár mindama dia
lektusok, melyekben a f r a n k o - p r o v á n s z á l jelleg megvan, még sok 
finom megkülönböztetésre szorulnak, valaminthogy a többi egyéb új-latin 
complexumok i s ; mégis ha földrajzilag vizsgáljuk a kérdést, azok egy sza
kadatlan egészet képeznek. A f r a n k o - p r o v á n s z á l nyelvnek végső 
határait szigorúan megszabni utólagos tanulmányoknak feladata.» A f r a n k o-
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mennyi furcsa vélemény látott napvilágot, míg a tudomány a 
mai eredményt összegezte! Tanulságul nem árt egynehányat fel
sorolnunk, 

PERION JOACHIM (De origine linguae gallicae et eius cum grasca 
<?ognatione dialogorum librilV. Paris, 1555.) afranczia nyelvet a gö
rögből származtatta. GIAMBULLARI azt bizonyítgatta az olaszról, 
hogy az etruszk nyelvből ered, a mely — szerinte — az arámi
nak leánya, a khaldeusinak s a hébernek pedig testvére. Es mivel 
ő abban a ritka szerencsében részesült, hogy «egy magas, so
vány, hosszuhajú, barna» örmény pappal megismerkedett, a ki 
megmondta neki, hogy Noe bárkája összeroncsolva ugyan, de azért 
mind e mai napig látható az örmény hegyeken, azt állítja, hogy a 
római Janus ajain-ból támadt, a mi «az arámi és héber nyelvben 
b o r t jelent és a n o -ból, a mely h í r e s t teszen, azaz híres a bor 
révén». Ez nem lehetett más, mint Noe, a szöllőültető, a ki Oenot-
riába, a bor hazájába jött el terjeszteni az arámi nyelvet s ((dicső
ségesen megfeneklett a Janiculumon.» 

GUICHARDT ISTVÁN 1606-ban a következő könyvet adta ki Pa
risban: «Harmonie étymologique des langues, oú se demontre, que 
tcutes les langues sönt descendues de l'hébra'ique.» Szerinte — és 
ezt a nézetet hány író vallotta! (pl CASAUBONUS: «Deus huius 
linguae páter, Moses verő interpres erat») — a héber nyelvet be
szélte Ádám a paradicsomban. 

A múlt században az olasz OUADRIO (Della storia e della 
ragione d'ogni poesia, Bologna, 1739.) azt hirdeti, hogy «a latin 
nyelvvel egyidőben született testvére az olasz, a pelazgoknak, 
oszkusoknak, görögöknek s talán a hébereknek is egykori nyelve 
. . . . Valamint a nem-teljes dolgok előbb támadnak a teljeseknél, 
e szerint közel jár a valóhoz, a ki azt állítja, hogy az egykori 
olasz nyelv előbb született, mint a művelt latin.» (I. 42.) 

VOLTAIRE gúnyosan emlegeti a keltomániában szenvedő phi-
lologusokat, a kik azt írják, hogy Ádám, Éva és a kigyó b r e t o n 
nyelven beszéltek. Különben a keltománia dühöng még ma is, a 
mire elég bizonyítékot szolgáltatnak a következők: «La Francé, 

p r o v á n s z á l nyelv járja Francziaország délkeleti részén, Svájczban a 
genfi, Vaud és Neuchatel kantonban; a friburgi ós a vallesi kanton nagyobb 
részében. 

17* 
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que sa magnanimité pousse aux quatre coins du monde pour porter 
secours á tout ce qui est faible, ne permettra pas qu'une littérature 
mére de la sienne languisse ou meure á ses cőtés. On a dit du pé-
lican qu'il nourrit ses petits avec son sang; on n'a pas dit que ces 
derniers se soient montrés ingrats pour cetté générosité sans exem
ple. Je me trompe, ü'y a un exemple, la langue celtique a nourri 
les langues de l'Europe, et en particulier celle de la Francé du 
plus pur de son sang, il est impossible qu'on dise de la Francé ce 
qu'on n'a pas dit des petits de pelican, q u ' e l l e a o u b l i é sa 
m é r e ! » (Mémoires publiéspar le Gongrés celtique International, 
1867.). 

Minek szaporítsam a szót azokkal az írókkal, kik fennen 
hirdették az oláh irodalomban, hogy az oláh nyelv régibb CICERO 
nyelvénél! *) Csak az a sajnos, hogy még elegen vannak, a kik az. 
effajta nézeteknek ma is hivői s vakon esküsznek rá. 

III. 

Lépten-nyomon hangoztatják, hogy a román nyelvek a latin
nak leány-nyelvei. Ez is afféle konvenczionális elnevezés, mely a 
dolgok valódi állását csak eltakarja. 

Ez a két kifejezés: « a n y a és l e á n y » szükségképen két kü
lönböző individualitást tételez föl, holott tényleg a dolog úgy áll, 
hogy az a nyelv, mely a másikból sarjad, alapjában nem egyéb az 
eredetinél; azaz u g y a n a z a n y e l v k é t k ü l ö n b ö z ő k o r 
s z a k b a n . 

Egy kiváló német romanista azt írja, hogy mindaddig, míg 
a dialektus és a nyelv viszonya nincs kellőkép tisztázva, beszél
jünk e g y e t l e n e g y román nyelvről, a mely számtalan dialek
tusban él. (SUCHIER: GRÖBER-nek Grundriss der romanischen Phi-
lologie» ez. vállalatában, I. 561.) 

Nagyon talpraesett FUCHS ÁGoSTONnak**) megjegyzése: «Azon 

*) MAJOR PETEK Lexicon-Budense (1825.) ez. munkájában ezt tanítja: 
((JÚLIUS CAESARA O 1 á h u l beszólt katonáival. Az oláh nyelv a latinnak 
anyja.s • ; • 
. **) Die romanischen Sprachen in ihrem Verháltnisse zum Lateinischen.. 

Hall, 1859. 53. 1. 
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részek, melyekben a román nyelvek különbözni látszanak a latin
tól, már meg voltak abban, ha mindjárt mint mag is.» Pl. PLAUTUS-
ban olvassuk: unus servus violentissimus ; CiCERonál: cum uno 
gladiátoré nequissimo; ós CURTTÜS EüFUsnál: Alexander unum 
animál est. E mondatokban már megleljük a román nyelvek hatá
rozatlan névelőjét. 

Ovipjusnál találjuk: insistam fortimente — e helyett: fortiter, 
€ATULLüsnál: obstinatamente perfer; ApuLEJusnál: iucundamente 
respondit stb. íme előzői az új-latin nyelvek ezernyi pl. olasz forti
mente, osiinatemente, giocondamente; fr. sainement; prov: sana-
ment; sp. sanamente stb. féle határozóinak, a melyek mind a 
mente ablativusi alaknak s a melléknévnek összetételei. 

Minden latin íróban lépten-nyomon rábukkanunk az amasti 
( = amavisti), amastis{= amavistis) amarunt (= amaverunt)-féle 
összevont alakokra; ezek, mint mindenki észreveheti, megfelelnek 
az olasz: amasti, amaste, amarono, a franczia: aimes, aimátes, 
aimérent, a spanyol: amaste, amasteis, amaron stb. formáknak. 

A habere ige rendszerint nem járta segédigének. De ki nem 
érzi annak, pl. CicERonak eme mondataiban: «Ad meam fidem, 
quam habent spectatam iam et cognitam, confugiunt. — Nec scrip-
tum habeo. — Eum autem emptum habebat. — De Caesaré . . . . 
satis dictum habebo.» 

VARRonál, LucRETiusnál s VERGiLiusnál találkozunk a mihi 
névmásnak mi rövidítésével. Némely kifejezés, melyet pl. olaszo
saknak hinnénk/ megvan már a latinban. pLAUTüsnál olvassuk: 
Ossa atque pellis sum (— son pelle e ossa; oláh: pele si os); 
Quodsisciret, essetalia oratio (=selo sapesse, sarebbe un altro dis-
corső); Non is sum, qui sum, nisi... (— non sono, chi sono, se non); 
Oleo tranquilliorem (= piu cheto delVolio). — CicERonál: Digito 
coelum attingere ( = toccare in ciel col dito); PETRONiusnál: Lacte 
gallinaceum, si quaesieris, invenies (= ci troveresti, se lo cercassi, 
anche ü latte di gallina; oláh: . . . lapte de pasere); *Nondum 
recepit ultimam manum (= non ha ancora avuto Vultima manó) 
stb.*) 

Nekünk tehát a román nyelveket úgy kell tekintenünk, mint 

*) L. MOEANDI : Origine della lingua italiana, Cittá di Castello, 1894. 
•VII. kiadás. 
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a beszélt latin nyelv folytatásait, mint a l i n g u a r u s t i c a mo
dern alakjait, melyek maradandóbban hirdetik Eóma dicsőségét 
minden győzelménél, hódításánál s emlékeinél. A román népek 
tehát l a t i n u l b e s z é l n e k ; anyanyelvük a népies latinnak egy-
egy dialektusa, a mely dialektussal az idők folyamatán történelmi 
nemzetekké váltak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a román 
nyelvek lassú átváltozások révén támadtak a latinból, a mi nor
mális időben megeshetett volna. A latin abban a küzdelemben, 
melyet győzelemmel vívott meg az idegenekkel, kikre ráerősza
kolta magát, sok tekintetben, kivált a kiejtésben, engedni volt 
kénytelen.*) Azonkívül a maga természetes fejlődése is többé-
kevésbbé változást szenvedett a politikai, vallási és társadalmi át
alakulások folytán. 

IV. • 
Bizonyára hosszú harczokat kellett folytatnia mindenfelé & 

latinnak a leigázott népek nyelveivel, de kivált ott, a hol Eóma 
hatalmát kevésbbé érezték, vagy a hol a régi anyanyelv**) nem segí
tette elő a latinnak gyorsabb győzedelmet; mert az természetes, 
hogy az eredeti szó kisebb ellenállást fejtett ki a neki megfelelő 
latinnal szemben, ha valamennyire is hasonlított hozzá. A hol az 
ellenállás és a nyelvkülönbözet erősebb volt, a latinkálás is las
súbb arányokban haladt. AÜLUS GELLIUS (Noctes Atticae, XI. könyv, 
7. fej.) nyomán igazolhatjuk, hogy Kr. u. a II. században a két 
Galliában és Etruriában beszélték még az eredeti idiómákat. Az 

*) SCIPIONE MAFFEII azt állítja az olaszról: ((Dialektusaink úgy kép-
ződtek, hogy a legrégibb időkben már különbözőképen ejtették s beszélték 
népiesen a la t in t ; ez a különbözet ama nyelveknek szelleméből támadt , 
melyek a latint megelőzték.)) ( Verona Hlustrata, Milano, 1825—26. I. 27. v. ö. 
II. '540—41.) «On peut dire que le francais est au fond du latin prononcé 
par des celtes.» (E. L I T T E É : Histoire de la langue francaise, Paris, 1882 I. 
2ö3.). — A régi umber nyelv s a modern umbro-római dialektusok 
hangtani viszonyára v. ö. CAIX: Osservazioni sul vocalismo italiano. Fló-
rencz, 1876. 

**) Körülbelül bizonyos, hogy a leigázott nemzetek legnagyobb része 
árja eredetű volt, tehát egy nyelvcsaládból való a latinnal. De nem vala
mennyi ; az ibérek pl. nem voltak árják s némelyek szerint a baszk nyelv 
ibér származású, de az is lassankint romanizálódik a spanyol és franezia. 
befolyás alatt. 
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is bizonyos, hogy a latin végre annyira magába temette azokat, 
hogy pl. a modern franczia nyelv alig húsz és egynéhány kelta 
szót ismer, s hogy a toszkánai dialektusokban épen csak egy-két 
etruszk elemet találunk, pl. clan (fiú), verse (tűz), gapos (szekér), 
damnos (\6) stb. 

Valamennyi román nyelv, kevés kivétellel, megőrizte a hang
súlyt ugyanazon szótagon, a hol azt a latinban találjuk. 

Valamennyi csak romjait tartotta fönn a latin eseteknek s 
nagyobb teret engedett a prsepositióknak, melyeknek használata a 
klasszikusoknál is itt-ott járta, pl. PLAUTUS : ad carnificem dabo, 
e helyett: camifici dabo; OVIDIUS: de duroferro setas = ex duro 
ferro setas stb. stb.*) 

Valamennyi elvesztette a semleges nemet, a mely amúgy is 
csupán a nominativusban és az accusativusban különbözött. A klasz-
szikusok is szolgáltatnak erre példát: commentarium és commen-
tarius, nuntium és nuntius, calamistrum és calamister stb; 

Valamennyi teremtett az unus és ille szókból határozatlan 
és határozott nevelőt,**) a minek nyomát már a régi latin írókban 
is találjuk. Valamennyiben a mente-féle határozó alak kapott lábra 
az -e és -ter (sane, fortiter) helyett; ennek magvát is felfödözzük a 
klasszikusokban. 

Valamennyiből hiányzik az amor-féle passivumi alak, mert 
az -r hang elesése után összetévesztették az act. amo-val; azért 
az esse és a múlt participium összetételéhez folyamodtak a passivum 
kifejezésére. Erre is találunk esetet a régi kor íróinál, pl. CAESAR : 
Gallia est omnis divisa in partes trés, e helyett: dividitur. Mivel 
pedig a futurum amabo, tacebo, dicam formái összeelegyedtek az 
imperfectum amabam, tacebam s a praesens coniunctivus dicam 

*) A provánszál s]]a régi franczia nyelv a XIV. század végéig kétféle 
nominativusi alakot ismert (v. ö. LITTRÉ id. művét) ; a sopraselvai ladin-
ban ma is él a latin -s nominativusi alak (ASCOLI : Arch. Qlott. VII . 407. 
426.). Az olaszban előfordul mint nominativus ladro és ladrone (— latro — 
latronem); moglie és mogliéra [ = mulier — mulierem), sarto és sartore 
(= sartor — sartorem) stb. (V. ö. DIEZ : Grammatik der romanischen 
Sprachen; ASCOLI: Arch. Glott. I I . 416—438.) 

**) A baleári katalauniban az ipse vált határozott névelővé; a sardi-
niai dialektusokban az egyes számban a su ós sa, a többesben pediga sos 

és sas alak járatos. 
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alakjaival, valamennyi román nyelv a jövő idő kifejezésére a habeo 
ige és az infinitivus összetételével él. E szerint amare + habeo-ból 
lett az olaszban : amar -j- hao, amar + ho formákon át amerö; a 
spanyolban: amaré — amar + he; a portugálban: amerei — 
amar + kei; provánsz.: amarai = amar + ai; a francziában: 
aimerai =? am^r + ai.1) 

Valamennyiből hiányzik a mértékes verselés; e helyett azon
ban teremtették a h a n g s ú l y o s t , melynek nyomait a régi satur-
niusi versekben találjuk.2) Erről tanúskodnak MARIUS VICTORIUS-

nak következő szavai: «Metró quid videtur esse consimile?— 
Ehythmus. — Ehythmus quid est? — Verborum modulata com-
positio, non metriea ratione, sed numerosa scansione ad iudicium 
aurium examinata, ut puto v e l u t i f .un t c a n t i c a p o é t a 
r u m v u l g a r i o r u m . » 8 ) 

Még a rím is előkerül itt-ott a klasszikus költőknél, pl.; 

«Non satis est pulchra esse poemata; dulcia s u n t o , 
Et quocumque volent animum auditoris a g u n t o . » 

(Hor.: Epist. II.) 
«Quot ccelum s t e l l a s , tot habét tua Roma p u e l l a s . r , 

(Ovid.: Ars. am. I.) 

Azaz a román nyelvek csak a fejlődés fokában különböznek 
a népies latintól, de sem a kereszténység, sem a népvándorlás és 
kereskedelem vagy a más népekkel való érintkezés és vérkeresztező
dés nem vetkőztette ki őket eredeti jellegükből, vagy csak nagyon 
kis részben. Leginkább szótári változást idézett elő bennük, gram
matikájuk java része azonban latin maradt. 

A kereszténység a domus-t lefoglalta az «isten házának» el
nevezésére a verbum-ot pedig vagy magára az «isten» szóra, avagy 
pedig az ő «igéjére».4) 

*) Amaro, amaraggio, amarajo stb. alakokra bukkanunk a régi olasz 
írókban s több mai dialektusban. 

8) V. ö. ZAMBALDI: Metriea greca e latina, Turin, 1882. 343—44, 1. 
3) V. ö. RAJNA: Le origini delV Epopea fvancese, Flórencz, 1884. 

513—14. 1. 
4) Sardiniában járja a domu ós domo «ház» jelentésben; Toszkánában 

itt-ott még a verbo eredeti jelentésben, a mi azonban, xígy látszik, későbbi 
irodalmi hatás. A ladinban él még a vierf ( = verbum), verva (= verba). 
[V. ö. ASCOLI: Arch. Glott. I . 127. 172.] Az oláh vorbd {— szó) és vorbesc 
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A népvándorlás, a kereskedelem egy csomó germán, arab ö 
görög elemet vitt be a nyugati román nyelvekbe. Az oláh (szláv, 
magyar, török stb, elemein kívül) s az Itália déli részén beszélt 
dialektusok görög szavakat ismernek nagyobb számmal, a spanyol 
és portugál viszont arabot.*) A francziában körülbelül 450-re rúg 
a germán elemek száma, az olaszban 140-re, a spanyolban és por
tugálban 50-re, az oláhban levők pedig, úgy látszik, egytől-egyig 
az erdélyi szászok s a bánsági németek révén kerültek be. Ez ele
mekkel egyetemben néhány képző is jutott a román nyelvekbe : 
-aldo, -ardo, -lingo (-ingó, -engo), pl. testardo, casalingo, Marti-
nengo stb.; aztán: -essa, -ismo, -ista, pl. leonessa, giudaismo,uma-
nista stb. 

MÜLLEK MIKSA Über deutsche Schattirung romanischer Worte 
ez. czikkében úgy nyilatkozott, hogy a román nyelvek a germán 
népek kiejtései; azaz annak a latinnak szülöttei, melyet a germá
nok tanultak meg. Később, miután LITTBÉ kimutatta e vélemény 
tarthatatlanságát, Újabb felolvasásaib&n (VI.) régi állítását nagy 
részében visszavonta. 

E vitának biztos eredményei röviden a következők: két vagy 
több rokonértelmű latin szó közül a barbárok azt foglalták le, 
melyben némi hasonlóságot éreztek eredeti szavukhoz, pl. a latin
ban a «tüz» fogalmát kétféleképen lehet kifejezni: focus és ignis. 
Az első csak azért maradt meg, mert közel állott a germán jeuer 
és funkeln szókhoz. (V. ö. oláh/oc). A «nagy»-ra volt magnus és 
grandis; az utóbbi maradt meg, mert a gross-hoz jobban hasonlí
tott. (V. Ö. olasz: grosso, oláh gros). A laxare és sinere közül az 
előbbinek adtak polgárjogot. (V. ö. ófn. lázán, gót: letan, újfn. 
lassen; oláh lásaré). 

Kétségtelen, hogy egyes hangtani jelenségeket meg se lehetne 

(= beszélek) a régi nyelv tanúsága szerint a XVI—XVII. században így 
hangzott: voroava és vorovesc. Arad s Bihar megyében tudtommal ma is 
használják. Nyilvánvaló, hooy itt a szláv govoriti (beszél) alak befolyását 
kell látnunk a vorba-ra, azaz egy vorbi-\-govoriti elegyedést kell föltételez
nünk. Az oláhban tehát a vorovesc az eredeti forma, mely a latin verbum-on 
alapszik s a kereszténység révén (iln principio erat verbum*) került az 
oláhba, ámde a szláv govoriti szótól szenvedett változást. 

*) DOZY és ENGELMANN : Glossaire des mots espagnols et poHuguais 
dérive's de Varabé, Leyde, 1869. 
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magyarázni, ha a germán befolyást megfontoláson kívül hagyjuk,, 
pl. a franczia haut és hurler (ófr. huller) szókat, melyek a latin 
altus- és ululare-hól származnak, nem lehetne elemeznünk, ha a 
germ. hoch és heulen szóknak aspiratáit nem veszszük számba. 

CAIX*) íme kritériumok figyelembevételét ajánlja: 1) a latin 
szóalak teljesen fölszívja a germánt, pl. a gót sada, habán, raihta, 
arján tökéletesen beleolvadtak a velők egyértókes és egybevágó 
latin szókba, azért tehát így ejtették: sazio vagy satollo, avere, 
retto, arare; 2) a latin szóalak módosult a germán kiejtéshez, pl. 
a toszkánai sdraiarsi s az umbriai strajasse a lat. sternere s a gót 
stranjan összetétele; az irod. olasz sparaqnares a lombardiai spará 
a lat. parcere s az ófn. sparön sarjadékai; írod. olasz: leccare a lat. 
lingere, ligurire és az ófn. lecchon eredménye; írod. olasz ruhare a 
lat. rapere s az ófn. roubőn-hól támadt; irod. olasz senno a lat. 
sensus s az ófn. sin elemek szülötte stb.; 3) két szó összekevere
dése egy harmadikat hozott létre, mely mindkét szülő bélyegét 
magán viseli, pl. irod. olasz quiderdone az ófn. widarlbn s a lat. 
donum (középkori lat. widerdonum) összetétele. 

V. 

A midőn azt állítjuk, hogy a román nyelvek a latinnak foly
tatásai, a latinon igen természetesen a n é p i e s 1 a t i n t értjük. 
Igen ám, de mi az a s e r m o p r o l e t a r i u s , q u o t i d i a n u s , 
u s u a l i s , v u l g á r i s , p l e b e i u s , r u s t i c u s , m i l i t a r i s , 
i n c o n d i t u s s miben különbözik a s e r m o e r u d i t u s-, p e r-
p o l i t u s - s u r b a n u s - t ó l ? Egy német író (SBELMANN: Jahres-
bericht über die Fortschritte der romanischen Philologie, I. 48—49.) 
azt állította, hogy alig két-három romanista van az egész tudós 
Germaniában, a ki e kérdésre világosan képes megfelelni. Az bizo
nyos, hogy egy román nyelv nem létezhetett, hanem igenis vég
telen sora a dialektusoknak. Az irodalmi latinnak csak teljesebb 
hangtana és megállapodottabb grammatikai formái valának, de 
n e m v o l t n y e l v a n y e l v m e l l e t t . 

A mikor CICERO így nyilatkozik barátja előtt: «Ain tan
dem? insanire tibi videris, quod imitere verborum meorum, ut. 

*) «Saggio sulla storia della lingua e dei dialetti d' Itália*, Parma, 1872_ 
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seribis, fulmina ? Tum insanires, si consequi non posses : 
quum verő etiam vincas, me prius irrideas, quam te, opor-
tet. Quare nihil tibi opus est illud a Trabea; sed potius 
aiíóxso^a meum. Veruntamen quid tibi ego videor in epistolis? 
nonne plebeio serryiojie ageretecum? Nec enim semper eodem 
modo. Quid enim simile habét epistola aut iudicio aut concioni ? 
Quin ipsa iudicia non solemus omnia tractare uno modo. Privatas 
causas et eas tenues, agimus subtilius: capitis aut jamae scilicet 
ornatius: epistolas verő quotidianis verbis texere solemus* 
{Ad Famüiares, IX. 21.), azzal azt akarja mondani, hogy stílusát 
és frázisait egészen máskép válogatja meg levélben, mintha pl. 
szónoklatot vagy filozófiai művet ír ; tehát n e m n y e l v e t cse
r é l . Épen ezt a magyarázatot kell adnunk QUINTILIANÜS eme sok
szor idézett szavainak : «Nam mihi aliam quandam videtur habere 
natúram sermo vulgáris, aliam viri eloquentis oratio» {Inst. Orator. 
XII.), hogy t. i. nem az irodalmi nyelv különbözik a népiestől, 
hanem csak az ember műveltségi foka szerint a k i f e j e z é s 
m ó d j a. LITTRÉ (id. müv.) ezt így fejezi ki : «Entre lui et le latin 
classique, il n*y ávait d'autre différence que le mai parlér ét le 
bien parler.» (Bevez, XIX.) . ' : 

Nagy tévedés volna azt hinni, hogy az irodalmi latin nyelv 
afféle petrefactum volt, a mely semmi változást nem szenvedett, 
mert az is épen úgy táplálkozott a köznapi nyelvből, épen úgy vett 
magába szókat, kifejezéseket a linguá vulgárisból, mint akármelyik 
modern irodalmi nyelv. Hogy többet ne említsek, ott van az a 
töménytelen synonyma {janua:porta, eqüus: caballus, torus: lectus, 
amare: diligeré), ott van az a tömeg kettős forma és vonzat {volgus: 
vulgus, adiutare: adiuvare, bucca: os,minaciae:minae,putus: 
puer; malediceré aliquem: malediceré alicui stb.), melyeknek népies 
vagy irodalmi eredetét ki volna képes meghatározni? 

Irodalmi volt pl. a mater szó, viszont a mamma népies hasz
nálatú volt, mely a gyereknyelv révén került belé s mégis ott 
találjuk MARTiALisnál (Epigr. I. 101.): 

«Mammas atque tatás habét Afra; sed ipsa tatarum 
Dici et mammarum maxima mamma potest.» 

Azt mondják némelyek, hogy a claudere alaknak vulgáris vál
tozata a cludere; pedig mindkettőnek irodalmi használatát ezer 
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meg ezer példával igazolhatjuk. Az elsőből származik a fr. clore, 
a másodikból az olasz chiudere (oláh chidere). A román nyelvek 
tehát nem csupán a népies latinnak módosult folytatásai, hanem 
örökösei egyúttal annak a nyelvnek is, melynek hangzatosságát s 
nagyságát végtelen időkig hirdetik VERGimusnak, Liviusnak, 
CicEEÓnak munkái; egy szóval annak a nyelvnek, melyet az «om-
nis populus romanusw beszélt. 

Az au kettőshangzó pl. a föliratok tanúsága szerint már a 
köztársaság korában o-ba olvadt a népies latinban, s mégis ma ott 
találjuk a szardíniái dialektusokban, a ladinban s az oláhban. A kö
zépkorban a provánszál még csak az au formát ismerte, valamint 
a spanyol s az olasz régi nyelvemlékek. A franczia chose ( = causa), 
chou ( = caulis) szavak története is arról tesz tanúságot, hogy e 
hangváltozás csak a középkor folyamán eshetett meg. 

A spanyol amistad, port. amizade, catal. és prov. amistat, 
ófr. amistié, olasz: amista nem származhatott az amicitia szóból, 
csak egy *amicitas (-atis) alakból. Az ósp. alna, ana, óport, alna, 
prov. alna, ófr. alna, újfr. aune, olasz: alna egy *alna s nem ulna 
szóra vezetendők vissza; épen úgy sp. abeja, port. abelha, prov. 
abelha, fr. abeille, olasz: pechia csak egy aptcula (rövid i-vel s 
nem apicula) alaknak lehetnek sarjadékai. Az oláh ascultare 
csak egy ascultare (s nem auscultare) formán alapulhat, valamint 
többi új-latin egyértékesei (ascuchar, eschuchar; escutar, escoltar; 
ascoter, escoter, écouter ; ascultare). A latin diurnns-ból az ófr. iorn, 
újfr. jour, olasz: giorno vált; a vetulus-ból fr. vieil, prov. velh, 
olasz: vecchio, oláh vechí; ellenben a diaconus és titulus, melyek 
irodalmi réven kerültek aromán nyelvekbe, nem mentek át azon a 
hangtani folyamaton, mint az előbb fölhozott két példa (fr. diaere, 
olasz: diacono e helyett fr. jaine, olasz : giacono ; fr. titre, olasz : 
titolo, holott ezt vártuk volna a franczia és olasz nyelv hangtör
vényei értelmében : teil, tecchiő). Ebriacus volt a népies alak, ebrius 
az irodalmi; az előbbi származékai a toszkánai: ubbriaco, a roma-
nesco dialektusban: imbriaco ; ósp. embriágo, prov. ebriac; míg a 
fr. ivre, s az irodalmi olasz: ebbro az utóbbi latin szóból támadt. 
A vulgáris canutus hajtásai az olasz: canuto, oláh cárunt, prov. 
canut, fr. chenu ; az irodalmi nyelvből ered a sp. cano. A PLAUTUsnál 
használatos allaudare, adlaudare szülöttei a prov. alauzar, sp. port. 
alabar ; a laudare-é pedig az olasz: lodare, oláh laudare, láudare, 
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fr. louer. A népies latin saliscia, salsitia ( = salis insicia) folyta
tásai a toszkánai: salsiccia, siciliai sosizza, sp. salchicha, fr. sau-
cisse, míg a MARTiALisnál s CiCERÓnál előkerülő lucanica szóból 
támadt a Milanóban s Velenczében járatos lugánega. A franczia és 
olasz cheval, cavallo a lat. caballus-t vallják eredetijükül (vala
mint nőnemű alakjaik a cavala-t), de a sp. yegua, oláh íapá, szar
díniái : ebba, port. prov. egua, ófr. iegue az irodalmi equa-t. A porta 
szóról mindenik román nyelv tud; az irodalmi ianua-ml csupán 
az éjszaki szard : gianna, déli szard, ennia ós nápolyi votajanne 
{volta-janne). Az ófr. clarner az irod. latin clo.mare-hő\ támadt; 
ófr. pesme = irod. lat. pessimus; ófr. assentir — irod. lat. assen-
tire; ófr. SŐ/UŐ = irod. lat. sifea. (V. ö. LITTRÉ id. műv.) 

Irodalmi eredetű pl. a fr. innocent, mert ha népies volna, 
ennuisant formát kellene adnia, a mint a nocentem-höl lett nuisant; 
a fr. chapitre meg épen azt az érdekes jelenséget mutatja, hogy 
egyik részében népies eredetű, a másikában pedig irodalmi. 

BRACHET ÁGOSTON (Dictionnaire etymologique de la langue 
frangaise) a következőleg osztályozza a franczia nyelv elemeit : 

Ismeretlen eredetű szók . — 650 
népies eredetű szók (4260): 
a) Latin elemek ... ... 3800 
b) Germán elemek... ... 420 
c) Görög elemek ... — 20 
d) Kelta elemek 20 
Idegen eredetű szók (922): 
a) Olaszok „ _ 450 
b) Provánszálok ... ... 50 
c) Spanyolok ... ... _„ ... 100 
d) Németek ... ... ... ... 60 
e) Angolok ... ... ... 100 
/ ) Szlávok (16), sémiták (110), kele

tiek (16), amerikaiak (20) 162 
Történeti eredetű szók (115), 
hangutánzók (40) ... 155 

Összesen _.,_ ... 5987 
Szerinte, ha az akadémiai szótár körülbelül 27,000 szavából 

levonjuk az 5,987 népies eredetűt, a maradék 21,000 szó az írók 
és — tegyük hozzá — a műveltebb elem termékei. 
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VIII. 

A császárság bukása csak a földrajzi római birodalmat temette 
magával, ámde azért híre és dicsősége ott élt továbbra is a szívek
ben, az örök városnak csupán hatalmát, gazdagságát s nagyszerű 
emlékeit rombolták le a barbárok, de fényét és nagy nevét kép
telenek voltak elhomályosítani. A római meghalt mint nemzet, de 
élt mint nép és folytatja magát mint nyelv ama nyelvekben, 
melyeknek ő adott életet. Az egyház még ugyanazon a nyelven 
beszélt, mint a régi költők; ama mértékekben, melyeknek korlátai 
közt egykor Jupitert és Venust dicsőítették, most Krisztusnak és 
Máriának istenségét zengik. Itáliában az olaszok ősei még hosszú 
ideig rómaiaknak érezték magukat, innen van az, hogy az olasz 
nyelvemlékek aránylag későbbi keletűek a francziáknál vagy pro-
vánszáloknál. Ott még a latin volt az irott dolgok nyelve, míg a 
provincziákban, messze a központtól, korábban foglalja el meg
illető helyét az irodalomban a nemzeti nyelv. 

Mennél korábbi időbe megyünk vissza, az új-latin nyelvek a 
ránk maradt nyelvemlékek tanúsága szerint annál jobban hason
lítanak egyrészt egymáshoz, másrészt pedig a latinhoz. Az az eskü, 
melyet 842-ben NÉMET LAJOS tesz KOPASZ KÁROLY testvérének, a 
legjobban igazolja állításunkat: 

«Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament 
d'ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo 
cist meon fradre Karle, et in aidha et in cadhuna cosa, si cum om per 
dreit son fradra salvar dift, in o quid il rni altresi fazet et ab Lndher 
nnl plaid nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karle in 
damno sit.» 

Ez a nyelv latin akar lenni, ámde a IX. század tudósai a 
klasszikus nyelv grammatikájával már hadilábon álltak s belevit
ték akaratuk ellen anyanyelvüknek kifejezéseit és nyelvtanát. 
Mert, hogy latinul törekedtek írni, arra ezernyi adat van, 
melyeknek legnagyobb részét a vulgáris nyelv kiforgatta latin 
jellegükből. 

A VII. század derekán egy pap eme szavakkal kereszteli a 
gyereket: «Ego te baptiso in nomine Patria et Filia et Spiritus 
Sancti,» a miből aztán kétség támadt, hogy érvényes-e a meg-
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keresztelés s az ügy ZAKARIÁS pápa ítélete elé került.*) GREGOROVIUS 
szerint ugyancsak eme században a pápák levelei sem a gramma
tikai, sem a logikai törvényeket nem tisztelték. 

A mai franczia nyelvnek autel szava a lat. altare szárma
zéka, s ezt csak akkép igazolhatjuk, ha a nyelvemlékek tanúságá
hoz folyamodunk, mert minél hátrább megyünk a századok
ban, annál nagyobb a hasonlóság a franczia s a latin nyelv 
között. A XI. században rábukkanunk az altér formára, később az 
altel-ie, melynek mai változéka az autel. A franczia áme szóra 
már gót (ahma) eredetét is ráfogták, ámde a IX. századbeli fran
czia nyelvemlékek ismerik az anima alakot, a miből a X. század
ban anime vált, a XI.-ben aneme s a XIIL-ban anme és amme. 
A prov. anma, arma, az olasz dialektusokban élő anema, alma, 
arma formák is igazolják a fr. áme történetét. 

Igen érdekes LiTTTRÉnek kísérlete, a ki DANTE Poklát néha 
ugyanazon rímekkel ófrancziára fordítja annak tanúságául, hogy a 
román nyelvek kezdetben nemcsak a latinhoz, de egymáshoz is 
jobban hasonlítottak. 

DANTE : 
«Per me si va nella cittá dolente, 
Per me si va nell ' eterno dolore, 
Per me si va t ra la perduta gente. 
Guistizia mosse il mio alto Fattore, 
Fecemi la divina Potestate, 
La sommá Sapienza e il primo Amore». 

LITTRÉ : 
«Per moi se va dans la citó dolente, 
Per moi se va dans Téteméi dolor, 
Per moi se va parmi la gént pullente, 
Justice m u t mon seuverain Fa i to r ; 
E t si me firent devine Poestés 
Eaisons hautisme et premeraine Amors . 

BAYNOUARD fordítása provánszálra: 
«Per me si va en la ciutat dolent, 
Per me si va en 1'eternal dolor, 
Per me si va tras la perduta gént. 
Justizia moguet el mieu alt Fachor ; 
Fez mi la divina Potestat, 
La summa Sapienza e'l prim' Amor». 

*) DEMOGEOT : Historie de la Httérature rangaise, Paris, 1884. 54. 1. 
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Összegezve az eddig mondottak eredményét, újból hang
súlyozzuk, hogy a r o m á n n y e l v e k a l a t i n n a k az i d ő k 
f o l y a m á b a n t ö b b é - k e v é s b b é m e g v á l t o z o t t e g y e 
n e s f o l y t a t á s a i ; a z a z a n n a k m o d e r n f o r m á i . «I1 
volgare latino é un antico romanzo, ed il romanzo un giovane 
latino.» *) 

IX. 

Az oláh nyelv mindama jelenségekről, melyeknek történetét 
eleddig vázoltuk, hangos tanúságot tesz. Az is mint nyugati roko
nai a hangsúlyt ugyanazon szótagon őrizte meg, a melyen a latin
ban volt; az esetek közül csak egynéhány maradt meg benne, 
ellenben a prsepositiós esetformálásnak nagyobb teret engedett. 
A semleges nemet nem ismeri: azon szók pedig, melyek az egyes 
számban hímneműek s a többesben nőneműek, nem tekinthetők, 
mint némelyek teszik, semlegeseknek, hanem kettősneműeknek. 
A szenvedő alakot így fejezi k i : eü me laud, melynek két jelentése 
is van : ego me laudo és laudor ; továbbá segédigével: eü sint láudat, 
ami teljesen megfelel a lat. laudatus sum formának. 

A -mente féle határozó csupán az alt-\-mintre szóban járja; 
erről mondja ASCOLI (Arch. Glott. VII. 585.), hogy talán a leg
régibb az effajta képzések között, s valamennyire «sui generis». 
A mérték szerinti verselés helyett szintén a hangsúlyost hasz
nálja. 

Jelentéstana, hangtana s java részben grammatikája egybe
vág a nyugoti román nyelvekével: A lat. -cl, -gl mint az olaszban 
-cini, -gh-vé vált (darus: chiar ; clamat: chiamá, clavis: chiee ; 
auricula: urechie stb.); a lat. -/-bői mint a spanyolban -h lett (foe-
dus: ójsz. o.hid; ferrum: d. o.her; febris: d. o. hiavrá; ficatum: 
d. o. hicat stb.); a lat. -v-ből -b lett (veteranus: bátrin; cervus : 
cerb; vervex: berbece stb.); a lat. -g szintén -gi, -ge (z)-vé alakúi 
mint az összes román nyelvekben az -e és -i hang előtt (argentum : 
argint; angelus: inger ; sanguinem: singé stb.); úgyszintén a -c is 
-ce, -ci (c)-vé az -e és -i előtt (crucem: cruce ; vicinus: vecin; cer
vus : cerb stb.); a -í-ből -£ (c) lett az -e és -i előtt {terra: \eara ; 
tibi: foe; intelligere: in\elegé) stb. stb. 

*) E. GORRA: Lmgue neolatiné, Milano, 1894. 58. 1. 
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Jelentéstani változásainak mását valamennyi román nyelv 
föltünteti, pl. casá (ház), seará (est), fíntina (kút, forrás), oaste 
(sereg), ficat (máj) stb. stb. 

Egyes hangtani, jelentéstani s egyéb sajátságain kívül a 
következő három dologban különbözik a többi új-latin nyelvek
től: az infinitivus és a futurum képzésében s az articulus elhelye
zésében. Az elsőről MAYEE-LÜBKE: «Zur Geschichte des Infinitivus 
im Eumánischenw czímű czikkében (TOBLEE ADOLF berlini egye
temi tanár 25 éves jubileumára kiadott emlékalbumban, Hall, 
1895.) így nyilatkozik : «Ob in diesem a cinta (énekelni) illyrischer 
Ausdruck in lateinischem Gewande, oder lateinischer Stoff naeh 
illyrischer Mode zugeschnitten ist, ob mit andern Worten die Illy-
rer oder Daken bei ihrer Eomanisierung ihre alté Ausdrucksweise 
beibehalten, oder ob Dako-Eomanen ihre illyrisch-albanesischen 
Nachbarn nachgeahmt habén, wage ich nicht zu entscheiden» 
(112. 1.). 

A futurum képzése az oláhban az avoi ( = akarok) ige s az 
infinitivus összetételével történik, pl. vöt cinta (énekelni fogok). 
Ámde az oláh nyelv így is alkothatja: am sá cint, tehát az avere 
segédigével, épen mint a logodurói szard: happ'a ccantare; kampi-
dánói szard : happ' a ccantai. 

Az articulus az oláhban a szó végéhez járul, pl. bdrbat 
(férfi), bárbatu + l(u): a férfi. 

Ez a három sajátság megvan majdnem valamennyi balkáni 
nyelvben, tehát már a priori föl kell tennünk egy közös eredetet e 
jelenségekre nézve. Az eddigi vélemény két táborra oszlik; az egyik 
szerint a dákok rokon nép voltak az albánok őseivel, a thrákokkal; 
ezeknek romanizálódása után megmaradtak az említettem sajátsá
gok az oláhban. A többi balkáni nyelv hozzájuk vagy a thrákok„ 
vagy a mai albánság révén jutott. A másik nézet hívei azt állítják, 
hogy az oláhság eme tulajdonságait a thrákokból örökölte, mert az. 
oláh dialektusDk közös albán elemei is azt tanítják, hogy az oláh 
nyelv romanizálódott albán. 

A kérdésben szavazni nem olyan könnyű, a mint első pilla
natra látszik, mert pl. nekünk érthetetlen, hogyan jutottak be e sa
játságok külön-külön s különböző időben az oláhba, albánba s bol
gárba. Ha akármelyikét is a föntebb említett két véleménynek elfo
gadjuk, lehetetlenség megmagyarázni, hogy pl. a bolgárra melyik 
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nyelv volt befolyással: az oláh-e vagy az albán ? Avagy még élt 
az a föltételezett thrák nyelv, melyről ugyan édes-keveset tudunk, 
mikor a bolgárok a Balkánon megjelennek ? Különben még maga a 
bolgár nyelv sincs eléggé kitanulmányozva s ma is jóformán ráille-
nek ismereteinkre PYPIN és SPASOVIC szavai (Histoire des littératures 
slaves. Paris, 1880): «Olyan szépen eltörülték a bolgárokat a föld 
szinéről, hogy a XVIII. században, sőt a XIX. század elején élő leg
komolyabb tudósok is róluk, nyelvükről s történetükről össze-visz-
szaságot beszélnek. SCHLÖTZER 1771-ben megjegyzi, hogy a mai bol
gár nyelv tanulmányozása bizonyára hasznos adatokat szolgáltatna 
arra nézve, hogy mi volt a régi bolgár nép. A modern szlavisztika 
megalapitójának, DoBRovsEYnak fogalma sem volt a bolgárról; azt 
hitte, hogy a szerb nyelvnek valamelyes dialektusa; KOPITAR 
1815-ben annyit tud róla, hogy hátratett articulusa van. 1826-ban 
SAFARIK még azt véli, hogy a bolgárok csak a Balkántól a 
Dunáig terjedő részen laknak s hogy számuk körül-belül 600,000; 
míg 1842-ben megjelent szláv ethnographiájában egész különös 
adatokkal áll elő a bolgárra nézve. Mások azt gondolták, hogy a 
bolgárt nem is beszélik többé, hanem végkép eltünt» (I. 144. 1.). 

A tudomány legutóbbi kutatásai szerint a bolgárok ősei urál-
altáji népek voltak, valószínűleg mordvin dialektust beszéltek. Azt 
véljük tehát, hogy az urál-altáji nyelvcsaládban kellene kutatni, 
vájjon az infinitivusnak és a futurumnak az a képzése, továbbá a 
hátultett articulus, mely a bolgár, albán s oláh nyelv sajátsága, 
megvan-e ? Mert egyrészt bizonyos az, hogy a szláv nyelvekkel 
teljesen idegenszerű jelenséggel van dolgunk, másrészt, hogy e 
sajátságok nem külön-külön s különböző időben vertek gyökeret 
az albánban, oláhban, bolgárban s részben (a futurum képzése) a 
szerbben és újgörögben, hanem csakis egyszerre s egy népnek 
a révén. Ez a nép, úgy tartjuk, nem lehetett más mint a mai bol
gárság ősei. 

X. 

Az oláh nyelv mindhárom dialektusa közös szláv és görög 
elemeket ismer (számon kívül hagyva a helyi befolyás különbsé
geit) ; ugyanazon albán szók (brad, barzá, codru, grumaz, melcí, 
mire, sopirlá, viezure stb.) fordulnak elő bennük s ugyanazon 
latin-görög eredetű keresztény terminológia (botez, biserica, crá-
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-ciun, cuminec, duminecd, preot stb.). Ezek a jelenségek arra kény
szerítik a tisztán látó s tudományos kritikával dolgozó kutatót, 
hogy az oláh nyelv eredetének taglalásában ott vegye föl a fonalat, 
a hol a d é l i ( = m a c e d o ) o l á h dialektus mind e mai napig 
föntarttota magát. Az oláh nyelv hangtana, jelentéstana s egyéb a 
nyugoti román nyelvekkel közös tüneményei, melyek csakis azon 
a területen támadhattak, a hol az oláh s a többi új-latin nyelv 
között meg nem szakított földrajzi és ethnographiai egység volt, 
arra intenek, hogy az oláhság bölcsőjét a Balkánon keressük. 

A friauli dialektusnak az oláhval való sokféle hasonlósága, 
a mi még várja az ő alapos tanulmányozóját,*) szintén útmutatás 
arra, hogy a balkáni eredet mellett törjünk pálczát. Hogy az oláh
ság a friauli dialektust beszélő néppel érintkezésben volt, arra 
elég bizonyítékot szolgáltat a védran szónak megvolta a friauliban, 
amely oláh jövevényszó benne s ugyanazon jelentéssel bír, mint az 
oláh : batrin ( = veteranus), t. i. öreg. A többi olasz dialektus közül 
a szardiniaiak hasonlítanak leginkább az oláhhoz. Már szóltunk 
a futurum alkotásánál, hogy az am sa cint formára másat a szárd-
ban találunk: happ'a ccantare és happ' a ccantai. Egyéb érdekes 
közösségek: limba**) (=oláh limbá; lat lingua); battoro (oláh patru, 
— lat. quatuor) ; stb., tehát ugyanazon hangváltozással, mint az 
oláh qu: p: b. Az oláh ma^ (bél) szónak latinságát a középkori 
«matia: intestina» följegyzéssel igazolhatjuk (Du CANGE, IV. 321.); 
a testvérnyelvek közül egy se tud róla, ámde ha a szárdhoz for
dulunk, ezt találjuk: szard.-lógod mattá; déli szard : mázza. 

A balkáni államok: Macedónia, Thracia, Illyria a császárok 
korában már a romanizálódás utján voltak, a mely romanizálódás 
körülbelül a VII. században fejeződik be. A VI. század végéről 
megmaradt egy följegyzésünk a mesiai román nyelvből: üorna, 
torna fratre!» ez a nyelv még nem oláh, de hangosan tanúsítja, 
hogy a Balkánon élt már egy romanizált idioma. Az oláh nyelv
nek első nyomát a Kimpu-longu városnévben (1014) találjuk, a 

* ASCOLI fiatal korában írt egy füzetet a friauli dialektus s az oláh 
nyelv kapcsolatairól; de a kérdés még koránt sincs tisztázva. 

**) V. ö. GIOVANNI SPANO : Vocabulario Sardo-italiano e Italiano-
sardo. Cagliari, 1851. PORRU : Nou Dizionariu imiversali sardu-italianu. 
Casteddu, 1832. 

18* 
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mely ugyancsak a Balkánon volt a Strymon folyó partján. A blach 
nép első emléke szintén a Balkánra utal. Ugyanis Tsimiskes János 
császár halála után (926) a bolgárok föllázadnak Dávid, Mózes, 
Áron és Sámuel testvérek vezetése alatt II. Basilios császár 
ellen. Dávidot megölik a blachok Kasztoria és Preszpa közölt 
a «szép tölgyek mellett* ; így mondja el az eseményt KEDRÉNOS 
bizanczi iró. 

Miután Basilios, a bolgárölő császár elpusztította egész 
Bulgáriát s 1020-ban megalapítja az ohridai patriarchátust, az 
összes blachokat fönhatósága alá rendeli. A XII. században azon
ban Bulgária visszanyeri szabadságát két hémusi vlachnak, Péter 
és Asannak vezérlete alatt s a kunok segélye mellett. Mi azt hisz-
szük, hogy ebben az időben lépik át a Dunát nagyobb számmal 
az oláh pásztorok; tehát körülbelül 1000 után, mert első történelmi 
följegyzésünk (1164-ből) már Halicsban említi őket, 

A Balkánból hozta magával az oláhság orthodox vallását, 
szláv egyházi nyelvét, cyrill betűit, társadalmi berendezését (kené
zek) s az uralkodás formáit a két fejedelemségben. Balkáni erede
tére emlékeztette az oláhságot a századokig tartó függés az ohridai 
patriarchátussal szemben; balkáni származást tanúsít rumin hely
zete, hogy t. i. bojárja eladhatta mint a rabszolgát; jövevénységét 
hirdették a magyar királyok diplomái s bevándorlására emlékez
tet, hogy a XVI. század derekáig, a mikor a reformáczió áldásai
val megismerkedik, az oláhság nem volt egyéb, mint ethnographiai 
fogalom, a melynek nyelve csak a családi tűzhelynél birt lét
joggal. 

Szaporíthatnám a történelmi, földrajzi, ethnologiai bizonyító-
kokat a balkáni eredet javára, de nem teszem, nehogy túllépjem 
értekezésem szűk határát s inkább czélonmak megfelelőleg a nyel
vészeti argumentumokkal élek, mert a nyelvben, hogy OVIDIUS 
szavaival éljek, «documenta damus, qua simus origine nati.» 

Az olvasó észrevehette, hogy én nem vitatkozom, se nem 
czáfolom azoknak adatait, kik az oláhok bölcsőjét a trajanusi 
Daciában keresik. Az eddig fölhozottak és már régebbi munkáim*^ 

*) V. ö. «Magyar életnek az oláh nyelvben; Resunátul timpurilor ; 
Az oláh nyelv és nemzet megalakulása* (RÉTHY L. hasonló ez. művének ism.) 
stb. munkáimat. 
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-eléggé megingatják ez elméletet s kimutatják tarthatatlanságát. 
A nyelvi okok azonban hatalmasabban tiltakoznak a dáciai eredet 
ellen mindennél, s a ki nincs elvakítva nemzetieskedő érzületétől, 
a ki nem süket az igazság hangjára, látja az ujjmutatast s hallja 
a nyelvnek szózatát, mely a kutatót a Balkánra irányítja. 

Nagyon helyesen mondja SCHUCHARDT, hogy a dáciai latinság 
olyan időben szakadt el az itáliaitól, a mikor az már néhány dia
lektusra oszlott, s a természetes következmény volna az oláht e 
dialektusok valamelyikétől származtatni. Csakhogy a dolog nem úgy 
áll, hogy az oláh nyelv születési évét a Kr. u. 107. esztendő jelöli, 
mikor Trajanus az elfoglalt Daciát EUTROPIUS (VIII. ö^szerint («ex 
totó őrbe romano infinitas copias hominum transtulerat ad agros et 
urbes colendas») mindenünnen összegyűjtött kolóniákkal népesí
tette be s fejlődésének határköve 257. év, midőn Aurelianus császár 
kivonja azokat, hogy e provincziát a barbárok martalékává hagyja. 
Ez ugyanis annyit tesz, hogy Dáciában 150 esztendő alatt román 
nyelv támad, mely azután elszakad törzsétől s a hegyek közé me
nekülve, ott szorul századokig mint egy khinai fal között. Ha ez 
az állítás igaz volna, akkor az oláhnak egyrészt tudnia kellene 
mindama népek nyelvelemeiről, kik új hazát találtak Daciában s 
ott rekedtek a népvándorlás viharai közt is; másrészt az oláh 
nyelvnek föl kellene tüntetnie a latinnak II. és III. századbeli 
formáit. A tények azonban azt tanítják, hogy az oláh nyelv, a mint 
föntebb kimutattuk, mindama változásokról tud, melyek az aure-
lianusi idők után is lefolytak a nyugoti román nyelvekben s hogy 
e sajátságokat egy földrajzilag meg nem tört területen örökölte. Ez 
a terület csak a Balkán lehetett, melynek birtokáért már a Kr. e. 
III. században véres harczokat vívtak a rómaiak. 

Elénk római élet volt ott, miről a föliratok ezrei tanúskod
nak ; régi keletű romanizálódás folyt le e helyütt, melynek nyomait 
az oláh nyelv is magán viseli. Benne ugyanis olyan jelenségek 
maradtak meg, melyek a császárok korát megelőzik s másait csak 
a szard dialektusok ismerik. Szardínia is a legrégibb foglalások 
közé tartozik (238. Kr. e.), melynek teljes romanizálódása csak 
később a császárok alatt fejeződhetett be, merfc még akkor is két 
nyelvű (pun-latin), sőt három nyelvű (pún-görög-latin) föliratokat 
találunk. Csakis ez a magyarázata annak a közelségnek, mely az 
-oláh nyelv s a szardíniái közt van, hogy t. i. mindkettő a latinnak 
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egyes legrégibb formáival rendelkezik, nem pedig, hogy Trajanus-
Daciába nagyszámú szard kolóniákat telepíthetett. Minden egyéb 
okot számon kívül hagyva, 1. ismeretes dolog, hogy Trajanus 
korában annyira szegény volt Itália lakosságban, hogy maga-
Trajanus tiltotta el a latin kolóniák kivitelét; 2. tudva van a föl
iratok alapján, hogy Szardínia még akkor nem volt teljesen roma-
nizálódva (Kr. u. 19-ben még nem volt végkép leverve), hogy tehát-
e tájban még elég erős pún elem tarthatta fönn magát benne. Ha 
tehát Daciába szard kolóniákat is vittek volna, akkor az oláh 
nyelvnek sémi szókról is kellene tudnia. Itt csak egy magyarázat 
lehetséges, hogy az oláh nyelv apja nem Trajanus, hogy fejlődésé
nek határvonalát nem a Kr. u. 270. év szabja meg. Az oláh nyelv 
gyökerei előbb támadtak a császárságnál, körülbelül egy időben a 
szard dialektusokkal; azért van köztük és a régi latinság közt sok
tekintetben akkora hasonlóság. 

X. 

Az oláh nyelv eredetének kutatásában taposott utón járok.. 
Sok kiváló elmét foglalkoztatott és foglalkoztat e kérdés mind az 
oláhok, mind az idegenek közt. Amazok legtöbbje vagy hiányos 
előkészültséggel fog a munkához, vagy a nemzetieskedő dicsőség 
annyira elvakítja őket, hogy a valót nem képesek valónak látni;: 
emezek pedig bár nagy tudományossággal ós éles kritikával ren
delkeznek, még sem bírják teljesen az anyagot s nincsenek tisztá
ban minden tekintetben az oláh nyelv szövevényeivel és rejtelmei
vel. A ki ezen általános philologiai szempontból is érdekes kérdés
ben komoly munkásságot akar kifejteni, annak első sorban a szük
séges történelmi, ethnographiai stb. ismereteken kívül föltétlenüL 
teljesen uralkodnia kell a nyelven; értenie kell a román és szláv 
nyelveket, az albánt, magyart stb. mindenekfölött józan és elfogu-
lalatlan főnek kell lennie, a kit az igazságon kívül minden egyéb 
mellékkérdés hidegen hagy. 

Mi bár némileg az említettem nyelvek és segédeszközök bir
tokában érezzük magunkat, mégse merünk e kérdésben végleges 
véleményt nyivánítani. Mert mindaddig, míg a régi oláh nyelv 
nincs alaposan tanulmányozva, míg a mai három dialektusról 
pontos adataink nincsenek s míg a nyugoti román nyelvekhez való' 
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viszonyuk teljesen tisztázva nincs, minden Ítélet koczkáztatott. 
Egyelőre egy szerény «nem tudom» többet tér a nagyhangú «így 
van»-nál. Többet, és ennyi is elég, biztosra ki nem jelenthetünk, 
mint azt, hogy az o l á h n y e l v b ö l c s ő j e c s a k a z o n a 
t e r ü l e t e n r i n g h a t o t t , a h o l s z a k a d a t l a n f ö l d r a j z i 
é s e t h n o g r a p h i a i e g y s é g b e n é l t a n y u g o t i r o m á n 
n y e l v e k k e l ; ez a h e l y c s a k i s a B a l k á n o n l e h e t e t t , 
m é g p e d i g ú g y l á t s z i k D a l m á c z i á b a n s az A d r i á 
n a k é s z a k - n y u g o t i p a r t v i d é k e i n . 

ALEXICS GYÖRGY dr. 

Jeling nova. A NyK. márcziusi füzetében MUNKÁCSI BERNÁT igen 
becses adatgyűjteménynyel gyarapította a hasonlító nyelvtud. anyagát, 
midőn egykori útitársának, bold. PÁPAI EÁROLY-nak a déli osztják nyelv
területen szedett szó-gyűjteményét CASTRÉN ÓS AHLQVIST osztják szótárai
nak anyagával összehasonlítva kiadta és így a tudomány közkincsévé 
tette. Végre e téren, a minket oly közelről érdeklő osztják nyelvterületen 
mi magyarok is tettünk már valamit! 

Nem akarok világért sem bírálójául lépni fel a becses adatgyűjte
ménynek ; erre nem vagyok én hivatva. Csupán egy pontjára szeretnék 
rövid észrevételt tenni, azon elv alapján, hogy «több szem többet lát». 

Észrevételem a, jeling nova (BOeHHLifi BÍITB = hadi kor, hősi kor) 
kifejezésre tett megjegyzéshez fűződik. E megjegyzés így hangzik: Ez 
talán csak &jel «elő» képzése = EY. elnin nat «korábbi idő» (melyben 
t. i. hadakoztak = %qmtléné jis hadakozó kor). 

E megjegyzés, nekem legalább úgy látszik, nem ad helyes útba
igazítást vagy magyarázatot. Azt hiszem, hogy a jeling nova kifejezés 
b e t ű s z e r i n t i esnem m á s o d i k vagy á t v i t t értelemben jelent 
h ő s i k o r t . Hadd mondom el, mi alapon gondolkodom így. Ma már 
nem titok, hogy a finn-ugor nyelvek több ízben erős árja érintkezésen 
estek át, melyeknek nyomai máig megmaradtak. Egy ilyen nyomnak 
látom én & jeling szót. Újperzsa nyelven ugyanis jel (Jo) hős t , h e r o s t 
jelent, és azt sejtem, hogy ez az ugorságba átment főnév van itt ellátva 
az osztják nyelv adjectiv-képzőjével {in) ós így alakult a jeling (=,hŐHÍ') 
alak, melyet tán helyesebben jelip-nek írhatnánk. 

FIÓK KÁROLY. 



Az ,osszevont mondat' modern szempontból. 
i. 

A mélyrehatóbb és reálisabb újabb körültekintések következ
tében, mint minden tudományág terén, a nyelvtudományban is 
több régi kérdés került elő mint olyan, a melynek újabb, helye
sebb megoldását kell keresni. 

Ezek közé tartozik az ú. n. «összevont mondat* is, a melyet 
újabb időben helyesebben kezdtek fölfogni és taglalni. Nemcsak 
Németországban fejtegették e kérdést új szempontból, még pedig 
valójában a nyolczvanas évek óta, először KBEN, a «jeles mondat
vizsgáló » (v. ö. Nyr. 17:344), utána egy jó gondolkozó fő, GUSTAV 
BURGHAUSER; hanem nálunk is már jóval előttük, reálisabb ala
pon ügyesen érintette a kérdést párszor éles itélő tehetséggel és 
eredeti gondolkozással biró tudósunk, BRASSAI. 

Ezek az újabb, reálisabb taglalások elfogadhatóbb elméletét 
adták a nevezett mondatnak, illetve legalább két csoportjának. 
A kérdést azonban csak részben oldották meg, nem merítették ki 
teljesen, s az újabb elmélet reális volta daczára sem terjedt még 
el eléggé Németországban sem, nálunk meg visszhangra sem igen 
talált. Eddigelé tudtommal csak a kolozsvári egyetem magyar 
nyelvészet-tanára vett tudomást róla úgy, hogy reflectált is rá; 
csak ő igyekezett újabban magyar mondattani előadásaiban az 
,összevont mondat' kérdését az újabb, a valóságnak megfelelőbb 
elmélet szerint tárgyalni s közelebbről megjelent magyar-nyelv
tani kézikönyvében (II. köt.) az iskolába is bevinni. 

Pedig a szóban forgó mondat, illetőleg mondatcsoport több 
tekintetből megérdemli, sőt kivánja az újabb és körültekintőbb 
vizsgálódást és taglalást. Nevezetesen nemcsak t u d o m á n y o s 
é r d e k s ezzel kapcsolatban fölmerülhető psychologiai, logikai, 
grammatikai szempont, de g y a k o r l a t i é r t é k és pedig ennek 
körében didaktikai ok, meg stilisztikai és rhetorikai szempont is 
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értékessé teszi e mondatcsoport újabb taglalását, sőt egyenesen 
sürgeti. 

Ugyanis t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l az újabb tagla
lások, KERN és BURGHAUSER fejtegetése s részben már BRASSAI 
érintő megjegyzései után is az ((összevont mondat» névben kife
jezett elmélet, főként psychologiai alapon, helytelen; BRASSAI sza
vaival élve «az az összevonás csak chimaera». G y a k o r l a t i 
s z e m p o n t b ó l meg főként didaktikai okból fontos e mondat
csoport vizsgálása. Ugyanis a külömböző nyelvtanokban (és érte
kezésekben) idevonatkozólag külömböző czímekkel és definitiókkal 
találkozunk, a mely utóbbiak ha ,összevont' (illetve ,összehúzott') 
mondatra vonatkoznak, a mint általában arra szoktak, hol tágabb, 
hol szűkebb körűnek állítják oda ama nevezetet. Ennek megfelelő-
leg, hol csak az efféle mondatokat látjuk összevontaknak nevezve: 
,Most harag és nagy bú forog elméjében' (SZINNYEI) hol az ilyene
ket is : ,Sírt a király, de még jobban a királyné' (KALMÁR) ; hol csak 
az ezen utóbbiféléket; hol pedig, bár ritkábban, emilyeneket is : 
,(Ah) ha nézlek és ha hallak, szívem elvész bánatában (HALÁSZ ért. 
az ,és' kötőszóról, Nyr. VI.). De meg az elsők közt is akárhányszor 
csak a «több» alanynyal és «egy»állítmánynyal bírókat meg ezek for
dítottjait tekintik összevontaknak, s nem egyszersmind azokat is, a 
melyekben más mondatrész, vagy más mondatrész is «többszörös*). 
Aztán, míg némelyek az összetett mondatok közt tárgyalták és tár
gyalják e mondatokat, és pedig általában a mellérendelt viszonynál, 
addig mások részint az egyszerű bővített, részint a mellérendelt 
összetett mondatok közt szólnak róluk. Végre ezen eltéréseken és 
ingadozásokon kívül, a melyek a tanításnál nehézséget okoznak, 
s a melyeket épen ezért helyesebb alapon épült egységes tannal 
meg kellene szüntetni, tekintetbe veendő a többó-kevésbbé hely
telen alapon álló s a hiányos és fogyatékos tárgyalás alapján nem 
€gy esetben csütörtököt mondó mondatelemzés is, a mely néze
tem szerint az összevont mondat elméletének lehetőleg teljes tisz
tázásával nagyon meg lenne könnyítve. 

így állván a dolog, nem lesz fölösleges a szóban levő mon
datot, illetve mondatcsoportot modern szempontból és behatóbban 
taglalnom. Erre az elébb jelzett körülményeken és tekinteteken 
kívül még a következő okok is ösztönöztek. 

Egyszer az, hogy — mint ismeretes, — a nyelvtan többi 



282 ERDÉLYI LAJOS. 

részében is, de különösen a mondattanban több ,flosculus' vanr 

a mely a modern nyelvtudomány előtt nem állja meg a maga 
helyét; újabb, helyesebb megoldásra vár vagy teljesen elvetendő. 

Aztán mert modern szempontból épen e kérdés eldöntése 
nézetem szerint nem csekély jelentőségű. Ebben ugyanis a STEIN-
THALtól inaugurált új-grammatikus iskolának az egyik elve a psy-
chologiai nyomozódás nevezetesen érvényesül, s így ama modern 
elv, mely szerint a mondat-elemzésben az eddigi logikai álláspont
tal szemben a psychologiainak lehet igaza, a nyelvtannak és a 
logikának távozniok kell egymástól, első sorban nyer támogató-
bizonyítékot. 

Továbbá e kérdés tisztázásával mellékesen nem egy mondat
tani fogalom is tisztázódik (a mondat s a hiányos és rövidített 
mondat fogalma is), s a mondatok határkérdése és a vele kapcso
latos központozás (interpunctio) tekintetéből is tekintetbe jöhet e 
mondatok újabb taglalása. 

E taglalás már csak annál a körülménynél, illetve azoknál az; 
okoknál fogva is tekintetbe jöhet, a melyek BALOGH PÉTERnek ,Az 
ige szereplése a mondatban' czímü értekezésében (Nyr. XVII.) 
kifejezést nyernek. E képzett fő alapos ítélete szerint — a melyet 
találóbb idézhetés végett részben kissé összébb vonok, részben kissé 
általánosítva alkalmazok — ha a mondatra vonatkozó irodalmun
kat tekintjük, első pillanatra két dolog ötlik szemünkbe. Egyik ez 
irodalomnak mennyiségileg is szegényes volta; másik pedig a 
mondat általános sajátságai vizsgálásának hiánya. Eégibb nyelv
tanaink az alaktanon kívül alig ismertek egyebet. Az újabbak 
kiemelik a mondat fontosságát, sőt ma már az elemi anyanyelvi 
oktatás az alaktant is mondattani alapon adja elő, a mi bizonyára 
helyes és nem kicsinyelhető eredmény. Csakhogy ez eredmény csak 
részben saját munkánk gyümölcse; aztán még mindig nem ad tel
jes és világos képet a mondatról. Önálló vizsgálódásaink maguk is 
csak egyes konkrét esetekkel foglalkoznak, de ezeknek a konkrét 
jelenségeknek összefüggését nem vizsgálják. A mondat általános 
sajátságait csak egyedül BEASSAI vizsgálta. Pedig mindenekelőtt 
a mondatnak némely általános tulajdonságát kellene tisztába 
hozni, mely nemcsak a magyar mondat sajátsága, hanem minden 
mondaté. Csakhogy az a baj, hogy efféle kérdések tisztázását mi 
rendesen külföldi tudósokra bízzuk s csak a kész eredményt sze
retjük átvenni (Nyr. 17 :294—295.). 
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Ilyen körülmények mellett valóban kivánatos volna, hogy má
sok is hozzá szólnának a mondattani kérdésekhez, különösen a még 
nem tisztázottakhoz, meg a melyekről helytelen elméleteink vannak; 
hogy igy a kérdések ,tárgyilagos megbeszélésével' mondattanun
kat újabb, a valóságnak megfelelőbb alapra fektetnök. Hiszen mint 
BALOGH PÉTBE helyesen hangsúlyozza, ,nem csak tudományos, 
hanem gyakorlati érdekek is követelik a mondat elméletének 
[mondjuk általánosabban, a mondattani kérdések elméletének — 
E. L.] alaposabb és tüzetesebb megállapítását. Mert ha az anya
nyelv tanulásának a helyesíráson és olvasáson, meg jó stíluson 
kívül egyéb haszna is van, az bizonyára a beszélés mesterségének 
megértésében, öntudatosságában lehet. Ezt pedig nem a gramma
tikai alakok registrálásával, hanem alapos mondattani alapon 
nyugvó tanítással érhetjük el. Mondattani alapon tanítunk most 
is, csakhogy ez az alap, úgy a mint most van, még sok javításra 
szorul. De idegen nyelvet sem lehet elméleti úton, a hogyan mai 
nap iskoláinkban tanítni kell, sikerrel tanítani, ha a tanítvány 
nincs tisztában a beszélés mesterségével; ha már akkor, mikor 
idegen nyelvet kezd tanulni, nincs tisztában a mondatalkotás 
lényegével'. (Nyr. 17:443.). 

Aztán e tekintetben, a mondattani kérdések tisztázására, az 
is ösztönzésül szolgálhat nekünk, hogy a külföldtől is elismert nyel
vészetünk az ottani nyelvtudományt e téren is nem egy tekintet
ben előzte meg (míg több kérdésben tartott vele lépést úgy is, 
hogy tőle függetlenül jutott ugyanarra az eredményre). így épen 
tárgyalandó mondatunk taglalásában is. Ugyanis, hogy a bevezető 
sorokban mintegy odavetett nyilatkozatomat világosabbá tegyem 
és indokoljam, mielőtt legalább német földön, a nyelvtudomány 
klasszikus földjén, hangsúlyozta volna valaki tudtommal az ,össze
vont mondat' névvel jelölt elmélet helytelenségét vagy legalább 
fölöslegességét, nálunk BRASSAI, a magyar mondattannak még 
mindig nem eléggé méltányolt művelője, már elitélte és tönkre 
tette e tant. 0 t. i. már 1847-ben, KERN előtt 36 évvel kimondja, 
hogy az afféle mondatoknak, mint ,ich sitze und schreibe' meg
értésére az a magyarázat, melynél fogva ezekben két vagy több 
mondat van összehúzva, épen nem szükséges. (Okszerű vezér II. 
Kolozsvár 1847, 162.). 14 évvel pedig ugyancsak KERN előtt az 
összevont mondatnak legalább most látott fajáról pár oda vetett 
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«lmés érvvel már meglepően kimutatja, hogy a rá vonatkozó elmé
let nem állja meg a maga helyét. («A módszer»-re vonatkozó 
III. akad. értekezésében 1869.) 

Visszatérve okainkra, kitűzött thémánk taglalása végül tán 
azért sem lesz fölösleges, mivel BRASSAI érintő megjegyzéseit 
mintha nem igen ismernék, KERN és BURGHAUSER fejtegetései pedig 
még kevésbé lehetnek sokak előtt ismeretesek. Aztán ezek az 
újabb taglalok, mint említettem, a kérdést nem merítették ki tel
jesen s csak részben oldották meg. Természetesen, mert nekik 
teljes kimerítés és teljes megoldás nem is volt czéljuk. Ok t. i. az 
összevont mondatnak csak közönségesen ismert fajára reflektáltak. 
BRASSAI ott is csak arra szorítkozott, hogy az eddigi elméletet félre
vesse, illetve hogy ezen elmélet helytelenségére rá mutasson, s 
arra is csak mellékesen és érintve, jegyzetben. KERNnek is túl
nyomó részben inkább csak ez elmélet tarthatatlanságának kimu
tatása volt a czélja. BURGHAUSER meg szintén csak szűkebb körben, 
inkább egy szempontból, a psychologiaiból, vizsgálta e mondato
kat, így egyik sem csoportosította minden fajukat és nem vizsgálta 
az ,összevonáson' kívül más tekintetekben is, csupán még gram
matikaiból egy kevéssé, s ebből is csak azt a fajt, a mely közön
ségesen ismeretes. 

Én az összevont mondatok kérdését teljesen ki szeretném 
meríteni s teljesen megoldani. E czólból az idevonatkozó irodalom
nak minél behatóbb figyelembe vétele s kissé alaposabb vázolása 
után tekintetbe venném mindazokat a szempontokat, a melyek 
idevonatkozólag fölvethetők. Mint ilyenek, nézetem szerint bár
mily grammatikai kérdés, különösen mondattani kérdés tárgyalásá
nál legalább mindazok tekintetbe veendők, a melyeket a szóban 
forgó mondatokra nézve hangsúlyoztam. E tételt alkalmazva én 
az összevont mondat megkülönböztethető fajait a következő szem
pontokból, illetve a következő tekintetekben vizsgálnám. A) Tudo
mányos szempontból. Es pedig itt a) az ,összevonás' tekintetéből 
(mondhatók-e e mondatok összevont mondatoknak? stb.); b) gram
matikai tekintetben. B) Gyakorlati szempontból, még pedig a 
didaxis, stilisztika és rhetorika szempontjából. — Aztán e kereten 
belül az A)-nál, s ott is különösen az a) alatt tekintetbe venném 
mind a logikai, mind a psychologiai álláspontot, s a mennyiben 
lehetséges, a nyelvtörténétet is. 
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Ezúttal azonban, mint a czímben is kifejezni igyekeztem 
(nem: ,az összev. mondat tárgyalása', hanem csak: ,az összevont 
m. modern szempontból'), csak a főbb pontokat tárgyalom, a 
melyek a grammatikában tekintetbe jönnek, s a melyek alatt az 
eddigi idevonatkozó elmélet helytelenségét és tarthatatlanságát 
tán teljesen kimutathatom, az újabb és helyesebb elméletet tán 
kiegészíthetem, illetve teljesebbé és könnyebben hozzáférhetővé 
tehetem, hogy a mi nyelvtudományunkban is a régi elmélet 
helyét ez váltsa fel, s tankönyveinkbe és így az iskolába is ez 
menjen be. E czélból itt az i r o d a l o m v á z o l á s a u t á n csak 
a z , ö s s z e v o n á s ' t e k i n t e t é b ő l , g r a m m a t i k a i t e k i n 
t e t b e n , m e g a d i d a x i s s z e m p o n t j á b ó l tárgyalom e 
mondatokat. A grammatikai tárgyalásnál is a jelentéstani tagla
lást, a mely e mondatoknál az iskolában úgy sem jön tekintetbe, 
ezúttal mellőzöm. Ebben a tekintetben, valamint stilisztikai és 
rhetorikai szempontból alkalom adtán másutt szándékozom tár
gyalni e mondatokat. A mi az a l a p o t illeti, a melyre helyezke
dem, ez a modern nyelvtudománytól hangsúlyozott psychologiai 
és nyelvtörténeti alap, a melyek közül, hogy amaz több kérdés 
taglalásánál túlhajtott, tudom, s így e tekintetben is óvatos lehet
tem. Tehát ama pontok alatt, erre a kettős alapra helyezkedve, 
törekszem a kérdést az ú. n. újgrammatikus iskola szemüvegén át, 
a psych. szempontnak e kérdésben az eddiginél kissé még alapo
sabb értékesítésével modern tudományos alapon fejtegetni s így 
ezen iránynak mondattani téren még aránylag nem sok munkáját 
csekély erőmhöz képest valamicskével gyarapítani. Természetesen 
új úton járni, még ha részben vert is az az út, nehéz, különösen, 
ha nem régóta ismerjük a viszonyokat. így jóakaratú törekvéssel 
is tévedhetni egyben-másban. 

Az eddig elmondottakhoz itt a bevezetésben még a követ
kezőket. 

Miután általános nyelvészeti kérdéssel van dolgunk, termé
szetesen nem szorítkozhatom csak a magyar összevont mondatra, 
hanem más nyelvek így nevezett mondatára is tekintettel kell 
lennem. E végett a magyaron kívül különösen a németből kell 
idéznem, s innen aránytalanul sokat, mivel, mint látni fogjuk, 
német földön állíttatott föl mai alakjában az eddigi elmélet s ott 
nyert első és legrészletesebb kifejtést. E két nyelv mellett a görög-
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bői és latinból, meg az angolból fogok még példákat fölhozni. 
Másokból, a melyeknek grammatikai irodalma csak másodlagosan 
szerepel e tannál, vagy nem is szerepel, fölöslegesnek tartom 
idézni. 

A nyelvtörténeti alapra nézve még azt kell jeleznem, hogy 
ennél, a mennyiben lehet és kell, inkább csak a magyar nyelv
történetre szorítkozom; a többi nyelvek történetét csak esetleg 
érintem s akkor is csak a németét és a latinét. 

Még csak annyit, hogy az összevont mondatnak, mint az 
eddigiekből is következtethetni, s mint legalább részben bizonyára 
ismeretes, nem csak egy faja van, az, a melyet közönségesen isme
rünk, hanem több. Csakhogy ezt nem szokták kiemelni. Ha élnek 
is némi megkülönböztetéssel, persze inkább csak a régibb, alapo
sabb német tárgyalók, azt a szerint teszik, hogy a ,közös rész' (der 
gemeinschaftliche Theil), ,az összevonás alapja' (Grund der Zusam-
menziehung) csak egyszerű mondatrész (alléin ein einfacher Satz-
theil), vagy egy egész mondat (ein ganzer Satz), és hogy az össze
vonás nemcsak mellérendelt mondatoknál fordul elő, hanem 
néhány esetben alárendelt mondat is vonódik össze főmondatával 
(v. ö. pl. a HBYSE-féle grammatikákat). Én e megkülönböztetéseket 
sem hagytam tekinteten kívül, s lehetőleg ezek sorrendjét meg 
kívántam tartani, hogy annál könnyebben összevethető legyen 
dolgozatom ama több csoportról szóló tárgyalásokkal. Azonban 
czélszerűbben igyekeztem csoportosítani. Első sorban a t y p i k u s 
k ü l s ő f o r m á k a l a p j á n s nem a hypothetikus ,közös rész' 
minősége, meg a mellé- vagy alárendeltségi viszony szerint. Ezek 
közül az elsőt csak kevésbé értékesítettem, az utóbbit meg csak 
másodsorban. így az együvéhozhatókat együvé hozva, az összevont 
mondatnak minél gazdagabb irodalmában 3 typikus főcsoportot és 
így 3 fajt különböztethettem meg. Nevezetesen, a j afféle mondato
kat, a minő a fennebb (281. 1.) idézettek közt ,Most harag és nagy 
bú forog elméjében', meg a minők ezek : A nap melegít és világít 
(SZVOE.), Könnyeket és jajkiáltást küldöttünk az égbe (EIEDL) stb. 
b) Afféléket, a minő az ott idézett ,Sirt a király, de még jobban a 
királyné'; aztán ezek: Du warst mit ihm in Paris und ich mit ihm 
in London (KERN) ; Sie waren, wie wir allé, sehr erfreut darüber 
(HERLINÖ) ; Er spricht wenn gleich sehr gelehrt, doch sehr unver-
stándlich (BECKER). C) Afféléket mint a minő a HALÁSZ értekezésé-
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bői idézett, (Ah) ha nézlek és ha hallak, szívem elvész bánatában; meg 
Da wir ihn kannten, so wollten wir ihn weder lobén, noch konnten 
wir ihn öffentlich tadeln (KEEN). — E csoportokat nézve, az a) alatti 
csoport az ö s s z e v o n t m o n d a t k ö z ö n s é g e s e n i s m e r t 
f a j a ; a b) alatt mint látjuk, olyan ö s s z e t e t t mondatok jön
nek elő, a melyeknek egyik vagy több egyszerű mondata eddigi 
általános felfogás szerint e l l i p t i k u s ( h i á n y o s v. k i h a g y á 
sos) ; a c) alatt végűi azok a j e l l e m z ő t ö b b s z ö r ö s e n ösz-
s z e t e t t m o n d a t o k szerepelnek, a melyekben általában egy 
főmondathoz két v. több mellékmondat, vagy forditva egy mellék
mondat két vagy több főmondathoz tartozik. E csoportok közül 
a b) alatt jelzett mondatok a mi nyelvészeti irodalmunkban általá
ban, túlnyomólag ,biányos' és ,kihagyásos mondatok' név alatt 
fordulnak elő, nem különböztetve meg és nem különítve el a 
többi «hiányos* és «kihagyásos* mondatoktól. (Ld. pl. SiMONYinak 
«A magy. kötőszók» ez. művét a «kihagyások)) alatt és «A hiányos 

mondat»-ról szóló értekezését a NyK. 25. köt.) A c) alatt jelzettek 
meg még ritkábban találhatók nálunk ((összevont mondat» név 
alatt. Jóformán csak HALÁSZ fennebb idézett értekezésében meg 
DANIELOVICS ELÁLMÁNnak ,A mondat' ez. dolgozatában (zombori fő-
gymn. 1886/7. évi értesítvénye); ezek közül is amabban csak az 
első esetre, emebben tulaj donkép csak a másodikra. Efféle pél
dákkal általában csak a ((többszörösen összetett mondatok)) közt 
találkozhatni nyelvtanainkban, az itt szóban levő tekintetben, 
hogy t. i. ezek összevont mondatok volnának, nem különböztetve 
meg a többi többszörösen összetett mondatoktól. Különben a 
németeknél is az újabb időben csak az a) alá sorozott mondatok 
jönnek elő általánosan mint ,összevont' mondatok; a b) alá 
vehetők csak ritkábban; a c) alá sorozottak ma ott sem. A régibb 
nyelvtanokban azonban, különösen a nagyobbakban, ott a két 
utóbbi csoportba sorozottak is összevont mondatokként tárgyal
tatnak. E csoportokat egyszerű hivatkozás végett, meg esetleg 
kevésbbé találó kifejezések helyett egyszerűen csak L, II., III. cso
portnak nevezem (a felvett sorrendnek megfelelően) s dolgozatom
ban rájuk egyszerűen így hivatkozom. Közülök didaktikai okból 
természetesen főkép az I. érdekelhet s ezért az én dolgozatom is 
első sorban az ezek összevont voltát tanító elmélet ellen irányul. 

Most, mielőtt a tulajdonképeni tárgyalásba bocsátkoznánk, 
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hogy az összevont mondat kérdésének képe annál világosabb és 
tisztább legyen, s hogy az eddigi elméletet, j illetve ennek változa
tait körülményesebben ismerhessük meg, hadd lássuk külön s a» 
szokottnál kissé részletesebben e mondat elméletének történetét. 
Ezt a teljesség s a történeti fejlődés szempontján kívül már csak 
azért sem lesz fölösleges tennünk, mivel már ennek alapján is 
jogosabbnak láthatjuk az új elméletet. Aztán mivel ebből is lát
hatni, hogy a legtöbb grammatikai tan, mint sok egyéb, mikép 
származik az ókorból; láthatni, hogy csodálatos módon akkori 
egyszerűbb alakjában esetleg inkább elfogadható, s hogy nemze
dékről nemzedékre öröklődvén, nem igen tudunk szabadulni alóla-
még napjainkban sem, a mikor pedig helyesebbel cserélhetnők föl. 

* * * 
1. Az összevont mondatnak á l t a l á n o s a n ^ d i v a t o s , el

m é l e t e , mely szerint itt mondatok összehúzásával, mondatössze
vonással van dolgunk, a mennyire utána járhattam, ilyen alak
jában először a németeknél kellett, hogy fellépjen, még pedig a 
múlt század második felében. Azonban csak ilyen alakjában, mert 
mint részben STEINTHAL után*) rájöttem, ezen elmélet a l a p 
j á b a n g ö r ö g f ö l d ö n s z ü l e t e t t , már a rhetoroktól, a kik, 
valamint részben a grammatikusok meg a latin rhetorok és gram
matikusok is, foglalkoztak e mondatokkal, mint bizonyos alakzatok 
példáival. Ezek az írók t. i. az elliptikus figurák közt az I v S s i a 
ill. detractio alatt, vagy e közös czím nélkül is, a C s ö Y (A a és 
ennek fajai (o.uvsCsöfjxévov, érce- ill. érciCeÖY^a, 6rco-
CSOY^SVOV ill. Ó7roCsÖY|A<x, ávteCeÖY^a, [xeaoCeÖYtxa;. 
latin nexum, adiunctio, coniunctio stb.), valamint túlnyomólag a 
oó.XXij<ju<; (syllepsis) alatt is olyan példákat hoznak fel, a, 
milyenek az összevont mondat neve alatt felhozatni szoktak. 
E figurák dennitióját pedig, s így e mondatok elméletét, már ők 
olyan formán adják,**) mint az összevont mondat hívei emezét. 

*) Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Eömerm 
n . a 353. 

**) Ld. Rhetores Graeci, pl. a SpENGEL-féle rec. Vol. I—III . Lips. 
1854—55. QUINTIIÍIANUS pl. a BONNELF. rec.-ban Rhetores Latini minores 
HALM editiójában (1863). Grammatici Latini a K E H - Í . kiadásban. A jelzett 
figurákat többé-kevésbé tárgyalják az idevonatkozó rhetorikai és stilisztikai 
kézikönyvek is, hol több, hol kevesebb példát idézve. Ld. GUSTAV GEEBER: 
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Hogy a dolog szemlélésére először is ama példákból idézzek, 
közöttük általában effélékkel találkozunk, a melyek az összevont 
mondatoknak hol egyik, hol másik csoportjába sorozhatok. 

A) A zeugmára idézve : Πολλάκις έ&αύμασα των τάς πανη
γύρεις συναγαγόντων και τους γυμνικούς αγώνας καταστησάντων 
(ALEXANDKOS rh. SPENG. Vol. III. 35). Vicit pudorem libidó, timo-
rem audacia, rationem amentia (QUINT., BONNELP. reo. II. 120). 
Έγώ λέγω καί συ (ANONYM. SPENG. i. ν. 172.). Sociis tunc arma 
capessant, Edico, et dira bellum cum gente gerendum. Aeneas 
urbe et sociis et classe relicta (Rhet. Lat. min. HALM 48.) 

.Bj Az ά π ο κο ινόϋ-ra : 

και έλίσσετο πάντας Αχαιούς, 
Άτρείδα δε μάλιστα δύο κοσμήτορε λαών 

(HEROD. SPENG. I I I . 94.) 
(Τ^Ασύλληψ ις-re : 

Έγώ καί συ καί ό Νικόλαος βουλόμεθ-α. 
Και συ και δ Φραγκίσκος υπνεϊτε 

(ZONAIOS rh. SPENG. I I I . 171—72). 

Α figurákra nézve pedig a következő definitiókat találjuk. 
A zeugma-va,, a mely tulajdonkép «összekötő alakzat»-ot jelent 
s a mely alatt felhozott példák, mint látjuk, az összevont mondat 
mindhárom csoportját képviselik, ALEXANDKOS rhetor (SPENG., i. h. 
azt mondja: «ezen alakzatnál minden tagot illetőleg (más szóval: 
az összes tagok után •— E. L.) egyszer mondjuk oda a mindenik
hez tartozót, mint ebben az isokratesi példában: πολλάκις... 
(fennebb idézve. A defin. eredetiben: Ιπί τούτοο του σχήματος ποτέ 
μεν καθ·5 εκαστον κώλον έπιλέγομεν το οικεϊον έκάστω' ως Ιχει το 
Ίσοκρατικόν πολλάκις . . . ) Αζ έ π ε ζ ε υ γ μ έ ν ο ν meg (a mely kifeje
zés, valamint a többi zeugma fajok neve is csak arra vonatkozik, 
hogy az ,egyszer kitett rész' hol van) egy ANONYMUS szerint (SPENG., 

Vol. I.) az, mikor «δύο ή τρίσιν όνόμασιν (két ν. három, ül. több 
névszóhoz, azaz alanyhoz, v. ö. e kifej.-re SIMONYI M. Ny. 1:37) 
ή και πράγμασι (vagy mondathoz) μίαν επάγης λέξιν συμπληροτι-
χήν (egy kiegészítő kifejezést teszel). Ugyanezt a figurát QUINTI-
LIANUS olyannak mondja: «in qua unum ad verbum plures 

Die Sprache als Kunst. Bromberg, 1871 (503—509) ÓS'VOLKMÍNN : Die Rhe
torik der Griechen und Römer. Leipzig, 1885 (476—478). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVI, 19 
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sententise referuntur, quarum unaquaeque desideraret illud, 
si sola poneretur.w (BONNELF. kiad. i. h.) — Az ájrö xo i -
v o ö pedig, a melyre idézett példák, mint előre is láthatjuk, az 
összev. mondat II. csop.-ba sorozhatok, Phoibammon szerint közi 
Xéii<; aitaE, [iiv Xsyopiv/], 7ioXXáxi? vou^évrj xal oovTaooo[xév7] (egy
szer mondatik, de többször gondolandó . . . ) . — Végül a a ó X X TJ-
<|> t Cj a rnely, mint látjuk, inkább az I. csoportbeli összev. monda
tokkal esik egybe, részleges definitiói, a reá felhozott példák és 
etymologiája szerint szintén összefoglalást, belső egybekapcsolást 
jelöl. 

Mint a felhozott példákból és meghatározásokból láthatni, a 
szóban levő mondatösszevonás elmélete tulajdonkép már a görög 
rhetoroknál megvan más czímek alatt, s ez és a németeknél fel
lépő elmélet közt jóformán csak a következő különbségek vannak. 
Amott inkább csak a látható külső forma hangsúlyoztatik. (V. ö. a 
definitiókat és hogy a czímek inkább: zeugma, hypoz.); az elha
gyás s így az összevonás csak ritkábban nyer kifejezést, akkor is a 
czímben (svősia, detractio), vagy csak enyhén (csak: «egyszer 
mondjuk oda a mindenikhez tartozótw ; «unaquaeque desideraret, 
s i . . . , egyszer mondott, többször gondolandó...)), de csak gon
dolandó utólag, s nem hogy olyan teljesebb kapcsolatokból is jött 
létre !) A németeknél meg az ,összevonás' emeltetik ki (v. ö. ,zusam-
mengezogener Satz') s hogy itt két v. több mondatnak egybe való 
változtatása, illetve mondatok összevonása, összehúzása történt. 
(Eredetileg teljes mondatok, nem utólag kellene, hogy azok legye
nek !) így amazok egyszerűbb, helyesebb állásponton vannak. 
Aztán míg amott a definitiók alapján is, meg főként ha a példá
kat nézzük, a mindenikhez tartozónak, egyszer kitettnek hang
súlyozott rész, ige, illetve csak állítmány vagy igenév, addig az 
összevont mondatnál már nemcsak az állítmány, hanem akármely 
mondatrész lehet közös és így csak ,egyszer kitett'. Csak igenévvel 
mint,közös rész'-szel csupán akkor állhat ez, miután itt mondatról, 
nem pedig csak egyszerűen alakzatról van szó, a mikor az az ige
név csak elliptikus állítmány, mint pl. az Aeneis e sorában : Múl
túm ille et terris jactatus et alto (jactatus t. i. itt = jactatus est!) 
Szóval az összevont mondat a ,közös rész' tekintetében tágabb 
körű, mint ama figurák. Mindkettőnek alapja azonban ugyanaz : 
a logikai szempont, a mely ama rhetorok philosophns elődeitől föl 
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•egészen a legújabb nyelvészeti irányig, a psych. momentumot 
hangsúlyozó újgrammatikus iskoláig uralkodott s a mondatra 
nézve a legtöbb tekintetben még ma is uralkodik. 

Az újkori grammatika régibb képviselői, SANCTIÜS (Minervá
jában) és mások csak a középkori latin grammatikát követik; egé
szen a múlt század nyolczvanas évéig ama régi modorban, az emlí
tett figurák alatt érintik mondatainkat. 

így őket csak érintve, a n é m e t e k r e térhetünk, a kiknél 
&z összevont mondat eddig divatos elmélete, mint fennebb jelez
tem, a múlt század második felében kellett, hogy fellépjen. Itt 
még hozzáadhatjuk: a század két utolsó évtizedében, pár philo-
sophus nyelvésznél. 

Ugyanis, ha a német nyelvtani irodalmat nézzük, és pedig a 
tisztán általános nyelvtudományin kívül magára a német nyelvre 
vonatkozót, mivel ezek a müvek érintik közelebbről az egyes 
nyelvtani kérdéseket, a következő eredményre kell jutnunk.*) 

GOTTSCHED kiváló Deutsche Sprachkunstjának mondattani 
része mint még régi divatú syntaxis (csak szófűzéstan), az 
1776-iki kiadásban sem szól különböző mondatokról; így a 
mieinkröl sem. A philosophus nyelvészek közül JOH. WEBNER MEI-
NEEnek 1781-ben megjelent Philosophische und allgemeine Sprach-
lehrejében I. csoportunkat mellékesen még c s a k e g y s z e r ű e n 
m i n t t ö b b a l a n y és e g y á l l í t m á n y , i l l e t v e t ö b b 
á l l í t m á n y és e g y a l a n y n y a l b i r ó m o n d a t o k a t lát
hatjuk érintve (302. 1.) ADELUNG is Deutsche Sprachlehrejében, 
{mint az 1781-ből való első, úgy az azutáni változatlan kiadások
ban is) jóllehet már a mai értelemben vehető syntaxist ad, pár 
•efféle mondatot csak mint több alanynyal, illetve több állítmány
nyal biró egyszerű mondatot érint. (539). Aztán mondatok össze
vonásáról (Zusammenziehung der Sátze) ő már szól ugyan (551.1.); 
de ez alatt a participialis constructiót érti. Az egyszerűbb, iskolai 

*) Segédmunkáim a következők voltak: BENFEY : Geschichte der 
'Sprachw. und orient. Phil. in Deutschland. München, 1869. BAUMER: 
Geschichte der germanischen Philol. München, 1870. AÜG. BOECKH: Ency-
clop. und Methodologie der philol. wissensch., herausgeg. von EENST BRA-

•TUSCHEK. Leipzig, 1877. E. HÜBNER : Grundzüge^ zur Vorlesungen über die 
griechkche Syntax. Berl., 1883. BAHDER repertoriumja és a MEYER-félö 
-Conversations Lexicon. 

19* 
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czélra készült német nyelvtanoknak a szerzői közül pedig pL 
HEINSIUS kézikönyveiben (Neue deutsche Sprachlehre 1801, Kleine 
theoretisch-praktische Deutsche Sprachlehre 1804, s ezek későbbi 
kiadásaiban is) csak annyiban érint szintén efféle mondatokat, a 
mennyiben több alanyuk vagy több állítmányuk van. Ugyan ő a 
,Zusammenziehung der Sátze' mellett ,Zusammengezogener Satz' 
név alatt is szól az előbb jelzett szerkezetről; de csakis arról. 

Ezzel szemben az általános nyelvtanok szerzői közül*) ADE-
LUNG részletesebb művében, az Umstándliches Lehrgebáude der 
deutschen Sprache-ban (1782) m á r az ö s s z e v o n á s e l m é l e 
t é t t a n í t j a az I. csoportba sorozott mondatainkra nézve.-
Ugyanis egy helyt (572. 1.) ezt mondja: ,Allein mit der Zeit lernte 
man die Eintönigkeit und Weitschweifigkeit einer solchen Art des-
Vortrages empfinden, und sich Mittel verschaffen, die Eede abzu-
ándern und abzukürzen, ohne der Verstándlichkeit zu nahe zu tre-
ten. Man lernte zwei Sátze, welche einerley Subject oder einerley 
Prádicat hatten, in einen zu verwandeln, der Feind kain und tödtete 
für der Feind kam, der Feind tödtete'. VATER a Lehrbuch der all-
gemeinen Grammatik besonders für höhere Schul-Classen (Halle, 
1805) ez. kézikönyvében, ha jegyzetben is (153—4.1.), már tanítja, 
— az igaz, még csak egyszerűbb és szelídebb alakban — a diva
tossá váló tant, példáival nemcsak az L, hanem a II. csoportba 
vehető mondatainkat is érintve, s amott nemcsak azt az esetet, 
a mikor az alany vagy az állítmány ,kettő', hanem azt is, a mikor 
más mondatrész az. Az ADELUNG után következők közül meg BERN-
HARDI, kisebb művében, az 1805-ben megjelent Anfangsgründe der 
Sprachwissenschaft-ban, a conjunctiókról szólva ,contrahirte Sátze' 
néven említi futólag, s így mintegy ismerteket az efféle monda
tokat (példája: Vater undfMutter sind gestorben (214. 1. 9), GE. 
MICH. EOTH pedig Anfangsgründe der Deutschen Sprachlehre und 
Orthographie ez. iskolai könyvének legalább a második, 1814-iki 

*) Ezek közt 1781-től, ADELUNG Sprachlehrejének a megjelenésétől, 
1801-ig, BERNHARDI Sprachlehrejéig, az említett MEiNERen kívül JAC. J . 
THOMAS, HASSE, G E . MICHAEL EOTH (REINHOLDIANER), J. G. MEYER, IGNATZ 

MERTIAN és VATER szerepelnek. (V. ö. V VATER : Versuch einer allgemei-
nen Sprachlehre. Halle, 1801. 274 —, és BOECKH i. m. 778. L). Közülök 
THOMAS, HASSE és MEYER műveit eddig még nem kaphat tam meg ; EoTHnak 
sem e korban megjelent munkájá t ; MERTIAN nem érinti mondatainkat. 
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kiadásában (az elsőt 1801-ből nem kaphattam meg) már elég beha
tóan tárgyalja összevont mondatainkat, szintén még csak egysze
rűbb és élvezhetőbb alakban adván ama tant. Nála már nemcsak 
az I. csoportot találjuk taglalva, hanem példákat találunk a II. 
csoportba sorozhatok mellett már a III.-ba vehetőkre is. 

Ettől kezdve a valamennyire philosopháló nyelvtanírók már 
,Zusammengezogene Sátze'-nek mondják mondatainkat, illetőleg 
csak is ezeket illetik azzal a névvel. A participialis constructióra, 
ha használják is olykor, zavarva, a Zusammenziehung kifejezést, 
(pl. BECKER is Schulgr. 1831. 186 *) általában vagy a «Participial-
Constructionw latinos nevet (pl. BOTH i. m. 284. és 404. 1.), vagy 
a ,Verkürzung der Sátze' (pl. már HERLING : Grundregein 28. 1.) 
illetve ,Verkürzter Satz' (pl. BECKER Schulgr. 186) kifejezéseket 
alkalmazzák. 

így tehát a szóban levő ,összevonás' elmélete alapjában 
görög földön keletkezett ugyan, de maga az ,összevont mondat', 
a melynek theoriája ama figurákénál határozottabb logikai alapú 
és tágabb körű, a németeknél, még pedig philosophus nyelvészeik
nél merül föl.**) Bekerülni meg a mai értelemben vehető, a mon
dat különböző nemeivel is foglalkozó syntaxis beköszöntése után 
valamicskével később kerülne be a nyelvtanokba. 

S mi adhatott rá itt is alapot, még határozottabb alapot ? 
Minélfogva merülhetett fel ? És miért nevezhették a szóban levő 
mondatot is ,zusammengezogener Satz'-nak? 

Szerény nézetem szerint, mint fennebb részben már érin
tettem, itt is a logikai szempont érvényesült. Ez egyfelől már ama 
görög és latin rhetorok meg grammatikusok műveiben is adva volt. 
E művek Németországon, a classica philologia hazájában ismere
tesek lehettek és voltak már bizonyára századok óta. Közülök 
különösen a latin grammatika ápolhatta e szempontot, be egészen 
az újkorba. Innen kezdve meg a rajta alapuló, az ő modorában írt 
újabbkori grammatikák. Ezek mellett másfelől maga a logika 
illetve a logikai tanok lehettek befolyással. S e philosophus nyel
vészeknél első sorban ezek. 

*) V. ö. nálunk IMRE S. Magy. mondatt.: ,Mondatok összevonása, 
( = összevont m.), ,A mellékmondatok összevonása' (= rövidítése). 

**) Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy esetleg már megelőzőleg 
logikusainknál is föltalálható az összevonás elmelete I. csoportbeli monda
tainkra nézve, az Ítéletek elemzésénél. 
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Náluk az ,Urtheil' és a ,Satz' teljesen egy, a mint az pL 
BERNHARDI mindkét művében kifejezésre jut. ,Diese Darstellung 
des Urtheils in der Sprache heisst: Satz', mondja. így náluk 
,die Lehre von dem Satze, die Sprache als Darstellung der 
Urtheilskraft betrachtet'. (Sprachlehre 1:316). Ez a szempont 
pedig épen ennélfogva teljes, az Ítélet totális alakjának megfelelő, 
minden mondatrészt kitéve tartalmazó mondatot kivan, illetve 
tesz föl eredetileg, s úgy elhagyásról, kihagyásról és hiányzásról 
beszél ott, a hol psycbologiai alapon nincs hiány. S mivel e szem
pont különben is nagyon szereti az analysist (az analysis hang
súlyozásával is többször találkozni műveikben, ld. pl. BERNHARDI 
Anfangsgr.) könnyen analyzál, a logika szemüvegén át könnyen 
bont föl egy több Ítéletet tartalmazó, de csak egy mondatot tevő, 
egy mondatértékű nyelvbeli kifejezést több mondatra, mire már 
STEINTHAL rámutatott a ,Grammatik, Logik und Psychologie' ez. 
művében (1855. pl. 170 1.). Ehhez járul aztán az is, a mi szintén 
a logikai szempontból ered s az előbbi analysis következménye, 
hogy e nyelvészek legalább VATER- és BERNHARM-tól kezdve a-
kötőszót mondatok (v. ö. VATER: Übersicht des Neuesten, was 
für Philosophie der Sprache stb, 170. 1.), illetve két itélet 
(V. ö. BERNHARDI : Anfangsgr. 121. 1.22. és 123.1. 6.), vagy két 
mondat (V.ö. BERNH. i.m. 211. 1. 9. és 214. 1. 10.), és pedig teljes, 
már t. i. legalább eredetileg teljes (V. ö. BERNH. Sprl. I. 326. és 
BOTH Sprl. 100. 1.) mondatok egymáshoz való viszonya kifejezésé
nek tekintik; azaz olyan partikuláknak, a melyek mondatokat és-
nem szavakat (v. ö. BERNHARDI Anfangsgr. 214. 10.) nem mondat
tagokat (v. ö. BECKER Deutsche Sprl. II. 265. és Schulgr. 136. 1.), 
illetve nem fogalmakat kötnek össze. (V. ö. HERLING : Die Syntax 
der deutsch. Spr. 1839.1. 69.1.) Ennek következtében különösen az 
ú. n. ,syndetisch' (BOTH Sprl. 292.) vagyis kötőszós kapcsolattal 
biró mondatokat összevontaknak vehetik. — Végül, hogy épen a 
,zusammengezogener Satz' névvel illették e mondatcsoportot a 
participalis constructio rovására, tán az a bizonyos rokonság szol-: 
gáltathatott rá alapot, a melynólfogva ez utóbbi mondatnemben 
is ott szerepel a ,közösség' a ,dasselbe' a ,gemeinschaftliches 
Glied' (v. ö. pl. ADELUNG Sprl. 551. és 553.). És pedig nemcsak az 
alany, de egyszersmind az állítmány is lehet az, (v. ö. ADELUNG 
Sprl. i. h.), minélfogva ez a szerkezet a tárgyalás alatt levő mon-
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datcsoportnak különösen két fajával, azokkal, a melyekben, a régi 
elmélet szerint szólva az alany, illetve az alany és állítmány is 
,közös', közellevő viszonyba jut. így a nevet könnyen alkalmazhat
ják a mi mondataink jelölésére is, miután ama logikai szempont 
szerint ezekben a mondatokban is ,Zusammenziehung' történik, 
mint amaz igeneves szerkezetben, a melyet bizonyára megkülön
böztetésből neveznek aztán ezentúl ama fentebb jelzett nevekkeh 

Hadd lássuk most ez elmélet tovább fejlődését Németorszá
gon ; azután a vele szemben ugyanott föllépett modern oppositiót. 

Az így felmerült, régi alapú elmélet az e század tizes és 
húszas éveiben írt philosophiai irányú német nyelvtanokban már 
csaknem teljesen kifejlődve található. így, azokat érintve, a. 
melyek a jelesebb szerzőktől származnak, a EOTH-Ó után követ
kezők közül pl. a HEBLiNG-éiben, a ki részletesen szól alapos 
műveiben idevonatkozólag, mint különben egyéb mondattani kér
désről is. ,Grundregeln'-jében (Die Syntax der deutschen Spraehe. 
Zweiter Theil. Zweite Auflg. Frkfrt. a. Mein 1827. 41—46. és 
159—193. 1.) már érintve találjuk azon esetet, melyben egyes 
összevont mondatok nem bonthatók két vagy több mondatra; a 
,közös rész'-re már hangsúlyoztatik, hogy egész mondat is lehet s 
így a III. csoport elmélete is már megvan; sőt az összevonás elmé
lete annyira előtérbe nyomult már nála, hogy a ,Beiordnung' első
sorban ,Zusammenziehung', e czím alatt első sorban az ilyen szer
kezeteket taglalja. Másik művében, melynek czíme ,Erster Cursus 
eines wissenschaftlichen Unterrichts in der Deutschen Spraehe' 
(Frkfrt. a. M. 1828. 22—26. és 239—246.) ama fura felbontások, 
fura elemzések már egész könnyedén történnek, minden nagyobb 
megokolás mellőzésével. Új syntaxisában (Die S. der d. Spraehe. 
Frkf. a. M. 1830), pedig még behatóbb taglalást nyer ez elmélet is, 
még makacsabb logikai alapon. Nyilván, mert BECKEE a logikai 
szempontot már a nyelv belső viszonyaira is kiterjesztette s ezzel 
kétségkívül rá is hatással volt. Különben más e közben megjelent
művek közül pl. SCHMITTHENNER ,Uhrsprachlehre'-jében is már leg
alább külsőleg egészen logikai alapon érintetik röviden az össze
vonás. (Csak az I. csoportbeli mondatok összevonása, ,többszörös' 
alany és állítmány hangsúlyozásával). Közelebb jőve, AUG. HEYSE 
művének (Theoretisch-prakt. deutsche Grammatik) legalább 4. ki 
adása (Hannover, 1827. 681—692) az eddigi eredmények alapján 
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áll, systematikusan foglalja össze azokat s néhány pontot részlete
sebben érint, mint az eddigiek. így azt, hogy mikor nem szükséges 
összevonás, hol lehetséges. BECKERnek pedig az ,Ausführliche 
deutsche Grammatik'-jában (II. 1837.), miután előbbi müveiben 
{a) Deutsche Sprachlehre II. köt. Frkf. a. M. 1829. 265—266. és 
417. 1., b) Schulgramm. der deutschen Spr. Frkf. a. M. 1831., 
136. 1.) inkább csak az addigi alapon érintetett, már belső logikai 
alapon taglaltatik az összevonás, mind a többi mondattani kérdé
sek is, s lehetséges vagy lehetetlen volta a gondolatok belső logi
kai viszonyától és logikai értékétől tétetik függővé. Ezzel persze 
mai szempontból, ha az új elmélet álláspontjára helyezkedünk, 
részben épen ellentéte tárgyaltatik egy tényállásnak, hogy t. i. 
ekkor meg ekkor nem összevonás nem történhetik, hanem épen 
ellenkezőleg a szokásos, mondjuk egyelőre ,Összevont' szerkezet 
helyébe nyomatékosság okából teljesebb lép. (Ld. majd alább!) 

Az ezután következő nyelvtanírók közül e kérdésben is az 
ifjabbik HEYSE (K. W. L.) emelkedik ki, a ki atyja Theor.-prakt. 
Deutsche Grammatik-jának új átdolgozásában (II. köt. 1849.) már 
a grammatikai és logikai szempontot helyesebben össze tudja egyez
tetni, s ha jegyzetben is, helyes érzékkel s tudtommal az eddigi
eknél alaposabban érinti (II. 620.) — mert őt a logikai szempont 
nem korlátolja úgy — azt az esetet, midőn az I. csoport mondatai 
közül több nem bontható fel két vagy több mondatra. 

A HEYSE után következő időből pl. VERNALEKENnek Deutsche 
Syntax-a (Wien, 1861) nem igen érinti e kérdést, s ha igen, akkor 
is csak az I. csoportbeli mondatokat. Ezekre azonban pár nyilat
kozatában megszívlelhetőbb elméletet ad az addiginál. E mondato
kat t. i. általában csak többszörös',],több egymás mellé rendelt' 
taggal biró ,egyszerű mondat'-oknak jelzi (1., 3., 5. 1.) s csak azt 
mondja, hogy némely ilyen mondat több egymás mellé rendelt 
mondatból l á t s z i k összehuzottnak, az is azonban mindaddig 
egyszerű mondatnak vehető, a míg két állítmány nincs (II. 331. 1. 
V. ö. e nyilatkozatot majd alább a KERNével). 

E különben is szerényen odaállított tan, valamint mások 
ilyen enyhébb tana is, ha ugyan volt, Németországon nem igen 
hatott (nálunk azonban igen; v. ö. EIEDL SZ. és TORKOS L. nyelv
tanát). Az iskolai kézikönyvekben és a nagyobb nyelvtanokban e 
tekintetben is BECKER és HEYSE hatottak, különösen nagyon hasz-
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nált iskolai grammatikájukkal (amazé pl. 1852-ben 7., emezé 1847-
ben 15. kiadást ért). 

Ezen összes ekkori könyvek, melyek ránk nézve azért neve
zetesebbek, mivel ezek lehettek hatással, hogy az összevonás elmé
lete hozzánk is bejutott, a fentebbi elméletet terjesztették több
kevesebb helytelenséggel, mi közben WILMANNS jeles grammatikájá
ban a tanon egy keveset módosított, miután a helytelen tanok 
ellen már előbb a ,Zeitschrift für das Gymnasialwesen' ez. folyó
iratban is fölemelte szavát. (V. ö. idézett f. i. XXXVII. k. 1883. 
683 1.) 

0 az összevont név alatt ismertetett mondatokat két csoportra 
különíti, egyfelől ,összevont', másfelől ,többszörös egynemű mon
dattaggal biró egyszerű' mondatokat különböztet meg. Amazokra 
nézve a ,közös részt', emezekben az ,egységességet' hangsúlyozza. 
Az elsőkre efféle példákat idéz: Ich habé gestern meine Eltern 
besucht, und heute einen Freund; Alles rennet, rettet, flüchtet; 
aus der Wolke quillt der Segen, strömt der Eegen (II. csoport
beliek!) ; az utóbbiakra pedig: Er legteHut undMantel ab(I. csop.— 
Y. ö. műve hiányában KERN : Zur Eeform des Unterrichts in der 
deutschen Satzlehre, Berl. 1884. 40—42). 

Ez az észszerűbb kísérlet azonban nem nagy viszhangra 
talált, s az összevont mondat theoriája lassanként még badarabbá 
vált; definitiója egyes kézikönyvekben jóformán csupán a kül
alakra alapíttatott. így pl. B. SCHÜLTZ nagyon használt ,Deutsche 
Grammatik'-jának 6. kiadásában is. Ez t. i. az összevont mondatot 
így definiálja: ,Jeder Satz, in welchem gleichartige Bestandtheile 
durch Konjunktionen mit einander verbunden sind, ist eigentlich 
ein zusammengezogener'. Ehhez hasonlóan pl. EASSMANN általá
nosán elterjedt ily czímű művének: ,Leitfaden beim Unterricht 
in der deutschen Grammatik' 13. kiadásában is KERN találó ki
fejezésével élve ,ohne allé Gewissenskrupel und olme allé nach-
tráglichen Bestriktionen' ezt tanítja: ,Ein Satz, in welchem gleich
artige Satzglieder durch Bindewörter mit einander verbunden sind, 
ist ein zusammengezogener Satz'. A mire KERN helyesen jegyzi 
meg: «Nach diesem fragwürdigen Becept wáre auch folgender, 
freilich nicht schöner Satz, ein zusammengezogener: ,Gestern 
und vorgestern habén mein Brúder und ich zu unserem grossen 
und schmerzlichen Bedauern nach vergeblichem und trostlosem 
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Harren den lange und sehnsüchtig erwarteten Freund, Beschützer 
und Berater unserer Kinder weder gesprochen noch gesehen'. 
EASSMANN (und gewiss mancher andere mit ihm) denkt sich diesen 
Satz aus mindestens fünfzehn Sátzen zusammengezogen. Eine 
recht schwierige Gedankenoperation!» (V. ö. Die deutsche Satz-
lehre, 125—127). 

így nem csodálkozhatunk, ha KERN mint ügyes, képzett paeda-
gogus, ki a grammatikában is jártas, nyelvérzékkel is jóval rendel
kezik, meg önállóan is tud gondolkozni, nem pedig csak ma-holnap 
érthetetlenné váló tanokat átvenni, előáll s műveiben, melyekkel 
a német nyelvoktatás tisztázására (v. ö. Zustand und Gegenstand, 
VI. 1. jegyz.) czéloz, annyi ,önkényes grammatikai kifejezés' (v. ö» 
Grundriss der deutsch. Satzlehre, Vorwort) s ezektől jelölt mondat
tani helytelenség, ferde elmélet közt a .Zusammengezogener Satz'-ét 
is megtámadja s e mondatot is újabb, helyesebb szempontból igyek
szik taglalni. Ezt, jegyezzük meg, az a KERN teszi, a ki tulajdon
képen csak a német mondat lényegét kivánja tisztázni s ezt is, mint 
maga megvallja, csak a mai nyelvérzék alapján (v. ö. Zust. und 
Geg., VI. 1.), így is azonban BALOGH PÉTER-rel méltán mondható a 
német mondattan reformátorának (Nyr. 17 : 395.). 

0 e kérdést, mint a többieket is, először és behatóbban 
,Deutsche Satzlehre'-jében (I. kiad. Berlin, 1883., II. u. o. 1888) tár
gyalja (II. kiad. 125—132 és 170 1.), a melyben meggyőző érvekkel 
bizonyítja azon nyilatkozatát, hogy az összevont mondat,szokásos 
felvétele' fölöttébb rossz, s hogy e terminusnak ,praktische Zweck-
mássigkeit auch bei besonnener Anwendung sehr zweifelhaft, 
wissenschaftlicher Wert ein sehr geringer ist'. Fejtegetésében a 
következő eredményre jut. E mondatok — megjegyzendő azonban,, 
a tőlünk felvettek közül csak az I. csoport mondatai, mert tulaj
donkép csak ezeket taglalja — kettőzött (vagy sokszorosított) alany
szóval, tárgygyal, állítmánynominativussal stb. biró mondatok. 
Csak az állítmány nem lehet kettőzött a mondatban; az ilyen 
mondat, a mely két verbum finitum-mal áll, már grammatikailag 
véve mindig két mondat. ,Kunstausdruck Zusammengezogener 
Satz als unklar in seiner begrifflichen Bedeutung und als über-
flüssig in der Schulpraxis, ja in begabteren Schülern manche un-
nötigen Bedenken hervorrufend* (131—132). Összevont mondatok 
csak ott vehetők föl, a hol a verbum finitum hiányzik, pl. ,Du 
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warst mit ihm in Paris, und ich mit ihm in London' (170). — 
Ezen eredménynek megfelelőleg a reformjai gyakorlati alkalma
zására készített ,Grundriss der deutschen Satzlehre' (I. kiad. BerL 
1884, III. GOTTFR. KocH-tól 1896) ez. kézikönyvében már a ,zusg. 
Satz' helyett más kifejezést használ, ,Gleichartige Satzbestimmun-
gen' ez. alatt foglalja össze azon mondatokat, a melyek a mi I. 
csoportunkba tartoznak. Többi művei közül a ,Zur Eeform des 
Unterrichts in der deutschen Satzlehre' (Berlin 1884) czíműben. 
és a ,Zustand und Gegenstand'-ban (Berlin 1886) érinti még tud
tommal a szóban levő mondatokat. Amott ViLMANNS-nak az ő elmé
letére tett észrevételeit czafolgatja, egyúttal előbb annak fennebb^ 
látott újító kísérletét igyekszik tönkre tenni (39—42.1.); azonban,, 
mint alább (2. II. csop.) látni fogjuk, nem egészen jogosan. Emitt 
meg azt mutatja meg egy helyütt (70. .), hogy az összevonás 
elmélete minő csodálatos consequentiákra vezethet. 

KERN nyelvtani Reformjavaslatait' (v.ö. zurBeform 68), köz
tük az összevont mondatra vonatkozót is az elfogultságtól ment,, 
higgadtabb gondolkozású férfiak csakhnrnar magukévá teszik. így, 
legalább a kikről tudom, a következők. A mondattannal történeti 
alapon foglalkozó jeles 0 . ERDTANN, a ki a Satzlehre-re írt bírá
latában ezt mondja: ,Ganz einverstanden bin ich mit der Be-
kámpfung der unwahren, theils geschmacklosen Bezeichnungen: 
verkürzte, nackte, bekleidete, zusammengezogeneSátze' (Zeitschrift 
für deutsches Alterthum, XV. 1883. 306). Aztán ZIEMER az újgram
matikus iskolának a mondattan terén csaknem első kiemelkedő 
tagja (v. ö. E. Phil. Közi. VI. 636. és VII. 919.), ki a pommerániai 
,Provincialverein' 11-ik nagy gyűlésén tartott ily ez. előadásában: 
,Beform der Syntax unserer Schulgrammatiken* KERN újításait 
elfogadásra ajánlja (v. ö. Zur Beform, 68. L). Továbbá C. TH. 
MICHAÉLIS, a kit KERN ,einsichtsvoller' kritikusának mond. Ez a 
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachw. XVI. kötetében 
(1885) a Satzlehre-re közölt bírálatában ennek minden consequen-
tiáját elfogadhatónak mondja. így persze az összevont mondatra 
vonatkozót is. Aztán L. HOFF, a ki a W. KAisER-rel kiadott ,Leitfaden 
für den Unterricht in der deutschen Grammatik für höhere Lehr-
anstalten' 4. kiadásában (1885-ből) KERN-hez csatlakozva, az előszó
ban a ,kopula, segédige stb. fogalmak mellett a zusammengezoge-
ner Satz-ot is ,wissenschaftlich wertlos und praktisch unnütz'-nek 
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mondja s könyvéből azért kizárja (v. ö. KERN Zust. und Geg. 57— 
58. 1.). HERMANN PAÜL is, úgy látszik, ismeretes mesterművének 
(Princ. d. Sprg.) második, 1886-iki kiadásában e reformok után 
[ugyanis az első, 1880-iki kiadásban még nem szól idevonatkozó-
lag] érinti több elemnek egy mondattagba való kopulativ kapcso
latát, e kapcsolat történeti fejlődését, az alany és állítmány kettő
zését, szóval az ú. n. összevont mondatot és az ezen szerkezet
ben előjövő egyezésnek a nyelvtörténetben a nyelvérzékkel együtt 
való változását (Cap. VI. 111.). 

Végül a jó psych. elemző erővel író GUSTAV BURGHAUSER is 
KERN-hez csatlakozik a ,Zeitschrift für den deutschen Unterricht' 
ez. folyóiratban (5. Jahrgang, Leipzig, 189—349.1.) megjelent ily 
czímti értekezésében ,ZurLehre vom «Zusammengezogenen» Satze'. 
Azonban csak annyiban, hogy KERN joggal kel ki az összevont 
mondat ellen s hogy többé erről nem lehet szó. Mert ő érte
kezésében, a melylyel tulajdonkép nemcsak a német mondattan
nak, hanem általában a tudományos syntaxisnak egy fejezetét 
kívánja tisztázni, és pedig a nyelvijelenségek vizsgálásánál egyedül 
jogosnak jelentett psychologiai alapon, egyebekben nem osztozik 
KERN nézetében. Dolgozata szerint, mely KERN idevonatkozó tanait 
kiegészíti, KERN-nek alapos oka volt amaz elmélet ellen kikelni, ha 
arra reflektálunk, hogy e mondatok közül soknál egyáltalában nem 
gondolhatunk amolyan előállásra s psychologiailag vizsgálódva 
nem is kell, meg nem is lehet olyan fura mondatképzésre gondolni. 
KERN-nel szemben azonban e mondatok nem ,kettőzött (v. több-
szörösített) alanyszóval, tárgygyal, állítmánynominativusszar etc. 
birok, hanem két vagy többtagú, de egységes mondatrészszel állók ; 
s e tekintetben az állítmány sem képez kivételt, az is lehet két 
vagy többtagú, de egységes, ha verbum finitum is. 

Újabban megjelent idevonatkozó német értekezést most nem 
ismerek. Annyi azonban bizonyos, hogy az összevont mondat régi 
elmélete még Németországban is mindennapi, még sokan nem hagy
nak fel vele, nem tudván haladni a korral s lemondani alaposan 
megezáfolt helytelen régi tanokról. E tekintetben más hiányában pl. 
csak aÜECKE 1893-ban megjelent Lateinische Schulgrammatik-jára 
hivatkozom, a mely nem egyéb mint német terminológia latin 
nyelvtan számára, s noha terminológia, még csak nem is reflektál 
az idevonatkozólag újonnan ajánlott helyesebb elnevezésre, hanem 
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továbbra is egyszerűen ,zusammengezogener Satz'-ról beszél 
(297.1.). 

Más nemzetek nyelvtani irodalmára térve, rövidebben a kö
vetkezőket mondhatjuk. 

Az összevont mondatnak így tulajdonkép görög földben gyö
kerező, ismeretes alakjában azonban Németországon létrejött csá
bító elmélete más nemzetek nyelvtani irodalmába is átment, ha 
nem is mindenüvé. Ezúttal a miénken kívül csak a franczia és 
angolra reflektálva s ezekre is csak futólag, amott, a francziáknál 
nemcsak régebben (v. ö. a Grammaire des Grammaires, Bruxelles, 
1843), de ma sem ismeretes; bár ők még mindig a régi, teljesen 
logikai állásponton vannak, nem juthatott be hozzájuk, mint olya
nokhoz, kik ma is kis térre szorítják a mondattant, az egyes beszéd
részek kapcsán tárgyalják (v. ö. pl. GASTON DA COSTA általában el
terjedt Grammaire Francaise-ét) s külön syntaxis elméletével nem 
sokat törődnek. Az angoloknál azonban meghonosodott és úgy 
látszik, általánosan ismert e theoria. Pl. C. P. MASON-nak nemrég 
megjelent nyelvtanára (English Grammar, London 1893) hivat
kozhatom, a melyet ez idő szerint legjobbnak mondanak. Ez 
aránylag behatóan érinti az összevont mondatot (170—171.1.); 
felhozott példái mind három csoportunkat képviselik; a benne 
található észrevételek meg helyeseknek s részben még a német 
elméleteket is pótlóknak mondhatók. [Pl. a hol arról szól, hogy a 
mondatnak nem szükség összevontnak lennie csupán azért, mert 
mellérendelő kötőszókat találunk benne. Továbbá a hol a két vagy 
több mondatra nem forgácsolható (,látszólagos') összev. mondatokat 
érintve, olyanokra hoz fel példát, a melyekben a tárgy, illetve az 
adverbium kettő vagy több, de azért nem épen szükséges, hogy a 
mondat két vagy több mondatra forgácsolható volna (170—171.1.). 
Végül hol az alanyt és állítmányt érinti, mint ilyent, mint ,össze
foglaltat' (compound), 154—155. és 156. 1.]. 

Hozzánk az összevont mondat és tana BRASSAI mondása 
szerint ,philosophus szomszédainktól' került, a kiktől,újabb nyelv
tanaink írói nem restelték ezt is, mint valami nagy bölcseséget 
átkölcsönözni'. (A módszerről. II. kiad. 166.). Nekem csak közelebb
ről kell jeleznem, hogy azok az újabb nyelvtanírók az ötvenes és 
hatvanas évekbeli nyelvtanszerzők; hogy ama mondat és a rá
vonatkozó tan utánjárásom szerint az ötvenes években került be 
nyelvtanainkba, s közvetlen. 
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A mennyire t. i. utánajárhattam, az ötvenes évek előtti nyelv
tanainkban nem találkoztam vele egészen BRASSAI Okszerű vezéré
nek II., 1847-ben megjelent kötetéig. Különben is addigi nyelv
tanaink, mint tudjuk, nem igen adnak számbavehető mondattant. 
Még az akad. kiadásában a Nyelvtudományi Pályamunkák III. 
köteteként 1846-ban megjelent ,Magyar szókötés' két darabja 
(SZILÁGYI ISTVÁN és FÁBIÁN ISTVÁN müvei), meg IHÁSZ GÁBOR-
nak*) Székesfehérvárott ugyanezen évben napvilágot látott nyelv
tana is inkább csak régi módszerben tárgyalják a mondattani jelen
ségeket. T. i. szóegyezés, szóvonzás czím alatt, a mondatnemekről 
nem szólva, legfölebb az egyszerű és,magyarázatos',[bővített] mon
datot érintve, s ezt is csak az előbbi. így bennük azokat a mondato
kat, a melyek a nemsokára bejött,összevont' név alá foglalhatók, 
a szóegyezés alatt találjuk érintve, ott, hol ,több alany és egy mon-
domány', illetve ,egy alany és több mondomány' egyezéséről szól
nak s a hol ezzel kapcsolatban szintén találunk afféle logikai alapú 
elemzést, a mely az összevont mondat elméletében szerepel,**) 
de még csak említését sem a nevezett mondatnak. 

Mondattanunknak újabb és olyan alakú tárgyalásával, mely az 
egyes mondatnemeket s ezek keretén belül az egyes mondatrészeket 
is tárgyalja, mind eddig nem láttam hangsúlyozva és méltányolva, 
először BRASSAI fent jelzett művében találkozunk, s szerény véle
ményem szerint ez tekinthető voltaképen újabb mondattanunk 
első kísérletének, a mely tulajdonkép egy más czélnak kivánt szol
gálni, de a magyar mondattan kérdéseit is méltánylandó módon 
taglalta. 

Veterán tudósunk e művében a szóban levő mondatot már 
•érinti. A ,halmozás'-ról szólva (e kifejezéssel él a helytelen ,össze
vonás', illetve ,összevont mondat' helyett él) ezt mondja: A nyel
vészek úgy akarják az ily esetet magyarázni, hogy két vagy több 
mondat van összehúzva; pl. ich sitze und schreibe: ezek helyett 
volna mondva: ich sitze, ich schreibe. Azért összehúzott monda
toknak is nevezik az ily ,és'-es mondatokat. De értésökre ezen 
magyarázat épen nem szükséges és mi csak a nyelvészek véle-

*) GÁBOR helyett GYÖRGY szerzetesi neve alatt. 
**) Ld. SZILÁGYI ISTVÁN-nak igy kezdődő megjegyzését (a több alany ós 

•egy állítmány egyezésének szabályához csatolva): «Kivétel gyanánt áll» . . . stb. 
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menyét adók elé. (I. m. i. k. 162. 1.) Mint látjuk, BRASSAi-nál már 
•előjön ugyan a szóban levő mondat a később szokásossá váltnál 
kissé szokatlanabb néven s tana is érintetik, azonban csak nega
tíve s még nem mondható behozottnak. Egyszersmind azt is lát
hatjuk, hogy BRASSAI már itt kikel ellene. Figyelmeztetnünk sem 
kell, hogy mondatai csak I. csoportbeliek. 

A közvetlen ezután következő időből In"Ász-nak ,A magyar 
mondattan főbb szabályai' ez., Egerben, 1852-ben megjelent mü
vét nem kaphatván meg, reá nem reflektálhatok. A népiskolai 
tanítók számára írt ,Sárospataki vezérkönyv'-ről azonban (1855) 
már jelezhetem, hogy ez a tárgyalás alatt levő mondatot, illetve még 
•ez is csak I. csoportunkat, ,összevont mondat' név alatt is jelzi, 
tárgyalni azonban didaktikai okból nem e czím alatt tárgyalja, 
hanem ,egynemű mondattagok felirattal, és e ,példánymondato-
kat', bár a ,nyelvészek az összetett (összevont) mondatok közé 
sorozzák', helyes érzékkel az .egyszerükhöz' csatolja. (Ld. 186— 
187.1.). Szinte 30 évvel azelőtt elfogadhatóbb tan, olyanforma, mint 

:a VERNALEKENÓ S részben a WILMANNSÓ, azonban ezekét megelőzve. 
Nem úgy azonban WARGA JÁNOS gymnasiumok és reáliskolák számára 
írt mondattanának legalább második, 1856-iki kiadásában, valamint 
GYURITS ANTAL sem nőnövendékek számára készített Mondattanában 
(Pest, 1857). Ok t. i. mindketten a német nyelvtanok után mennek 
(a mit amannál a zárjelekben levő német kifejezések, ennél a mü 
előszava bizonyít) s amaz ,összehúzott', ez ,összevont mondat' ez. 
alatt, már tárgyalják is, nemcsak említik mondatainkat. WARGA 
csak I. csoportbeli példákra alapítja tanát, mely szerint,sokszor 
több alanyszóra, melyek kötőszó által vannak összekötve, vitetik 
egy mondományszó és megfordítva egy alanyról több mondomány 
nyilváníttatik. Néha mind az alany, mind a mondomány több'. 
Tanítja a két vagy több mondatra való fölfejthetést; az alany és 
állítmányon kívül a többi mondatrészek ,többszörözésére' is idéz 
példákat s egy jegyzetben arról szólva, hogy minő kötőszavak hasz
nálatosak az efféle mondatokban, II. csoportunkba sorozható pél
dákat is hoz fel. (V. ö. 17—18. 1.) GYURITS szintén olyanforma 
definitiot ad, kissé még skrupulosusabbat, a mely az ekkori német 
nyelvtanokban általános. ,Ha két vagy több összetett különféle 
állítmány egy közös alanyra vonatkozik vagy egy közös állítmány 
két vagy több különböző alanyhoz tartozik, — hasonlóul, ha több-
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rendbeli jelző egy közös főnévre, vagy többrendbeli tárgy avagy 
határozó közös igére vagy melléknévre vonatkozik, a közös mondat
rész csak egyszer fejeztetik ki s a különféle hasonnemű mondat
részek kötőszavakkal kapcsoltatnak össze. Alakjukra nézve ugyan 
egyszerűek az ily mondatok, de tartalmukat illetőleg többszörösek. 
Az összevonás szintúgy fő-, mint mellékmondatokban végbemehet. 
Példái közt L és II. csoportunkba vehetők vannak. (V. ö. 62—63.1.) 

Ettől kezdve tudtommal egészen HALÁSZ IGNÁOZ idei egyetemi 
előadásáig és nyelvtanának az idén megjelent II. kötetéig úgy 
nyelvtanainkban, a legújabban megjelentekben is, valamint az ide-
vonatkozólag szóló, kérdésünket érintő értekezéseinkben ÍS,BRASSAI-
nak ,A módszerről szóló dolgozatát kivéve, a nevezett mondat
csoportról általában mint ,összevont', ül. párszor összehúzott' 
mondatokról van szó, és azzal a helytelen tannal tárgyaltatnak, a 
melyet ismerünk. 

A kép teljessége végett mint közelebb állóra, röviden erre az 
irodalomra is reflektálni kivánok. Ezt, hogy a kérdésre vonatkozó, 
bár csekély, speciális literaturácskánk is kitűnjék, helyesebben úgy 
teszszük, ha nyelvtanainkról külön szólunk. 

Ha ezek irodalmának a fent jelzett kézikönyvek után követ
kezett nagyobb phasisait nézzük*) s csak a jelesebb, ismertebb vagy 
legalább e tekintetben feltűnőbb nyelvtanokra szorítkozunk: a 
voltakép SIMONYI nyelvtanaitól kezdődő mondattani irányig a 
következő magyar nyelvtanainkat említhetjük meg, illetve emel
hetjük ki. IHÁSZ nyelvtanának új kiadásait, a melyek közül az 5-ik 
(1857-ből) már mai értelemben vehetőbb mondattannal van bő
vítve. SzvoRÉNYi-nek Magyar nyelvtanát (Pest, 1861 és azután), 
Kisebb Magy. Nyelvtanát (1864 és azután), Elméleti és gyak. nyelv
könyvét (Pest, 1871). IMRE SÁNDOR-nak Magyar mondattanát (Debr. 
1861 ós azután). EIEDL SZ. Magyar nyelvtanát (Pest, 1864). TOR
KOS LÁszLÓ-nak hasonló czímű kézikönyvét (Bpest, először 1868); 

*) Úgy az itt, mint a fennebb elmondottakra nézve is v. ö. nyelvtani 
irod. rövid, de találó részleteit HALÁSZ IGNÁCZ-ÍÓI a Phil. Közi. IV. 344., 450., 
KOMÁROMY L.-tól Tan. egyl. k. XVII. 581., BADICS F.-töl Nyt. Közi. XXIIL, 
72—73. és KALMÁR E.- tőlNyt. Közi. XXII I . 117. Továbbá általában nyelvt. 
irod.-ra nézve ld. még SIMONYI összeállítását Nyr. VII . és BALOGH P. em
lített értekezésének (Az ige szerepi, a mondatban, Nyr. XVII.) bevezetését, 
és befejezését. 
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valamint BODNÁR ZsiGMOND-nak is. (U. o. 1871 óta többször.) — 
A népiskolai czél szolgálatában a hatvanas évekből pl. ARVAY JÓZSEF-
nek ismertebb Magyar nyelvtanát (,a mondattan alapján; Pápán, 
1864) említhetjük és KEMPELEN Gvőző-nek kevésbbé ismert kézi
könyvét ,A magyar nyelv gyakorlati tanfolyamát' (két köt. KELLER 
porosz tanügyi tanácsos módszerét követi. Szeged, 1861.) 

E nyelvtanaink, ha egy futólagos pillantást vetünk rájuk, 
mindannyian szólnak a tárgyalás alatt levő mondatoknak legalább 
I. csoportjáról s némelyek a II. csoportot is érintik (pl. TORKOS), 
vagy legalább ebbe a csoportba sorozható mondatokat is hoznak fel. 
E könyvek még hol ,összevont' (IHÁSZ, SZVORÉNYI, ÁRVAY, BODNÁR), 
hol ,összehúzott' (BIEDL), hol ,több egynemű mondattag által bőví
tett', illetve ,összevont' (TORKOS) mondat, hol ,mondatkurtítás' 
(KEMPELEN), hol ,egymás mellé sorozott mondatok összevonása' 
(IMRE) czím alatt szólnak mondatainkról. Tanaikat röviden össze
gezve, a definitióban józanabb magyar érzékkel nem igen emle
getik az összevonást; az eredettel, a létrejövéssel csak kevesen 
bajlódnak (pl. ARVAY, SZVOR. a Nyelvkönyvében és BODNÁR) ; álta
lában inkább csak a meglevőt constatálják (oly mondat, melyben 
több alanyra egy állítmány vonatkozik' stb.!). Es itt vagy csak 
olyanoknak mondják e mondatokat, a melyekben több alanyra 
egy állítmány, illetőleg fordítva több állítmányra egy alany vonat
kozik (IHÁSZ) ; vagy tanításuk értelmében a többi mondatrészek is 
fordulhatnak elő bennük többször (SZVOR.) stb., stb. Hogy hol 
tárgyalják e mondatokat, az egyszerű, vagy összetett mondatok 
közt-e stb. itt nem ismétlem (ld. a bevezetést); a rájuk vonatkozó 
részletezéseket meg fölöslegesnek tartom érinteni. Azt azonban 
megjegyzendőnek látom, hogy e nyelvtanaink közül legalább pár 
(a SZVOR. és BODNÁRÓ) megemlékszik s így nálunk is szól ama fen
nebb már érintett fel nem bontható mondatokról, mint olyanokról, 
a melyek csak ,látszatos', illetve ,látszólagos összevont' mondatok. 
Még csak annyit, hogy e nyelvtanaink közül aránylag leghelyeseb
ben a legkevésbbé ismert, a KEMPELENÓ fogja fel e mondatokat. Ez 
t. i. ha kissé zavarosan tárgyalja is őket az ú. n. ,rövidített' monda
tokkal egybefogva s az ,összevont mondat' néven kívül,egyszerűen 
összetett' (III. köt. 77.), illetve ,kurtított' mondatok (IV. 91.) 
néven is nevezve, akár önmagától, akár a német szerző behatása 
alatt, a kinek módszerét követi, tűrhetőbb definitiót ad, mikor e 
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mondatokat olyanoknak mondja, ,melyek egy közös ós két vagy 
több egynemű mondattaggal bírnak s két vagy több önálló Ítéletre 
bonthatók' (IV. 91.). (Ez persze nemcsak az I , de II. csoportbeli 
példák alapján is van adva, meg ,rövidített' mondatok alapján is!) 
Tehát nem hangsúlyozza, hogy mikép jönnek létre e mondatok; 
csak az alakot írja le, s csak felbonthatásról szól, és itt ha esetleg 
véletlenül is, helyesen í t é l e t e k r e bonthatást mond. Ep így 
elnézhetőbb tan az is, a mit alább tanít, habár, mint látni fogjuk, 
az sem fogadható el: ,Minden mondatot, melyben valamely mon
datrész többször fordul elő, kurtítottnak tekinthetünk, ezáltal 
azonban nem azt akarjuk állítani, hogy mindannyiszor az előtt 
elválasztott mondatok összevonása, kurtítása történt'. (III. 92.). 

A SIMONTI nyelvtanaival beköszöntött újabb irányú gramma
tikáinkban már általában ,összevont' mondatok név alatt találjuk 
érintve mondatainkat, miután az iskolai műszók közt e név java
soltatott (Ld. Nyr. 8 :267. és Tan. egy. közi. 1879). E nyelvtanok 
többé-kevésbbé ismertek, azért róluk idevonatkozólag még rövideb
ben. Közülök, mint tudjuk, a közép-, illetve polgári iskolák szá
mára készültek közt a következők a jobbak, az ismertebbek, illetve 
legalább használtabbak. SIMONYI Kis és Rendszeres nyelvtana 
(amaz 1877-től, ez 1879-től többször!); IHÁSZ kézikönyve a saját, 
majd a MÁJER A. (1882-től), meg a BARBARICS R. (1885-től) 
átdolgozásaiban; SZINKYEI kézikönyvei: Iskolai magyar nyelvtan 
(1884 óta), Rendszeres magyar nyelvtan és A magyar nyelv 
rendszere; KIRÁLY PÁL Magyar nyelvtana (Budapest, 1889.); 
végül két kevésbbó fontos, de újabban elterjedt könyv: DEME 
KÁROLY nyelvtana (1891 óta. V. o. bir. Tan. E. közi. 1891.) és 
és KOZÁRY JÓZSEF Rendszeres nyelvtana (,kérdező módszer szerint'. 
N.-Kanizsa, 1894, 3. kiadás. V. ö. bir. a Phil. és Tan. egyl. Köz
lönyben, meg a Nyr.-ben.) A népiskolák számára készültek közül 
meg az ALBERT JÁNOS bírálatában (Nyr. XXIII.) jobbaknak dekla
ráltak említhetők, vagyis: VARGYAS ENDRE Magy. nyelvtana (Bp. 
1892, 4. kiad.), BELICZA JÓZSEF Magy. nyelvt. kézi könyve (Bp. 
1892, 6. kiad.) és a NAGY LÁszLÓ-KoMÁROMY-féle Nyelvt. gyak. 
könyv. (Bp. 1895.). Mindezek az előzőkből már ismert módok 
valamelyikén tárgyalják, illetve érintik mondatainkat. Az ismer
tebbekre bővebben nem is reflectálva, csak annyit jelzek, hogy 
SZINNYEI a legegyszerűbb és a józanabb magyar felfogás előtt leg-
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inkább elhibetőnek látszó definitiót fogadja el, a mit nálunk elő
ször iHÁsznál láttunk, s így csak I. csoportunkat érinti; SIMONYI 
meg KIRÁLY a II-ikat is; KALMÁR, kinek bírálója, BALASSA elisme
rése szerint egész művén meglátszik az önálló gondolkodás ered
ménye (Tan. Egyl. K. 27 :117), az eddigiektől eltér, s (WILMANNS-
hoz meg KERNhez járva közel) olyan összetett mondatokat mond 
összevontaknak, melyeknek egy vagy több közös részük van és az 
csak egyszer van kitéve; ,Összevontak pedig azért, mert közös 
részeik mind egybe vannak összevonva'. Mint látni fogjuk, ő már 
inkább eltalálta a dolgot; KEMPELEN után voltakép ő találja el 
inkább, amannál természetesen még helyesebben. A többiek közül 
DEME és VARGYAS tana az iHÁszéval és SziNNYEiével, az IHÁSZÓ 
átdolgozásaiban és KOMÁROMYÓ a GYURnséval, a KOZÁRYÓ meg a 
SzvoRÉNYiével egyezik. 

Á s p e c i á l i s i r o d a l o m r a térve, ilyen is van, habár 
•csekély. Önállóan, külön művekként megjelent és megszerezhetett 
nyelvtudományi termékeinket, továbbá azon folyóiratainkat, a 
melyekhez hozzá férhettem, névszerint a Nyelvt. Közl.-t, a Phil. 
Közl.-t, a Nyr.-t és a Tan. egyl. Közl.-t, aztán programmértekezé-
seink repertóriumait (1850—1885-ig PANYÁxtól, azután a Phil. 
Közl.-ben HELLEBRANTtól) átbúvárolva, e csekély irodalomról így 
számolhatok be. Először itt is BRASSAI szerepel, a ki a ,rnódszer'-re 
vonatkozó egyik értekezésében érintette másodszor kérdésünket. 
(,Módszer és némi alkalmazásai'. III. értek., a phil. osztály köréből 
kiadott értekezések közt. Pest, 1869. 19—20. 1: Ugyanúgy az ezen 
értekezéseit együtt új és javított kiadásban adó művében, a mely 
,A módszerről' czím alatt jelent meg (Kolozsvár 1893, 165—6. 1.) 
Érintésének velejét már láttuk (ld. abevez.); idézni meg alább idéz
hetjük e reflexiókat, a melyek úgy látszik eddig nem hatottak, mivé 
különben is csak mintegy odavetettek valának. Ezután HALÁSZ 
IGNÁCZ érintette külön rértekezésben e mondatokat (a Nyr. VI. kö
tetében az ,és' kötősz. értekezve). Itt az akkor divatos felfogással ír 
ugyan róluk; de úgy, hogy újabb észrevételeket, megjegyzéseket is 
tesz, a minőket a németeknél sem látni (pl. a látszólagos összevont 
mondatokra, 254. I.); meg a III. csoportnak is érinti legalább 
egyik faját (254—55). Ezen kívül több értékesíthető megjegyzést 
(a grammatikai tárgyalásnál értékesíthetőt) és példát találhatni 
értekezésében, a melyről még csak azt jegyzem meg, hogy az első 
csoportnál nem csak összevont alanyú és állítmányú, de ilyen tár
gyú, jelzőjű és határozójú mondatokról is szól, tehát mint WARGA, 
GYURITS stb. és nem csak mint IHÁSZ, SZINNYEI stb. Ezután SIMONYI 
érintgette mondatainkat ,A magy. kötőszók' ez. művében (1881— 

20* 
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1883); az I. csoportot és a II. egy részét a már ismert név alatt a 
mű I. köt.-ben, a II. csoport más részét és a III. csoportot a 
II. és III. köt.-ben, főként a ,kihagyások' alatt. E mű különö
sen nyelvtörténeti szempontból értékesíthető több tekintetben. 
SIMONYI után tudtommal DANIELOVICS KÁLMÁN reflektált e mon
datokra is ,A mondat' czimű értekezésében, a mely a zombori 
főgymn. 1886/7-ik isk. évi értesítőjében jelent meg (15—54. 1.). 
Nyelvtanításunk e gondolkozó barátja ebben a philosophicus színe
zetű, logikai alapon álló, mindamellett figyelemre méltó dolgozatá
ban jóformán mindazon magyar nyelvtanítók és nyelvészek taná
nál, a kik idevonatkozólag szóltak, merevebb logikai alapon épült 
tant ád. Az efféle mondatot: Péter és Pál olvasnak (I. csop.).nem
csak a ,formális nyelvtan' tanítását helyben hagyva (33.1.), de úgy 
látszik ,speculative', ,gondolat szerint', ,értelmileg' vizsgálva is. 
összetett mondatnak (37., 38. 1.) veszi, a mely két vagy több nem 
csak alakilag, hanem tartalmilag is teljes, magában véve is meg
álló mondatból van összetéve. így A) ,Péter és Pál írnak' szerinte is 
összetett mondat, s ezekből áll elő : (V. ö. 37. 1.) Péter ír. Pál ír. 
,A jó Péter és a szorgalmas Pál írnak', ezekből: A jó Péter ír. 
A szorgalmas Pál ír. Stb. B) A fiú azt mondta, hogy atyja beteg. 
A fiú azt mondta, hogy anyja beteg. — A fiú azt mondta, hogy 
atyja és anyja betegek. Stb. Különben a meghatározást, egy kis 
hozzáadástól eltekintve, úgy adja, mint pl. Ihász nyelvtana régibb 
alakjában, meg a Szinnyei nyelvtani kézikönyvei. Összevont mon
dat alatt ,olyan összetett mondatot' (!) ért, ,a melyben két vagy 
több alany mellett egy állítmány, vagy: egy alany mellett két 
vagy több állítmány van'. (I. csop.!) De részéről az összevont össze
tett mondatok közé. az olyanokat is számítja, melyek különböző 
alanynyal és különböző állítmánynyal, de egyenlő hely-, idő-, ok-
és czélhatározóval biró egyszerű mondatokból vannak összetéve.. 
Pl. Károly ír az iskolában. Lajos rajzol az iskolában. — Károly ír, 
Lajos rajzol az iskolában. Stb. így, mint látjuk, II. csoportunkat 
is érinti. De igen a III.-at is, mikor ez összevonást alárendelés! 
viszonyú összetett mondatokra is alkalmazza: Midőn rossz a ter
més, drágaság uralkodik. Midőn rossz a termés, a szegény nép-
sokat szenved. — Midőn rossz a termés, drágaság uralkodik és a 
szegény nép sokat szenved. (37—38. 1.). A legmakacsabb ,logikai 
alapon nyugvó' (V. ö. 54. 1.) s idevonatkozólag épen nem ,reális 
tartalommal biró nyelvtanítás' (V. ö. u. o.), a melyet kárba veszett 
fáradság még szemléltetve is gyakorolni (V. ö. 51., 52. 1.). A mi 
meg újnak tetszik benne, alapjában már előfordult nézet. Újabban 
KALMÁR művét bírálva BALASSA is érintette a Tanáregyl. Közi. XVII. 
1893—4. 116.117.1.az,összevontmondat'-ot.Ő KALMÁRnakemon
datra vonatkozó meghatározását, mint a csonka mondatra vonatko
zót is, helytelennek tartja. E meghatározásnak szerinte az a főhibája,. 
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hogy egyaránt fontosnak tart minden mondatrészt; pedig a leg
fontosabb mondatrész az állítmány. Összevont mondatnak nem 
tekinthetjük az olyan két vagy három mondatot, a melyeknek 
bármely része közös. Itt ismét azt a felfogást kell érvényre emelni, 
hogy egy mondatnak nem lehet több állítmánya, mert a hány 
állítmány, annyi a mondat. Összevont mondatnak csakis az olyant 
tekinthetjük, melyben ugyanazon állítmányhoz két vagy több 
alany tartozik. Szerinte KALMÁR a 108. pontban [E példákban: 
>(a közös részt aláhúzom) ,0tt fetrengett szegény kutya az út porá
ban, kauszolt s olyan keservesen sírt'. ,Még egy^ esztendővel ennek 
előtte sírt volna a királyfi, fölvette s haza vitte volna'. E. L.] 
nem tud határozott különbséget tenni az összetett és összevont 
mondat közt s a 107. pont elején olyan példákat sorol fel, a melye
ket épen nem tekinthetünk összevont mondatoknak. (Ama példák: 
Haza megy, belép a palotába, apja, anyja elejébe szaladnak, nya
kába borúinak, kérdezősködnek! E. L.) Eészben megfontolandó 
,a II. csop.-ra nézve', részben helytelen (az I-re nézve) észre
vételek ezek is, mint látni fogjuk. Legújabban végül HALÁSZ 
IGNÁCZ taglalta egyetemi előadásaiban az összevont mondatot, job
ban mondva annak kérdését, még pedig BURGHAÜSER álláspontján 
s így az I. csoporton kívül a II.-at is érintve. 

íme az ,összevont mondat' eddigi elméletének fejlődése nagy 
vonásokban s ime egyszersmind a rá vonatkozó külföldi és hazai 
irodalom, a melyet egy-két meg nem szerezhetett munka kivételé
vel általában tekintetbe vettem, hogy így figyelmemet minden ide-
vonatkozólag felmerülhető dologra kiterjeszthessem, s dolgozatom 
annál tüzetesebb lehessen. Vázolni is főként azért vázoltam ez iro
dalmat kissé részletesebben, hogy, mint a bevezetésben hangsúlyoz
tam, a kép világosabb, tisztább és teljesebb s ez által az eredmény 
is annál szilárdabb alapon nyugvó, annál elfogadhatóbb legyen. 

Ezen közvetlen tekintetbe veendő irodalmon kívül haszon
nal értékesítettem PECZ ViLMosnak az új grammatikus iskola egyes 
műveire vonatkozó bírálatait (Phil. Közi. V. 418. és VI. 634); 
SPITKÓ LAJosnak ez iskolára vonatkozó ismertetését (Phil. Közi. 
VII. 761); maguk az új grammatikusok közül az új irányt inaugu
ráló STEiNTHALnak Grammatik, Logik und Psychologie ez. művét 
(1855.) meg ZiEMERnek jeles inunkácskáját, Junggrammatische 
Streifzüge im Gebiete der Syntax. Colberg, 1883. Továbbá BALOGH 
PÉTERnek már említett dolgozatát. A szóegyezésre a Nyr.-ben 
JOANNOVICS (III. k.) és ANTIBARBARUS (IV. k.) czikkót stb., stb. 
A használt segédműveket különben, így azon többieket is, a 
melyeket itt nem említek, mindannyiszor idézni fogom, illetve 
•egy részüket már idéztem is. 

ERDÉLYI LAJOS. 



Még néhány szó az est megvilágításához. 
SETALA EMIL «AZ eredeti kt megfelelője a magyarban» czim-

mel fönt adott közleményében (194. 1.) szemben a magyar est 
(est-vei, est-ig) szó eredetéről BuDENztől vallott s részemről e 
folyóirat tavalyi évfolyamában (347. 1.) ujabb bizonyítékokkal is 
támogatott felfogással mereven fönntartja továbbra is abbeli né
zetét, hogy e jelzett szavunk a finn ehtoo «est» szó és társai rokon
ságától különválasztandó. Azon tekintély mellett, melylyel SETALA 
véleménynyilvánítása nyelvészeti irodalmunkban méltán dicseked
hetik, csak sajnálnom lehet, hogy e tárgyra vonatkozó fejtegetésé
ben teljesen figyelem ós szó nélkül hagyja ama jelentős okokat,, 
melyek bennünket a tőle hangoztatott s előttünk is egész világo
san állott nehézség ellenére nézetünk megállapításában vezéreltek 
s melyeket ennélfogva czélszerű lesz itt meg egyszer röviden egybe
foglalnunk. Ezen okaink ugyanis a következők voltak: 

1. Az «éj» és «est» fogalmaira az esetleg itt ott használt 
jelző, vagy körülíró kifejezéseken kívül a finn-magyar nyelvek 
egész vonalán külön sajátos nevező szókat is találunk, még pedig 
szoros hangtani egyezéssel az «éj»-re ezt: finn yö, lapp ija, moni. 
vej, ve, zürj. voj, oj, votj. uj, üj, vog. ji, ji, jé, osztj. jogon, éi, magy. 
éj s szintígy az «est»-re a következőt: finn ehtoo, lapp ikto, jikti 
(«tegnap», tkp. «az este»), vog. U, jé(, jítu, ét, osztj. jétén, itten 
(«est»), jetna, idai («este»), mely utóbbiakhoz sorakoznak alakjuk
nál fogva az «ój» jelentésű cserem, jut, jud, éjsz. vog. ét, osztják 
át, at szavak is. Hacsak a hangtani fejlődést valamikép meg
magyarázhatjuk, természetesen föltehető, hogy a magyar est ép 
úgy mint az éj sajátos eredeti szó lévén, a finn ehtoo másaihoz 
tartozik. 

2. Ezen föltevésnek ellentmondani látszik ugyan az egyes 
nyelvemlékekben található nap-eset «vesper» kifejezés; de hogy 
ezen összetétel nem eredeti alakja az est-nek, hanem csupán vala
mely lélektani művelet eredménye, mutatja az, hogy a magyar 
nyelvszokás nem ismeri «a nap etdk* szólást, mely nélkül pedig az. 
eset (est), nap-eset féle «vesper» fogalmú kifejezésnek szabályos 
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keletkezése szinte érthetetlen; továbbá hogy az est nem használatos 
«occidens» értelemben, holott mint a «napfteZeí», vagy kelet ellen
téte, ez a legtermészetesebb volna. Hangtani nehézség is szól a 
nap-eset és est azonosítása ellen; amennyiben t. i. az utóbbinak 
sem a régiségben, sem a tájszólásokban elvárható teljesebb esetig, 
eseti-iele alakja ki nem mutatható. Végűi az est-vei szerkezet is 
arra utal, hogy az alapszónak valóságos időfogalmat tulajdonítsunk 
(mint: nappaí, éjjel, reg-vei, hol-val, ösz-szel, tavasz-szál), mint
hogy a hely- ós cselekvésszók időhntározői alkalmazásánál a ma
gyar nyelvdivatban rendesen másnemű viszonyszók szerepelnek 
(napkeletkor, virradat tájt stb.), 2.-vel ellenben legfeljebb birtokos
raggal (így: nap keltévé/, nyugtávaij. Nincs meg különösen a 
magyar nyelvhasználatban kelettel ( = napkelettel) «reggel» jelen
tésben, mit pedig méltán elvárhatnánk, ha az estvei a nap-esettel 
változata volna. 

3. Az st hangcsoport közbeneső yt, ht alakulat menetén, mint 
más nyelvekből vett példákkal biztosan igazolhatni, eredetibb 
kt-höl is természetesen fejlődhetik; sőt ez az eset néhány egyéb 
magyar adatra nézve is föltehető. 

SETÁLÁ mind e bizonyítékok közül csupán az utóbbira vet 
ügyet s mint valami előttünk ismeretlen, uj tényt váltig csak azt 
vitatja, hogy a finn ehtoo szóközépi hangcsoportja a lapp ikto tanú
sága szerint eredetibb /cí-ből való s a magyarban ennek -t (-tt) a 
szabályos megfelelője. Pedig tudjuk és tudtuk ezt mi is igen jól, 
hiszen talán a Magyar-Ugor Szótár az a mű, L elyből SETÁLÁ is ezen 
tudomását legelsőben szerezhette. A hangfejlési s z a b á l y o s s á g , 
vagy mondjuk bár «törvény» elismerése azonban nem zárja ki né
zetünk szerint, hogy egyes esetekben, hol erre fontos, meggyőző 
okok kényszerítenek bennünket, s z ó r v á n y o s természetű hang
fejlési jelenséget is föltegyünk, s nem követhetjük az újgram-
matikai iskola némely fölöttébb buzgó hívének abbeli túlzását, 
mely a «hangtörvény» általánosságát merev dogmaként fogadva el, 
a hol az ettől való eltéréseket az eddigelé alkalmatosaknak tetszett 
eszközökkel (minők főkép az analogikus hatás s az alaki kombi-
náczió fölvétele) hamarosan és könnyű szerrel meg nem magyaráz
hatja, mindjárt magát a jelenséget, a nyelvbeli egyezés tényét 
vonja tagadásba. Különösen a mi összehasonlító nyelvészkedésünk 
terén, — melyen a mai nyelv megfejtésére csupán a rokon nyelvek 
állanak valamennyire rendelkezésünkre, ellenben jóformán tel
jesen híján vagyunk az alakok több évezredes fejlődésmenetét 
szemléltető nyelvtörténetnek •— alig várhatjuk el, hogy minden 
alakulat keletkezése módját biztossággal megállapíthassuk s bizony 
sok esetben be kell legalább egyelőre érnünk avval is, hogy magá
nak az alakulatnak tényét észrevettük. Azért pl. hogy szabályként 
fölismertük nyelvünkben az eredeti szóközépi (ül. szóvégi) m-nek 
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v-re való változását a név, nyelv, jav- (jó), fűv- (fű), lév (lé), szív, 
tetv- (tetű) | nyúl ( = mord. numil) \ velő ( = vog. valém) stb. szók 
rokon nyelvi másai alapján, nem fog eszünkbe jutni tagadni a 
mord. kemá «kemény» és magy. kemény, vog. ülém «álom» és 
magy. álom, vog. wölém «ólom» és magy. ólom stb. hasonló alko
tású szók egyezését, tapasztalva különösen, hogy még legkövet
kezetesebb «hangtörvényeink» körében is, minők jelesül a szó
kezdő p-nek f-re és a mélyhagú szók k kezdőjének h-ra. való válto
zása, fölmerülnek szórványos, eddigelé sajátos okokkal meg nem 
magyarázott szabályellenességek (v. ö. pl. por, piczi, pillant \ kap-, 
kar, kosz | kúm~ a huny-, komor a homály mellett stb.). Egész sereg 
hangtani alakulatot ismerünk nyelvünk s különösen nyelvjárásaink 
terén, melynek egész terjedtségi köre csupán egy-két esetre szorít
kozik a nélkül, hogy azt az ismeretes módszertani utakon meg
magyarázhatnék; ki mondhatná meg pl. hogy miért változtak 
csupán a lép-, lék, lápa szók vép-, vek, vápa hangzásűakká s miért 
nem történt ugyanez a szintén hasonló alkotású lép (milz), láb, 
lep- szavaknál; vagy hogy miért kellett épen a bagoly fszóban a 
szókezdő ??i-nek ft-vó alakulni ( = vog. máyywlii), mikor ama hang 
megmaradhatott eredeti minőségében a mag, maga, magos, meg 
szavakban? ! 

Azt hiszem tehát, hogy épenséggel nincs helyén az a mód
szertani előítélet, melylyel az ujgrammatikai iskola apostolai a 
szórványos hangtani alakulatok fölvételét erőn-erővel a nyelvvizs
gálati műveletek köréből kiszorítani igyekeznek s melylyel SETÁLA 
is pusztán az általános hangfejlődési szabályra hivatkozva a ma
gyar est szót a hozzá alakilag oly közel álló vogul ét, jct', if, osztják 
jét, s az ezekkel szerinte is egybefüggő fiún ehtoo stb. csoportjából 
kirekesztendőnek itéli. Hogy yt—ét hangfejlődés lehetséges és ter
mészetes, azt ő maga is elismeri; hogy ez tényleg néhány egyéb 
magyar analógián is előfordul, én bizonyítani is törekedtem, bár 
megvallva, a nélkül hogy a föntebbi egyeztetés helyességét a bizto
san kideríthető analógiák kisebb vagy nagyobb számától függőnek 
gondoltam volna. Sajnos, nem volt szerencsém SETÁLA megelége
dését felhozott adataimmal kivívhatni; azért lássuk ezeket még 
egyszer közelebbről : 

1. nyüst ddicker, grober wergfaden» = előrészében tavdai 
vogul nuy, polna-nuy szösz, kenderszösz, syftftDübB (polna «ken-
der»); képzésére nézve v. ö.füs-t (vog. pasim id.), ros-t, roj-t (vog. 
rüsi «rojt»), araszt és arasz, fajt, fajta és faj. SETÁLÁ ezen szoros 
magyar-vogul egyezésről, melyben a yt—st hangváltozás kétség
telen világossággal jelentkezik, egy szóval sem vesz tudomást; ha
nem e helyett a BUDENZ szótárából mellékesen odavetett s a dolog 
érdemét semmikéj) sem befolyásoló finn adatokat bírálja utalva 
különösen arra, hogy THOMSEN ujabban a finn niite- (nom. niisi) 
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«licium textorum» szót litván-lett eredetűnek bizonyította. Hivat
koztam még BUDBNZ nyomán a finn niine- (nom. nüni) «bast, lin-
••denbast (zum flechten)» szóra, mely az azonos jelentésű cserem. 
ni, ni, zürj. nin, nim, votják nin rokon alakokkal egyetemben a 
vog. ney~ «kötni» igében mutatkozó alapszó képzésének tetszik ép 
úgy mint német bast (basta e h. bad-ta) a binden, bánd igéből.*) 
SETÁLÁ azt jegyzi meg erre, hogy « e g y á t a l á b a n s e m m i s e m 
mutat arra, hogy az utóbbiban (a finn niine-ben és társaiban) ,gut-
•turahV explosiva, vagy spiráns lett volna». Alapos, vagy alap
talan-e ez a szigorú tamáskodás, a fölött e helyt fölösleges vitat
koznom (v. ö. finn hiiri «egér» === vog. tdnér, finn pii «fog» = vog. 
parik), minthogy a magy. nyüst hangalakjának fejlésére nézve 
amúgy is első sorban a vogul nu% alakjából vonhatunk követ
keztetést. 

% nyest «mustela martes». Szoros megfelelője a legközelebbi 
rokon nyelvekben ismeretlen; azért hivatkoztam a finn nááíci. lapp 
ndtte azonos jelentésű megfelelőkre, melyeket BUDENZ így elemez: 
nciá-ta az utórészben ugyanazon képzőt látván, mint a finn nei-te-
ben kicsinyítő értékkel (v. ö. a magyarban: nyusz-t, eve-t = vog. 
nö/s, osztj. tana). A vogul noys ( = észt nug-ise), úgy vélem, alap
részében az itt jelentkező *naa- ugyanegy fajta állatnévnek mély
hangú párja, miből az sejthető, hogy a finn-lapp náá(-tá) alak 
chosszú hangzója elenyészett gutturalis elemet tartalmaz, úgy hogy 
m. nyest e helyett valónak vehető: *ney-t. SETÁLÁ erre a következő 
megjegyzést teszi: «Az idézett finn és lapp szavakban mind azok 
szerint, a miket ezen nyelvek hangállapotairól tudunk, t e l j e s 
l e h e t e t l e n s é g f ö l t e n n i v a l a m i , g u t t u r a l i s e l e m e t ' 
a s z ó k ö z é p e n, mert a gutturalisnak olyan megfelelése, amilyen 
MUNKÁCSI szerint ezen finn és lapp szavakban volna, teljesen 
ismeretleno. Rendkívül csodálkozom ezen a kijelentésen azon 
"SETÁLÁ részéről, ki még csak nem régiben adott ki egy értekezést 
«Über einen ,gutturalen' nasal im urfinnischen» czímmel («guttu
ralis » alatt tulajdonképpen mint mi is «nem dentalis» orrhangot, 
azaz n-t értve, hanem n-t és prsepalatalis y-t), melynek adatai közt 
a fenti ndd-td-yel egészen hasonló alkotású pad (de)»,jad «jég», 
sdd «ternpestas» szók vannak elősorolva s ősfinn *pdnd, *jand, 
*myd alakokból magyarázva. Avagy a finn saa- «venire, pervenire» 
többé nem egyeztethető már a mordvin saje- «kommen», a finn 
sádre (nom. -ri) «schmalbein» a mordvin sdjdr id., a finn haara 
«ramus» a lapp suorge id., a finn kddri- «volvere» a magy. kering-, 
mord. kevere- «görgeni» szavakkal, melyeknek alakjai, mint 

*) BUDENZ szerint «igen jól érthető, hogy a ,bast, hárs', mely még 
mai nap is minden kender és len mellett igen fontos ,kötő anyag', esetleg 
;a .faden, fonal'-val (magy. nyüst) közös eredetű nevet nyert» (MUgSz. 
431. 1.). 
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BUDENZ még sok más hasonló példában fölteszi, ősi szóközépi 
g-ié\e hang fejleményei ? Akár y, akár g, y lett légyen amaz ősi 
hang, melynek egykori létélét a finn nciáta hosszú hangzója sejteti,, 
a magyarban egyaránt fejlődhetett belőle — mint e helyen talán 
fölösleges tüzetesen fejtegetnem (1. NyK. 2& : 183. és magy. juha, 
éh = régibb jonh) — *nyeyt s ebből nyest. 

3. nöst-ény = alaprészében finn neite (nom. -ti) lapp neita 
rtfilia, virgo». Hogy a nei- alaprész diftongusában gutturalis elem 
lappang, azt hiszem az osztják nen, vogul néy- (nom. ne), magy. 
nő, né ( = *neu, *nej) társalakok mellett szintén szükségtelen bizo
nyítanom. Csak akadékoskodás SETALA részéről, midőn terjengős-
séget kerülő meghatározásom alapján «nem tudja» egyeztetésemet 
«máskép érteni, mint úgy, hogy szerintem itt a magyar s gutturalis 
nasalisnak felel meg», mit ha ((bebizonyítanának is, még akkor 
sem szolgálhatna semmi esetre bizonyítékul arra, hogy a magyar
ban kt > ét hangváltozás történt.» Dehogy gondolok én itt akár 
yt > ét, akár kt > ét «hangváltozásra»! Nem egyszer fejtegettem 
en külömböző tárgyú értekezéseimben, hogy a magyar alakok ma
gyarázásában nem szabad a kifejthető legősibb, úgynevezett «ugor» 
(finn-magyar) alapnyelvi alakokból kiindulnunk, sőt hogy sokszor 
a vogul-osztják nyelvek közösségéből kifejthető legrégibb alak sem 
vonható be a külön magyar nyelvtörténet korszakába. Nem kép
zelem pl., hogy a magy. nö, né alak végzete bármely régi korban-
is y lett volna a magyar nyelv külön életeben, úgy a mint ma pl. 
az osztjákban (ney); hanem legfeljebb valamely ebből fejlett 
«gyöngűlt» hang, minő pl. a vogul y (ney-) illetőleg helyébe 
lépett ;', vagy mint diftongus utórésze u (1. NyK. 25 : 183.) 
A nöst-ény alaprészét sem tartom közvetlenül osztják-féle ney-t 
alak helyett valónak, hanem a vogul ney- hangzást tartva szem 
előtt *neyt-íé\e fejlemény prashistoricus *) változatának. 

ky>é hangváltozás lehetőségének további igazolására nyel
vünkben, hivatkoztam még magának SETÁLÁnek azon magyaráza
tára is, melylyel a magy. -ít képzős igék felszólító alakját (tanítson, 
tanojtson e h. tanojt-yon s ebből más irányban régibb tanóhon e h. 

*) Szemben az itt kimutatott esetek fölvehető p r a e h i s t o -
r i c u s yt > st változásával — mint tudvalevő (1. MUgSz. 518.) — 
néhány példában ellentétes irányú, vagyis ét > yt, jt hangfejlődés 
igazolható, így: rost «faser, franse» e mellett rojt «franseB (*roét, 
*royt hangfejlési fokozatok" útján : v. ö. vog. rüsi «rojt») | es- ige 
mellett: causat. ejt- (v. ö. votj. us- «esni»; uskit- «levetni») \fesl-
ige mellett: caus. fejt- (v. ö. vog. péséml- «oldódniB : pest- «ol-
danio^ | böjt (v. ö. vog. pis, cserem, piitö, votj. vié, zürj. vidé s eb
ből osztják vis, us id.). Ezt az utóbbi fajta hangváltozást u jabb* 
k e l e t ü n e k kell tekintenünk. 
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*tanóy-yon) megértetni törekedett; de minthogy ő ezen magyará
zatát ujabban visszavonta, én sem látom szükségesnek, hogy reá 
visszatérjek. Ahhoz, hogy a magy. est-et a vog. jéí,ii, finn ehtoo 
stb. másának elismerjük, a fenti bizonyítékok is elégségesek. Egyéb
ként a hang-megfelelés megmagyarázásának nem ez az egyetlen 
módja, s a következőbe talán SETÁLÁ is bele fog nyugodni. A déli 
vogul alakok í'-je s az éjszaki vogul ét, tavdai jitu, valamint az 
éjszaki osztják jét- (jetna «abends», jétéy «abend» | déli id-, it-
(idai, ita «abends») alakokban vele szemközt álló t után indulva 
t. i. azt is lehet hinnünk, hogy már a magyarfóle nyelvek közös
ségében a finn ehtoo, lapp ikto szóközépi mássalhangzó-csoportja 
metathetikus tk, (t%, ty, tj)-féle alakot öltött. így — vagyis tk 
(sk)>f, t hangfejlődési menettel — felelnek meg egymásnak a 
szintén (, t közép-, ül. szóvégi mássalhangzós vog. kwciÜ, kwoü 
«középi), osztják kut «köz», kutép «közép» és finn keske «közép» 
is, továbbá vog. piti, osztják pit, pet «fészek» és finn pesd id. (v. ö. 
zürj. poz «fészek» : instrum. pozjen, pozja «fészkes», melyekben az 
eltűnt gutturalis nyoma jelentkezik), úgyszintén vog. püt- «bökni, 
döfni» és űrm paske- id. A közös alaphangzás ily felfogás mellett 
a magyarfele nyelvekben ilyes lehetett: *jetj, etj (=01-/, etk), mely
ből a magyarban teljes szabályossággal *es fejlődik (v. ö. keserií= 
finn katkera, hasad: finn katkea- «rumpi» ; 1. MUgSz.), úgy hogy 
mellette az est afféle továbbképzésnek vehető, mint éjt ezekben: 
éjt-szaka, éjten-éjjel, éjt által, vagy holt, hold ezekben: holta kelve, 
holtai, holdal (=holt-val, vagyis hol-val «reg-vel»), hódai «matuti-
nus» (1. NySz.). Ugyané végzet szerepel a vogul yolit «reggel, 
holnap» szóban (jelzőileg is: yolit yqtél «holnapi nap» és tovább 
ragozva: yolitan «holnap», úgy mint Ui és eixdn «este, abends»), 
melynek déli alakjai: KLV. khivolt «reggel», khwoltán «holnap» | 
ALV. khalti, khaltan «holnap» | KV. khwqlt, khivqltan «holnap* | 
PV. khivölt «reggel», khivq,ltin «holnap» | TV. khulét', khglaii, kho-
láiiqtén «holnap» (alapszó: yol, khivql «reggeli idő», jelzőileg: 
Xoli). 

Bármiképen magyarázzuk a megfelelést, azt hiszem, min
denkép bizonyosnak vehető, hogy a magy. est a finn ehtoo és rokon 
nyelvi társai csoportjába tartozik s hogy nyelvünkben a «vesper» 
fogalomnak ős eredeti, sajátos szava. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 



Tiluloa, mundoa. 
Általánosan elterjedt nézet, hogy a HB. e két igealakja a 

tárgyas elbeszélő múlt egyes harmadik személyében áll. Eredetibb 
formájuk — mondják — Hilntáva, *mundáva (mondává ?) volt 
(v. ö. terumieve, hadlaua, feledeve, veteve); idővel azonban az áv 
hangpár d-vá vonódott bennük össze s így vált belőlük tilutóa, 
mundoa (mondóa?). Eme látszólag egészen egyszerű leszármazást 
nyelvészeink ma általán elfogadják, de alig hiszem, hogy akadna 
közőlük egy is, a kiben valamelyes kétség nem támadt volna helyes
volta iránt. Már maga az a körülmény is, hogy a tilutoa, mundoa 
mellett ugyanabban a szövegben terumteve, hadlaua, vet eve, feledeve 
alakokat találunk, valószintitlenné teszi ama föltevést, mely rokon
ságot állapít meg közöttük. Mert ugyan miért lett épen a tilutáva-, 
mundáva (mondává ?)-ból tilutóa, mundóa (mondóa ?); miért nem 
fejlődött a terumteve, hadlava stb. formákból is terümtó'e (terömtöeT) 
hadiba ? Nem födözhetünk föl semmi okot-alapot arra, miért ma
radt meg az áv szótag egyik igealakban változatlanul s miért fej
lődött a másikban d-vá! Nem hagyhatjuk továbbá nmeimen kívül 
azt sem, hogy a terumteve, hadlaua, veteve, feledeve formák v-je 
SziNNYEi-nek általánosan elfogadott igen valószínű magyarázata 
szerint (Nyr. 17: 193—196.) csak újabbszerü fejlemény, valójában 
hiatus-töltő járulékhang, melyet az eredetibb *terümtéje (terömtéje?), 
*hadlája stb. alakok kiesett j'-jük helyébe vettek magukba. Ám ha 
a v csak újabbkori járulókhang, alig lehet elhinnünk, hogy a föl
tett Hilutáva, *mundáva (mondává ?) formákban a megelőző á voca-
lissal csakhamar d-vá vonódott volna Össze. Emez ok miatt ZOLNAI 
sem igen bízik e leszármazásban (1. Nyelvemlékeink 58—59. 11.), 
ÍSIMONYI pedig tovább menve, egj^enesen nyilt kérdésnek jelenti ki 
(TMNy. 1: 610.1.). 

Ez a nehézség azonban még csak hagyján! Ezt talán vala
hogy csak el lehetne oszlatni; ámde van még egy jóval nagyobb 
bökkenő is, a melyet bajosan tudnánk megfejteni, s ez: hogy az 
áv hangpár egyátalán nem szokott d-ra változni. Az a jelenség, 
hogy a zártabb av hangcsoportból d fejlődik, közönséges nyelvünk
ben, de hogy az illabiális d-ra a r-nek akkora hatása volna, hogy 
d-ra birná változtatni, arra alig tudna bárki kétségtelen példákat 
idézni. Ez a fejlődés csakugyan különös, veti most valaki ellenünk, 
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de ott van ám magában a HB.-ben a házoá alak, a mely nyilván 
eredetibb házává formára megy vissza, tehát az o-ja áfl-ból fejlő
dött ! Nos hát, feleljük neki, a házoá-nak eredetibb házává-ból 
való származása épen nem nyilvánvaló dolog, sőt annyira nem 
bizonyos, hogy mi aggodalom nélkül kétségbe merjük vonni. Hogy 
az o személyrag benne, azt elfogadjuk, de megjegyezzük, hogy fel
tűnő alakját könnyen tisztába lehet hoznunk a nélkül, hogy áv-ból 
fejlődöttnek kellene tartanunk. Nem szabad ugyanis elfelednünk, 
hogy a HB. a göcseji nyelvjárásnak félreismerhetlen nyomait viseli 
magán. Ezt tudva, a hazoa alaknak nem is egy, hanem kétféle 
magyarázatát adhatjuk. A ház-nak harmadik személyű alakja 
Göcsejben tudvalevőleg nem háza, hanem házo, mert első szótag
jában á van (v. ö. sárgo, lábo, pávo, nyárfo, házbo stb. I. SIMONYI 
MNy. 1 : 214.). Már most ehhez hozzájárulván a -vá rag, házová 
lett belőle; de mivel a HB. nyelve hajlandó a hiatusra, a v-t ki
ejtette, s így állott elé a házoá forma. E magyarázat ellen csak a 
halalaal alak ^támaszthat némi nehézséget; miért nincs e helyett 
is halaloal'? Ámde észrevehetni, hogy a két forma nem egészen 
analóg. Hogy a házo alak o-ja megmaradt a -vá rag előtt, annak 
igen valószínűen a rá következő á hang volt az oka, melynek hatása 
alatt Göcsejben még az előző a is o-ra szokott változni A halálo-
nál pedig már nem állott fenn ugyanaz az eset, mert a hozzájáruló 
-val ragnak magánhangzója zárt rövid a volt; az o-t tehát a rag 
előtt a váltotta fel benne. 

Kházoá alak második magyarázatának alapját a göcseji nyelv
járásnak imént érintettem azon dissimulatióra való hajlandósága 
adja, melynek értelmében az á hangú szótagot megelőző a vocalis 
o-ra szokott változni, pl. soláta, vosárnap, dorázs, porázs, mogát 
stb. (1. SIMONYI MNy. 2 : 28—29 11.). Bátran föltehetjük e szerint 
azt is, hogy a -vá raggal kapcsolatban eredetileg nem a házo, ha
nem a rendes háza alakot használták, vagyis házává-, illetőleg 
házaá-nak ejtették; utóbb azonban az a-t a rá következő á hatása 
következtében o-ra változtatták.*) 

*) Itt egy nagy bökkenő van, a melyre a czikkíró nem vetett ügyet. 
A hazoa szónak, h a s z e m é l y r a g o s n a k v e s z s z ü k , második tag-
jában nem lehetett sem o, sem a; mert igaz ugyan, hogy Göcsejben o-t (vala
mint a nyugati és a dunántúli nyelvjárásterület más vidékein is o-t vagy 
a-t) ejtenek a helyett az előbbi szótagban levő á után, tehát a köznyelvi 
háza alak házo (háza)-naik hangzik, — csakhogy a házának, házára, házába 
nem ejtődik ám házonak, házora, házoba-n&k, hanem így: házánok, házáro, 
házábo (ill. -nqk, -ra, -bei) s e szerint a házo (— háza) szemelyragos alak 
a -vá (-á) raggal ellátva szintén nem lehet házová, házoá, hanem házává 
(ill. göcsejiesen: hazája). Ez itt a nehézség, nem a halalaal szó á-ja (melyet 
semmikép sem olvashatunk a czikkíróval a-nak). De hátha a HB-beli hazoa 
nem is szemelyragos alak, vagyis nem a. m. ,házává, hanem csak ,házzá' ? 
Ez egész jól beleillik a szövegbe: ,és adta vala neki paradicsomot házzá. 
( = házul, lakásul)'. Hogy eddig mindig szemelyragos alaknak vettük s-
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Bármelyik eshetőséget fogadjuk el, azt a nézetet föltétlenül 
el kell vetnünk, hogy a házoá o -ja á?;-ból fejlődött; s ezért bizony
ságul nem is idézhetjük a mellett, hogy a tilutoa, mundoa igealakok 
eredetibb tilutáva, mundáva (mondává?) formákból keletkeztek. 
Am ha e leszármazást tévesnek nyilvánítjuk, nem tarthatjuk helyes
nek azt a véleményt sem, a mely a tárgyas elbeszélő múlt egyes 
számú 3. személyét látja bennük. Kérdés tehát, minek kell magya
ráznunk a két igeformát ? Nem másnak, mint határozói igenévnek. 

Lássuk először is, tulajdoníthatunk-e nekik ilyetén functiót 
,Es mend paradisumben uolov gimilcictul munda neki élnie. Heon 
tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge mundoa neki méret nü eneyc' E ki
tételt eddig három külön mondatnak vették; mi egyet alkotunk 
belőlük ily formán : ,Es mind paradicsomban való gyümölcsöktől 
monda néki élnie, csupán tiltva őt egy fa gyümölcsétől, de mondva 
néki, mért nem ennék.' Látnivaló, hogy az igenévi szerep szépen 
beletalál mind a két alakba. Még csak az van hátra* hogy meg
magyarázzuk o-juknak mibenlétét. Ezt is könnyen megtehetjük, 
ha eszünkbe veszszük, hogy a göcseji nyelvjárás — mely az egész 
HB.-ből tagadhatlanul kiérzik — a -va igenévképző előtt szintúgy, 
mint a mássalhangzós ragok előtt kötőhangzót szokott használni, 
főkép ha az alapszó két vagy több mássalhangzón végződik, teszem: 
mondóvá, mosdóvá, hajtova, felejteve, föstöve, választóvá, osztóvá 
stb. (1. Nyr. 14: 163.). A tilutoa, mundoa alakok o-jában helyesen 
ezt a Göcsejt jellemző kötőhangzót kell látnunk. A fejlődés menetét 
tehát így állítjuk föl: Hilutova > tilutoa és *mundova (mon
dóvá?) > mundoa (mondoa?). E leszármazás mellett a v kiesése 
is könnyen érthető. Csupán a tilutoa alakra lehetne még eset
leg valakinek ellenvetése, hogy alapszava, a tilut csak egy más
salhangzón végződik; miért kapott tehát a -va előtt kötőhang
zót? Feleletünk rá ez : a göcseji nyelvjárás nem egyszer olyan -t 
vé*>ű igék határozónévi alakjában is használ kötőhangzót, a melyek
nek végső consonansát közvetlen nem előzi meg mássalhangzó : 
mondják pl. futova, sütöve, kötöve, jutova stb. Egyébként pedig 
sokat lehetne arról is vitatkozni, vájjon a tilut-nak w-ját határozott 
vocalisképen ejtették-e még a HB. korában; nem volt-e már akkor 
csupán irrationalis hang, a melyet Írásban jeleztek ugyan, de ki 
nem ejtettek. E. PRIKKEL MARIÁN. 

házőá-n&k olvastuk, arra alkalmasint azok a csalóka választó vonások csá
bítottak, a melyek az oa fölött vannak s a melyeket a mi ékezetekhez szo
kott szemünk akaratlanul is hosszúságjeleknek tekintett. Pedig a hazoa-b&n a 
hazo-xéazt bátran vehetjük a ház szó teljesebb tőalakjának (v. ö. háza-t, 
házo-n), hiszen a HB.-ben még találunk rag előtt teljesebb tőalakot a mai 
csonkább helyén (halalu-t, reze-t: halált, részt). A hazo-a (olv. házoá v. házaá) 
^1 *hazo-va (olv. *házová v. *háza-vá) alak ezen felfogás szerint el volna 
hárítva a czikkíró következő föltevésének az útjából. Sz. J. 



A tudomány szabadságáért. 
Egyú t t a l egy kis szlavisztika. 

«A ki úgy fogja föl a dilettánsságot, hogy semmit sem kell tudni, 
elég a tiszta ész és az elfogulatlanság, az, ha erdőt vél látni, bizonyosan 
csak délibábot lát.» így végzi múltkori sorait ASBÓTH OSZKÁR, midőn «Az 
ószlovén nyelv hazája* czímtí czikkecskémre (NyK. 26:78—84) ugyan
ezen czímmel válaszolva (u. o. 218—225), «megpróbálja még egyszer, 
nem tudja-e azt a kérdést, hogy hol kell az ószlovén nyelv hazáját ke
resni, azt a kérdést, a mely ránk magyarokra nézve is annyira fontos ós 
érdekes, úgy előadni, hogy őt», tehát nem a kérdést, *én is megértsem». 
Csak úgy mellékesen mondva, «dilettánseágom* nem bírja fölfogni, mért 
volna ez a kérdés «ránk magyarokra nézve is annyira fontos*, ha bizo
nyos az, a mit ASBÓTH vitat, hogy az ószlovén nyelv hazáját nem Pannó
niában, hanem Bulgáriában kell keresni. Azt tartom, akkor semmi vagy 
nagyon kevés közünk hozzá. De hogy a dologra térjek, ASBÓTH válaszá
nak legvégéből és legelejéből egészen világos, hogy szerinte én csak oly-
féle ((dilettáns* vagyok, a ki semmit sem tud, a ki erdő helyett «csak 
délibábot lát* és a ki oly nehéz fölfogású, hogy a «szaktudósnak* ugyan
csak bajos megértetnie magát vele. Nem szólalnék föl, ha csak rólam 
vélekednék így, ha mind ezt csak nekem vágta volna a fejemhez. De ki 
nem ismer ebben arra a bizonyos hangra, a melyet ASBÓTH mindig hasz
nál, valahányszor egy-egy magyar nyelvész, akár én, akár más, szláv dol
got csak érinteni is mer ? Jegyezzo meg magának mindenki, hogy hazánk
ban a szláv nyelvtudomány AsBÓTHnak a kirekesztő birodalma, a mely
nek területére büntetlenül senki se teheti a lábát. Minden szavából ki-
érzik az a büszke szent meggyőződés, hogy a szláv nyelvtudományhoz 
nálunk csakis ő ért és csakis ő érthet; minden más magyar ember, ha 
nyelvész is, nemcsak simplex «dilettáns*, hanem rettentő tudatlan is, 
sőt még azonfölül oly vak és korlátolt, hogy AsBÓTHnak, ha szóra akarja 
méltatni, határtalan önmegtagadással végtelen mólyen le kell hozzá 
ereszkednie. így szokott ő beszélni mindnyájunkkal. «Ist einer, der es 
anders weiss, der rede!» 
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Csakhogy a tudomány respublica és res publica, a melyben mind
nyájan egyenlők vagyunk és a melyhez mindnyájunknak egyenlő közünk
van. Itt nem személyek, hanem okok döntenek. Ez áll minden tudo
mányra és így kétségkívül a szlavisztikára nézve is. Avagy talán az nem 
tudomány, hogy itt ASBÓTH vagy az okok mellőzésével egyedül vagy hát
térbe szorításukkal legfőkép vagy mégis kellő tekintetbevételükkel leg
alább egyrangú súly gyanánt mindannyiszor személyes tekintélyét veti 
latba "? Mi köze a tudománynak ahhoz, hogy a szlavisztikában ő «szak
tudós*, ellenfele meg «dilettáns*? A tudományos köztársaság elfogadja a 
legszerényebb «dilettáns* nézetét is, ha kellő okok ajánlják, és elveti a 
legbüszkébb «szaktudós* nézetét is, ha gyönge okok támogatják. Csupán, 
csak a tekintély előtt nem hajol meg. Szolgáljak talán példával ? Volna 
bőven, a többi közt egy igen nevezetes is, a mikor egy büszke «szak
tudós » a szlavisztikának egész tárházát kiaknázva állított föl egy ször
nyűséges nagy cseh bálványt és ezt egy szerény ((dilettánsnak* egyszerű 
parittyával ugyancsak alaposan sikerült leterítenie. Es a tudományos 
köztársaságnak ez a szokása meg fog maradni mindaddig, míg valaki be 
nem bizonyítja, hogy a «szaktudósnak* minden szava tudomány és a 
((dilettánsnak* minden szava tudatlanság. Különös dolog az igazság; 
sokszor keresetlen is találjuk és sokszor keresve sem akadunk rája. Azért 
kell a tudománynak minden tekintetben szabadnak lennie. Férjen hozzá 
mindenki. Ez az, a mivel ASBÓTH nem akar megbarátkozni. Mindig azt 
érezteti velünk, hogy nálunk csak neki van joga a szláv nyelvtudomány
hoz. Ezzel szemben elvégre is figyelmeztetnünk kell őt, hogy mi semmi
féle korlátozást és semmi néven nevezendő, bárkitől eredő hatalmasko
dást nem szándékozunk tűrni. «Grewaltherrschaft ward nie bei uns ge-
duldet.» Ezt rója emlékezetébe és tartsa szeme előtt. 

De hová leszünk mi szegény magyar nyelvészek, ha AsBÓTHnak 
folyton megkisérlett despotismusát nem törjük? Hátha akkor elveszít
jük jóakaró támogatását is? Mert nekünk a szlavisztika segítségére szük
ségünk van. Hogy mennyire kegyes hozzánk, az már érintve volt és még 
alább is fogjuk látni. Hogy mire becsülendő az ő támogatása, azt nagyon: 
röviden meg lehet mondani. ASBÓTH ugyanis azt hiszi és e hite szerint; 
cselekszik is, hogy neki mint magyar szlavistának a szláv nyelvtudo
mányból a magyar nyelvészek számára, venia sit verbo, csócsát kell rágnia. 
Hogy nagyon kiskorúaknak tart bennünket, az sok nyilatkozata közül 
világosan kitűnik a következőből is: «En e kérdéssel kapcsolatban kész
ségesen elismerem, hogy talán hiba volt ezt a körülményt az értekezé
semben föl nem említeni, de utóvégre is nem szlavistáknak írtam az érte
kezésemet, ok nélkül nem akartam szaporítani az olyan kérdések feszege-
tését, a melyek bennünket talán még sem érdekelnek annyira és a mellett 
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nyelvésztársaim előtt annyira ismeretlenek, hogy csak hosszadalmas tár
gyalás helyezheti kellő világításba. E tekintetben is hasonló aggodalmaim 
voltak, mint a 41. lapon a ,kereszt' szó tárgyalásánál említettek: egy a 
magyar nyelvészeknek szánt, csak a legfontosabb tudnivalókra kiterjesz
kedő értekezésben nem akartam a szláv nyelvészet speciális problémáival 
olvasóimat kifárasztani és figyelmöket pontosabb részekről elvonni. Azt, 
igaz, nem sejthettem, hogy valaki abból, hogy nem hozok mindent föl, 
a mi fölhozható, azt fogja következtetni, hogy nem is tudnék több okot 
fölhozni állításaim támogatására; utóvégre megkívánhatom, de ha vég-
nélküli fejtegetésekbe nem akarok bocsátkozni minden apróságnál, meg is 
kell kívánnom, hogy puszta szavamra is elhigyjenek egyet-mást* (NyK. 
25:449). Erre minden magyar nyelvész azt mondhatja: Köszönjük 
szépen, soha se tessék fáradni, nem vagyunk csecsemők, tudunk már 
magunk enni. Minthogy mi is csak nyelvtudományi problémákkal fog
lalkozunk, ilyenekről nemcsak a magyar nyelv körében, hanem úgy álta
lában is van kellő fogalmunk és így el tudunk igazodni, a mennyire szük
ségünk van rájuk vagy a mennyire érdekelnek, még «a szláv nyelvészet 
speciális problémáiban» is. A ki nekünk igazán szolgálatot akar tenni, 
az csak írjon mennél tartalmasabb szakszerű szláv nyelvtudományi érte
kezéseket és ne féltse se fogunkat, se gyomrunkat. Mi a szláv ételt csak 
nem tudjuk készíteni, a minthogy az nem is a mi dolgunk, habár egyik
másik könnyebb fajta bizonyosan nekünk is sikerülne, sőt már néha-néha 
sikerült is ; de meg tudjuk emészteni és épenséggel nem kell, hogy valaki 
a szánkba rágja. A ki nem győz teljesen ellátni bennünket a szükséges 
táplálékkal, soha se búsuljon; csak mondja meg, hol kapható az, a miről 
esetleg nincs tudomásunk, majd elmegyünk érte. Egy nagy részéről egyéb
iránt magunk is tudjuk, hol keresendő. Attól pedig senki se tartson, hogy 
nem férünk hozzá, mert nem magyarul van. Mindnyájan bírjuk legalább 
is a németet, eztla«pánszláv* nyelvet, a hogy igen találóan egyszer ÁSBÓTH 
nevezte, melyen «egy rengeteg» szlavisztikai «szakirodalom áll mindenki 
rendelkezésére, a ki tájékozást keres ezen a téren» (Nyr. 15:120). De 
többen közülünk egyik-másik szláv nyelvben is jártasak, azután meg leg
rosszabb esetben grammatikával, szótárral mindnyájan tudunk bánni. 
Egy szó mint száz, mi semmikép sem szorultunk arra a nagy és bosszantó 
gyámkodásra, melyben ÁSBÓTH szeretne minket tartani. 

És milyen hatalmaskodva gyámkodik rajtunk! Megköveteli, hogy 
«puszta szavára is elhigyjünk egyet-mást». Akármelyikünkre mindjárt 
ráförmed, ha nem tévedtünk is, csak más nézetünk legyen valamely szláv 
dologról, mint neki. Hogy mer nekünk in slavicis az ő engedelme nélkül 
egyáltalán nézetünk lenni! Még említeni sem szabad olyat, a mit vélet
lenül Ő nem ismer. Az a mi részünkről nagy illetlenség. Nyilván ilyet 
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követett el az is, mert más hibát nem tudok cselekedetében fölfedezni, 
a ki nem régiben VENELIN Vlacho-bolgarskija ili dako-slavjanskija gra-
mati bolgár okiratgyűjteményéből idézte afolnogi, szót. Nem is maradt 
el a rendreutasítás. Annak az adatnak már csak azért is legalább kétséges
nek kellett lennie, mivel ASBÓTH nem volt «abban a szerencsés helyzet
ben, hogy VENELIN nehezen hozzáférhető gyűjteményében fölkereshette 
volna az illető helyet» (Nyr. 25 :258). Pedig a Nemzeti Múzeum könyv
tárában L. Slav. 1122 alatt mindenki könnyen megtalálhatja; a többi 
közt én is a magam szemével láttam és a magam kezével lapozgattam. 
Nagyon örvendek, hogy ennek megemlítésével VENELINÍ valamivel 
könnyebben hozzáférhetővé tehettem. Csak attól tartok, hogy ezzel én 
is az illetlenség bűnébe estem. De sebaj, egy crimon laesaavel több a 
rováson nekem már nem árt. Hosszú lajstromot tudnék összeállítani, 
a többi között a velem esett dolgokból is, melynek minden pontja 
ékesen szóló tanúság volna, hogy nekünk ASBÓTH mindig azt dörgi a 
fülünkbe: Az úr én vagyok, teneked nincs szavad, én előttem térdet, 
fejet hajts! 

De vigasztalódjunk, nem mindenkivel bánik olyan szigorúan. Van
nak esetek, hogy nagyon csendes. Természetesen nem erre mifelénk. 
A külföldieket csak suba alatt vagy még úgy sem szokta megfenyegetni. 
Kint már megtűri, hogy valakinek más nézete legyen mint neki, sőt ott 
már tévedni is szabad, még pedig nemcsak közönséges halandónak, 
hanem olyanoknak is, kiknek nincs az a mentségük, hogy nem szak
emberek. Külföldön ő tó'le a legnevesebb szlavisták is bátran elkövet
hetik a legnagyobb hamisságokat vagy tudatlanságokat. Csak két 
nevezetesebb példát említek. Az egyik az, hogy PASTRNEK, ugyanaz 
a neves szlavista, a ki az Archív für slavische Philologie első 13 köteté
nek nagy tartalommutatóját szerkesztette, 1894-ben a Cesky Lid III . 
évfolyamában a tót viseletről írva (0 krojovych názvech slovenskych), 
elősorolt a többi közt egy sereg olyan ruhanevet is, melyeket lehetetlen 
máshonnan mint a magyarból származtatni, annyira kézzelfogható rajtuk 
a magyar bélyeg, és azokat mégis mind németből, szerbből (mert ez a 
tótokhoz nyilván közelebb esik a magyarnál) és tudja isten honnan szár
maztatta, noha néhányukat már MIKLOSICH etymologiai szótára világosan 
magyar jövevényszónak mondta. Erről ASBÓTH soha egy szót sem halla
tott. Pedig PASTENEK, habár talán szándékosan, a magyar nyelvet meg
vetve, nemcsak a mi szempontunkból, hanem még inkább a szlavisztika 
szempontjából legalább is vastag tudatlanságot, ha nem rosszabbat, köve
tett el. No de ez talán elkerülte a figyelmét. Azért lássunk olyan példát 
is, a hol az teljesen ki van zárva. JAGIC az Archív für slavische Philo
logie I . kötetében a Idncsa, lencse és szerencse szókra utalva (a melyek 
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közül az első nem is szláv eredetű), és hallgatva a Pest, mostoha, rozsda 
és mesgye szókról (a melyek közül az első elszakíthatatlanul Pannoniá
hoz van kötve), kereken megtagadja a pannon szlávoktól, kiktől legrégibb 
szláv jövevényszavaink származnak, az ószlovén nyelvre nézve oly jel
lemző st és zsd hangokat (448. L). Ez ugyan a legnagyobb sophisma, 
mert JAGIC, a lencse és szerencse szókat Pest, mostoha, rozsda és mesgye 
mellett látva, a magyar nyelv ismerete nélkül is mint kitűnő nyelvész 
csakis azt gondolhatta volna, hogy az a két szó vagy nem pannon ere
detű vagy cs-jük magában a magyarban sí-bó'l lett. De hát arra a sophis-
mára nagy szükség volt, mert a nélkül nem lett volna ürügy az ószlovén 
nyelvnek nem kedvelt pannon eredetét legalább megingatni, ha már 
végkép lerontani nem lehet. Mert hát az még sem tagadható, hogy az 
ószlovén irodalom keletkezése és fölvirágzása Pannoniába és így fájdalom 
abba az országba esik, a mely a szlávok szemében oly nagy szálka. Azóta 
az Archív olvasóit (most már a XVIII. kötet van folyóban) minduntalan 
százszor melegített kozmás lencse főzelékkel és detto szerencse rá való
val vendégelik, különösen nagy buzgósággal találgatta nekik szegény 

OBLAK. ÉS ezzel szemben mit tett ASBÓTH ? Megmagyarázta nekünk, 
mintha csakis minket kellett volna ebben okosítani, hogy JAGIC tévedett 
(A szláv szók a magyar nyelvben 12—16. 1.); de magát JAGicot soha föl 
nem világosította, legalább JAGIC folyóirata, az Archív sehol sem tanús
kodik róla. Pedig itt mint magyarnak is szlavistának is fontos oka lett 
volna fölszólalni, mert JAGIC hibája nagy veszteséget okozott és okoz 
mind a magyar, mind a szláv nyelvtudománynak, különösen az utóbbi
nak, mely ASBÓTH előtt legkevésbbé lehetne közömbös. Bezzeg ha jámbor 
magyar nyelvész csak tized akkorát botlott volna, mint e két példában 
említett «szaktudósok», hogy röpült volna a fejéhez az ASBÓTH szerint 
kitüntető és megtisztelő (NyK. 26:218) «dilettáns*, «nem szakértő*, 
«nem szlavista* és több efféle epitheton ornansokba burkolt «asinus ad 
slavisticam»! 

Mielőtt a magyar nyelvészek végkép beadnák a derekukat, kény
telenek még fölvetni azt a kérdést is, csakugyan tartoznak-e meghajolni 
annak a tekintélye előtt, a ki a szlavisztikában oly fennen leczkézteti 

• őket. Nem akarok egynémely zsengéire utalni, a melyek szaktudománya 
terén páratlan önérzettel páratlan tájékozatlanságot egyesítettek. Fiatal
kori balgaságait mindenkinek szívesen megbocsátjuk. Hane veniam peti-
musque damusque vicissim. El kell ismernünk, hogy azóta sokat, igen 
sokat tanult; de mégis kérdés, hogy annyit-e, a mekkora tekintélyt kö
vetel magának. Hadd tegyünk egy kis próbát. A múltkor újra erősen 
kárhoztatott, mintha valóságos rágalmat követtem volna el, hogy egy 
évvel ezelőtt elég vakmerő voltam a jó szlavistáknak «alattomban mű-

21* 
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ködŐ gyarló irigykedést» vetni a szemükre. Hogy ez a legigazabb igazság, 
azt mindenki tudja, a ki ismeri DOBROVSKY és KOPITAR sok titkot eláruld 
levelezését, KOPITAR és SAFARÍK elkeseredett fenekedéseit, MIKLOSICH és 
HANKA véres tollharczát és sok egyébről hallgatva azt a méltatlan bajszát, 
a melyet MIKLOSICH ellen rendeztek olyan szlavisták, a kik a nagy tudós
nak még a bokájáig sem érnek. Igazán olyan járatlan volna ASBÓTH a. 
maga szaktudománya történetében, hogy mindezt ne ismerné ? Pedig 
az ő bibliája, az Archív für slavische Philologie sokat közölt DOBROVSKY 
és KOPITAR leveleiből és az utóbb említett hajszáról is megemlékezett az 
I. kötet 413. lapján. Ide is iktatom a tanulságos szavakat. «Uní;er& 
Freudé», mondja maga JAG-IC a Vergleichende Grammatik der slavischen 
Sprachen II. és IV. kötetét ismertetve, «über das glücklich zu Ende ge-
führte Werk ist gross, aber eben so gross auch der Dank, welchen allé 
Slaven dem Schöpfer dieses Werkes schulden . . . Und doch gibt es selbst 
unter denen, die sich slavische Philologen nennen, nicht wenige, die 
sich zu den Eesultaten derForschungenMiKLosicH's möglichst ablehnend 
verhalten, die sich in nebensáchlichen Abweichungen von den Ansieliten 
MIKLOSICH'S SO sehr gefallen, dass sie diesen die Bedeutung einer princi-
piellen Yerschiedenheit beilegen, um nur dem wahren Verdienst wenig-
stens theilweise die Anerkennung versagen zu können.» Eszembe jut
hatna itt azt mondani AsBÓTHnak, a ki szintén lépten-nyomon kicsinyli 
MiKLOsicHot: fabula de te narratur. Az is nagy tudománytörténeti is
meretnek a bizonysága, hogy ASBÓTH azt a már rég elhagyott nézetet, 
mely az újszlovént az ószlovén nyelv leányának tartotta, azelőtti vála
szában újra nekem tulajdonította (NyK. 25 :449), holott tudnia kellene,, 
hogy azt bizony nem én találtam ki, hanem valaha MIKLOSICH állította 
föl. Azzal ASBÓTH csak azt a színt vette magára, melyben engem szeretett 
volna föltüntetni. 

De a tudomány története nem maga a tudomány. Nézzük tehát ezt 
is. Legjobban megvilágítja AsBÓTHnak ebbeli jártasságát és egyúttal logi
káját az «egymaga hatalmas argumentum a pannóniai elmélet ellen», ér t
vén ezen azt, hogy a glagol írásban csak egy jel van a cyrill é és ja kifeje
zésére. Erre támaszkodva, minthogy a glagol írás tartandó előbb hasz
náltnak, azt állítja, hogy az ószlovénben az a két hang nem volt kettő, 
hanem csak egy, még pedig «CYRILL bolgár anyanyelvének* sajátsága. 
szerint ja. Ennélfogva az obédü (ebéd) ésjasli (jászol) «ebben a nyelv
ben objadü- és jasli-nak hangzottak, ezt bizonyítja a CYRiLLtől össze
állított glagolita írás és a legrégibb glagolita kéziratok egytől egyig*.. 
Nem kérdem, bizonyos-e általában, hogy egy jel csak egy hangot jelent
het. Azt se kérdem, különösen a glagol írásban teljességgel nincs-e eset„ 
a hol egy jel több hangot fejez ki. A helyett ASBÓTH határozott állítása-
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val szemben egyszerűen csak ideiktatom LESKIEN következő szavait*): 
«Obwohl die etymologisclTverschiedenen und in den kyrillischen Denk-
málern als e und j a getrennten Laute in der glagolitischen Schrift durch 
dasselbe Zeichen gégében werden, ist doch kein vollstándiger lautlicher 
Zusammenfall anzunehmen, da ja eine andere Einwirkung auf vorher-
gehende Consonanten ausübt, als e: vor ersterem werden l, r, n zu 
l', r, n, vor letzterem nicht» (Handbuch der altbulgarischen Sprache. 
2. kiad. 32. 1.). Olyan nagyon kétsógtelen-e tehát, hogy az a bizonyos 
glagol jel nem két, hanem csak egy hangot jelentett és hogy obédü az 
ószlovénben objadű-nak hangzott ? De a java még hátra van. A történet
nek annyit sikerült megállapítania, hogy a kétféle ószlovén írás cseréje 
Bulgáriában történt. Csak az volt bizonytalan, hogy melyik váltotta föl 
a másikat, a glagol-e a cyrillt vagy a cyrill a glagolt. Az utóbbi föltevés 
a természetes, az előbbi képtelen ellenmondásokra visz. Azért ma már 
általánosan elfogadott nézet, hogy a glagol írás volt az előbb használt és 
hogy ennek helyébe Bulgáriában a cyrillt tették. Már most ASBÓTH 
szerint az, hogy a cyrill írásnak külön é-je és külön ja-ja van, azzal 
szemben, hogy a glagol mind a kettőre csak egy betűt használ, nem 
bizonyítja azt, hogy az ószlovén nyelv megkülönböztette az é és ja han
gokat, hanem igenis megfordítva, a glagol mint eredetibb írás egész két
ségtelenné teszi épen a meg nem különböztetést; minthogy pedig ez a 
meg nem különböztetés bolgár sajátság, tehát az ószlovén nyelv bolgár 
eredetű. A cyrill írás erre nézve egyszerűen nem bizonyít semmit. Váj
jon ? Lássuk csak. Ha a cyrill írás bolgár földön váltotta föl a glagolt 
és épen bolgár földön nem különböztetik meg az e és ja hangokat, akkor 
méltán kérdhetjük, honnan van az, hogy az a bolgár földön alakult cyrill 
írás mégis megkülönbözteti ? Nem isten csodája ez ? Ha az ószlovén 
nyelv bolgár, akkor bolgár földön az é és ja megkülönböztetésére nem 
is gondolhattak volna. Ha pedig mégis megkülönböztették, akkor csakis 
az ószlovén nyelv kényszeríthette rá, de ugyanakkor ez az ószlovén nyelv 
is szükségképen más mint bolgár. Ezt mondja a logika és ennek törvényei, 
ha nem csalódom, a szlavisztikában is érvényesek. Nem hiszem, hogy 
ASBÓTH, e következménytől megriadva, hajlandó volna a régibb nézet
hez menekülni és a glagolt tenni a cyrill írás utódjává. Ha tenné, csöbör
ből vödörbe esnék. Segíthetne ugyan még úgy, hogy a glagolt meg
hagyva régibbnek, a cyrill írást először szerb földön léptetné helyébe ; 
de akhor ellenkezésbe jutna a történettel. Azt a «palaeographiai argu
mentumot" tehát, hogy «a glagol írásban» közös «jel szolgál az e és ja 
kifejezésére*, csak hiányos ismeret és gyönge logika tarthatja «egymaga 

*) A cyrill *-t Ásbótli é-vel, Leskien é-vel jelöli. 
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hatalmas argumentumnak a pannóniai elmélet ellen». Hiszen hatalmas
nak csakugyan hatalmas, de épen a bolgár elmélet ellen, a melynek támo
gatására pedig «egymaga» is untig erősnek képzelte magát. Vájjon én 
látok-e «délibábot*? 

Azt hiszem, ebből elég világos, hogy ASBÓTH tudománya még mindig 
nem ér a csillagokig. így hát, legalább egyelőre, az sem szükséges, hogy 
a magyar nyelvészek végkép beadják a derekukat. Nagyon sajnálom, 
hogy mindezt feszegetnem kellett. Nem magam miatt tettem. ASBÓTH 
elhalmoz ugyan minden széppel, jóval; szerinte múltkori «fölszólaláso-
mon is végig vonul a dilettáns büszkesége*, sőt <(dölyfössége» (218. 1.),. 
^bolond föltevéseket eszeltem ki» (220.1.), *éte» dilettáns* (értsd: tompa 
idióta) ^eszemmel* valamit (föl nem tudok fogni* (u. o.), «nem ismerem 
az adatokat* és arra még «büszke* is vagyok (218. 1.), ^teljesen járatlan 
vagyok* a szlavisztikai «kutatások terén» (222. 1.), argumentumát «ke-
gyetlenid elferdítettem* (221. 1.) és ^alaptalan ráfogásokat* követtem el 
(222. 1.); de mindez engem nem érint. Az észbeli fogyatkozásokról, me
lyeket szememre vet, ha csakugyan sinylődöm bennök, nem ón tehetek ; 
pöröljön az istennel, hogy nekem csak olyan kevés talentumot adott; 
az erkölcsiektől pedig, melyekkel vádol, én teljesen tisztának érzem 
magamat. Nem is azért hoztam föl ezeket, hogy talán elégtételt vegyek 
magamnak értük, hanem csupán csak annak bizonyságául említem, 
hogyan szokott ASBÓTH mindenkit letorkolni és mi módon erőszakolja, 
hogy mindenki őt nagy portentumnak nézze. De hiába. Mi többiek nem 
hajlunk meg azért, mert ő követeli, ha még úgy erősködik is. Ugyan 
mért tennők ? Talán világraszóló nagy tudományos műveket teremtett ? 
Vagy ha nem is, legalább nagyon kimagaslik fölöttünk? En sokszor 
mérkőztem vele, legtöbbször valamennyünk közt. Ha valaki, én ismerem 
erejét, gyöngéjét; ezenfölül pedig ismerem magunkat is. Ép azért ki 
merem mondani, hogy a szláv nyelvtudomány terén se mi magyar nyel
vészek nem vagyunk olyan járatlanok, mint Ő gondolja, se ő nem olyan 
nagy «,czaktudós», mint a milyenül viselkedik. Azt mondta egyszer 
LESSING : «Ich wage es, hier eine Aeusseruag za thun, mag man sie 
doch nehmen, wofür man will! Man nenne mir das Stück des grossen 
CORNEILLE, welches ich nicht besser machen wollte. Was gilt die Wette ?» 
Mi nem vagyunk LEssiNGek, de talán ASBÓTH se CORNEILLE. azért máskép 
állítom föl a dolgot. Mutassa meg nekem valaki AsBÓTHnak azt a szláv 
nyelvtudományi dolgozatát, melyet akármelyik nevesebb magyar nyel
vész, ha talán jócskán több munkával, de azért ép olyan jól meg ne 
tudott volna csinálni. Nem csoda; mert ferde gondolattól vezérelve, 
egyre csak hálátlan csócsarágással foglalkozott s így dolgozatai még 
mindig olyan szárnypróbálgatásfóléknek látszanak, a milyenek a szia-
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visztika terén mi tőlünk is telnek. Fitymálja előttünk MiKLosiCHot; de 
vájjon tett-e mind eddig a Lexicon linguae palaeoslovenicae vagy a Ver-
gleichende Grammatík der slavischen Sprachen vagy az Etymologi-
tches Wörterbuch der slavisehen Sprachen és sok más vagy legalább 
a Slavisehe Elemente im Magyarischen pótlására csak egy kapavágást is ? 
Pedig mi ezek nélkül azért, hogy ő MiKi/osicHot leszólja, el nem lehe
tünk. Gondoljon nagyot és tegye magát olyan «egyetlen forrásunkká*) 
(221, 1.), a milyen még ez idő szerint MIKLOSICH. Biztosítom, jóval ked
vesebb lesz nekünk a magyar. Akkor aztán, ha még kivánni fogja, akár 
le is borulunk előtte; addig azonban, engedjen meg, nincs rá semmi 
okunk. 

Mind ezt el kellett mondanom, mert már nagyon idején volt. 
Bocsánatot kérek, ha e miatt a vita igazi tárgya, az ószlovén nyelv hazá
jának kérdése, túlságosan háttérbe szorult. Azért a «pannoniai elmélet» 
ellen vetni szokott két legfontosabb bizonyítéknak, úgy hiszem, még 
így mellékesen is eléggé sikerült feltüntetnem végtelen gyarlóságát, 
teljes semmisségét. Az egész kérdést egyébiránt részletesen és behatóan 
még ez évben akadémiai fölolvasásban fogom tárgyalni és így mostani 
mulasztásomat teljesen helyreütni. Egyelőre fontosabbnak tartottam a 
tudomány szabadságának érdekét, mint az ószlovén nyelv hazájának kér
dését. Esküdt ellensége vagyok minden despotismusnak és minden 
terrorismusnak, de legjobban gyűlölöm a tudomány terén. Kinek van 
joga valakit a szabad kutatástól eltiltani vagy elriasztani ? AsBÓTimak 
pedig csaknem minden fölszólalásában a tudomány szabadsága ellen 
irányuló törekvést tapasztalok. Erkölcsi kötelességemnek ismertem, 
hogy ez ellen mindnyájunk érdekében tiltakozzam. Talán sötéten látok; 
nem is volna csoda, mert mindig kemény harczokat kellett állanom, 
valahányszor a szükség úgy kivánta, hogy szaktudományomon kívül 
eső területen kutassak. Mindenütt utamat akarták állani olyanok, a kik 
azt hitték, hogy az a terület nekik kirekesztő birtokuk. Én ugyan, ha 
kellett, késhegyre is mentem velük ; de mindenkinek nincs kedve har-
czolni ós inkább félreáll, mintsem hogy a fejbekoppantás eshetőségének 
tegye ki magát. így lesz a tudomány «ars liberális» helyett monopó
lium. Ez ellen minden gondolkozó embernek küzdenie kell és e részben 
sok keserű tapasztalatom alapján fontosnak tartom a legparányibb jelt 
is. El kell fojtani, a hol csak csirája mutatkozik. Principiis obsta, sero 
medicina paratur. I t t nem szabad félteni a maga és nem szabad kimélni 
a más személyét. A tudományban a személy az igazság mellett egyál
talán közömbös. Nekem személyesen semmi bajom AsBomtal, ha a tudo
mányban gyakran heves ellenfelek vagyunk is ; az életben becsülöm, 
szeretem ós a tudományban is elismerem munkás voltát és igazságszere-
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tetet, mely abban is nyilvánul, hogy tévedését, a mikor meggyőződik 
róla, a mi néha nehezen és sokára esik meg, őszintén megvallja és helyre 
igazítja. Csak monopolizáló és despotikus hajlama ellen küzdök, tehát 
nem személye, hanem amaz elve ellen, mely íolszólalásaiban oly gyakran 
nyilvánul. Bármilyen kedves emberem legyen az életben, a tudomány
ban tükröt voltam kénytelen tartani eléje. Azt hiszem, ezzel csak hasz
náltam mind neki, mind a tudománynak, melynek szabadsága oly drága 
kincs, hogy a legnagyobb éberséggel és a legféltőbb gonddal kell őrizni. 

VOLF GYÖRGY. 

A 3. személynévmás j-kezdetű alakja az osztjákban. ANyK. ez 
idei első füzetében igen becses osztják adatokat közölt MUNKÁCSI BERNÁT 
PÁPAI KÁROLY hagyatékából. Különösen fontos e közlések során az l hang
nak j megfelelője, a mely eddigelé ismeretlen volt. Ennek a j -nek egy 
példája megvan AHLQVIST északi osztják szövegei közt is. AHLQVIST t ex-
tusai közül az első három mese, valamint a dalok obdorski osztják nyel
ven vannak írva, a hol az l ismeretlen. A második mesében (7. old.) ezt 
olvasom: ,Unyoi jastal: evi tailen? ju (t. i. or-menk: az erdő ördöge) 
jastal: malai ant tailem; kat evi taileni1.*) A «ju jastal* ( = ő mondja) 
mondatban ajuaz or-meijk-nek a helyettesítője, azaz harmadik szemólyű 
névmás. Ez az alak az obdorski osztjákban nem lehet általános, mert 
AHLQVIST obdorski textusaiban másutt mindenütt lu alakban találjuk 
(osztjB. lu, Surg. leu/, Irt. teu; Surg. jü%, jügh'ltjK. 2 6 : 3 1 , ju/, 
jugh no." 11.1.).**)" ' M. J. 

*) Szóról szóra: Az öreg ember mondja: birsz leányt? ő mondja: 
mórt ne birnók (tkp. birok); két leányt birok. 

**) Valószínűbbnek tai'tom, hogy a ju itten (ha ugyan nem sajtó
hiba) olyanféle nyelvbotlás, a milyeneket MERINGER és MAYER ,Versprecben 
und Verlesen' czímű könyvükben (1. ismertetését a 364.1.-n) ,Vorklánge oder 
Anticipationen' czím alatt tárgyalnak; t. i. ju jastal e belyett: lu jastal. 

tíz. J. 



A szláv jövevényszók kora. 
(Veréb és szarka). 

MELICH a NyK. 123—126. 1. ép oly érdekes mint nehezen 
megfejthető kérdést vetett föl, a melyet ugyan mások is érintettek 
már, de a nélkül, hogy konkrét megfogható alakban adták volna 
-«lő állításaikat. Utoljára tudtommal MUNKÁCSI említette, hogy 
(i eleve is föltehető, hogy a magyarok már a honfoglalás előtt is 
vettek föl szláv szókat, — az összefüggésből látszik, hogy az orosz 
nyelvből került szókra gondol (1. Ethnographia 1895.1391.). Hiszen 
ki tagadná, hogy ez elég valószínűnek látszik, de eddig biztos, meg 
nem dönthető bizonyítékot nem találtak, a melynek segítségével 
oda jutottunk volna, hogy másról mint csupa általános valószínű
ségről beszélhetnénk. Vannak ellenben hangtani kritériumok, a 
melyek határozottan nem orosz hatásra mutatnak: az st és zsd (sgy) 
egy pár szóban — Pest (pest), mostoha, rozsda, mesgye — határo
zottan a mai bolgárhoz rokon nyelv hatását hirdetik, olyan szók 
pedig mint drága, barázda, kalász, parázna, parázs(olni), vará
zsolni, ha nem utalnak is olyan szűk körre, mégis kizárják épen 
az orosz nyelv hatását, mert ebben a nyelvben a megfelelő szók 
oro-val hangzanak dorog, borozda, kolos stb., míg a magyar szók 
csak olyan alakokból lehettek, mint a milyenek az ószlovén dragü, 
brazda, klasü stb. 

MELICH nemcsak általános valószínűségről szól, hanem egye
nesen megnevez két szót, a mely talán a honfoglalás előtt kerül
hetett nyelvünkbe, a kérdést tehát olyan alakban állítja elénk, hogy 
könnyebb hozzászólani. Az nem baj, hogy MELICH maga sem bízik 
nagyon a dologban, csak dicséretére válik az az óvatosság, a mely-
lyel fejtegetéseinek értékéről nyilatkozik: «Azonban előre is ki
jelentem, mondja, hogy a tárgyalandó szavakkal (veréb és szarka) 
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nem látom kifogástalanul bebizonyítva a honfoglalás előtti szláv 
hatást.» Mindamellett nem szabad a kérdés elől kitérnünk, mert 
minél tisztábban látjuk magunk előtt a problémát és minél több 
oldalról vizsgáljuk, annál több kilátásunk van, hogy valaha mégis 
csak eredményhez jutunk. 

Kezdem úgy mint MELICH a veréb szóval. A föltűnő e szóban 
nem annyira az, hogy magas hangú, mint inkább az, hogy, úgy 
látszik, a szláv szónak tőszavát őrizte meg, a mely valamennyi 
szláv nyelvből kiveszett. A szláv nyelvekben nem épen ritka tüne
mény, hogy a rokon nyelvekkel szemben csak tovább képzett szók
kal találkozunk, az alapszó teljesen kiveszett. Hogy példát em
lítsek, a litván szirdis (lat. cor, ném. herz) szónak tökéletesen meg
felelő alakot nem találunk a szláv nyelvekben, mindenütt ugyan
azzal a kicsinyő képzéssel találkozunk: ószl. srűdíce, b. srüdce, cs-
szlovén srdce, or. serdce, szb. srce 1. serce. Nyilván való, hogy az 
egyes szláv nyelvek nem külön-külön hajtották végre ezt a pro-
cessust, közös szláv vonásnak kell ezt a változást tekintenünk. 
Máskép áll azonban a dolog a veréb szláv neveinél, itt ilyen közös 
valamennyi szláv nyelven végig vonuló változásról nem szólhatunk.. 
A különféle szláv nyelvekben t. i. különféle továbbképzést találunk, 
egy és ugyanabban a szláv nyelvben is több-több alakot. Oszlovén-
nek MIKLOSICH az Étymologisches Wörterbuch-ban kétféle alakot 
mond, a vrabij és vrabící alakot, de amaz csak egy régi oroszországi 
kéziratban található, az 1073-ban írt SvjATOSLAV-féle Izbornikü-
ban, a másikát nem is találni sem MIKLOSICH, sem VOSZTOKOV ó-szlo-
vén szótárában. Az élő szláv nyelvekben a vrabij tükröződik az 
orosz vorobej-hen és csakis ebben, míg a talán csak föltett vrabící-
nak megfelel a bolgár szlovén vrabcc, szb. vrabac. De találunk még 
3-ik alakot is, a mely a következő variánsokban él: szlovéntrabelj, 
1. ivrobel lauziczi szerb vróbl és robeV; ehhez a csoporthoz tartozik 
a kihalt poláb vorbli (több sz.) is. Nagy kérdés tehát, szabad-e a 
tőszó kiveszését hasonló módon, mint az előbb említett srűdíce 
szónál, közös vonásnak tekinteni, nem élt-e még az egyes szláv 
nyelvekben itt rövidebb, ott hosszabb ideig a tőszó, a melynek az 
eddig fölsorolt alakok tanúsága szerint az ószlovénben vrabű-nak 
kellett volna hangzania. 

De a magashangú veréb ebből a föltehető *vrabü alakbór 
nehezen magyarázható, azért talán egy H'rébü mellékalakot szabad:. 
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föltennünk. E föltevés jogosultságát a nagyorosz vorobej mellett a 
fehéroroszban található verebej alakkal is lehet támogatni. Az igaz,. 
e-s alakot a horvát-szerb nyelvben is találunk, csakhogy ott az e-s 
alakok régi a-s alakokból fejlődtek, ezek az alakok tehát igenis föl-
említhetők & veréb szóval kapcsolatban, de nem mihelyt az ember 
ez utóbbit egy szláv *vrébü alakra vezeti vissza. MELICH czikkének 
ez a leggyengébb része. Az illető hely így hangzik nála: «Ha a 
magy. veréb csakis egy szláv *vrébü-nek lehet az átvétele, kérdés, 
mely szláv nyelvből való. A horv. rebac < Hrebac alapszava alkal
mas volna a magy. veréb származtatásához, s a hangzónyúlást talán 
a mészáros szóval is lehetne támogatni (v. ö. ASBÓTH : A szláv szók 
a magyar nyelvben).» Először, a mint már említettem, a horv. 
rebac nem vezethető vissza ¥vrébü alapszóra, ezt a horvát-szerb nyelv 
legfölületesebb vizsgálata is bizonyítja, ebben t. i. nemcsak vrabac 
mellett találunk vrebac alakot, hanem ép úgy raste mellett resté, 
krade mellett krede alakot, még pedig olyan vidéken is, sőt külö
nösen olyan vidéken, a hol régi é ije [jé) vagy i-vé lesz. Egy *vrébü 
tőszón alapuló vrebac érthető volna Szerbiában, dé nem Boszniá
ban, Herczegovinában, nem Dalmácziában vagy a quarnerói szigete
ken. A legkisebb kétség sem fér hozzá, hogy az említett alakokban 
az e csak később fejlődött a-ból. Hogy mikor, azt nem tudjuk, és 
épen azért mondtam fönt, hogy a magyar veréb szóval kapcsolatban 
igenis lehet ezeket a délszláv e-s alakokat említeni, de nem egy 
föltett közös szláv *vrébü alakkal, mert ehhez semmi közük sincs. 

Hogy MELICH nem ismervén a horvát nyelv fejlődését, ilyen 
tévedésbe esett, legföljebb azt mutatja, hogy nem tanácsos olyan 
alakokra hivatkozni, a melyek keletkezése előttünk nem. világos. 
Nagyobb hiba, ha MELICH a horvát rebac szóhoz mérve a magyar 
veréb szót, rám hivatkozva azt mondja, hogy «a hangzónyúlást 
talán a mészáros szóval is lehetne támogatni.)) Mert ha a mészáros 
szóban talán tényleg az eltűnt n okozta az e megnyúlását, a mit 
én az idézett értekezésem 30-ik lapján lehetségesnek mondtam, 
ugyan mi hasznát veszszük ennek, ha nem ilyen körülmények közt 
megnyúlt 6-ről van szó? Másik hiba az, hogy MELICH a horvát 
rebac szó kiejtéséről egy árva szót sem mond. Hiszen a horvát a 
rövid és hosszú hangzókat nem szokta az írásban megkülönböz
tetni, hát ha a rebac szó hosszú g-vel hangzik? Ez nem csak lehet
séges, hanem szemben azzal a ténynyel, hogy a ráste-nak réste, a 
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kráde-nak kréde felel meg ugyanazzal az emelkedő hosszú hang-
súlylyal, a priori igen valószinti, ha tudjuk, hogy a szerb-horvát 
köznyelvben vrábac a veréb neve. Bosznia-Herczegovinában tény
leg vrébac alak járja hosszú á-vel! És hogy szemben az eddig ki
mutatott alakokkal — rebác az Arbe szigetéről (Ead jugoslavenske 
akademije 188 :7) orebac Fiúméból és r~epac aVeglia szigetén fekvő 
Dubasnicából (Ead 121:112) — a ca-nyelvjárásban is sok helyen 
hosszú e-i ejtenek, azt nem kisebb tekintély állítja, mint NEMANIC, 
a ki hosszú ideig a cakávok közt élt és épen az ilyen kérdéseket a 
legaprólékosabb kutatások tárgyává tette (1. Cakavisch-kroatische 
Studien, Sitzuugsberichte, Wien CIV. CV. és CVIII. köt.). NEMANIC 
szíves volt a következő részben egészen új adatokat velem közölni, 
a melyeket nagyobb hitelesség kedvéért szóról szóra idézek: « Vré
bac kann man in Bosnien, Hercegowina überall hören; in Dalma-
tien überall rébac, im kroatischen Küstenland rébac und rabac, im 
nördlichen Istrien meines Wissens nur rabac, im südlichen Istrien 
(bei den sogenannten Vlahi) weiss ich nicht sicher, aber wahr-
scheinlich rebac.» Ebből látni való, hoch a veréb szónkban talál
ható h o s s z ú é miatt ugyan bátran föltehetnők, hogy a magyar 
szo a horvátból jött. 

De erre a föltevésre nincs szükség, maga MELICH is nyomban 
elejti megint a horvát alakból való magyarázatot, mert «az a körül
mény, hogy a mi veréb-ünk az alapszót őrizte meg, bizonyítja, hogy 
igen régi szláv jövevényünk s így a horvátból nem kerülhetett.*) 
Ezt az okot ugyan így formulázva bajos megérteni, de ezt most 
hagyján. MELICH az épen idézett mondattal be is fejezi a veréb szó 
tárgyalását, tehát eredményhez tulajdonkép egyáltalában nem jut. 
Pedig bátran tovább mehetett volna. MELICH is, nyilván az egyea 
szláv nyelvekben észlelhető el-eltérő képzések alapján, ahhoz a 
nem valószínűtlen következtetéshez jut, «hogy egyszer olyan kor
nak is kellett lenni, a melyben egyik-másik szláv nyelv az alapszó
val jelölte a verebet.» Egyetlen egy szláv nyelvben sem sikerült 
eddig ilyen alakot kimutatni, de valamint a magyar veréb egy szláv 
H'iébü alakra mutat vissza, épúgy következtetMIKKOLA a finn varpu-
ból egy *vorbű alapszóra, a mely az orosz vorobej-nek őse lett volna 
és melynek az ószlovénben *vrabü felelne meg. Most az a kérdés, 
miért nem lehetett volna meg az a mi veréb szavunk magyaráza
tára szükséges *vrébü alak a magyarországi szlávoknál? 
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Mi arról a szláv nyelvről, a melyből a legtöbb szót vettünk 
át, semmit sem tudunk közvetlenül; a mit róla tudunk, azt első 
sorban a magyar nyelvbe került szláv szókból kell kikövetkeztet
nünk. Igaz, hogy e szók azt mutatják, hogy Magyarországon Test 
körül, még pedig bizonyosan meglehetős nagy területen a szlávok 
sí {zsd)-és azaz bolgár nyelvjárást beszéltek, és minthogy az egy
házi szláv nyelv, azaz aSzalonikiben született CYEILL apostol nyelve 
is bolgár, a kutatás rendkívüli módon meg van könnyítve, mert. 
egy szláv nyelvnek sincs olyan régi és gazdag traditiója mint az 
utóbbinak, így természetesen az előbbi, vele szoros rokonságban 
álló, nyelvnek a reconstructióját is jóval biztosabb alapra fektet
hetjük, mintha csakis a magyar nyelvbe került, gyakran erősen, 
megváltozott szókra szorulnánk. Jogosult tehát az az eljárásunk,, 
hogy rendesen egyenesen az egyházi szláv, az úgynevezett «ószlovén» 
alakból indulunk ki, de ezt mindig azzal a tudattal kell tennünk, 
hogy a részletekben bizony találhatunk eltéréseket is. így pl. a. 
mi esetünkben a különben amúgy is nagyon szegényes traditióval 
szemben, a mely szerint az ószlovénben vrabij-nak nevezték volna 
a verebet, föl szabad tennünk, hogy a szóban levő magyarországi 
szlávok *vrébű-nek hittak, azaz a kevésbbé elterjedt magashangú 
vocalisatióval és megőrizve még az alapszót; mert ha jogosult 
MELICH föltevése, «hogy egyszer olyan kornak is kellett lenni, a 
melyben egyik-másik szláv nyelv az alapszóval jelölte a verebet», 
nincs semmi okunk ezt épen azokról a szlávokról föl nem akarni 
tenni, a kiknek nyelve határozottan leginkább hatott a magyar 
nyelvre, mikor a magyar nyelv tanúsága is arra látszik vallani. 
Gsak azt nem látom át, miért kellett, ha egyáltalában az egyik vagy 
a másik szláv nyelvben megmaradt még az alapsző — akár talán 
már is használatban levő belőle képzett származékszó mellett is —, 
mondom, miért kellett ennek az alapszónak épen egy bizonyos 
korban okvetetlenül kivesznie, miért kellett tehát a magyaroknak, 
azt a honfoglalás előtt fölvenniök, miért nem lehetett az alapszó a 
magyarországi szlávoknál használatban még akkor is, mikor a 
magyarok ide jöttek. Hiszen ismeretes tény, hogy gyakran valami, 
a mi a többi nyelvekben korán elvész, egy nj^elvben, egy nyelv
járásban még sokáig, száz meg száz évig is él. Azért, mert a *vrébü 
alak régies, korántsem következik, hogy olyan roppant régen ki 
kellett vesznie. En a veréb szóban igen érdekes adatot látok, a mely 
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mutatja, hogy a magyar nyelvbe került szláv szók olyasmit is meg
őrizhettek, a mi egyetlen egy szláv nyelvből sem mutatható ki, de 
a legkisebb okot sem látom arra, hogy máshonnét származtassuk, 
mint abból a szláv nyelvből, a mely más jelek után Ítélve oly mély I 
nyomokat hagyott nyelvünkben. 

Áttérek a szarka szóra. « JAGIC Ítélete szerint, mondja MELICH, 
ez a szó többet bizonyít, mint a veréb» (1. 125.). Én félreértések 
elkerülése végett csak annyit kívánok megjegyezni, hogy nem JAGIC 
vetette föl a kérdést. MELICH egy a bécsi szláv szemináriumban 
tartott előadásában különösen nagy súlyt fektetett a veréb és a szarka 
szóra. Az érdem és a felelősség tehát kizárólag MELicH-et illeti, sőt 
JAGIC hozzám intézett levélben és azóta élő szóval is határozottan 
tagadta, hogy őt MELICH fejtegetései meggyőzték volna. Én nem 
is tartom a kérdést még annyira megérettnek, hogy a szlavisták 
egyáltalában hozzászólhatnának. Először a magyar nyelvészeknek 
kell az előzetes kérdéseket tisztázniok. Föl is hivom őket, felel
jenek meg arra a kérdésre, nem magyarázható-e a magyar szarka 
tisztán magyar hangtani törvények alapján egy svraka alakból. 
A v elesése természetesen nem okoz semmi nehézséget, erről tehát 
nem szólok, csakis azért említem, mert nem tartom okvetetlenül 
szükségesnek, hogy MELICH-chel egy szláv sraka alakból induljunk 
ki. A további fejlődést MELICH úgy képzeli magának: *szraka > 
*szaraka > szarka, de ez nem felel meg a rendes fejlődésnek, a 
mint dragü: drága, bratü: barát, brazda : barázda stb. mutatják. 
A magyarban *szráka-ból kell kiindulnunk, ebből lehetett *szaráka 
-és csak ezután ^ szar oka > szarka. MELICH egy puszta árnyéktól 
ijed meg, mikor azért nem tartja a fönt említett fejlődést (*sraka > 
*szaraka > szarka vagy helyesebben *szráka > *szaráka > *sza-
raka > szarka) lehetségesnek, «mert sehol ennek semmi nyoma, 
ellenben aNySz. tanúsága szerint mindig szarka volt a hangalakja». 
Mert hát a Nyelvtörténeti Szótár legrégibb adata olyan korból való, 
a melyben a régibb *szaraka már szarka-vá lehetett volna, a mint 
ezt MELiCH-nek észre kellett volna venni, hiszen hivatkozik a sluga-
ból sziduga-n át lett szulga-szolga alakra; még idézi a helyet is, 
ámbár hibásan, a hol SZAMOTA összeállítja a rá vonatkozó adatokat. 
SZAMOTA a NyK. 25. (!) köt. 159.1. 1222 Zuluga 1292 és 1325 Zulga 
1355 (1382) Zolga alakokat hoz föl. A Nyelvtörténeti Szótár a 
^iehy-Godex I. köt. 192. lapjáról idéz egy Tomas dictus Zarka-t, 
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ez pedig egy 1321 kelt okiratból való, a mit igaz a Nyelvtörténeti 
Szótárból annál a rossz szokásánál fogva, hogy az évszámot nem 
idézi, nem lehet kiolvasni; ugyanabból az okiratgyüjteményböl 
(3 : 13) egy Nicolaus dictus Zarka-t is említ e szótár, ez pedig egy 
1355-ben írt okiratban fordul elö. Mind a kettő tehát olyan időből 
való, mikor a régi Zuluga helyett is már Zidga a rendes alak, ennél 
fogva az e korban följegyzett Zárka*) lehetett régebben egészen 
jól ¥Zaraka vagyis a mi szarka szavunk a Nyelvtörténeti Szótár
ban említett, a XIV. századból származó adatok miatt igenis lehe
tett régebben egészen jól *szaraka. Igaz, hogy nem tudunk arra a 
kérdésre felelni, hogy miért lett a *szráka-ből fokozatosan ¥sza-
ráka > *sza,raka > szarka ós miért nem lett belőle, ha már nem 
maradhatott meg úgy mint dragü: drága; mondom, miért nem 
lett belőle szaráka, illetőleg miért nem maradt meg ez az alak, 
úgy mint bratü-hól barát, brazda-ből barázda, klasü-bó\ kalász, 
kracűnü-ból karácson, plasti-ból palást, prazínü-böl parázna, pra-
ziti-ból parázsolni, vraziti-bol varázsolni. De hát miért rövidült 
meg a második szótagban álló á a haraszt-hím (chorastü) és szalad 
«malz»-ban (sladü), miért mutat kaloda (klada) o-t a második 
helyen, borona (brana) pedig mind a két helyen, az ószlovén gra-
mada-böl miért lett garmada, a slanina-ból szalonna? Én mind 
•ezeket olyan kérdéseknek tartom, a melyek első sorban a magyar 
phiiologus elé valók s csak azután, mikor ez véleményt mondott 
róla, kerülhetnek a szláv philologusok fóruma elé. De hogy ne 
maradjon a szarka szó magában (ámbár már az említett garmada 
•és szalonna is egy sorba állíthatók vele), hadd említsem meg a 
szalma szót is, a mely az én meggyőződésem szerint ép úgy felelhet 
meg egy szláv slama-nak, mint szarka a svraka-nük, pedig a szalma 
sem mutatható ki ¥szláma, *szaláma, *szalama alakokban. A ma
gyar phiiologus valószínűleg más rokon szócsoportok analógiájára 
is fog hivatkozni: crépü: cserép, zlébü: zselyéb (1. NySz.), zsilip> 
plési: pilis, a melyek mellett ott vannak a crésnya: cseresnye,créslo: 
csereszla, csoroszlya, sréda: szereda-félék, míg végre oda nem érünk 
a szerdán keresztül a stréha : eszterha, pléva : pelyva, créda : csorda-

*) A Zárka nevet bizonyosan helyesen olvassák Szarká-nok (a család
nak az I. Ferdinándtól 1557-ben kapott czímerében egyebek közt szarkát 
találunk). 
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félékhez. A szlavista nem tud ezekre a kérdésekre feleletet adni,, 
azért jó lesz e kérdéseket addig függőben hagyni, mig az anyag 
eléggé elő nincs készítve. 

Végre el nem szabad hallgatnom, hogy MUNKÁCSI NyK. 2 1 : 
126.1. azt vitatja, hogy «a szarka régi, azaz keletről hozott birtok 
is lehet a magyar nyelvnek». Ezzel természetesen összeomlanék 
egyszerre minden a szarká-ra, épített következtetés. Ezen nem vál
toztat sokat az a körülmény, hogy MUNKÁCSI csak lehetőségnek 
mondja a más forrásból való származást és bizonyosan nem tagadja, 
nem is tagadhatná, hogy a szó legalább is olyan könnyen magya
rázható szláv jövevényszónak. A ki tehát olyan nagy súlyt fektet a 
szarka szóra, mint MELICH, annak okvetetlenül meg kell MUNKÁCSI 
állításának alaposságát is vizsgálnia és ha arra az eredményre 
találna jutni, hogy tarthatatlan, ki kell azt nyíltan jelentenie és, 
ha lehet, be is bizonyítania, ha másért nem, hát legalább azért, 
hogy MUNKÁCSI is hozzászóljon a kérdéshez. 

ASBÓTH OSKÁR. 



Nyelvtörténeti adatok 
Debreczen városának régi jegyzőkönyveiből. 

Az alábbi becses nyelvtörténeti adatokat SZÉLL FABKAS tör
ténettudós, debreczeni kir. táblai tanácselnök jegyzeteiből az ő 
szíves beleegyezésével teszszük közzé. Ezek annyival becsesebbek, 
mert a Nyelvtörténeti Szótárban földolgozott műveknek tárgy
körétől eltérnek s így népünk régi nyelvszellemét új oldalról 
világítják meg. Számos jegyzés ritka tájszavakat mutat be régi 
adatban. 

A közlésben az érdemes gyűjtő följegyzéseihez ragaszkodom 
s e tekintetben csak annyit kell az ő kijelentése alapján meg
jegyeznem, hogy az idézetek, bár betűszerint vagyis orthographiai-
lag nem látszanak mindenütt pontosaknak, a dolog lényegét vagyis 
a szók és kifejezések mivoltát illetőleg hűek és szószerintiek. Az 
adat után álló szám a jegyzőkönyv keltének évét jelenti.*) 

Ádám pálczája: penis. 1650. 
Még az ura a vásárra járt, az ágy leplit, egyéb ház közbeliét a csap

székre hordotta. 1751. 
Mivel meg nem alkhattak [a. m. alkudhattak] az I.-ok az A.-ral 

a só elvitele felől. 1638. 
Bagazia kötő. 1757. [Vö. NySz.] 
Szeplős, szürke, balog körmű ló. 1691. 
Én Császár béresének [a. m. zsoldos, zsoldos katona] állottam a 

háborúba. 1754. 
Bérlet [a. m. bélleltet]: Mentéjét kérte el addig, míg megbérieti, 

1675. [Vö. übérlett nadrág* Apornál, Nyr. XXIY. 459 ; bérel, öeWiNySz.] 

i *) Rövidítések A. — actor, felperes; I. == incattus, alperes. 

NYEIiVTTJD. KÖZLEMÉNYEK, XXVI. A 
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Engemet mint a kutyát bersegettél. 1678. [Valószínűleg berzeget-
nek olvasandó. Vö. MTsz.] 

Éhez képest az I.-ok más szekereseket biztattak [a. m. rendeltek, 
vö. alább megbiztat] és fogadtak. 1638. 

Olyan marhákat árul, kiknek 28 frton hagyták bokrát. 1641. [A. m. 
párját, 1. NySz.] 

Testvóröcscse azzal menti, hogy bontakozott elmével vagyon. 1742. 
[Vö. bontakozik, NySz.] 

Fogtisztító borosta [a. m. fogkefe]. 1744. 
Bünkös bot. 1756. [A. m. bunkós b . ; a NySz. csak a mélyhangú 

alakot ismeri.] 
Az I. házában megtalálta elveszett csanakját. Házánál ismert 

meg egy csanakot. 1677. [A régi nyelvben eddig ismeretlen volt. Vö. 
MTsz.] 

A beszédbe csapong, hol azt mondja, Nádudvarra küldötte, hol 
pedig elvesztette [t. i. a pénzt]. 1751. [Vö. NySz.]. 

Tegnap vasárnapi napon eró'vel bejött Nagy János egy csillye 
töremorával a csapó utczai kapun, vasárnapot rontott, fát lopott, bünte-
tó'djék. 1751. [A. m. a mai csille, csijje tájszó, 1. MTsz. 2. és 3. alatt. 
A NySz. csak csillye hajó kifejezést ismer.] 

A hordó, csinyjának rósz volta miatt, csorgott, csepegett. 1676. 
[A NySz. nem ismeri ilyen használatát, de megvan a mai népnyelvben, 
1. csin, csín MTsz.] 

Az úton szántszándékkal tüzet csóvált. 1762. [A. m. tüzet gyúj
tott ? Vagy inkább : vmi égő tárgyat forgatott, csóvált. Vö. MTsz.] 

Az bárány húsnak czetertit ad den. 15 limitáltuk. 1665. [Vö. 
csötör, csötört NySz.; továbbá (1519-ből): De tritico quartas wlgo che-
terth. Triticum chetreth VIII et merw II I . 1524-ből): Trituratorum 
frugum Cheter XVII. SZAMOTA hátrahagyott adatai.] *) 

Mikor Sz. Gáspárnak az kertet eladta, egy darab gyümölcsös czik-
kelt abból maga számára kifogott, melyet most Sz. Gáspár magához 
foglalt. 1641. 

Hlyen osztás lőtt, hogy az első derék ház az utcza felől az Sz. S. 
négy gyermekinek intéztetött és jutott. 1566. [Vö. NySz. derék, 5. jelentés 
alatt : «Az derék házat meg bólleté iegenye fáckal» Kár : Bibi.] 

Egy vég diktát, kék tarkást lopott. 1760. [Csupán Kassai Szóköny
véből ismeretes, a. m. négynyüstös vászon, 1. MTSz.J 

*) A MTsz.-ban: esetén: hosszú fahasáb (négy- v. többfelé hasí
tott fatönknek egy hasábja). Alaki változatai: cseter, cseterkt, csötört, csütort. 
Eredetije a szl. cetvr'ht'h ,negyedrész.' Tehát ,az bárányhúsnak czetertit* 
(azaz: csetertü) = ,negyedét.' A Szerk. 
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Tavaly az Sz. Mihály napi sokadalmi alkalmatossággal Szegedre 
menvén, száz tallérokat drabolyban kötvén, az A.-tul elveszett, az I. 
látta s tudta, hol volt a pénz. 1664. [Máshonnan ismeretlen szó.] *) 

A feleségét két egy-hasi gyermekkel elhagyta. 1744. [A. m. iker, 
1. MTsz.] 

Az elmúlt kedden egy sárga herélt lovat árult, elesmerték tőle, két
ségkívül lopta. 1754. [Vö. MTsz.] 

Nem akarja szavát fogadni az utcza kapitányainak, most újra ismét 
elővette az engedetlenséget. 1759. 

Nyilván vagyon paráznasága, de minthogy nincs világosságban, 
hogy maga ölte volna meg, és ugyan elrekkentette volna, hanem a verem
ben felyül tötte az gyermeket az árpára, ilyen kétséges dologban nem 
lehet súlyosabb sententiája, hanem vigye ki a hóhér, verje az kereken. 
1656. 

Ez az asszony annyira ment, hogy a lopásra is elvetemedett. 1751. 
Erdőbocsátásko?' [ = mikor az erdőt favágásra bocsátották, v. i. 

mikor szabad volt az erdőben a népnek fát vágni] én is kimenvén, a 
mely fákat levágtam stb. 1669. 

Már egyszer fattyat vetett, miolta özvegy. 1759. 
Ha kötelet hoztál volna s az fékemlőt jól megkötötted volna, nem 

holt volna meg a ló. A ló megvergődvén, a fékemlője elszakadott. 1670. 
[Vö. NySz.] 

Az udvarán tapasztalta, ottfitetett, nyilván lopni akart. 1760. [A. m. 
keres, kutat, 1. NySz. MTsz.] 

Szenet vitt a fazékba, azt a nagy szélbe ott fuvákolta. 1759. [Csu
pán a MTsz. ismeri egy adatból.] 

[Az istállójának megcsinálására Jó Andrásnak egy szál fát adtak, 
de nem az istállójára fordította, hanem kerékagyat csinált belőle.] Csak 
a ház végébe gabalyitott valamit. 1755. [Vö. MTsz.] 

Nemes város verbungjánál a Hajdustrázsamester a rekrutához 
egy márjást vont, egy persely volt keze alatt, a melybe a gajpénzt kellett, 
voloa hányni, azt is megnyitotta 1758. [Jelentése ?] 

A városnak több szénája lett volna, ha a füvet el nem galázolták 
volna. Sokszor becsaptak az Elepre az ő klme ökrei. 1760. [Vö. MTsz.] 

Góbévá tett, benne maradtam a hazugságban 1757. [A. m. bolonddá 
tartott ? Vö. NySz.] 

Elmentem a gurdinba kaszálni 1759. [ ? Vö. gurdély NySz., 
ijurdon MTsz.] 

*) Alkalm asint a szláv eredetű garabóly (<.krabij) ,kosár' szó változata 
(vö. MTsz.). A cl: g haugmegfelelésre nézve vö. daraszol: garaszol. A Szerk. 

22* 
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[Vád.] A homokkerten az új fogáson kijebb vetették a gyepűt. 
[Védelem.] Mikor azt a földet kimérték, akkor is addig lett volna az, de 
a víz nem engedte akkor, így egyenesebb lenne & gyepű, de mi azt 
meg nem bántottuk. 1757. 

Az A. doceálta, hogy az I. diffamálta az A.-t, ő adta meg annyira 
a győri kancsóbúl, azért sinló'dik, ördöggel van teli az háza, nem keresz
tény ház az övé. 1723. [SZÉLLF. szerint a. m. Győrben készült, derekán 
behomorodó kancsó, melyet pohár helyett használtak. Ma is találni 
ezeket a régi győri kancsókat Debreczenben, de különösen a Kun
ságban.] 

Elfeledkezvén feleségének haláláról, részegeskedett és hegedűst 
vivén házához, haj'dutánczot járt. 1627. [Vö. NySz.] 

S. Miklósné panaszoltatik, hogy V. S. ládájából annak halálra va
lója két ing és egy burok [a miben el fogják temetni] ő általa lopatott 
el [így?]. 1744. [A ,halálravalót' külön előre elkészítve tartották. SZÉLL 
F. megjegyzése. Vö. MTsz.] 

Háti bőrt lopott el. 1759. [Vö. NySz. MTsz.] 
Házkötő ember. 1754. [,Házat köt', a ki a ház nádfedelét csinálja]. 
Ház közbeli: 1. fönt az alkhattak idézetét. 
kz mészárosok instantiájára az hentes szer, a hova az húst kell 

felhordani és árulni, az henteseknek legyen helye. 1619. 
Tatár vigye el a hermecz szíjon! 1756. [Káromkodás. Vö. NySz.] 
Hlyen osztás lőtt [örökségi osztozkodásban], hogy az első derék 

ház az utcza felől az Sz. S. négy gyermekinek intéztetött és jutott, ismét 
az hátulsó ház pitvarával, kamorájával és Szobájával Cs. Mihálnak intéz
tetött feleségestül, az sütőházat, az kaput és az kutat köz élőre [a. m. 
közhasználatra] hatták egymás kőzett. 1566. 

Egy istamet szoknya, egy istamet dolmány. 1628. [Vö. NySz.] 
Három itcze pályinkát hoztam a magunk italára. 1751. 
I. pántolódott az Czébmesterrel, akkor múlatásban levén, leültették 

ő csak izgágát szorzott, más ember soltárt énekelt, ő pedig czigán nótát 
énekelt, süveget fel tötte. 1636. 

Az elmúlt napokban egy ló lopó Böjti Istóknak álkúcsot csinált, a 
mellyel mindenféle békót ki lehetett nyitni, kancsal kúcsnak nevezik. 
1752. 

7 máriásos kardia varrását [?] ellopta. 1740. 
Doceálom kéremés szerint, kértem az A.-t, hadd ménjénél. 1677. 

Kéremés szerint megesküdtem. 1678. [Vö. NySz. MTsz.] 
12 kisniczer szőke posztó. 1628. [Vö. kiszniczér NySz.] 
Az első rendbeli I. tavaly is kiszarvaztatott, kicsapattatott parázna-
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^ágáért — mind az által bejött [a városba t. i.]. 1754. [A kiszarvaztatás 
jogtörténeti kifejezésnek magyarázatát a tudós gyűjtőtől várjuk.] 

Hogy a város az ilyen szeméttül és koczánsdgtul megtisztuljon, 
proscribáltatnak in perpetuum. 1751. [Ismeretlen szó, SZÉLL F. szerint 
a. m. hitványság, hiábavalóság.] 

Farkas Márton komplárságra fordította az város földót, elvétetett 
tőle. 1667. [V. Nysz.] 

Az I. a piaczon árult, a legény is ott volt, küldötte az asszony: 
eredj, végy egy pénz ára szőlőt és két pénz ára kenyeret; arra azt felelte 
a legény: nem megyek biz én, csak koppod)ál. 1751. [Olv. koppadjál? 
Vö. koppad NySz. MTSz.] 

Hlyen végzés lőtt, hogy az mely két oszlopot az Szigyártó András 
kapuja felől János deák állatott, hogy annak az tövét bellyeb veszi és ha 
idővel az régi tapaszt Sz. A. felől leverendi János deák, az karókat nem 
kivül Sz. felől, hanem belől az ű háza felöl fogadta hogy állattya és sze-
geszteti az koszorú fához. 1566. [Vö. NySz. MTsz.] 

0 dolgozott majd 12 óráig a kovácslóba, hihető tüzet tett belül a 
.kovácslóba a szén közzé. 1744. 

Portörők munkájátúl egy kölyü portul, melyben I6V2 font vagyon, 
•determináltatik egy Éhen forint. 1710. [Vö. NySz. MTsz.] 

Köz előre hagyni: 1. intéz idézete alatt. 
Keátámadott és egy nagy kusztonnal ment reá. 1667. [Valószínű

leg a. m. a mai baranyamegyei kusztó ,fanyelű bicska', 1. MTsz.] 
Kevés hija volt, hogy lángot [így. nem lángot] nem vetett. 1756. 

[A láng ejtés a népnyelvben ma is igen el van terjedve, 1. MTsz.] 
Noha azt mondja az I., hogy áz két font arany fonál elveszett, 

hogy a látó előtt duggatták Béefcben, de mivelhogy az gondját felvál
lalta, és sem az látó, sem hatalmas el nem vötte tőle, ide fizesse meg az 
I. az A.-nak az 40 tallért, 1634. [Vö. MTsz.] 

Lőcsköpűt lopott. 1742. 
Mitigáltatott büntetése, azért, hogy most jól lehet későn, maga 

okta jelentette be magát. 1740. [A. m. maga jószántából.] 
Az I. az A.-oktul malomhoz való köveket megbiztatott, kire Szent 

Miklós pónzétas adta. 1664. [Vö. NySz. és fönt biztat.] 
Lovasi nevű asztalos legény társpohárt adván, azon legényt meg

gyalulták [olv. meggyalulták], egyik deszkáról hányták vetették, ugy 
hogy a lába kificzamodott. 1756. [Vö. «A mosquák meg gyalóitattak», 
Gvadányi, NySzj] 

Azért jött el onnét, mivel Jósa Marit terében [a. m. teherbe] 
ejtette, attól fél, hogy mégrivallik. 1755. [Értsd: gyereke lesz, a ki vi
lágra jöttekor mégrivallik, vö. NySz.] 
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Német ing [a. m. hosszú ing]. 1757. 
A cserén nyírvizet akart venni Borsos Mihály, de nem akart 

folyni. 1744. [Vö. NySz.] 
Megrándít: Bizonyít3a Szabó János, hogy az I. feleségét nem 

rándította meg. [Vádlott:] Az A. napa az I. feleségót az Templom porti-
cusában megrándította, ott orczázta, gyalázta, ós onnan kimenvén, az. 
Templom czinterem küvöl is ugyan pirongatta, orczázta az fedél áráért. 
1631. 

Orczáz: 1. az előbbi idézetben. Vö. NySz. 
Egy órfuvó keszkenő [a. m. zsebkendő], 1760. 
Pántolódik: 1. izgágát szorzott idézete alatt. 

Egy paplanra hajtó [a. m. lepedő]. 1744. 
A török pasztormányban hajtotta el az egész marhákért azt a. 

marhát, melyet az A. keres. 1678. [A NySz. is ismeri, de jelentését nam 
tudja megállapítani.] 

Egy kötés petymeget lopott. 1743. [Vö. petymet, pegymet NySz.] 
Nagy István találta és ismerte meg Szalontai István nevű hajdu

nái egy vágós pulhák puskáját, török csője vagyon. 1708. [Vö. polhák 
NySz.] 

Kis Ferencz eskü alatt vallja, hogy őtet nagy titkon Veres Mihály 
hivta volna Nagyfaluba hamis pürdi pénz váltani, az hol 40 forintért 
100 frtot adnak. 1646. 

Csak olyan szedegetett galy, a Ludas mellől hoztam, van közte 
négy rakoncza és egy szilfa fiatal. 1760. 

Rengő [a. m. bölcső.] 1756. 
A ruha száraztóról egy lábra valót lopott. 1743. 
Az elmúlt kedden a heti vásárba Griczei István a mint kölest 

mért, mentéjét a sallangóba akasztotta, onnét az I. ellopta. 1753. [Vö. 
«Salangó a' paraszt szekér oldalánn a' Hegyaljánn, melj ott" leng, lóg, 
ós midőnn szüretbenn a' terhes hordót teszik a' szekér' közepére, ezen 
Kar-fát ki lódítják, és tsüngeni hagyják, hogy a' nagy hordó férhessen-el 
a' szekér oldalai között» Kassai: Szókönyv IV. 266.] 

Őtet is gyalázattal szidalmazta az A., santafitének mondta. 1632. 
Sejtek éhez az elsőhöz, hogy katona volt. 1760. 
Varga János is sorosítja ugyan Zagyva Györgyöt, hogy a csap

széken a vén asszony aranya végett volt vetélkedés. 1678. [SZÉLL F. 
szerint a. m. terheli.] 

2-ik I. két napig volt sőrés, 10 sőrét adott az 1-ső I. keze alá. 1744. 
[Vö. sőre, NySz. Tsz.] 

Láttuk, hogy ott sündörgödzött a szegény ember körül. 1760. [Vö. 
südörködik NySz., sunydorkodik ,ravaszkodik' Kassai Szókönyv IV. 338.] 
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Hogy az nielly négy marhát áru szerént kért V. Istvántól, de árut 
nem szakaszthatott, noha azt mondta az uj városi legényeknek, hogy 
Y. I. olyan marhákat árul, kiknek 28 frton hagyták bokrát. 1641. [Vö. 
«Árát sem szakasztotta, min adgya Kristust, hanem a vásárlók aka-
rattyára hadta» Pázm., NySz.] 

Bagaméri Andrásnak a köpönyegét a szárasztóriíl ellopta. 1757. 
[Vö. fönt ruhaszárasztó.] 

Ok nélkül szatyongatta Erdélyit ós az alatta volt hajdúkat. 1758. 
[Tollhiba szutyongat helyett ? Vö. ezt Tsz.] 

Szekérúti birdk [azok a birák, a kik a szekerekre vásári utazás 
alkalmával vigyáztak]. 1678. 

Szent Miklós pénze [a. m. foglaló vö. NySz.]: Mivel meg nem alk-
hattak az A.-ral a só elvitele felől, noha az Sz. Miklós pénzét megadták 
volt neki 0 visszaadja inkább az Sz. Miklós pénzét nekik, hogy nem 
mint annyiért elvigye, így éhez képest az I.-ok más szekereseket biztattak 
és fogadtak. 1638. Mivel az I. az A.-oktul malomhoz való köveket meg
biztatott, kire Sz. Miklós pénzét is adta, de az alkuvás szerént az A.-ok-
nak az kövek árrát meg nem adhatta, s az vásárbul is őket kimarasztotta, 
azért az A.-ok valahol köveket találják, ahoz nyúljanak, mivel az I. nem 
adhatóját adta el s ha kár követi A.-okat, az Sz. Miklós pénzébül refun-
dáltassék, azon kívül az Sz. Miklós pénzét tartoznak visszadni. 1664. 

Az őrlőnek tiz pénzt adjanak, ha debreczeni ember, szert fogjon 
idején, mert hogy az vidéket csak le szakaszsza, meg nem engedtetik; ha 
etetni akar, kifogja marháját, úgy etessen. Az debreczeni ember, ha 
őrni akar, idején szert fogjon, szénát vigyen s hét számra ó'rjön, hogy 
sem az vidéki örlős, sem az itt való marhátalan ember meg ne fogyat
kozzék ; az ki penig itt való marhás ember örleni akar, maga szükségére 
megszakaszhassa. 1670. A malomba szer fogni akar menni. 1759. 

Ez a vád csak szóhajtásból áll. 1751. Ha másszor a szót hajtja 
[a. m. hazudozik, hamisan rágalmaz], keményen megkorbácsoltatik. 1759. 

Táti Ferencz, kit rágalmazásért panaszolt Nagybányai István, a 
rágalmazást áttéríti Zsigmond aranyművesre, mert ettől hallotta, hogy 
egy Gira szomolján ezüstöt küldött volna Nagybányára. 1629. 

Az én búzámat, árpámat 60 köblös szüszékjába [így] befogadta. 
1686. [A. m. szuszék. Ha nem tollhiba, olyan illeszkedés lehet, mint a 
mai népnyelvben böstörö e h. borstörő.] 

A mit férje keres, elvesztegeti, nem takargatja [a. m. meg nem 
takarítja]. 1755. 

Tapasz: 1. a koszorú-fa idézetében. 
A n. város statútuma ellen vak-bor árulásban tapasztaltatott. 1743. 

[A. m. rajta kapták.] 
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Társpohár: 1. meggyalol idézetében. 
Egy tekerület galandot loptak a vásárban. 1742. [A NySz. ilyen 

használatát nem ismeri.] 
A czegléd-utczai kis ajtón mentek ki tergenyével. Mindketten 

tergenyével mentek ki. 1744. [Vö. NySz.] 
Egy tétére való fátyol. 1744. [A. m. ,fejre való'. Vö. íeíó'NySz.] 
Tiltom kendteket, hogy fogja meg, mert el akar szaladni. Kovács 

István vallja, ó'tet is mingyárt tiltotta, hogy fogja meg Orosz Sándort. 
1755. 

Az mely pénz csuporban tipannal levén betakarva ft 21 d. 36 
volt. 1677. [Jelentése?] 

A tizház-gazdákat attával-teremtettével szidta 1722. 
En csak töremoráért küldöttem a cselédemet, a vártafából tettek 

fel [t. i. a tűzre]. En csak töremorát szedegettem, magam húzom a talyigát 
1751. [L. még a csillyé-ről való idézetet. Ballagi Magyar-Német Szótára 
szerint ma is tájszó, a. m. Abraum, Abholz], 

Tőrvény fa [a. m. akasztófa]. 1756. 
Olyan tudós volt benne, mint a fia. [a. m. úgy tudta]. 1757. 
A házából elveszett egy türet vászon. 1751. Gyolcsot egy türetben 

26 singet elloptak 1757. [Vö. NySz.] 
Utczakapitány 1, az elővesz és vet idézetei alatt. 
Debreczen felé jött véle, az úton utóiérte az éjszaka. 1756. 
Taplót csináltam, azt üszköltem, a süvegem mellé dugtam, nem 

találtam jól eloltani — azért égett meg [a süveg]. 1754. 
Megengedte a maga házában, hogy vakbort igyanak. 1757. [a. m. 

csempészett bort; vö. még a tapasztal idézetét.] 
A komáromi háznál a katonák vak-pályinkát árultak. 1744. 
Várta-fa: 1. töremora alatt. 
Adós voltam B. A. uramnak négy márjással, ő kegyelme a gubámat 

azért elvette, ón osztán úgy vittem el az ő kegyelme köpönyegét, de 
nem lopásképen, hanem csak oly véggel, hogy addig oda nem adom, 
mig a gubámat vissza nem adja. 1757. 

Verni az kereken : 1. az elrekkent idézete alatt. 
Vesszös kötő. 1757. 
Arra vetették a fejeket, hogy meglopták a város erdejét. 1760. 

A határutat a város földére vetették [a. m. oda tolták].; 1758. Ezt az 
embert az utcza kapitánya a város szolgalatjára vetette volna. 1758. 

Boros voltam, úgy zajdultam öszve véle. 1755. [Vö. zajául NySz.] 
S z ó l á s o k : A felesége azt mondotta: még eddig a süvegre bizta, 

de már a konty alól felel. 1759. Két ajtajába tenni. 1678. [a. m. töm-
löczbe; azért nevezték így a tömlöczöt, mert két ajtaja volt, t. i. kettős 
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ajtaja, a mi abban az időben a nép előtt szokatlan volt.] Én csak azt 
mondottam: leesik az ember a saroglyábul, más ül fel. 1751. [Arra a 
vádra felelt így,hogy adószedő Bányai uramat kényesnek mondta. Széli 
Farkas megjegyzése.] 

S z i t k o z ó d ó k i f e j e z é s e k : Úgy szidalmazta őtet, essez lélek 
leánya. 1650. Essez fiának szidta 1643. [Nyilván a. m. ez s ez fia stb.] 
Az I. őtet lélekével szidta. 1643. Az lélekre is szidalmazta. 1643. Üsd 
üsd az bestye kuranöt. 1643. Es az lélekével is megbestyekurvafiázván. 
1646. Ótet rossz embernek bestye kurafidnak szidalmazták. 1643. — 

G ú n y n é v . Pityelotyáné (Eszenyi Istvánná csúfneve). 1759. 
N y e l v t a n i é r d e k ű a d a t o k : Ha szépség szerint [a. m. 

szépen, önként] meg nem vall-ják. 1744. Hittel mondja, micsoda és 
mennyi szám fejér ruhákat szerzett megholt urával. 1645. Szemmel látott 
tanú is van ellenek. 1759. Vasvári Istvánnak a méheit hordja el, mind 
őreá [a. m. az ő felelősségére, Széli F. ]. 1757. Orni e h. őrölni, örjön 
e h. Őröljön: 1. a szert fog idézete alatt. [A NySz. az őröl igének ily 
alakjait nem ismeri.] 

ZOLNAI GYULA. 



Lengyel és szlovén szók a magyar nyelvben? 

A Nyelvtudományi Közlemények utolsó füzetében több helyt van-
szó nyelvünkbe került szláv szókról; R. PRIKKEL MARIÁN a szirony «crnsta 
nivis pruina, schneekruste, rauhreif* és a toka szókról állítja, hogy szláv 
eredetűek; ez állítás új és már azért is megérdemli, hogy hozzászól
junk ; MELICH JÁNOS ugyan olyan szókat emleget (cseber, bödöny, köböl),. 
a melyeket már MIKLOSICH is szláv eredetüeknek tartott, de egészen 
speciális világításba helyezi. Mind a kettő azonban elvi kérdést vet föl, 
MELICH egészen tudatosan, PRIKKEL csak implicite, talán nem is sejtve, 
hogy állításai hová vezetnek. Kezdem PRIKKEL-161 és vele kicsit behatób
ban foglalkozom, mert olyan két szavunkat származtatja szláv forrásból, 
a melyet eddig nem tekintettek szláv eredetűnek, MELicH-chel azért is 
csak egészen röviden végezek ezúttal, mert nagy elvi kijelentést ttesz 
és hihetőleg nem sokára bő alkalmat ad nekem, hogy a kérdésre vissza
térjek, hiszen a 247. 1. azzal végzi «ezt legközelebb részletesebben sze
retném kifejteni» reménylem, semmi sem fogja e kívánságának teljesíté
sében megakadályozni. 

PRIKKEL, úgy látszik, a lengyel nyelvnek olyan hatást tulajdonít a 
mi nyelvünkre, a melyről eddig semmit sem tudtunk. Ez legalább olyan 
új, mint egy-két szónak eddig ismeretlen szláv volta, a mellett sokkal 
fontosabb, azért kérnem kell, fejtse ki tudományos kutatásainak ered
ményét összefüggésben, hadd lássuk azokat az okokat, a melyek ilyen 
föltevést igazolhatnának. A 256. 1. ugyanis PRIKKEL azt állítja «a magyar 
szirony minden bizonynyal a lengyel érőn, szron alaknak közvetlen 
ivadéka». Hangtanilag igenis lehetséges volna a sron > szirony-iéle 
magyarázat. Másrészt az is bizonyos, hogy más szláv alakból a magyar 
szironyt nem lehet magyarázni, sem az ószl. srénb, sem a többi a 255. L 
fölsorolt alakok nem vezethetnek egy magyar szirony-hoz. A jelentés 
is kitűnően illik — a lengyel szó annyi mint «reif, gefrorener thau». 
De marad egy nagy bökkenő, a mely az egész magyarázatot halomra 
dönti, nem tudunk épen semmit sem olyan lengyel hatásról, a mely 
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ilyen jelentésű szó átvételét érthetővé tenné. Míg PRIKKEL az elvi kér
dést nem tisztázza én épen ellenkező eredményhez vagyok kénytelen 
jutni, a melyet körülbelül így lehetne formulázni: «A többi szláv alakok 
hangtanilag nem illenek a magyar szóhoz, a lengyel sron szóra, a mely 
mind alakra, mind jelentésre nézve összevág a magyar szirony szavunk
kal természetesen gondolni sem lehet, mert a lengyel nyelvből földrajzi 
helyzeténél fogva nem kerülhetett egy ilyen jelentésű szó». 

Egyébiránt érthetetlen előttem, miért ragadja ki PRIKKEL a 256.1. 
épen a sron és szron alakokat, mikor az előtte való lapon MiKLOsicH-ból 
3 lengyel alakot idézett srzon, sron, szron, csak nem hiszi, hogy szron 
a magyar szirony-hoz hangzásra közelebb áll, mint akár srzon 1 Eemény-
lem tudja, hogy a lengyel szron magyar betűvel írva annyi mint sron, 
ebből pedig csak nem lett volna szirony! 

A toka szónál is lehetségesnek tartja PRIKKEL a' lengyel hatást, 
kétségtelen tehát, hogy nem tudom milyen úton ahhoz a meggyőződés
hez jutott, hogy a lengyel nyelv egy időben erősen hatott a magyar 
nyelvre, mert olyan szók, mint toka, szirony csak akkor kerülhettek köz
vetlenül a lengyel nyelvből a magyarba, ha amaz mélyebb nyomot 
hagyott emebben. Ilyen hatásról, ismétlem, eddig nem tudtunk semmit, 
MIKLOSICH sem tud róla. MIKLOSICH határozottan kijelenti, hogy lengyel 
szóval csak akkor állítja össze a magyart, ha a lengyel hívebben őrizte 
meg akár a szót, akár az eredeti alakot, de ilyenkor sem származtatja a 
magyar szót a lengyelből, hanem fölteszi, hogy valaha a többi szláv 
nyelvekben is megvolt a magyar szó magyarázatára alkalmas szó vagy 
alak: Wenn in dieser Abhandlung einigemal polnische und russische 
Wörter mit magyarischen zusamm engestellt werden, so gehe ich dabei 
von der Ansieht aus, dass diese Wörter ehedom auch jenen slavischen 
Stámmen bekannt waren, die mit den Magyarén im unmittelbarem Ver-
kehr standén und stehen (Die slavischen Elemente in Magyarischen 5.1. 
VIII. fejezet). Az természetesen semmit sem változtat a dolgon, hogy 
PRIKKEL a toka szót nem tartja okvetetlenül a lengyelből kerültnek, elvi 
szempontból az mindegy. Csakúgy a mint a cseh nyelvnek említése is 
hibának mondandó — ámbár a cseh nyelvből való származást is csak épen 
lehetségesnek állítja •—, mert a magyar és a cseh nyelvterület sem határos 
egymással, olyan szó mint a toka tehát a cseh nyelvből sem származha
tott. No de nem is értem, mi indíthatta PRiKKEL-t arra, hogy mikor a 
magyarban o-t talált a szláv w-val szemben — Ő a következő alakokat 
idézi ószl. tukh, úszl. tuk*) cseh tuk. lengy. tuk or. tukh —, azt mondja 

*) MIKLOSICH az új szlovénben nem ismer tuk alakot, PRiKKEL-nél a . 
ki csak is MIKLOSICH-ot írja ki, ez csak félreértésen alapulhat. 
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«hihetőleg az újszlávból [1 sajtóhiba újszlovénböl helyett, a mit PRIKKEL 
rövidítve úszl.-nak ír] vettük át, vagy esetleg a csehbó'l, illetőleg a 
lengyelből.» Hiszen ha a szó valóban szláv eredetű, az o mindenesetre 
igen régi átvételnek bizonyítaná és akkor megállhatott volna mindjárt az 
ószlovén lulch-nál. Az meg épenséggel fölösleges volt, hogy mikor a tuk 
alak csaknem valamennyi szláv nyelven végig vonul, még olyan képzése
ket is említett, mint újszl. tucija, lengy. tucz, sőt még fehér orosz iucicia! 
De ez hagyján, hanem a mi erre következik, az már öreg hiba. Értelme 
mindannyinak, mondja PRIKKEL a szláv szók felsorolása után, «fett; 
kövér» (1. 197. 1.). így jár, a ki csak MIKLOSICH Etymologisches Wörter-
buch czímű sok tekintetben kitűnő és mindenkép nélkülözhetetlen 
munkáját nézi, a mely hiába csak szakértőknek készült. MIKLOSICH a 
főneveket kis betűvel írja, fett itt nem «kövér», nem melléknév, hanem 
főnév, das Fett, tehát körülbelül «kövérség", a mint az igaz laikus is 
sejtheti, mikor egyebek közt azt olvassa ott «r. tuki. fett, diai. auch 
nutzen.» ! Nem tagadom, hogy a «kövórsóg» jelentés még jobban illik, 
mint a «kövér* a magyar tokd-hoz, de azt sem tagadhatja senki, hogy 
nem épen növelik a szerző alaposságába vetett bizalmunkat az a körül
mény, hogy ő a tőle annyiszor emlegetett szláv nyelvekben még fő- és 
melléknevet sem tud egymástól megkülönböztetni. 

Áttérek MELICH-I*6. Említettem már, hogy ezúttal csak egészen 
röviden akarok vele foglalkozni, mert reménylem, hogy nem sokára 
alkalmat ad visszatérni e kérdésre. Ezt annál inkább kell kivánnom, 
mert őszintén megvallom, édes keveset értek mindabból, a mit ő úgy 
látszik nagy gyorsan oda vetett egy más tárgyról szóló czikkecske végén 
(1. 246. s k. 1.) nem akarom mondani ötletként, de semmi esetre sem 
kellően formulázva. «Bánk nézve úgy kezdi a befejező rrészt, a szlovén 
nyelv nagyon fontos A mi szókincsünkben számtalan szó van, a 
mely nincs meg az ószlovén (óbolgár) nyelv szókincsében. Az sem a 
véletlen dolga, hogy a tihanyi apátság 1055-iki alapító levelében épen a 
délszláv eredetű jövevények (megye, berekenye) a kétségtelen szláv ere
detűek*. Az első és második mondat közt egy mellékes megjegyzést 
rejtő mondatocska áll, a melyet kihagytam, hogy egészen tisztán kidom
borodjék a mondatok logikai kapcsolata. Csakhogy ez a logika nagyon 
rosszul illik a tényekhez. A szlovén nyelv ránk nézve nagyon fontos. 
Miért ? Csak nem azért, mivel az ószlovénben (óbolgárban!) sok szó nem 
mutatható ki, a mely pedig a magyar nyelvben meghonosodott ? Ha 
MELICH óbolgárnak tartja az úgynevezett ószlovén nyelvet ós a mi nyel
vünkbe került szláv szók javarésze talán mégis az Ő véleménye szerint 
is olyan habitust visel, a mely épen ehhez az óbolgáros úgynevezett 
«ószlovén* nyelvhez illik legjobban, akkor csak nyilvánvaló, hogy nem 
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a szlovén, hanem a bolgár nyelv «nagyon fontos ránk nézve». Hát még 
most a következő mondat? Milyen saltomortaleval térhet az ember a 
szlovén nyelv és az ószlovén nyelvben ki nem mutatható szókról egy
szerre azokra a magyar szókra, a melyek '(délszláv eredetű jövevé
nyek)) ? Hát van olyan számba vehető tudós, a ki a bolgár nyelvet, az 
óbolgárt vagy akár ószlovént nem a délszláv nyelvek közé sorolja ? 
Tudtommal nincs. És hogy került itt össze a kétségkívül horvát vagy 
szerb eredetű megye szó a «berekenye» szóval, a melyben nincs semmi 
néven nevezendő hangtani kritérium, a mely arra jogosítana bennünket, 
hogy elválasszuk a szláv szavaink többségétől* a mely bizonyosan nem 
horvát szerb eredetű ? Mondom, nem értem az egész észjárást, de 
MELICH bizonyosan kifejti majd nézeteit, a melyek lehetnek újak, de 
annyiban, hogy a délszláv hatást annyira hangsúlyozza, semmi újat nem 
rejtenek magukban, hiszen eddig is mindig a délszláv hatásról beszél
tünk, ha az ószlovénnel szoros rokonságban álló nyelvnek tulajdoní
tottuk a legnagyobb befolyást. Tehát várnunk kell, míg MELICH kevésbé 
elhamarkodva, tisztábban fejti ki nézeteit. Ezúttal csak a szlovén hatás
ról akarok egy megjegyzést tenni. MELICH t. i. egy pár közbevetett mon
dat után így folytatja: «Aztán meg, ha az ilyen szavakat mint cseber, 
csöbör, bödöny, köböl az ú. n. ószlovénból akarjuk származtatni, a magyar 
szavak hangalakját nem tudjuk megfejteni, mert az ú. n. ószlovén CLÖrt, 
&T>ífrbWb, k^blb-böl sohse lett volna magy. csöbör, bödöny, köböl; a magy. 
csöbör csakis a szlov. ceber-bö\, bödöny csakis a szlov. bedenj-hŐ\, köböl 
csakis a szlov. kebel-hői alakulhatott.» Úgy látszik ez is illustrátió akar 
lenni ahhoz a kijelentéshez, a mely a bekezdés ólén áll : «Bánk nézve a 
szlovén nyelv nagyon fontos». Ennek legalább az az előnye van, hogy 
kézzelfogható, erre aztán könnyű is felelni. Hogy mennyire sietve vetette 
MELICH e megjegyzéseit papirra, azt legjobban bizonyítja a cseber példa. 
En ,A szláv szók a magyar nyelvben' ez. értekezésemben 39. 1. azt állí
tottam, hogy í (b)-nek a magyarban rendesen e felel meg, példákul 
pedig fölhoztam: linű.'len, cíbrí: cseber, pisari:peczér, ocítü: eczet, 
krístü: kereszt. MELICH, meglehet, állításomat tévesnek tartja, de ezt 
talán mégis jó lett volna, ha még annyira sietett is, legalább megjegyzi 
annak czáfolását azután akár későbbre is hagyhatta volna. Addig pedig 
csak ismételhetem, hogy cseber c t /W-nek egészen szabályos megfelelője, 
A köböl-ve először talán még is jó volna rábizonyítani, hogy egyátalában 
szláv eredetű, mert ha tegyük p. o. a német Kübel-ből lett, vagy csak 
lehetett is, a mi ellen tudtommal, sem hangtani, sem művelődéstörté
neti okok nem beszélnek, a szlovénre hivatkozni nem szabad, különösen, 
mikor még csak bebizonyítandó, hogy a szlovén nyelv egyáltalában 
hatott-e a mi nyelvünkre. Marad a bödöny szó. Nem tagadom, ószl.. 
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b'bd^nh-nak szemben nem várnánk bödö'ny-t, hanem bodony-t vagy 
bodon-t. Csak az a kérdés MELICH a tényleg meglevő bodony, bodon 
alakokat más forrásból származtatja-e, mint a bödöny-t? Én nem. 
A bodony, bodon alakok az ószl. b'bd'hnb tökéletes másai. A bödöny alak 
magyar területen is származhatott bodony-hól és míg a szlovén hatás 
nincs kétségkívül kimutatva senki sem fogja a bödöny-t máshonnét szár
maztatni, mint bodony-bó\. En tehát MELICH 3 példája közül egyet sem 
találtam, a mely alkalmas volna egy speciális szlovén hatást kimutatni, 
nagy kiváncsian várom többi példáit, mert nekem az ő szavai azt a 
benyomást teszik, mintha kutatásai közt több hasonló esetre akadt 
volna, hiszen ő egészen tudatosan veti föl az elvi kérdéseket, nem úgy 
mint PBIKKEL. Hogy felszólalásában még sem találtam semmi haszna
vehetőt, az talán csak azon múlik, hogy nem akart ezúttal a bizonyít-
gatásba bocsátkozni, csak jelezte kutatásának eredményét, a mely lehet 
helyes is, noha a nagy sietve kiragadt pár példa meg nem állja a bírá
latot. 

Egészen rövidre tervezett fölszólalásoui végére érve, ámulva veszem 
cszre, hogy MELicH-nek is csak annyi időt szenteltem, mint PBIKKEL-
nek. Hiába annyi fontos elvi kérdést pendített meg, még pedig any-
nyira a bírálatot kihívó felületes módon, hogy mikor erre is, arra is rá 
akartam, rá kellett mutatnom, szűknek bizonyult az a keret, a melybe 
észrevételeimet bele akartam szorítani. Ha MELICH komolyan folytatja 
szláv tanulmányait, bizonyosan idővel maga is átlátja, hogy eddigi 
nézetei nem eléggé kiforrtak, ha pedig én czikkecskéit annyi figyelem
mel kisérem, vegye azt annak jeléül, hogy még tévedéseiben is nagy 
érdeklédéssel figyelem meg tanulmányainak elég széles mederben 
haladó fejlődósét. Azért hát a viszontlátásig! 

ASBÓTH OSZKÁR. 



A vogul „figura etymologica" kérdéséhez. 

SZILASI MÓRICZ a vogul névszói összetételekről szóló fent kö
zölt nagybecsű tanulmányában azt véli, hogy a «figura etymolo-
gica» eseteiben, vagyis midőn valamely összetétel jelzője alap
részében azonos szó ugyancsak ez összetétel utórészével (pl. taltiij 
ü*-táltén joytseV «a reves városrévhez érkeztek*) = «a reves város
nak révéhez érkeztek*); vagy aiviij kwol-áwim pal-pansita «ajtós 
házajtóm kinyitja» = «ajtós házamnak ajtaját kinyitja») a jelző 
általában az u t ó t a g r a vonatkozik, ha adott fordításom vagy 
értelmezésem világosan az e l ő t a g r a vonatkoztatja is. «Azt 
lehetne gondolni*) szerinte, «hogy ezen ismétlések áwin mvi, kanin 
kan stb., a melyek mind ilyenformák, nem egyebek mint díszítő, 
vagy inkább f o k o z ó j e l z ő k , mint pl. a magyarban: mélységes 
mély, nehéz-nehezen, telides-teli, csupádon-csupán . . . Ezt elfogadva, 
a jelző és az összetétel közti viszony egész n o r m á l i s volna s 
legfölebb csak azt kellene még föltételeznünk, hogy Munkácsi nem 
figyelt eléggé fordításában a külömbségre, mely ilyen két fordulat 
között van, minő: ,Házam ajtós ajtaja' (t.i. ez volna egyenlő jelentés 
ezzel: ,Ajtós házajtóm') s ,Ajtós házam ajtaja'. Ez könnyen meg
eshetett, nem lóvén első pillanatra olyan szembeszökő az értelmi 
különbség*) (1. fönt 136. 1.). 

Távol áll tőlem a szándék, hogy magyarázataim vagy fordí
tásom csalhatatlanságát akár a vogul nyelvtények közlése terén is 
vitassam. Bizony be kell ismernem, hogy itt-ott e részben is akőbe 
vághattam fejszémet*), különösen midőn nem személyes hallomás 
útján följegyzett szöveggyüjtéssel állottam szemben, hanem a Ee-
guly hagyatékában fönnmaradt, tudvalevőleg gyakran a fólismer-
hetetlenségig tökéletlen jelzésű, szűkszavúan magyarázott s tárgyi 
vonatkozásaiban a jelen nemzedék előtt több helyt merőben homá
lyos déli vogul énekek m e g f e j t é s e volt feladatom. Egyik-másik 
pontban az utóbbi kötetekben, illetőleg önálló közlésekben magam 
is javítottam már észrevett tévedéseimet s bizonyára még több 
alkalma lesz a későbbi tüzetesebb kutatásoknak ilyen ((helyreiga
zításokra*). De ha még saját gyűjtéseimnek archaistikus szavaira és 
kifejezéseire nézve sem áltathatom magam a teljes biztosság kép-
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zeletével: azt bátorkodom hinni, hogy ilyetén bizalmatlanságra 
nincs különös ok olyan kifejezéseket és szólásokat illetőleg, melyek 
lapról-lapra nagy számban fordulnak elő s melyeknek bővebb ma
gyarázatait orosz és vogul nyelven számtalanszor lehetett módom
ban hallani. Pedig ilyen a gyanúba fogott kifejezés is, melynek 
félreértését korántsem védheti az a jóindulatú észrevétel, hogy 
«első pillanatra nem olyan szembeszökő az értelmi különbség)) ; 
mert bizony a között, hogy ((közepes hajónak a közepéim és «o. hajó
nak közepes közepén,)), vagyis «Ze<7-közepén» mégis csak elég nagy a 
jelentésbeli eltérés ahhoz, hogy annyi ismétlődés mellett föltűnjék. 
Főkép jelentkeznie kellett volna ennek világosan az orosz fordítás
ban, mely ha SZILASI felfogása helyes, bizonyára nem ilyen módon 
hangzott volna: «BT> cpe^rnTfe JIO^KH CL cpe,a,HHOH», hanem ilyen
formán: «BT>CaMOH Cpe^HHÍ .10pH» . 

SZILASI alig foghatja föl, hogy mi legyen értelme az efféle 
szólásnak : «k ö z e p e s hajónak a k ö z e p e n»; mindamellett tel
jesen analóg párja is találkozik e kifejezésben: a-uUy paul-qulémté 
(ur qnse'im) «véges falumnak a v é g i b e n » ; ül. «véges falu-
végemben*) (hegyem van); IV, 265. Azt hiszem, hogy ezzel szem
ben érthetőség dolgában egy cséppel sem dicsekedhetik nagyobb 
világossággal a tőle ajánlott fordítás, t. i. «háznak ajtós ajtaja*, 
vagy «városnak téres tere*, melyekben a jelző alkalmazása szintoly 
kevéssé megokolt, mint az előbbiekben; a mennyiben ugyanis 
nincs «ajtó», mely ne volna «ajtós», vagy «tér», mely ne volna 
(deres*. A magyar és egyéb nyelvek idézett példáira való hivatko
zás nem egészen találó, mert azokban a szóismétlés t u l a j d o n 
s a g, vagy h a t á r z ó i v i s z o n y f o k o z á s á t czólozza (niéli/sé-
ges mély, nehéz-nehezen); ellenben nem lehet fokozni tárgyjelólő 
névszót (ajtó, rév). Mondhatjuk pl. a magyarban: «véges végig 
járta a falut)) (határzói alkalmazásban); de nem ezt: «itt a falu
nak véges vége*, azaz: leg-vége (főnévi alkalmazásban). SZILASI 
szerint a vogul figura etymologicában a jelző alkalmazásának * p s y-
c h o l o g i a i oka» volna, amennyiben t. i. vele «a beszélő különö
sen figyelmeztetni akar az illető tulajdonságra, ép úgy mint mikor 
indulatunkban ismételjük szavainkat azért, hogy különösen nyo
matékosan hassanak; jelző e r ő s í t ő j e l z ő » (137. 1.)-
Azonban ha közelebbről vesszük szemügyre azokat az elbeszélése
ket, melyekben az ily kifejezések előtalálhatok, semmiképen sem 
jutunk nyomára, hogy mi különös fontossága van bennük pl. a 
dadik k ö z e p é n e k ) ) , vagy a «város r é v é n e k ) ) , hogy ennek 
alapján azok ((közepes* és a reves» voltának oly sajátságos kieme
lését az előadó részéről megérthetnők. Valójában egészen máskép 
áll a dolog az ilyen jelzők keletkezésénél. Epenséggel nem «psy-
chologiai» az ok, mely ebben közreműködik — mint SZILASI véli — 
hanem egyes egyedül r y t h m i k a i . Az ily fajta szerkezetek 
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ugyanis sohasem fordulnak elő a közönséges beszédben, hanem 
csakis az énekek s az ezek szólásait alkalmazó regék nyelvében s 
eredeti czéljuk szerint az éneksor zenei rythmusának megfelelöleg 
a szöveg hézagait vannak hivatva kitölteni: egyszóval jelentéktelen 
é n e k t o l d ó elemek. Álljon itt megvilágításúi két kis énekrészlet: 

an plkém- | ajay yum \ saw 
numpél 

yuml'é | lawileim : 
«tquliy-uj | yansap | kit yáp-

kwei' 
nalu voss | nariténuweV : 
la'iliy-uj | yansap \ kit yap-

kweV 
nalu voss \ yul'iténuwei ' 
kwoiliy | yap-kwoüémné 
vouta | nuj | saw sqyit 

saivél voss | álentawé, 
vouta | jarmak \ saw künás 
saivél voss I totentawé!)) 

Szolgaférfi sok fiacskámhoz 
most 

ím miképen szólok : 
«A szárnyas állat ékítményű 

két haj ócskát 
toljátok le a vízre; 
a lábas állat ékítményű két 

haj ócskát 
emeljétek le a vízre! 
k ö z e p e s hajómnak közepére 
vékony posztó sok göngyöleg

jét 
nagy számban hordjátok, 
vékony selyem sok tekercsét 
nagy számban vigyétek!» (II, 

27.) 

Soryan-sam ! yansáy | ta'ilkém, 

yulán-sám \ yansay j layarkém 

noysiy j vayén | num-palné 
nq,yyá ti \ pattilém, 
ujiy | va'fén \ num-palén 
nqyyá ti \ masilém. 
aiviy | kwol-aivikém 
at talap \ tulay j kátéi 
ti punsilém, 
náyk-tál | sa'iy j puykkém 

kaniy 
kivon ti 

paul-kankémné 
kivaltilém. 

Lazaczpikkelyek módjára ékí
tett ruhácskám, 

halpikkelyek módjára ékített 
pánczélom 

nyusztprémes vállam tetejébe 
ím fölvetem, 
medvebőrös vállam tetejébe 
ím felöltöm. 
A j t ó s házam ajtócskáját 
öt ujjú ujjas kézzel 
ím kinyitom, 
vörösfenyő-ágképen fürtözött 

fejecském 
t e r e s falucskám terére 
ím kiviszem. (II, 40.) -

Látnivaló e példákban, hogy a kwoŰiy, awiy, kaniy jelzők 
alkalmazása nélkül az illető éneksorokba összesen csak egy hang-
sulyszólam esnék, mely az egész rythmusszerkezet megzavarása 
nélkül a következő sorba átvihető nem lévén, magában nem alkot 
zeneileg megfelelő teljes éneksort, hanem legalább egy hangsúly-
szólammal való bővítésre, kiegészítésreszorul. — A rythmus általa-
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ban egyik főoka az epithetikus szólások túlságos divatának a vogul 
énekekben, melyek közül a figura etymologica alkalmazása ott tör
ténik, hol valóságos d í s z í t ő jelző (epitheton ornans) nem áll az 
énekes rendelkezésére, akár mivel a jelzendő tárgynak nincs valami 
kiemelhető tulajdonsága, akár mivel az igazi díszítő jelzőket — 
mint az itt adott első énekrészletben látható — a közletlenűl meg
előző éneksorokban használta az énekes és az ismételgetést túl
ságba vinni nem akarja. A főczél mindenesetre az ének szövegének, 
illetőleg az éneksornak a zenei rythmusnak megfelelő bővítése, 
toldása, mely rythmikus czélra kiválóan alkalmas épen a jelzendő 
tárgy nevezete egyik részének (az összetétel utótagjának) jelzői 
alakban való ismétlése, mivel ez által alliteratio, ill. előrím is 
támad. A «ladik közepe közepes» voltának, vagy a «ház ajtója 
ajtós» voltának, mint különös figyelemre méltó tulajdonságnak 
kiemeléséről — úgy a mint ez tényleg a valóságos epitheton or-
nansok esetében történik — itt szó sem lehet. 

Az alap, melyből kiindulva SZILASI értelmezésem helyességét 
kétségbe vonja, az volt, hogy a jelzőt az Összetétel u t ó t a gj á r a 
vonatkoztatva «a jelző és az összetétel közti viszony egész n o r 
m á l i s volna.» Csakhogy épen oly «normalis» e viszony akkor is, 
ha a jelző az e l ő t a g r a vonatkozik. Maga SZILASI emeli ki, hogy 
«a vogulban a jelzőnek a meghatározó szóhoz (az összetétel e lő
t a g j á h o z ) való tartozása s z á m o s olyan esetben is előfordul, 
a hol ez a magyarban nem szokásos» (134. 1.). Igaz, hogy e helyt 
csak három példát idéz, de később (142. 1.) visszatérve reá még 
«néhány k é t s é g t e l e n a d a t t a l egészíti ki.» Az ilyfajta jelzői 
szerkezet előfordulása arányának megállapítása czéljából átvizs
gáltam a Vog. Nópk. Gyűjt. I. kötetének egyik prózai szövegét a 
«Föld vízből való előbuktatásának regéjét», melyben a következő 
idetartozó adatokat találtam: jelpiy ma-lqmt tarátén! « s z e n t 
földdarabot bocsáss alá ! (nem a «darab» szent, hanem a «föld»; 
ennek állandó jelzős kifejezése : jelpiy ma) 135.1. | matné kat-aulén, 
matém la'il-aulénjoytsémen « v é n ü l ő k é z r e (kózvégre), vénült 
lábra jutottunk.» 136, 4. | sdkiy süw-aulén joytsém&n, süli at-aulén 
joytsémen « m a n k ó s b o t r a (botvégre) jutottunk, ő sz h a j h o z 
jutottunk.)) 137. .8. | qln perp périy kwol-kiwrén sdlti «az ezüst 
szarufájú s z a r u f á s h á z belsejébe bemegyw. 138,9, | q,ln sirp 
siriy kivol-áwin joyti «az ezüst rudú r u d a s h á z ajtajához érke
zik)) u. o. | jelpiy pasdn-aulén jq,mi «a s z e n t a s z t a l végéhez 
megy». u. o. | mana tené tép-marémné patsén, ajné vit-sawné yq.já-
sén ? «Talán e n n i v a l ó é t e l szükségébe estél, i v ó v í z ínségébe 
jutottál)). 138, 10. j jelpiy sarié-vitén ujtyatés «a s z e n t t e n g e r 
vizébe merült alá». 140, 13. | kelp le'inssawá-khvérné sáltés ((bele
bujt v ö r ö s-e v e t bőrébe». 142, 17. | kivonsiy léln-yuritatél yanyi 
« k a r m o s e v e t alakjában hág föl». 147, 27. | mana jarém tarem-
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jarémné patsén, maná murísém tq,rém-munsémné patsén? «micsoda 
s z ű k v i l á g szükségébe estél, micsoda n y o m o r ú v i l á g nyo-
morúságába estél». 142, 17. | qln pérp %q>t kwol-patitén sáltés «az 
ezüst szarufájú h a t h á z n a k a legvégsőjébe (tkp. ,fenekébe, 
végibe') ment». 157, 38. Kétes a jelző hovatartozása ezekben: 
kwonsip-uj kivoss-vaydipuykiy-ujpuyk-vayd %cflém jui-pált Numi- Tq,-
rém déd ünléné sat kwol-patitén salti «kar m os á l l a t b e l i k a r m a 
erejének (v. karomerejének), f o g a s á l l a t b e l i f o g a erejének 
(v. fogerejének) elfogyta után N. T. atyja lakó hét háza legvégső
jébe megy». 154, 35. | nan sdtém vör-jiwén mossd, nap sdtém vör-
pumén mossd i g é d r e t e r m e t t e r d ő d fája (v. erdei fád) kevés, 
igédre termett erdőd füve (v. erdei füved) kevés». 158, 38. — Egy 
szövegnek ennyi bizonyító adata mellett (melyekhez hasonlót sereg
számra lehet egyéb szövegekből is idézni), azt hiszem, nincs okunk 
a jelzőnek az összetétel előtagjára való vonatkozását ((abnormális
nak)), illetőleg az ellenkező esetet vele szemben «normálisnak*) 
vennünk s természetesnek Ítélhetjük az ilyen viszonyt akkor is, ha 
a jelző az összetétel utórészével azonos szó, vagyis figura etymo-
logica esete áll fönn. Ha van: házajtó, ladikrév, igen érthető az 
«ajtós házbeli ajtóróh («ajtós házajtóról»), «reves ( = révbe járó) 
ladikbeli révrőb) («reves ladikróvről») való beszéd; ellenben bajos 
értelmet tulajdonítani az efféle szerkezetnek: «házbeli ajtós ajtó)), 
vagy «ladikbeli reves rév)). 
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Ismertetések és bírálatok. 

Arcliiv fttr slavische Phi lo logie X V I I I . 
Erstes und zweites Heft. 1896. 

Miután az Archiv für slavische Philologie ezímu folyóirat 17 
elsó' kötetét a Nyelvtudományi Közleményekben röviden ismertet
tem és fölhívtam nyelvésztársaim figyelmét e sokoldalú és ránk nézve is 
annyira fontos, ép annyi tudással, mint szellemmel szerkesztett folyó
iratra, össze akarok a legújabb kettős füzetből egyet-mást állítani, a mi 
az egyik vagy a másik szempontból érdekes. Ez a föladat ezúttal kicsikét 
nehezebb mint rendesen, mert a nagyobb értekezések csaknem kivétel 
nélkül olyannyirafrészletes kérdésekkel foglalkoznak, hogy a nemszlá-
vista bennök csak keveset talál, a mi érdekelhetné és a mit meg is ért
hetne. De a könyvismertetések tele vannak érdekes és szellemes meg
jegyzésekkel, hiszen egy rendkívül szomorú körülménynél fogva megint 
csaknem kivétel nélkül JAGIC tollából folytak —• OBLAK, az a fényes tehet 
ségü fiatal szlavista, a ki az utolsó években JAGIC legbuzgóbb munkatársa 
volt, idő közben meghalt I 

Illő, hogy SBTALÁ rövid czikkórol emlékezzem meg első sorban, 
ámbár ZOLNAI fölhítta már rá a magyar nyelvészek figyelmét (Finn véle
mény az Árpádkori magyar kiejtésről Nyr. 25:226). SETÁLA SZINNYEI-
nek Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok korában ? czímű érteke
zését ismerteti egészen röviden és azzal végzi, hogy ő is, ámbár más 
úton, hasonló eredményhez jutott, mint SZINNYEI. SZINNYEI tudvalevőleg 
azt véli a régi magyar nyelvemlékekből kiolvashatni, hogy a magyar 
nyelv mai rövid hangzói helyén nem hangzottak az Árpádok idejében 
egy egész sereg szóban ós alakban zártabb hangzók,*) hogy a mai a meg 

*) Félreértés elkerülése végett legyen szabad szóról szóra idéznem 
értekezésemnek azon sorait, a melyekben kutatásaim végeredményét össze
foglalom : , . . . A magyar haagtannak azon sarkalatos tétele, a mely szerint 
uz Árpádok korában a rövid magánhangzók kiejtése a mainál egy fokkal 
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•o helyén található régi o meg u jelek nem más kiejtést jelentenek, hanem 
•csak a maitól eltérő irásszokást. Ezzel kapcsolatban olyan állítást kocz-
káztatott, a mely a szláv nyelvészet Ítélőszéke elé is tartozik: ha a szláv 
o-val szemben a-t, a szláv %-val szemben o-t talál a magyarban, ezt nem 
a magyar kiejtésben az idők folytán történt hangtani változásnak 
tekinti, hanem a szláv o-nak a felé, az M-nak o felé való ejtését keresi 
benne. Igen sajnálom, hogy a zenggi missaléval való foglalkozáson 
(1. Magyar Könyvszemle IV. kötet 2. és 3. f.) és sok más teendőm nem 
engedte meg, hogy ezt az állítást, a melyet én határozottan tévesnek 
tartok, eddig még nem czáfolhattam meg. Egy-két szóval nem lehet 
a dolgot elütni, csak az idetartozó esetek a legapróbb részletekbe menő 
tárgyalása vezethet czólhoz. Ezúttal csak SETALA ránk nézve minden
esetre érdekes czikkével kívánok egész röviden foglalkozni. Mielőtt azon
ban ehhez hozzáfogok, egy nyilván való sajtóhibát akarok kiigazítani. 
SETALA a 259. 1. azt mondja: «Das slavische a, welches in den altererb-
ten Wörtern ein indoeur. a vertritt, entspricht auch in Lehnwörtern 
einem a der Originale (wie got. katila > kothl'í u. s. w.).» Ehelye t t 
mindjárt a mondat kezdetén olvasandó: Das slavische o. Most pedig 
egy-két pontra kívánok megjegyzést tenni. 

SETALA egy jegyzetben (2591) a szláv a-val szemben a mi nyelvünk
ben mutatkozó d-t abból véli magyarázhatónak, hogy a szláv a talán még 
eredeti hosszúságát megőrizte, mikor a magyarba átkerült: Einem slav. 
a entspricht im Magy. (langes) d (magy. "mák <. makb rák <. rakb), 
welches möglicherweise die urspr. hangé des slav. Vokals wiederspiegelt. 
Már ZOLNAI is megjegyezte, hogy e föltevésre nincs szükségünk, mert a 
szláv nyílt a-hoz, minthogy a magyar nyelvben nem volt rövid nyílt á, 
legközelebb állt hangzásra nézve a hosszú nyílt á; a kiejtés tartamában 
észlelhető különbség az egyenlő hangszinezetnél alig is tűnhetett föl a 
magyar fülnek. Igen ám, csakhogy SZINNYEI azt állítja, hogy bizonyos 
esetekben igenis ejtettek a régi magyarok rövid illabiális <i-t, tehát) az ő 
meggyőződése szerint ismerték ezt a hangot. Ha Ő ragaszkodik ehhez az 
állításához, a melyet egyébiránt SETALA is kétkedve fogad (258* Nur in 
einigen bestimmten Stellungen steht immer a, woraus der Verf. den 
Schluss zieht, dass hier ein nichtlabialisirtes a sich befand. Die Schluss-
folgerung sehe ich jedoch nicht ganz unzweifelhaft an), aligha fogad-

zártabb volt, teljesen tarthatatlan. B i z o n y á r a v o l t a k , v a l a m i n t -
h o g y m a i s v a n n a k s z a v a k ós s z ó e l e m e k , a m e l y e k b e n 
e g y i k - m á s i k n y e l v j á r á s a t ö b b i h e z k é p e s t z á r t a b b 
h a n g o t e j t e t t ; de h o g y ez a z á r t a b b k i e j t é s á l t a l á 
n o s l e t t v o l n a , a z t s e m m i s e m b i z o n y í t j a ' . (Nyr. 24:205). 

Sz. J. 
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hatj'a el ZOLNAI magyarázatát, a mely abban sarkal, «hogy a nyelvünkben 
rövid nyílt d nem volt» és valószínűleg kész örömmel folyamodik SETÁLA 
föltevéséhez, hogy a szláv a-nak azért felel meg a magyarban hosszú 
hang, azaz á, mert a szláv a, a melyet a magyarok hallottak, megőrizte 
még eredéi hosszúságát. Erre csak az a megjegyzésem, hogy a szláv a 
ugyan hosszú hangból lett (összefolyt benne az eredeti hosszú á és hosz-
szú ö), de a szláv nyelvek összehasonlítása nem teszi azt a föltevést 
nagyon valószínűvé, hogy az a eredeti hosszúsága az egyes szláv nyel
vekben megmaradt volna. A kérdés azonban nem oly egyszerű, hogy 
itt kifejthetném, majd valamikor visszatérek e kérdésre, csakúgy mint 
arra, vájjon a magyar nyelvbe került szláv szók megengedik-e azt a föl
tevést, hogy az őseinket körülvevő szlávoknál, az egy é hangon kívül, a 
melyből minálunk előbb hosszú nyílt é, később legalább a közmagyarban 
hosszú zárt é lett, még más hosszú hangzó is volt, vagy olyan volt a 
nyelvök, mint a kétségtelenül vele legszorosabb rokonságban álló mai 
bolgár nyelv, a melyben hosszú hangzó nincs, é pedig bizonyos esetek
ben kettős hangzó (ea). E kérdés ránk nézve épen azért érdekes, mert 
nyilván való, hogy rövid illabiális á, ha talán lehet is «bizonyos korig* 
föltenni, a szlávokkal való legelső érintkezés idejében alig lehetett a 
magyarban, ha a magyarok valóban rövid szláv a helyett következeteson 
hosszú á-t ejtettek. 

Az épen tárgyalt kérdést SETÁLA csak mellékesen egy jegyzetben 
veti föl, különben egészben véve csak referál SZINNÍEI értekezéséről, 
csak itt-ott tesz észrevételt. Ebben a referátumban van azonban egy 
pont, a mely könnyen félreértésre adhat okot és a melyet, azt hiszem, 
SZINNYEI sem fog föntartás nélkül aláírni. SZINNYEI barátom, mint e 
folyóirat szerkesztője, talán szíves lesz, nyomban e kérdésben nyilat
kozni, később talán BALASSA ÓS más szakértők is hozzászólanak. SETÁLA 
ugyanis egyebek közt azt mondja : «Was hinwieder das magy. o betrifft, 
so ist dasselbe in der jetzigen Sprache ein sehr geschlossener Laut, wel-
cher in fremden Ohren beinahe wie u klingt». SZINNYEI csak annyit 
mond, hogy a magyar o zártabb az olasz o-nál, de hogy a magyar o 
oly annyira zárt hang, hogy idegen fül csaknem w-nak hallja, az már 
SETÁLA állítása és ezt SETÁLÁ-nek határozottan ki kellett volna jelen
tenie. Egyszersmind meg kellett volna a nagyobb világosság kedvéért 
azt is mondania, vájjon az idegen fül kifejezésen a maga finn fülét érti-e 
vagy talán a németekét, a kiknek nyelvén ezt az állítását leírta. Nekem 
legalább sohasem tűnt föl, hogy német ember a magyar o-t w-nak 
hallotta volna és akár csak elvétve is w-val adta volna vissza. Minthogy 
a kérdés épen tekintettel a fönt említett problémára fölötte fontos, na
gyon helyén valónak találnám, ha szakértőink hozzá szólnának e kérdés-
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hez. Ha SETÁLA állítása igaz, hogy a mi o-nk oly közel áll más nem 
tudom milyen nyelvek it-jához, akkor a szláv u > magyar o-íéle meg
felelésnek kicsikét más magyarázatát kell adnunk, mint a milyet SZINNYEI 
keresett, mikor azt mondja «A régi német és ószlovén w-betus hang szin
tén nyíltabb, azaz olyan lehetett, hogy a magyar fül o-nak is hallhatta* 
(22. }.). Én azt nem mondom, mintha azt a másik magyarázatot, azt t. i., 
hogy a magyar o-hang még ma is olyan közel áll más nyelvek w-hangjá-
hoz valószínűnek tartanám, hanem csak annak föltüntetésére, hogy 
mennyire szükséges a magyar hangok lehető legpontosabb meghatáro
zása, mert e nélkül teljes lehetetlenség csak hozzá is szólni az egész kér
déshez.*) 

Végre hadd jegyezzem meg, hogy én tiszta véletlennek tartom, 
hogy a finn nyelvben a régi orosz nyelvből került szókban o-nak rendesen 

*) Szives örömest nyilatkozom 03 nyomban kijelentem, hogy SETÁLA 
állítását igenis kész vagyok aláírni. Hogy ő az ,in fremden Ohren' kifeje
zésen a maga finn fülét érti-e vagy talán a németekét, arra hadd feleljen 
ő maga; én csak annyit mondhatok, hogy S. a maga finn fülével, a 
mely a legfinomabb phonetikai megfigyelésekre igen alaposan ki van 
képezve, ez esetben is nagyon helyes észleletet tett. Egyszer mindjárt 
bizonyíthatom azt, hogy a magyar o a finn o-nál jóval zártabb hang 
s közel áll a finn it-hoz, a mely a mi M-nknál nyíltabb. De hogy nem
csak a finn, hanem más idegen fülre is majdnem u benyomását teheti 
a mi o-nk, arra elegendő bizonyságot találunk a szerb, horvát, szlovén' 
ruthén ós oláh nyelvbe átkerült magyar jövevényszavak közt; v. ö. ezek
nek kimutatását CsoPEYtől (ruthén: NyK. 16: 270), MüNKÁcsitól (déli szláv: 
NyK. 17:66) és ALEXicstől (oláh: Nyr. 16:155). Ilyenek: (déli szl.) cunta: 
csont, gumb : gomb, sipus : Bipos, safura: szatyor, d'oput: gyapot, barsun: 
bársony; (ruth.) puhar: pohár, lopus : lapos, barsun : bársony; (ol.) birtuk, 
birtukus : birtok, birtokos, cukur : csokor, curds: csorda, fugls '• fogoly (ma
dár), likittis : lakatos, tajug: tályog, ultocm: oltovány, furdulsu, furdul'is: 
forduló, fordulás, kusunu: koszorú, stb. Avagy talán mind ezeket egysze
rűen Árpád-kori átvételeknek ,minősítsük' az u miatt ? Föltéve, hogy 
akadna, a ki ezt az állítást ,megkoczkáztatná', azt kérdezném tőle, hogy 
az olyanokat, mint a ,trinkgeld' jelentésű szb. aldumas (áldomás), az ol. 
cukur (czukor), a ruth. cendbiztus (csendbiztos) stb. szintén hajlandó-e Árpád-
kori átvételeknek tartani. — De nem akarok most a dologba mélyebben 
belebocsátkozni. Jól mondja ASBÓTH barátom, hogy ,a kérdés épen tekin
tettel a fönt említett problémára [t. i. a magánhangzók Árpád-kori hang
zására] fölötte fontos', azért máskor (reméllem, még ebben az évben) 
tüzetesebben fogok vele foglalkozni, mikor az értekezésem ellen több oldal
ról tett ellenvetésekre megfelelek. Addig is — nehogy hallgatásomat félre
értsék — kijelentem, hogy az ellenvetések nem hogy megingatták volna a. 
meggyőződésemet, hanem ellenkezőleg inkább megerősítetté Sz. J. 
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a felel meg, csakúgy mint a magyarban a szláv eredetű szavakban a várt o 
helyett a legtöbb esetben a-t találunk, ezt mondom véletlennek tartom, 
de igen szerencsés1 véletlennek, mert így a finn nyelvészek látszólag 
ugyanaz előtt a probléma előtt állanak, mint a magyar nyelvészek. A vég
leges megoldás ugyan az én meggyőződésem ] szerint az egyik nyelvben 
más lesz, mint a másikban, de aza körülmény, hogy a mi rövid hang
zóink fejlődése nem csak a magyar és szláv nyelvészeket érdekli, hanem a 
finn tudósokat is foglalkoztatja, mert saját anyanyelvök fejlődésére is 
világosságot reménylenek annak földerítésétől, mindenesetre több ki
látást ad a probléma gyors és sikeres megoldására. 

Szorosan magyar érdekű czikk különben nincs a füzetben, csak 
a 290. lapon álló 37. sz. könyvismertetésre hívom föl nyelvészeink figyel
mét, a melyben JAGIC röviden egy orosz munkácskát ismertet (Boris 
Ljaptmov Néskoliko slov o govorach lukojanovskago uézda nizegorod-
skoj gubernii Sz.-Pétervár 4894), a mely a mordvinok régi elterjedéséről 
és a régi mordvin területre került orosz telepek nyelvéről értekezik. 

Egy pár lappal odább, a 295. 1., JAGIC Sáinénu Lázár a román 
mesékről írt nagy munkájáról szólva, helyesen rámutat a szomszéd
népekre, a melyekről nem szabad megfeledkeznünk, mikor egy nép 
művelődéséről szólunk. «Und so, glaube ich, mondja JAGIC, ikann und 
darf in einer so ausführlich angelegten Forschung über die rumánischen 
Volksmárchen, wie dieses schöne Werk des Herrn Sáinénu ist, das sla-
vische und, fügén wir es gleich hinzu, auch das magyarische Volksmár
chen nicht gánzlich übersehen werden. Ich hátte alsó erwartet, dass 
vor dem Kapitel VII, dass uns schon in das specielle Gebiet der rumáni
schen Márchenkunde hineinbringt, jedenfalls der slavischen und dann 
auch der magyarischen Folkloristik einige Worte gewidmet worden 
wáren». Ezt a követelését JAGIC nyomban rá igen szépen illustrál ja is: 
«Ich habé schon lángst (und wohl nicht ich alléin) die Bemerkung 
gemacht, dass z. B. die neugriechischen und albanesischen Marchen den 
serbischen náher stehen, als diese den russischen». 

Megemlítem még, hogy a boldogult OELAK két helyen is említést 
tesz az ószlovén nyelv hazájáról, a 238. 1. G-LASEB szlovén irodalomtörté
netéről szólva ezt mondja: «Am bestén ist in der Einleitung noch der 
Absatz über die Heimat des Altkirchenslavischen gelungen, wo gegen 
die bei meinen Landsleuten landláufige Ansicht MIKLOSSIOH'S Stellung 
genommen wird» és a 249.1., a hol meg azt mondja : «Auch FLORINSKY 
neigt zu der Ansicht, dass das Kirchenslavische ein macedonischer 
Dialect sei, ohne Neues für oder dagegen beizubringen. Ich habé 
unlángst bei der Besprechung der sloven. Literaturgeschichte GLASEB'S 
im «Ljubljanski Zvon» (1895) allé Gründe, die gegen den máhrisch-
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pannonischen Urspvung desselben sprechen, zusammengefasst und 
brauche daher hier nicht náher darauf einzugehen». 

Ugyancsak OBEAK tollából eredt egy egészen rövid, a délszlávok 
legrégibb történetéről szóló érdekes czikkecske (Eine Bemerkung zur 
áltesten südslavischen Geschichte 228—234), a mely JAGIC kitűnő érte
kezéséhez (Ein Kapitel aus der Greschichte der südslavischen Sprachen, 
Archiv XVII. 47—87) fuz egy pár megjegyzést. Mindkét dolgozat ránk 
nézve bizonyos actuálitást nyert MELicHnek e folyóirat 246. 1. tett egy 
megjegyzése következtében, a melyből kiviláglik, hogy nem tudja, mit 
értünk a délszláv nyelveken, de erről más helyen szólok. 

A ki közmondásokkal foglalkozik, BRÜCKNER czikkében (Zur slavi-
schen Parömiographie (193—203) nemcsak tájékozást talál arról, hogy 
a csehek, oroszok és lengyelek mit tettek eddig közmondásaik tudomá
nyos összegyűjtésére, hanem szótszórva több szép általános megjegy
zést is. 

JAGIC több mint 50 könyvről írt ismertetéseiben a legkülönfélébb 
kérdéseket érinti, egy-egy talpra esett megjegyzéssel oktat, buzdít, jó 
tanácsot ad, a problémákat gyakrau új világításba helyezi, a mellett 
roppant nagy területről összegyűjti a szálakat és fényes példájával ébren 
tartja a szlavistákban azt a tudatot, hogy az apró kérdések fölött soha 
sem szabad a nagy egészet elfelejtenünk. Nyelvésztársaimat első sorban 
azok a könyvismertetései fogják érdekelni, a melyekben JAGIC olyan 
nyelvészeti problémákhoz hozzászól, a melyek nemcsak a szláv nyelvé
szetre tartoznak. így p. o. ha HÍRT legújabb könyvéről szól (der indo-
germanische Akzent. Ein Handbuch von Dr. HERMANN HÍRT. Strassburg, 
1895.) és korainak mondja azt a kísérletet, hogy a legrégibb indoger
mán hangsúlyról már most kézikönyvet állítsunk össze. Nem új az a 
harcz, a melyet JAGIÓ a nyelvészeti terminológia túlságos mesterkélt
sége ellen ví. Ez a harcz, a melyet JAGIC finom iróniával és meggyőző 
józansággal visz, első sorban egy különben kiváló szlavista, BAUDOUIN DE 
COURTENAY ellen irányul. Fölötte tanúságos, a mit ennek egy tavai Strass-
burgban megjelent művéről (Versuch einer Theorie phonetischer Altér -
nationen. Ein Capitel aus der Psychophonetik) ír. Hogy némi fogalmat 
adjak arról, hogy BAUDOUIN DE COURTENAY nálunk alig ismert művei 
milyen nyelven szólnak, és hogy JAGIC milyen nemes, de éles fegyverek
kel küzd e túlzások ellen, hadd álljon itt az ismertetésnek utolsó kikez-
dése: «Obwohl ich das Capitel I I . nach dem Bathe des Verfassers 
zunáchst übersprang, so blieb mir doch in den übrigen Capiteln vieles 
unklar, um nicht den vulgáren Ausdruck «unverdaulich» zu gebrauchen. 
Darán mag eben meine Unvertrautheit mit áhnlichen Auseinander-
setzungen Schuld sein. Ausdrücke wie combinatorisch-anthropophoni-
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sche Veranderungen oder Varietáten, Aceomodationen, Correlationert 
oder psychophonetische Alternationen, daneben noch keimende oder 
embryonale Alternationen, traditionelle Alternationen u. s. w. mögen 
durch psychophonetischen Gesichtspunkt den Verfasser aufgezwungen 
worden sein; für mich bilden sie eine schwere, fást unertrágliche Last 
so lange, bis ich nicht klar den grossen Gewinn eingesehen habé, der 
daraus für die Auffassung der phonetischen Vergánge welcher Sprache 
immer resultirt. Zum Ueberíluss tanzen auf vielen Seiten des Werkes 
mathematische oder mathematisch aussehende Formeln, wie Koboldé 
herum. Wenn man aber allén diesen Benenmingon und Formeln die 
Maske herabnitnmt, so treten meist die allgemeinen bekannten, nur 
nicht vielleicht psychophonisch determinirten Vorgánge zum Vor-
schein». (265. s, 1.). 

Ezzel összevetendő a 271. 1. 11. sz. a. álló ismertetés, a melyben 
JAGIC BAUDOUIN DE COURTENAY egy tanítványa, BOGORODICKY ellen fordul 
ós így itél az egész módszerről: «Als eine Art Gymnastik des Denkens 
mag diese Methode ihre Vorzüge habén. Neues hat sie bis jetzt, so viel 
ich sehe, nicht geschaffen. 

A 289. s k. 1. JAGIC egészen röviden BAUDOUIN DE COURTENAY egy 
másik, még pedig főmunkájáról szólva, mely új átdolgozásban jelent 
meg, erősen hangsúlyozza, a mit különben senki jobban mint BAUDOUIN 
DE COURTENAY maga nem érez ós fomunkájában velünk is éreztet, de a 
mit nem lehet elég gyakran ismételni, hogy a hallott hangok hű vissza
adására még vajmi tökéletlen eszközök állanak rendelkezésünkre. 
«Man ist alsó bei dieser Publication insofern besser darán, als uns deut-
lich zu Gemüthe geführt wird, ja nicht zu vergessen, dass bei unseren 
gegenwártigen Mitteln der Beobachtung und Aufnahme nur eine sehr 
bescheidene Annáherung an die Wirklichkeit möglich ist». 

A 266. s k. 1. található ismertetés azért érdekes, mert egy kérdést 
érint, a melyre csak a szláv nyelvekből meríthető tanúság hozott teljes 
világosságot, értem a görög aoristus jelentését és a mi vele összefügg. 
Maga HERBIG is, a kinek Actionsart und Zeitstufe czímtí nagy értekezé
séről JAGIC e helyen szól, azt mondja: «wer ein Hereinziehen slavischer 
Verháltnisse in diesen Fragen ablehnt, verbaut sich selbst den Weg. 
Zum Verstándniss des Begriffes «perfectiv» (Indogerm. Forschungen 
VI. 223). A szláv ige használata csak úgy mint a szláv nyelvek változa
tos hangsúlyozása mindig újra meg újra magukra fogják vonni az indo
germán nyelvekkel foglalkozó nyelvészek figyelmét és sok fontos pro
bléma eldöntésénél első helyen vannak hivatva tanúságot tenni. 

A 276. 1. a 17. számú ismertetésben JAGIC egy érdekes megjegy
zést tesz a cyrill írás egy Boszniában kifejlett válfajának, az úgynevezett 
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bosanica-nak keletkezéséről, a mely mellesleg megjegyezve sok boszniai 
mohamedán családban még ma is ősi traditióként apáról fiúra száll. 
E rövid czikkecske végén JAGIC pompásan ostorozza a hajdan olyan 
híres Eagusa mai képtelen politikai viszonyait. Egy orosz tudós ugyanis, 
a kinek egy jelentéséről JAGIC itt szól, azt a tanácsot adja a ragusaiak-
nak, hogy történet-régészeti társulatot alakítsanak, a mire JAGIC azt 
a megjegyzést teszi: «Wenn sie nur einen Theil des Eifers, den sie 
jetzt auf gegenseitige Beschimpfung verwenden, einem solchen Yerein 
zuwenden wollten, so würde er gewiss gedeihen» ! 

Ezzel a megjegyzéssel már elhagytuk a szorosan vett nyelvészetet 
és átcsaptunk egy másik területre, a melyre JAGIC annyiszor és ép oly 
előszeretettel mint hivatottsággal rálép, a szláv népek művelődéstör
ténetének területére. JAGIC könyvismertetései tele vannak erre vonat
kozó szellemes és rendkívül éles megfigyelésre valló megjegyzésekkel. 
A mi füzetünkben is nem egy ilyen megjegyzést találunk, a 305. 1. 
HEKDEK döntő befolyásáról beszól a szlovén irodalomra, a 301.1. azokról 
a mozzanatokról, a melyek a délnyugati Oroszországot lassanként 
kiragadták a keleti egyház hatásköréből, a 296. 1. a bolgároknak a nép
költészet összegyűjtése körül kifejtett lázas tevékenységéről, ennek egy
két fogyatkozásáról is, a 303. 1. csaknem költői lendülettel emlékszik 
meg egy kiváló cseh költői munkáról, a melyben a karolingi hősöket 
énekli meg a szerző, a 309. s k. 1. érdekes megjegyzéseket fűz egy nagy 
cseh munkához, a mely a cseh tánczok történetével foglalkozik, a 300. s 
k. 1. pedig mindössze egy pár szóval, de rendkívül éles körvonalakban 
varázsolja élénkbe két nagy felejthetetlen szlavistának a képét, annak a 
két szlavistának, a kinek egy pár évvel ezelőtt egész nagy tanulmányt 
szentelt, mikor a szláv philologia első kezdeteire oly annyira tanúságos 
levelezésüket kiadta. Minthogy ez a két férfiú, DOBKOVSKV és KOPITAR 
nevét minálunk is emlegetik és aránylag fiatal tudományunkban alakjuk 
még most is erősen kimagaslik, ide iktatom JAGIC e szavait és ezzel egy
szersmind búcsút veszek ettől a füzettől, a melynek sok magyar olvasót 
kivánok : «DOBROVSKY war viel mehr geistesverwandt mit einen KOPITAR 
als mit HANKA, SAFARÍK oder JÜNGMANN, von KOLLÁR schon gar nicht zu 
reden ; er erfasste das Slaventhum mit kritisohen Yerstand und nicht 
mit sentimental liebenden Herzen, er war aber ein ganzer, KOPITAR 
dagegen nur ein halber Mann. Sein Yerstand Hess sich nicht von Gefüh-
len der blinden Liebe, aber auch nicht von der Leidenschaft des Hasses 
oder Abneigung leiten, was bei KOPITAR SO háufig der Fali war». 

ASBÓTH OSZKÁR. 
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Nyelvbot lások. 
Versprechen und Verlesen. Eine psychologisch-linguistische Stuclie von 

Dr. RUDOLF MERINGER und Dr. KARL MAYER. Stuttgart. G. J. Göschen'-
sche Verlagshandlung. 1895. 

A nyelvek történeti fejlődésére ópoly befolyással vannak a psycho
logiai, mint a physiologiai okok. SŐt azt mondhatjuk, hogy a meginduló 
hangváltozásoknak, valamint egy-egy szóalak módosulásának oka a leg
több esetben valamely psychologiai jelenségben keresendő, s csak a 
hangváltozás lefolyását, megtörténtét szabályozzák physiologiai törvé
nyek. A beszéd az ember lelki életének egyik legfontosabb nyilvánulása, 
s a lélektannal foglalkozók bo tanulságot meríthetnének belőle, ha kellő 
figyelemmel vizsgálnák mind az egyes ember beszédét, mind az egyes 
nyelvek fejlődésének történetét. Viszont a nyelvtörténet megértésére 
lépten-nyomon figyelembe kell vennünk a lelki élet sajátosságait; 
sohasem szabad szem elől tévesztenünk, hogy beszélő képességünk szék
helye is az agyban van, s az agy működésének ismerete nélkül nem 
láthatjuk világosan az emberi beszédnek sem mai szerkezetét, sem 
pedig történeti fejlődésót. PAUL Principien der Sprachgeschichte ez. 
művében már psychologiai alapra fekteti a nyelv történetének vizsgá
latát ; azonban az ő elveit és módszerét csak igen kevéssé értékesítették 
a részletes vizsgálódások körében, a mi nyelvészeti irodalmunkban pedig 
alig látható e nagyfontosságú munka tanulmányozásának nyoma. 

MERINGER munkája, melynek elolvasása minden nyelvészre nézve 
érdekes és gondolatkeltő, talán első kisérlet arra, hogy az emberi beszéd
ben nyilvánuló egyik lelki jelenségnek befolyását kutassa a nyelv törté
neti fejlődésére. A könyv keletkezését szerzője maga beszéli el az elő" 
szóban. A nyelvbotlásokra akkor kezdett figyelmet fordítani, midőn a 
dissimilatio jelenségeivel foglalkozott az indogermán nyelvekben. Csak
hamar látta, hogy a nyelvbotlásokat bizonyos szabályokba lehet sorozni. 
Tapasztalatát közölte MAYERral, az elemekórtani klinika asszisztensé
vel a bécsi egyetemen s megkérte, hogy Ő is figyeljen ezekre a jelen
ségekre. Hálából az ő segítségéért és támogatásáért, melynek igen sokat 
köszönhet, megkérte MAYERÍ, hogy a, czímlapra az ő nevét is odaír
hassa, hogy így mintegy a maga tekintélyével is jót álljon a psychologiai 
megfigyelések helyességeért. 

MERINGER éveken át figyelt a felnőttek beszédében hallható nyelv
botlásokra, tapasztalatait rendszeresen feljegyezte, s csakhamar észre
vette, hogy e nyelvbotlások nem a puszta véletlen eredményei, hanem 
bennük bizonyos szabályszerűség nyilvánul. S könyvének figyelmes 
tanulmányozása mindenkit meggyőzhet róla, hogy a nyelvbotlások 
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egy pillanatra mintegy leleplezik beszélő szervezetünknek rejtett gépe
zetét ; e jelenségekre figyelve működésben látjuk a lelki erőket, melyek
nek folytonos hatásáról különben nincs világos tudatunk. De nem 
könnyű dolog e nyelvbotiásokat megfigyelni, s a megfigyelt adatokat 
összegyűjteni. Beszélgetés közben a hallott szavak értelmére ügyelünk 
s igen gyakran észre sem veszszük a beszélő tévedéseit, botlásait. S ha 
meg is üti fülünket egy-egy ilyen botlás, nem igen vehetjük elő a papi
rost, hogy rögtön feljegyezzük ; később pedig már nem bizhatunk fel
tétlenül emlékezetünk pontosságában. Eveken át tartó folytonos meg
figyelés és gyűjtés utján juthatunk csak oly gazdag addattárhoz, a 
milyet a német nyelv köréből e könyvben találunk. Mióta e könyvet 
ismerem, magam is nagyobb figyelemmel ügyelek a nyelvbotlásokra, 
s a mit eddig a magyar nyelv körében tapasztaltam, teljesen igazolja 
MERINGER megfigyeléseit. 

A nyelvbotlásokat MERINGER a következőkép csoportosítja. 
A) C s e r e . (Vertauschungen.) A szónak egyes részei, a szótagok vagy 
egyes hangok, helyet cserélnek; így pl. Gegengeisteswart (e h. Geistes-
gegenwart), Gebrecherverhirne (e h. Verbrechergehirne), Nomat (e h. 
MonatJ, Henela (e h. Heléna) stb. MERINGER gazdag példagyűjte
ménye azt bizonyítja, hogy rendesen csak az egyforma helyzetben levő 
részek cserélődnek ; így pl. az összetett szó egyes tagjai, a hangsúlyos 
szótagok magánhangzói, a szótagkezdő vagy szótagvégző mássalhangzók, 
de mindig csak egymás között. — B) S z ó t a g o k ós h a n g o k 
e l ő r e c s e n g é s e . (Vorklánge oder Anticipationen.) A mondatnak 
vagy a szónak egy későbbi része idő előtt a beszélő ajkára kerül, s vagy 
kiszorít helyéből egy másik részt, vagy csak melléje áll. I t t is azt tapasz
taljuk, hogy az előre csengő rész mindig olyan helyen jelenik meg, mely 
az ő eredeti helyével egyenlő értékű. Ilyen pl. Sein grosser Vater 
(e h. Sein Grossvater), Neue Fresse (e h. Neue Freie Presse) ; Mulkkuk 
(e h. Melkkuh) stb. Ide sorolhatók az olyan jelenségek is, midőn egyes 
grammatikai alakok hatása jelentkezik idő előtt; így pl. a többes 
szám ragja, a névszó neme, az ige személyragja. Ilyen példa M.-nél: In 
Sterzing sind zwei riesige Türme (majd a beszélő maga javítja k i : . . . . : 
ist ein Turm mit zwei riesigen Haken.) — C) S z ó t a g o k és 
h a n g o k u t ó c s e n g é s e . (Nachklánge, Postpositionen.) Midőn a 
mondatnak vagy szónak már kiejtett része hat a később mondan
dóra ; itt is a hasonló értékű tagok hatnak egymásra legjobban. Pl. Er 
wünscht zu wünschen ( eh . . . . zu wissen). — D) S z ó v e g y í t é s . (Con-
tamination.) Eét, esetleg több mondat vagy szó oly módon is hathat 
egymásra, hogy belőlük egy mondat vagy egy szó lesz. E vegyülék-
mondatok és vegyülékszavak keletkezésével bőven foglalkozott már 
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PAUL is (i. m. Cap. VIII.) ; nálunk pedig SIMONYI tárgyalta e jelen
séget elég behatóan, s kimutatta, mily hatással van a szók alkotására.*) 
M. megfigyelései azt bizonyítják, hogy a rokon jelentésű vagy lokon 
hangzású szók vannak egymásra a legnagyobb hatással, s hogy a 
mondatnak vagy szónak egyenlő értékű részei lépnek csak egymás 
helyébe. M. példái ós a belőlük levont következtetések igen érdekesek, s 
mintegy megszabják a határt, melyen belül a vegyülékszók és monda
tok alakulása mozoghat. — EJ H e l y e t t e s í t é s . (Substitution.) 
A kimondandó szó helyébe egy másik, hozzá hasonló alakú vagy jelentésű 
szó lép; pl. Mineralien (e h. Materialien); Eheleute (e h. Edelleute) 
stb. Ezt a botlást mindenki magán is gyakran megfigyelheti; különö
sen idegen vagy ritkán használt szó helyébe lép gyakran egy ismertebb 
és használatosabb. Evvel magyarázhatjuk a népetymologia szóalkotásait 
is, midőn az idegenül hangzó szóalak helyébe egy ismertebb és megszo
kottabb lép. — F) A nyelvbotlások között előfordul néha egyes szó
tagok vagy hangok kiesése is. — G) Az egyes hangok képzésében jelent
kező hibák és botlások szintén elég gyakoriak, s vagy mint assimilatio, 
vagy mint dissimilatio jelentkeznek. A legtöbb nehézséget az l ós r han
gok okozzák. 

A beszéd közben előforduló nyelvbotlásokhoz teljesen hasonló 
jelenségeket tapasztalhatunk olvasás és irás közben; sőt ha gondolkodva 
mintegy magunkban beszélünk, szintén előfordulhatnak ily botlások. 
MEBiNGERnek erre vonatkozó példái szintén megerősítik az előbbi tapasz
talatokból levont következtetéseket, s még világosabban bizonyítják, hogy 
e nyelvbotlások és tévedések valóban azt a lelki működést világítják meg, 
melyen beszélő képességünk alapszik. E gazdag adatgyűjtemény alapján 
szerzett tapasztalatait M. a következő tételekben foglalja össze; «Fast 
allé unsere Sprechfehler gehen aus Störungen der anreihenden Thá-
tigkeit unseres Intellekts hervor. Wenn Wörter oder Laute verschoben 
werden, so geraten sie an einem funktionell áhnlichen Posten. Ist der 
Posten funktionell (gram matisch) verschieden, so gilt als Regei, dass 
das verdrángende Wort die Form des verdrángten erhált. Die Auslas-
sungen sind Entgleisungen, meist dadurch veranlasst, dass frühere und 
spátere Satzteile gleich oder sehr áhnlich sind. Eine Entgleisung ist 
auch durch Áhnlichkeit möglich, wenn ein anderes áhnliches Wort 
nahe unter der Bewusstseinsschwelle liegt, ohne dass es gesprochen 
zu werden bestimmt wáre.» (97. 1.) 

*) L. SIMONYI ZS. Kombináló szóalkotás. Értekezések a nyelv- és 
széptud. kör. XV. k. 3. sz. V. ö. még: Nyr. 24: 14, 404, 450, 543. és 
Magyar nyelv, II. k. 108, 180. 
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M. megfigyeléseinek legfőbb érdeme, hogy megvilágítja velük, 
mikép hatnak egymásra az egymástól távol eső hangok és szavak. Az 
egymás mellett álló szavak assimilatióját physiologiai okok magyarázzák, 
a mennyiben a beszélő szervezet természetszerűleg a könnyebb ejtés felé 
törekszik. A nyelvbotlások gondos megfigyelése azt bizonyítja, hogy 
nemcsak az egymás mellett álló hangok hatnak egymásra, hanem hogy 
beszéd közben a hangoknak és szavaknak egész sora van egyszerre tuda
tunk előterében, s e szavak és hangok bizonyos körülmények között 
szintén hatással lehetnek egymásra. Ha beszélünk, tudatunkban nem 
egymás után sorakozva jelennek meg a kiejtendő szavak és hangok, 
hanem egyszerre tömegesen lépnek fel, s megeshetik, hogy nem helyes 
sorrendben kerülnek ajkunkra. A már kiejtett elemek újra felléphetnek, 
vagy a későbbiek előre tolakodva kiszorítják helyéről a kellő hangot 
vagy szót; így keletkeznek a nyelvbotlások. Tudatunk előterében vannak 
az ép akkor kiejtendő hang- és szóelemen kívül a már előbb kiejtett s 
a nemsokára kiejtendő elemek. Ezeknek kölcsönös hatása hozza létre a 
nyelvbotlásoknak A B és C pontba sorozott1 fajait. A kiejtendő elemek 
az eszmetársulás törvényénél fogva felidézhetik tudatunkban a hasonló 
hangzású, a hasonló (vagy néha az ellentétes) jelentésű elemeket is, 
továbbá mindazokat, melyek velők egy alaki vagy formai csoportba 
(stqffliche und formaié Gruppén, PAULnál) tartoznak. Ily módon kelet
keznek a szóvegyíté és a helyettesítés jelenségei. 

A nyelvbotlások hatását a nyelv történeti fejlődésére M. néhány 
példával megvilágítva csak röviden érinti könyvének utolsó szakaszában. 
A tárgy részletesebb kifejtését máskorra igéri. Annyi kétségtelen, hogy 
némely nyelvtörténeti jelenség magyarázatát ugyanilyen okokban kell 
keresnünk. A hangoknak együttes és tömeges fellépése tudatunkban 
magyarázza meg az egymástól távol eső hangok assimilatióját, valamint 
a dissimilatio és ametathesis jelenségeit; a tömegesen fellépő és a köl
csönösen felidézett szóelemeknek egymásra hatása hozza létre a szó-
vegyítés és a népetymologia jelenségeit. Hasonló okokkal kell magyaráz
nunk a szó egyes részeinek teljes elveszését is a nyelv történeti fejlődése 
folyamán. Valószínű az is, hogy egyes ilyen nyelvtörténeti jelenségek ép 
a nyelvbotlásokból indultak ki. Az idegen eredetű szavak átalakulása 
kétségtelenül a tökéletlen utánzáson alapul s más esetben is lehet
séges, hogy egyesek nyelvbotlása volt az első lépés arra, hogy egy szó 
hangalakja idővel megváltozzék. 

BALASSA JÓZSEF. 
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ED. WÖLFÍTJN : Archív für lateinische Lexikographie u. Gramm atik. Leip-
zig, Teubner. 

Németországban tudvalevőleg a berlini akadémia s egyéb tudo
mányos intézetek támogatása mellett egy nagy latin szótárt: Thesaurus 
linguae latináé készülnek kiadni. S bámulatos, minő alapossággal fog
nak e nagy munkához. Nemcsak hogy újra feldolgoztatják az egész 
régi s középkori latin irodalmat, hanem még ezen folyóirat is ama 
czélnak szolgál, melyben a legnagyobb tudósok vállvetve iparkod
nak megállapítani a módszert, mely szerint a leendő szótár készüljön. 
Különösen időszerű tehát felhívni reá a magyar tudósok figyelmét, 
minthogy mint hírlik, a M. Tud. Akadémia is szándékszik egy nagy 
magyar szótárhoz az előmunkálatokat megindítani. Mint látom a The
saurust nyelvtörténeti s főleg jelentéstani szempontból akarják szerkesz
teni, s azért az Archív is kivált számos idevágó általános s speciális 
dolgozatokban bővelkedik. Előttem a IX. kötet 2. füzete fekszik 
(1894-ből). Ebben a füzetben legnagyobb figyelemre méltó OSKAE H E Y : 
Die Semasiologie. Rückblick u. Ausblick*cz. értekezése, melyben röviden, 
de igen tanulságosan, szemlét tart a jelentéstani kutatások eddigi ered
ményei fölött. Eendkívül érdekes a szerkesztő czikke: Sescenti, mille, 
centum, trecenti als unbestimmte u. rundé Zahlen. H a t á r o z a t l a n 
a szám pl. az ilyen szólásban, mikor azt mondjuk: «már százszor is 
megmondtam* pedig csak négyszer, ötször, vagy tízszer mondtam meg; 
ellenben k e r e k számban beszélek, azt mondván pl. hogy «kiadott egy 
nap száz forintot» noha csak nyolczvan-kilenczvenet adott ki. Végre 
megkülömböztet "W. symbolikus számokat is, azaz olyanokat, a melyeket 
különösen ünnepélyes vagy hagyományos esetekben szoktak alkalmazni. 
Ilyen a rómaiaknál 6, 12, 600 (v. ö. a 6. s 12. saskeselyűt; a samniták 
600 túszt adnak ; a cohors 600 emberből áll stb.) Végig kiséri aztán elő
ször ez utóbbiak használatát a latin irodalomban, s kifejti, hogy ezen 
sajátságuk a duodecimalis rendszerből ered, míg utóbb a tizedes rend
szer miatt a 100, 1000 s 50, 500, továbbá a 100 kétszerese 200 terjedt 
el határozatlan értelemben. Az egész czikk magyarázatul való a Thesau
rus sescenti czikkéhez, mely szintén közöltetik. Szintén WÖLFFLIN írja 
meg nagy gonddal Die Ellipse von navis ; még értékesebb jelentéstani 
értekezése Actio, a melyben ezen szó számos jelentését történeti fejlődé
sében rendkívüli alapossággal s éles elmével fejtegeti. A többi nagyobb 
értekezés pusztán latin nyelvi szempontból fontos, s azért nem is tar
tom szükségesnek, hogy elsoroljam Őket. A füzet második része Miscel-
len czímen apróságokat közöl, a melyek gyakran szintén igen fontosak; 
pl. egy helyt kimutatják, hogy valamint edere helyett manducare le t t 
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divatossá, úgy éadico helyett rptoya); a ritka példák az ilyen kettős 
tagadásra haud, non, nec nequiquam vannak összegyűjtve (Verg. Aen. 
VIII. 370. Liv. XL. 9, 1. Verg. Aen. VI. 118) stb. A harmadik rósz 
Litteratur lehető részletes és bő könyvismertetés. Irigykedve látjuk, 
hogy mennyi mindent nem dolgoznak a németek. Kinek jut eszébe 
nálunk a magyar nyelvben ilyen részletes kutatás terve, minő 
G. EYHNIER : De deminutivis Plautinis Terentianisque; H. BLASE : 
Geschiche des Plusquarnperfekts im Lateinischen; W. J. SNELLMAN : 
De gerundiis orationum Ciceronis; J. SOKN : Ueber den Gebrauch der 
Prápositionen bei M. Junianus Justinus stb. Sőt mi gúnyos mosolylyal 
szoktuk az ilyen értekezések czímeit olvasni; de hogy miként fogják 
megcsinálni a nagy magyar Thesaurust, annak a jó isten a megmond
hatója. Azért hát olvassuk az Archiv-ot s vegyünk példát róla. 

SZILASI MÓKICZ. 

Új könyvek, füzetek. 

MUNKÁCSI BERNÁT. A votják nyelv szótára. IV. füzet. — Ezzel a 
nagybecsű forrásmunka be van fejezve. 

SCHLEGEL, GUSTAV. Die chinesische Inschrift auf dem uigurischen 
Denkmal in Kara Balgassun. Helsingfors. (A Finn-Ugor Társaság Mé-
moires-jainak IX. kötete.) 

SETÁLÁ, E. N. Über Quantitátsweehsel im Finnisch-Ugrischen. Vor-
láufige Mitteilung. Helsingfors. Különnyomat a Finn-Ugor Társaság 
Journal-jának XIV. kötetéből. — Előleges jelentés a szerző búvárlatai-
nak azon nagyjelentőségű eredményéről, hogy a finn és a lapp nyelvből 
ismert ú. n. mássalhangzó-gyengülés, vagyis az erősebb és a gyengébb 
hangalak váltakozása már a finn-ugor nyelvegység korában megvolt, s 
nemcsak a mással-, hanem a magánhangzókra is kiterjedt. A kér
dés tüzetes tárgyalása SETALÁ Hangtörténetének (Yht. Áánnehistoria) 
harmadik füzetében jelenik meg, s akkor majd részletesebben szó
lunk róla. 

SZINNYEI JÓZSEF. Magyar tájszótár. X. füzet. — Befejező füzete az 
I. kötetnek, mely A—Ny.-ig terjed. 

WIKLUND, K. B. Entwurf einer urlappischen Lautlehre. I. Einlei-
tung, Quantitátsgesetze, Accent, Geschichte der hauptbetonten Vokale. 
Helsingfors. — A kiváló tehetségű szerző, a ki becses lapp nyelvtanul
mányaival tette nevét ismeretessé, s a kit nemrégiben képesítettek az 
upsalai egyetemen a finn-ugor nyelvhasonlítás magántanárává, ezen ter
jedelmes tanulmányában azt mutatja ki, hogy az őslapp nyelv azonos az 
ősfinn nyelvnek egy nagyon régi fokával, mely jelentékenyen régibb, 
mint az, a melyből a mostani finn nyelvek közvetlenül fejlődtek. A mun
kát tüzetesen fogjuk ismertetni. 

WINKLER, HEINRICH. Die sprache der zweiten columne der drei-
sprachigen inschriften und das altaische. Breslau. 

MYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVI. 24 



Kisebb közlések. 

í rn i fogna. ALBERT JÁNOS egyebek közt ez igealak fölvétele miatt 
is hibáztatja ALMÁSY Magyar gyakorlókönyvét (Nyr. 24:270). A meg
rovás így hangzik: «Ilyen igealak a magyar nyelvben n i n c s s n e m 
i s v o l t , egy pár tudós fej gondolta ki a rendszer teljessége kedveért, 
de nincs rá semmi szükségünk.» 

ALBERT hamarjában, némi ideges elfogultságban mondhatta ki ez 
igealakról ezt a határozott kijelentést, mert bizony írnifogna alak v o l t 
is , v a n i s a magyar nyelvben. Már hogy helyes dolog-e az elemi nyelv
tan schémáiba is beilleszteni, arról lehetne vitázni, mert az igealak való
ban nem tartozik a gyakrabban használtak közé. Hogy azonban nem 
grammatikusok csinálmánya, arról meggyőződhetik mindenki, meggyő
ződhetett volna ALBERT is, ha nézetének kategorikus kimondása előtt, a 
mint kellett volna, belepillant a Nyelvtörténeti Szótár idézetei közé. I t t 
a, fog ige jelentéseinek 13-dik (ALRERTI-O nézve szerencsétlen) pontja alatt 
ezeket a hiteles, nem grammatikus példákat olvashatjuk: 

«Akadozva és pelpen Jogna szólnia (Bornemisza). Azon tudakoznak, 
mikor fognája meg éppéteni Israelnek országát (Telegdi). Ki Jogna ülni 
az ó szókiben ? (Molnár A. Bibi.). Azt alittyác vala, hogy Christus földi 
fejedelem lenne, és az világi uraságban fogna élni (Zvonarics). Kétséges 
tútor fogna lenni : suspectum tutorem futurum esse considerans (Veres 
Verbőczi-fordításában). Nem is mertem jól rá nézni, mert féltem, hogy 
talán megfognám igézni (Gvadányi).» 

E példákat jobbára mind idézte már SIMONYI is, a mikor nyelvtanát 
az írni fogna miatt KOMÁROMY LAJOS hasonló módon megtámadta (Nyr. 
10:321). SIMONYI ott a régi adatokon kívül néhány újabb jeles íróból 
vett idézettel is támogatta a kérdéses alak jogosultságát. Ujabban Tüzetes 
Magyar Nyelvtanában (639. 1.) még egy ilyen mondatot idéz Gvadányi-
ból: «Féltek, netalán majd pisztolyt fognánk mtni.» 

Ez adatokat megtoldhatjuk azzal, a mit néhány lappal ALBERT 
czikke után BARTZAFALVI SZABÓ DÁviDnak egy 1793-iki levelében olvas
hatunk : «Ezrek vannak nálam effélék készen, a meljekkel most is mind-
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jár t örömest kedveskedném, ha esmeretlen létemre attól nem tartanék, 
hogy az iljékkel alkalmatlankodni fognék inkább Nagyságodnak, mint 
sem kedveskedni* (Nyr. 24 : 381). E helyen mintegy ösztönszerűleg lát
szik használni BABTZAFALVI is az írni fognék alakot a jövőbeli lehetőség 
kifejezésére. 

AEANY JÁNOsból is idézhetünk ilyen mondatot: «Oh, nemzetem, 
ha ( = mikor) fognád elfeledni, Hogyan viselte súlyos nyavalyád ?» 
(Széchenyi emlékezete.) 

Azonban ez igealak a m a i n é p n y e l v b e n s e m i s m e r e t 
l e n . VASS JÓZSEF a kapnikbányai nyelvjárás leírásában, melyet LŐEINCZ 
KÁROLY adatai alapján készített, a fog segédige használatát ismertetvén, 
azt mondja, hogy ez igét a múlt vagy jövő cselekvény ,függő kétes voltá
nak' kifejezésére valamennyi időalakban használni szokták. Példái: meg 
fog érni, ha tartós meleg lesz, azaz attól függ, hogy megérjék, ha stb.; meg 
fogná cselekedni; fogta mondani (talán mondta v. mondta lesz); jog 
vala v. fogott volna engedni; el fogta nyerni (tán elnyerte); ő fogja 
tudni stb. (NyK. 2 : 368—369). E följegyzés után alig kételkedhetünk 
annak a válasznak a megbízhatóságában sem, a melyet a Nyelvőr szer
kesztőségének egy régibb kérdésére GONDA BÉLA adott s a mely szerint 
Eimóczon, Sóshartyánban, Megyeren, továbbá a Karancsságon széltében 
járatos az írni fogna igealak (Nyr. 6 :416). 

Érdemes volna a népnyelv észlelőinek ez időalak használatára 
ezután is figyelemmel lenni. 

ZoLNAi GYULA. 

Pete. Ma az irodalmi nyelvnek ismeretes szava s mint természet
rajzi műszó ,ovulum' értelemmel számos összetételben is szerepel: pete
fészek, petevezeték stb. Azonban ha körülnézünk szótárainkban, azt fogjuk 
tapasztalni, hogy alig van több egy századjánál, a mióta az irodalomban 
előtűnt. A NySzótár nem ismeri. Legelső forrásunk reá KREszNEEicsnél 
BENKŐ JÓZSEF múlt századi természettudósnak Transsilvania ez. növény
tani munkája (1778.). Ha tájnyelvi adatokat tartalmazó szótárainkban 
keressük, nem találjuk meg BAEÓTI SzABÓnál, se KBIZA Vadrózsáinak 
szójegyzókében. Először KASSAI JÓZSEF Szókönyve (1835.) említi mint 
szatmári szót ,ovum avium' és ,scrotum animalium' (v. i. tök, herezacskó) 
értelemmel. Ugyanő, szintén csak Szatmárból, még a fú-pete ,vadkacsa-
tojás' kifejezést említi. A régi Tájszótárban hely megnevezése nélkül 
csupán ennyit olvasunk: «Pete: tojás. Matics Imre.» Ez a gyűjtő Pápa 
vidéki volt, de vájjon valóban Pápán is ismeri a nép a pete szót ? 

Szóval láthatjuk, hogy a pete igen kis vidékre szorítkozó kifejezése 
az ,ovum' fogalmának. Magyarázatát eddig tudtunkkal senki sem kereste. 
A MUSz. nem találta rokonait a finn-ugor nyelvekben, úgyhogy elég 

24* 
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okunk lehet arra, hogy a pete eredetét nyelvünkön belül valami külö
nösebb fölfogásból kereshessük. Talán nem lesz teljesen megvetendő az 
az ötlet, a melyet kísérletül itt kifejezünk. 

Azt hiszem, a pete szó nem egyéb mint a Péter keresztnévnek ki
csinyített alakja. Erre a gondolatra ezek a népies szólásmódok vezettek: 
Elmegy a Péterkéje a. m. elvetél a terhes nő, ha kivánságát nem telje
sítik (Baja). Leesne a Péterkéje, ha nem enne belőle, mondják Szolnokon 
hasonló esetben. (Mindkét adat alkalmi értesülésem.) A Nagy Szótár is 
idézi azt a szólást: Péterkéjét letenni a. m. idétlent szülni. 

Hogy keresztnevekből különböző közfogalmaknak adhat a nyelv 
kifejezést, azt nem kell bizonyítani (vö. SIMONYI A magyar nyelv 2 : 203), 
s ez esetben az ,ovulum' kifejezésére épen egy igen gyakori keresztnevet 
alkalmazott a nép, a melyet a föntebbi rokon természetű szólásokban is 
emlegetni szokott. Támogathatjuk ez ötletet egy másik népies szóval is, 
az ondónak geczi nevével, melyet a Nagy Szótár is a Gergely névnek 
ismeretes beczóző alakjával azonosít. ZOLNAI GYULA. 

Iromba. Valamely jövevényszó régiségének a megállapításához két 
dolog szükséges; ismernünk kell a szó első irodalmi előfordulását, hogy 
így nagyjából következtetést vonhassunk átvétele korára, s vizsgálnunk 
kell, vájjon az átadó nyelv hangtani sajátságai, a melyek a szóban nyil
vánulnak, összhangban vannak-e a nyelvemlékek-mondottá korral. Két 
marokra fogva idézhetnénk példát arra, hogy a jövevényszavakban nyilat
kozó hangtani tünemények sok esetben nyelvünk régibb kincsének bizo
nyítják ezt vagy azt a szavunkat. Ilyen szó nézetem szerint az iromba 
is, melynek eredetét e sorok czélja fölkutatni. 

Az irodalom meglehetős kósőcskén örökítette meg az irombá-t, 
mert a NySz. csakis GVADÁNYI Falusi Nótáriusából közli. Az adat ez : 
,Egy dáma sem volt illy irombán, illyen nagyon tarkán'. A MTsz. e szó
nál is gazdag anyagot bocsát rendelkezésünkre, a mely szerint az iromba 
(Hornba, iromba) szónak következő jelentései vannak: ,tarkás, babos, 
pettyegetett, kendermagos (tyúk, csirke, kakas), tarka szőrű, barna
csíkos szürke (macska, v. ö. még irombás: ua)'. Kiemelendőnek tartom 
a szó geográfiai elterjedését is, mert olyan idegen jövésű tájszóból, mely
ből az átadó nyelv egy-egy specifikus hangtani sajátsága tükröződik 
vissza, esetleg messzebb menő következtetéseket is lehet vonni. Az 
iromba szó az észak-keleti s a székely nyelvjárásokban van meg. 

Az iromba első jelentése a ,tarkás' stb. (tyúkra mondva). Ez a 
használat teljesen egybevág a tót jarabd (depka) kitétellel. A csehben 
e kifejezés jefabá (slepice, slípka) volna, de nem tudom, járatos-e, mert 
EANK-nak különben kitűnő kéziszótárában csak ez áll : Jeraby adj. sl. 
(= slovenské, slovácké) sprenklicht'. Egy tót jeraby meglételét azonban 
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kétségbe kell vonnunk azért, mert a) a tót ja- nemcsak azokban a sza
vakban van meg, a melyekben etymologiailag helyén van, hanem elő
fordul oly szavakban is, a melyekben etymologiailag je-nek kell állania. 
Erre vonatkozólag elég legyen PASTENEK-nek következő kijelentését idéz
nem : «An der speciellen cechischen (progress.) Assimilation, wodurch 
ja, já zu je, jé und dieses zu ji, ferner ju, jú zu ji, jí wurde, hat das 
Slovakische keinen Antheil* ós valamivel alább : ,An der Form ja hált 
die Sprache so fest, dass auch ursprüngliches je in einzelnen Fállen zu 
a wurde : jasen: jesenh, jazero: jezero (Beitráge zur Lautlehre der 
slov. Sprache in Ungarn. Sitzungsberichte 115 : 308)'; —- /9) az r a tót
ban nincs alávetve a lágyulásnak. PASTENEK közöl ugyan nyomtatványok
ból Trencsénmegye északi részéről néhány r alakot, de ezek vagy bohe-
mismusok, vagy az egyházi (régi) helyesírás maradványai. 

A t. jaraby azonban nem áll egymagában a szlávság területén. 
Eokonai MiKLosicH-nál (EtymWb.) rmú/h alatt, valamint a Vrgl. Gramm, 
d. slav. Spr. I2 56. lapján találhatók. Ezekhez az adatokhoz hozzávehet-
jük még a következőket: szb. jerebicjí, -cjd, -cjé: Eepphuhn-, perdicis 
et perdicum (VUK), horv. jarebican, jarebicna adj., jarebcjí adj. koji pri-
pada jarebicama (DANicic-féle akad. nagyszót.). 

A magy. iromba s a t. jaraby (•d,-uo)két8égkívü\ összetartoznak. A tót 
alak rá is vezet arra az alakra, a melyből a magyar szó való. Tudvalevő dolog, 
hogy az óbolg. e nasalisnak a tótban háromféle megfelelése van. A c, c, 
z, z. s, s, j és r után álló e a tótban a hanggal van meg. (V. ö. CZAMBEL : 
Tót hangtan és PASTENEK : Beitráge 217 1.). Ilyen ^-ből eredt a van pl. 
a t. hradd~ba,n (v. ö. magy. gerenda: óbolg. greda) s ilyen eredetű a 
jaraby szó második a hangja is. A t. jaraby melléknév tehát vissza
vezethető egy óbolg. jareb"b alakra, melyről MiKLosicH-nál ezt olvashat
juk : jarebTi (mint főnév) scheint eig. ,etwas bűnt ' zu bedeuten: ja, das 
auch in japrom'hzdalh aliquantum debilis und sonst vorkömmt, ist das 
aind. a in apita gelblich, aníla bláulich usw.; reb'h hingegen ist lit. 
raibas bűnt (Vergl. Gramm. I2 56)'. A magyar alakból, valamint a 
MiKLOsicH-ból vett idézetből következtethetünk egy, u. n. ószlov. ^jarebii 
(-a, -o) melléknévre (v. ö. óbolg. novb, -a, -o). Egy ilyen *jarebT> mellék
névnek az átvétele a magy. iromba, csak az a kérdés, minő hangtani 
úton. A *jarebi> > iromba származásnál három hangtani jelenséget kell 
megmagyaráznunk; ezek: a) az -a végzet; /?) a várt em, en helyén az 
om; y) az i szókezdet. 

A mi az -a végzetet illeti, erre megfelelt már ASBÓTH OSZKÁE, a 
mikor a szlávságból került -a végű mellékneveket úgy magyarázta, hogy 
részint a nőnemű és semleges alak (néma, némo), részint pedig ez utóbbi
nak egyúttal határozói használata, tehát gyakoribb előfordulása hozta 
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létre az -a-t. (V. ö. A szláv szók a magyarban 33, 34). A mi áll a néma-ra,, 
drdgá-ra, stb., áll az irombá-m is. 

A másik megmagyarázni való hangtani jelenség az, hogy a ^jareb'h-
ból Hrembá-t várnánk, holott ez se a népnyelvében, se a nyelvtörténet
ben eló' nem fordul. Szerintem az Hremba >• iromba hangváltozásnak 
az analógia az oka és a goromba {grabb), otromba {traba Nyr. XI) rá
hatásából magyarázandó. 

Nehezebb a harmadik hangtani jelenség (i < ja) megmagyarázása. 
Ha végig tekintünk szláv i kezdetű jövevényszavainkon, nem igen talá
lunk útbaigazítást. Tévedés pl. azt hinni, hogy az északi szerb jircha 
átvétele a magy. irha (KOVÁCS, Latin elemek), mert a szerbből VuK-nál 
csak ira, yira ,gegerbte Schafshaut, pellis ovilla depilis' alak van igazolva. 
A LiEscHKA-nál idézett cs. jircha sem magyarázza meg átvételünket, mert 
ez a j későbbi s olyan előtétéi, mint ajarsik szóé és sok más. Más nyel
vekből vett jövevényszavaink hangalakjából (a milyen pl. a magy. ír 
< csuv. *ji'!r-bőJ, v. ö. csuv. sir-) meg azért nem merítek bizonyító 
példákat, mert nézetem szerint mindig egy és ugyanazon nyelvből vett 
hangtani jelenségekkel kell érvelni. 

Az iromba alak változatai közt figyelemre méltó alak az iromba, 
a mely Kisújszállásról van közölve. Ha az adat erdélyi volna, nem épít
hetnénk rá oly biztosan, mert tudvalevő dolog, hogy az erdélyi nyelv
járások igen sokszor nyújtják a tő első szótagját (v. ö. huszár, jogász, 
múlat, mutat stb. BALASSA : A magy. nyelvjárások). így azonban bátran 
mondhatjuk, hogy a hosszú alak egyszersmind eredetibb is. Ez a hosszú 
alak nézetem szerint csakis egy jí-ből fejlődhetett, a mely szabályos meg
felelője volna a csehség terén a je, je-nek s ez ismét a t. ja-nak. Cseh 
jövevény azonban szavunk nem lehet. Magyarázhatnók az i-t még olyan 
formán, hogy analógiával felelnénk. Nem hivatkozom az érsek < jarsik 
egyezésre, de ott van a székely ércike, dunántúli érce, iérce (MTszót.), 
a melyek kétségtelenül a jarica másai. A hangtani változást azonban 
nehéz megmagyaráznunk, mert hiányzik az összekötő kapocs a ja > 
é > í közt. Ez azonban meg nem dönti azt, hogy az iromba végered
ményében az óbolg. *jarén> melléknév átvevése. 

E czikkelyecske bevezetésében említettem, hogy a hangtani krité
rium többet bizonyít a szó régisége mellett, mint az első irodalmi elő
fordulás. Az e <. *em, illetve om nazális arról tanúskodik, hogy az 
iromba azon korból való átvétel, a mikor nyelvünk a rend, roncsika, 
dorong stb. stb. szavakkal gazdagodott. 

A szó geográfiai elterjedéséből most még nem vonok követkéz -
tetéseket. Több egybehangzó vallomás egyszerre majd többet bizonyít. 

MELICH JÁNOS dr.. 
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A finn nyelv nagy szótára. A Finn Irodalmi Társaság, mely 
több mint félszázados fönnállása óta már annyi nagybecsű munka kia
dásával gazdagította a finn-ugor nyelvtudományi irodalmat, nemrégiben 
egy széles alapokra fektetett monumentális forrásmunka kiadását hatá
rozta el. Ez a finn nyelvnek lehetőleg teljes szótára lesz, mely SETALA 
EMIL terve szerint készül és három külön szótárból fog állani, ú. m. 1. a 
népnyelv szótára, 2. a régibb irodalmi nyelv és 3. a mostani irodalmi 
nyelv szótára. 

A népnyelv szótára lehetőleg teljes kópét fogja adni a Finnország 
állami határain belül, úgyszintén Ingriában, északi Svéd- és Norvég-
országban s Wermlandban élő finn azaz szuómi népnyelvnek (az ingriai 
nyelvjárás és a karjala-aunusi nyelvjárás finnországi részének kivételé
vel). Ez a szótár 1. magában fogja foglalni a nép nyelvéből összegyűjt
hető összes szavakat, tehát nem pusztán a tulajdonképeni tájszókat; 

2. föl fogja sorolni az összes szavaknak a különféle nyelvjárásokban 
élő alakváltozatait, az irodalmi alakban kitett czímszók alá összefoglalva, 
s meg fogja világítani minden szó alkalmazását példamondatokkal és 
szólásokkal; 

3. föl fogja lehetőség szerint tüntetni minden szónak és szójelen
tésnek földrajzi elterjedtségét. 

A szótár anyagának összegyűjtése czéljából át fogják vizsgáltatni 
Finnország fő-nyelvjárásait, s ezenkívül beszereznek az ország különféle 
vidékeiről kisebb szójegyzékeket. Továbbá kiszedegetik a tájszavakat a 
nép-írók műveiből, valamint azon szógyűjteményekből, a melyek POR-
THANnak kézirati hagyatéka között találhatók, úgyszintén GrANANDEitnek 
kéziratban maradt szótárából. Végül e czélból át fogják nyomozni a nép
költési gyűjtemények közül a legjobbakat. 

Az anyaggyűjtés megkönyítése végett gy ű j t ő s z ó j e g y z é k e-
k e t nyomatnak, még pedig egy terjedelmesebbet és egy rövidebbet. 

A terjedelmesebbikig y ű j t ő - s z ó j e g y z é k b e n vagy a l a p s z ó -
j e g y z é k b e n meglesznek, a mennyire össze lehet állítani, a finn 
nyelvnek összes alapszavai, továbbá a jelentés tekintetében figyelemre 
méltó származékszavak is, irodalmi alakjukban. A gyűjtő aztán minden 
egyes szóról följegyzi külön lapocskára, hogy használják-e az illető 
nyelvjárás területén vagy nem, s hogy minő alakban és jelentéssel fordul 
elő; minden jelentést példamondattal vagy szólással világít meg. Ezen 
kívül természetesen följegyzni azokat a szavakat is, a melyek az alap
szójegyzékben nincsenek meg, a mire nézve a gyüjtőjegyzék bevezetése 
részletes utasításokat fog adni. Áz ilyen gyüjtőjegyzék végignyomozá
sára a tervező számítása szerint öt-hat hét elegendő. 

Minthogy azonban sokaknak bajos volna ilyen munkára annyi 
időt áldozni, rövidebb gyüjtojegyzóket is nyomatnak, a melyen kö
rülbelül egy hét alatt végig lehet menni. Ebben a jegyzékben csak a 
következő szavak lesznek benne: 1. a régi litván, germán ós szláv jöve
vényszók, 2. a műveltségi fogalmak nevei, 3. azon szavak, a melyek tör
ténelmi, nyelvtörténeti, jelentéstani vagy egyéb tekintetben fontosak, egy 
szóval mind azok, a melyeknek elterjedtségéről lehetőleg pontos adatokat 
kapni érdekében áll a tudománynak. 

A gyűjtés munkáját a finn nyelv és irodalom tanulmányával fog
lalkozó egyetemi hallgatók és más érdeklődők fogják végezni egy szak-
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ember vezetése alatt. A gyüjtó'jegyzékek szerkesztésével a társaság 
EKMANN E. A. phil. kandidátust bizta meg, a kit SBTÁLÁ E. támogat 
munkájában tanácsaival. 

A régibb irodalmi nyelv szótára a legrégibb irodalmi emlékektől, 
talán a EBNVALL szótárának megjelenéséig (1826) előforduló szavakat 
fogja magában foglalni. Az említett szótár ugyanis mintegy határkőül 
tekinthető, minthogy benne jóformán még egyáltalában nem találhatók 
olyan neologiai alkotások, a milyeneket a következő időszak nagy bőség
gel hozott létre. Esetleg a Kalevala megjelenéséig (1835) fog a szótár 
terjedni, mivel sok tekintetben azt lehet a finn nyelv igazi megúj
hodása kezdőpontjának tekinteni. 

A régi nyelv szótára számára tehát mindenekelőtt kiszedegetik a 
középkori oklevelekből mindazon neveket, a melyek etymologiailag 
érthető finn szavakat foglalnak magukban, valamint a bennük esetleg 
előforduló többi szavakat is. Hozzáveszik az olyan neveket is, a melyek 
hangtörténeti szempontból figyelemre méltók, habár nem foglalnak is 
magukban etymologiailag érthető szavakat. 

A régibb irodalmat pontosan átvizsgálják, és különösen minden 
szónak első előfordulását jegyzik föl. A szavakat a mostani irodalmi 
formában kiteendő mutató-szók alatt fogják fölsorolni, az, alakváltozato
kat különböző forrásokból véve időrendben, az előfordulás helyének 
idézésével. Minden szójelentés és alak meg lesz világítva a régi iroda
lomból vett példával, és különösen minden szólás-szerű példa föl lesz 
véve a régi irodalomból. Idegen nyelvből fordított könyv földolgozásá
nál, a hol szükséges, jegyzetbe teszi a földolgozó, hogy az illető finn 
szóval az eredeti szövegnek milyen szavát akarta visszaadni a mű fordí
tója. A szótárban a szavakat nemcsak használati példákkal és a nyelv 
saját szavaival értelmezik, hanem azon fordításokkal is, a melyek a régi 
szótárakban találhatók, továbbá azok idegen szavakkal is, a melyeknek 
az illető finn szavak a fordításokban megfelelnek. 

Ezen szótárnak függeléke lesz a jegyzéke azon nyelvújítási alko
tásoknak, a melyek 1826(1835)—1860-ig keletkeztek, megemlítve első 
használójukat és első előfordulásuk helyét. 

Utoljára marad az újabb irodalmi nyelv szótára, a mely SBTÁLÁ 
javaslata szerint a hatvanas évektől fogva megjelent kiválóbb szépiro
dalmi és a nemzeti irodalomhoz tartozó tudományos munkák szókin
csét öleli föl, minthogy abban az időben kezdett a finn irodalom mű-
vésziebbó alakulni. E szótár a szavakat finnül értelmezi, a legkiválóbb 
írókból vett példákkal meg\ilágosítva, s egyszersmind az irodalomban 
található legjobb szófüzési formákat és szólásokat s a legtalálóbb for
dulatokat melléjük jegyezve. A nagy közönség kedvéért, a melynek hasz
nálatára fog készülni e szótár, minden egyes szóról röviden megemlítik, 
hogy az irodalmi nyelv alkotása-e vagy előfordul-e s mekkora elterje
désben a nép nyelvében, és hogy mióta használják az irodalomban. 

Sz.J. 
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