
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 



ÚJ KÖNYVEK, FÜZETEK. 369 
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. 
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