
Ismertetések és bírálatok. 

A nyelvtörténet elvei. 

Prinzipim der Sprachgeschichte von Hermann Paul, Prof. der deutschen 
Philologie an der Universitat München. Dritte Auflage. Halle a. S., 
M. Niemeyer 1898. 396 lap. Ára 9 mk. 

Nem ismeretlen munkát akarok ezúttal e folyóirat olvasóinak be
mutatni : közel húsz éve, hogy PAUL czíműl írt könyvének első kiadása 
megjelent (1880-ban). A mű akkor mindenfelé föltűnést keltett, itt-
ott ellentmondást ébresztett, idővel azonban mind nagyobb, mind 
őszintébb elismerést vívott ki magának s ma már a modern nyelvészeti 
kutatásnak igazi vezérkönyvévé lett. Mi nálunk is ismertették s nyelvé
szeti irodalmunkban gyakran hivatkoztak reá. Ep azért, minthogy ily 
becses, valóban classikus munkáról van szó, egy-egy új kiadása nagyon 
is megérdemli, hogy tudomást vegyünk megjelenéséről s hogy az előző' 
kiadásoktól való eltéréseit, a melyekben ép az újabb vizsgálódások ered
ményei juthatnak kifejezésre, kiemeljük s fontolóra vegyük. 

PAUL munkája terjedelem dolgában folyton bővült ugyan (az első 
kiadás 288, a második 368, a harmadik 396 lapra terjed), alapfelfogása 
azonban nem módosult a lefolyt két évtized alatt. Ezt szinte természe
tesnek találjuk: a nyelvi anyagból, melyre okoskodásai épültek, a nagy-
tudományú szerző kezdettől fogva csak a teljesen megbízhatót válogatta 
ki, s ez anyagot kezdettől fogva oly bámulatos elmeéllel bonczolgatta, 
a nyelv életének nyilvánulásait oly éleslátással s egyúttal oly szerető 
gonddal figyelte meg, hogy kutatásának főeredményei eddig is a legbiz
tosabb alapon nyugodtak s kétségkívül ezentúl is még sokáig érvényben 
fognak maradni. PAUL most is a nyelv fejlődése általános föltételeinek 
kifejtésót tartja munkája főczéljának; most is kiemeli, hogy a nyelvbeli 
folyamatok öntudatlan, nem szándékos volta teszi lehetségessé exakt 
tudományos megismerésöket; most is hangsúlyozza, hogy minden 
nyelvi működésnek alapja a képzetcsoportokból alakuló lelki organiz
musokban keresendő : ezek fejlődnek, változnak, nem a szavak, a melyek, 
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mihelyt kiejtettük őket, el is hangzottak már. Ez organizmusok alkotó 
elemeinek földerítése, erejöknek, egymáshoz való viszonyuknak, kap
csolataiknak leirása az igazi feladat. Egy szóval ; tudományosan le kell 
írni, meg kell határozni, ki kell meríteni azt, a mit nyelvérzéknek szokás 

• nevezni. A nyelvtörténet emez elvi tudományának főkórdése szerinte 
most is az : hogyan viszonylik a nyelvszokás az egyéni nyelvműködés
hez ? miképen határozza meg amaz ez utóbbit s mikópen hat ez vissza 
amarra? A nyelvműködés megfigyelésénél ezenkívül még egy pontot 
kell szemmel tartanunk: a grammatikai kategóriától meg kell külön
böztetnünk egyrészt a logikai, másrészt a psychologiai kategóriát és 
mindig szorgosan ügyelnünk kell egymáshoz való viszonyukra. 

Az alapfelfogást illetőleg PAUL műve tehát nem változott meg az 
új kiadásban. Nem változott a fejezetek száma, ezíme és sorrendje sem : 
a nyelv megoszlása, a hang és a jelentés változása, az analógia, a mon
dattani alapviszonyok, a nyelv eredete, a szóképzés és ragozás alakulása, 
a nyelv és irás viszonya, a nyelvkeveredés és a köznyelv teszi most is a 
főbb fejezetek tárgyát. A részletekben azonban, mint a terjedelem bővü
léséből is látszik, több a változás. Külső változás, a mely az át-
nózetesség javára szolgál, az, hogy a nagyobb fejezetek most kisebb sza
kaszokra tagolódtak. Az egyes fejezetekhez az illető kérdésekre vonatkozó 
irodalom repertóriuma járult, az itt felsorolt dolgozatok nagy része ugyan
csak PAUL könyvének hatása alatt készült. 

A mi az egyes fejezeteket illeti, mindenekelőtt figyelemreméltó, 
hogy a hangváltozásról szóló fejezet (a Ill-ik) lényegére nézve nem mó
dosult. PAUL fentartja azt a nézetét, hogy itt két tényező működik közre : 
az egyik a hangváltozásra irányuló spontán hajlam, a másik a szomszéd 
nyelvjárásokkal való érintkezésnek kívülről eredő hatása. Egyes hang
változások áramlatokként terjedhetnek, de mindig föl kell tennünk, hogy 
befogadásukra elő volt készítve a talaj. PAUL nem látta szükségét annak, 
hogy e felfogását módosítsa, bár újabban azt vitatták, hogy a második 
tényezőnek az elsőt jóval fölülmúló hatása van (1. BREMER Deutsche Pho-
netik ez. munkájának előszavát és Beitráge zur Geographie der deutschen 
Mundarten ez. munkáját). PAUL nem módosította a hangtörvónyek kö 
vetkezetessógére vonatkozó fejtegetéseit sem, bár tudvalevőleg ezeket is 
erősen megtámadták; most is úgy formulázza tételét: «dass bei dem 
Lautwandel innerhalb des selben Dialektes allé einzelnen Fálle, in de-
nen die gleichen lautlichen Bedingungen vorlíegen, gleichmássig behan-
delt werden» (62. 1.). A hangváltozások fejezetében szembetűnőbb válto
zás csak az, hogy a metathesis, assimilatio és dissimilatio példái megsza* 
porodtak (60. 1.), az esetek magyarázatára nézve azonban nincsen lénye
gesebb eltérés. 
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Nagyobb mértékben módosult a jelentésváltozásokról szóló fontos 
fejezet (IV.); PAUL nagyobb teljességre és rendszerességre törekedett 
benne. Mindjárt a fejezet első mondataiban jobban kiemeli a hangválto
zás és a jelentésváltozás beálltában mutatkozó külömbséget; az utóbbi
nak terén rendesen az az eset forog fenn, hogy az új jelentés a régi 
mellett (nem helyette) keletkezik, egy második folyamat azután az, ha 
a régit ki is szorítja. A ,szokásos' és ,alkalmi' jelentés (usuelle und occa-
sionelle Bedeutung) külömbséget már az előző kiadásban is hangsú
lyozta, most egy külön szakaszban szól arról, hogy e külömbség főleg for
dítás közben érezhető (lat. alkus, hospes stb.). 

Bővebben tárgyalja a jelentésváltozásoknak a tartalom és terje
delem más-más viszonya szerinti nemeit. Az első eset a tartalom bővü
lése, a terjedelem szűkülése. I t t a régi általánosabb jelentésnek az új 
speciális jelentés mellől való kiszorulását több példával mutatja be 
(Hodizeit ,ünnepség', most ,menyegző', Brunnen ,forrás', most ,kút') s 
utal arra, hogy ez a folyamat a műszók történetében gyakori (Druck, 
Stich, gerben). A jelentésbeli specializálódás esete voltakép az is, midőn 
a szónak jelentéséhez bizonyos érzésbeli mozzanat fűződik, a melynél 
fogva a szók használata a stílusnak csak bizonyos nemeire szorítkozik, 
pl. Weib, Pfcíjfe, — Lenz, Maid. Még gyökeresebb átdolgozásban része
sült a jelentésbeli változás második nemét tárgyaló szakasz : a tartalom 
szűkülése — a terjedelem bővülése (83. 1.). Az ily eseteknek (pl. fértig 
eredetileg ,útra kész', ma már csak .kész') beható lélektani magyarázatát 
adja ; utal arra, hogy a tartalom egyes elemei gyakran azért mennek 
veszendőbe, mivel valamely kapcsolatos szóban már amúgy is kifejezésre 
jutnak ; ily módon keletkeznek egyes nyomatékosító kifejezések (pl. ein 
arger Siinder — es hat micharg gefreut, v. ö. NyK. 28 : 210). A jelentés
változásnak I. és I I . módja egyesülhet is ; a tartalom egy része elvész s 
új momentum lép helyébe. Ide tartoznak a metaphora amaz esetei, me
lyek a közbeszédben is meghonosúltak. PAUL részletesen megbeszéli 
e metaphora fajait: alapjául szolgálhat az alak hasonlósága (ha pl. a 
kőzet ereiről beszélünk), a helyzet hasonlósága (hídfő), a functie 
hasonlósága (toll), térbeli viszonyok átvitele időbeliekre (rőcid idő) 
vagy az intensitas jelölésére (nagy fokú), lelki képzetekre (eszembe jut), 
egy érzék benyomásainak másra való átvitele (lágy, éles), élő lények 
működésére vonatkozó igéknek élettelenekre alkalmazása (a föld beiszsza 
a vizet) stb. A jelentésváltozásnak harmadik főnerae a térbeli, időbeli 
vagy oksági kapcsolatban levőre való átvitel eseteire vonatkozik; ide 
tartozik a pars pro totó esete, a melyről már az előző kiadás is szólt. 
A többi lehetőséget most részletezve felsorolja: a kedólymozgalmakat 
az őket kísérő mozgás neve fejezheti ki (ném. erschrecken tulajdonkép 
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,fölugorni'); a létrehozó a létrehozottat jelenti (nyelv, lingua) stb. 
A kifejezés egyéb alakjai, a melyeket a rhetorika külön műszóval nevez 
meg, a mindennapi beszédben is használatosak, pl. a túlzás (ezerszer, 
egy pár ember), a litotes (nem rossz), euphemismus (lat. coitus), az 
irónia (jó madár) stb. Az egyes czímek és megszólítások történetében 
folytonos értéktelenebbé válásuk tükröződik (ném. Herr, Frau; Ihr, Sie.), 

Míg az analógiáról szóló (V.) fejezet régi alakjában maradt meg, a 
következő VI. fejezet, mely a mondattani alapviszonyokról szól, figyelemre 
méltó eltérést tüntet fel a bővített mondat keletkezésének magyarázatá
ban. A mondat ,bővítményei' közül t. i. az adverbialis meghatározások
nak és a tárgynak keletkezését PAUL most úgy magyarázza (98. §.), hogy 
az alany és állítmányból álló egyszerű mondat állítmányáJioz egy új állít
mány járul, úgy hogy az eredeti mondat állítmánya ezzel szemben (psy-
chologiailag véve a dolgot) az alany szerepét ölti magára (az előző kia
dásban az adnominalis meghatározásoknak ily állítmányi eredetét vitatta). 
Kár, hogy PAUL ez új magyarázatát nem világosítja meg egyetlen példá
val sem ; felfogásának módosulását csak egy későbbi (a XVI.) fejezetnek 
ugyancsak megváltozott passzusa világosítja meg jobban. Míg t. i. régebben 
ezt a mondatot: Kari fáhrt morgen nach Berlin ekkép magyarázta : «zum 
Subj. Kari tr i t t das Prád. fáhrt, zu dem Subj. Kari fáhrt dasPrád. mor
gen, zu dem Subj. Kari fáhrt morgen das Prád. nach Berlin* (2 236. 1.), 
addig most e mondatnak ezt a magyarázatát olvassuk: «zum Subj. Kari 
tri t t das Prád. fáhrt, zu diesem als Subj. tritt als erstes Prád. morgen, 
als zweites nach Berlin* (3 260. 1.). Megvallom, ez esetben PAUL régi 
magyarázatát természetesebbnek ós helyesebbnek tartom az újnál: a 
Károly holnap utazik mondatban pl. a holnap (lesz) nem lehet egy tet
szés szerinti utazás-íéle psychologiai alanynak állítmánya, hanem csak a 
Károly utazásá-é, ez itt egy egységes képzet, melyről kimondjuk, hogy 
holnap valósul meg. PAUL új magyarázata legfeljebb annyiban tetszető
sebb, hogy ekkép mind az adnominalis, mind az adverbialis meghatáro
zásoknak egyféle, t. i. állítmányi eredetét teszi föl. 

PAUL az új kiadásban részletesebben tárgyalja a contaminatio je
lenségét is ; főleg a régi németségből vett példák száma gyarapodott. 
Egészen új a 113. és a 114. §., az első arról szól, hogy egyazon paradig
mának külömböző gyökerekből származó alakjai contaminált alakokat 
eredményezhetnek (pl. a gör. éfioű e-je az éytó hatása alatt), a másik a 
jelentés dolgában rokon vagy ellentétes szóknak ilyetén hatását fejtegeti 
(pl. voster a vester és noster contaminatiója ; noctu a diu hatása alat t ; 
gravis-höl levis hatása alatt grevis, olasz greve stb.). Képzőelemek is con-
taminálódnak (,képzőbokrok') ; pl. ném. -lich -f- -icht (rundlicht), -haft 
+ -ig (wahrhaftig); mondattani szerkezetek vegyülhetnek, pl. erin-
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nem auf (HuiNE-nél is!) az erinnern an és besinnen auf contaminatiója. 
Az ily szerkezetekben föltűnő praepositio változásokról PAUL könyvének 
egy más helyén (217. 1.) is szó van: vergniigt über etivas egy régibb ver
gniigt mit etwas szerkezet helyett a froh über etwas hatása alatt. Lehető
nek tartom, hogy a vergessen auf etivas sokat hibáztatott szerkezete, mely 
főleg az osztrák nyelvterületen divatos, nem idegen hatás alatt, hanem 
ugyancsak a fönt említett erinnern auf módjára keletkezett. 

A nyelv eredetéről szóló fejtegetéseit (IX. fej.) a gyermeknyelv 
köréből vett analógiákkal bővítette a szerző ; utal arra, hogy az ily kez
detleges alakok egy mássalhangzó s egy magánhangzó kapcsolatából 
szoktak állani; rámutat a reduplicatió nagy szerepére is (168.1.). A nép-
etymologiáról szólva (XI. fej.) külön szakaszt szentel ama jelenség tár
gyalásának, hogy idegenszerű szókat egy általánosabb nemi fogalommal 
való összetétel segítségével mintegy megtámasztják, az egyszerű alak az
után el is veszhet, pl. ném. Maul-tier (lat. mulus); v. ö. magy. áspiskígyó, 
édenkert, TMNy. 362. 1. 

A XII. fejezet, melyben arról van szó, hogy a functió változása 
arra ad okot, hogy egyes szavak más csoportba kerülnek s azután más 
irányban fejlődnek, mint a minőt az illető szó vagy szerkezet eredete 
alapján várnánk, nagyobb számú felvilágosító x>éldával bővült. Ilyen eset 
pl. az, hogy a lat. decemviri testületének egyes tagjait a decemvir néven 
nevezték, a mi szó szerint véve tulajdonkép értelmetlenség. Főnévvé vált 
melléknév úgy fejlődhetik tovább, mint az eredeti főnevek, pl. a ném. 
Greis-hö\ egy Greisin nőnemű alak képződött. 

Az egy-egy szó alapjelentése és főjelentése között levő viszony 
megváltozásáról — PAULnak egy másik munkája alkalmából — már szól
tunk e folyóiratban (28, 212). PAUL az e tárgyról szóló fejtegetést most 
szóban levő könyvébe is fölvette (227. 1.). 

A psychologiai és grammatikai kategóriáról szóló (XV.) fejezetben 
most bővebben tárgyalja a neutrumról szóló szakaszt (246.1.), az igeidők
ről szólva egy kis betoldást találunk az iteratív viszony kifejezése mód
járól (252. 1.) s a fejezet végén újabb megjegyzéseket — a melyek azon
ban nem különböznek lényegesen az előző kiadás megfelelő passzusá
tól — a médium és passivum viszonyáról. 

A XVI. fejezetben, a melyben a mondatrészek viszonyának meg
változásáról van szó, némileg bővült az a rész, a hol valamely meghatá
rozó mondatrésznek a meghatározottal való szerepcseréjét fejtegeti a 
szerző. Bizonyos, hogy az effélékben : Kari Müller eredetileg Mutter volt 
a meghatározó, Kari a meghatározott, most azonban megfordítottnak 
látszik a viszony (a magy. Molnár Károly szórend tekintetében is az 
eredeti fölfogást tünteti föl). A szerepeknek ép ilyen fölcseréiése állott 
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be az ilyen kifejezésben : ein Pfund Fleisch; eredetileg: ein Pfund Flei-
sches, a hol a gen. partit, volt a meghatározó, míg ma a Pfund lett azzá 
(266. 1.). Efféle szerepváltozás a prsepositiók használata körében is mu
tatkozik : eredetileg igazi ,adverbium'-ok voltak, a melyek az igei cselek
vést határozták meg, a névszó tőlük egészen függetlenül valamely casus 
alakját öltötte magára, idővel azonban közelebb viszony fejlődött ki vagy 
a névszó és a határozószó között s az utóbbi praapositióvá lett, vagy az 
ige és a határozószó között s ekkor emebből igekötő vált (269.1.). 

A könyv utolsó fejezetei nem tüntetnek föl nevezetesebb változást. 
Kétségtelen, hogy PAUL könyvét ez új kiadás tartalmi gyarapodása 

még becsesebbé, régi híréhez még méltóbbá tette. A nyelv életének ama 
mély és éles elmére valló fölfogása, a mely e nevezetes műben kifejezésre 
jutott, eddig is mind nagyobb tért hódított s bizonyára még terjedni fog 
a jövőben. Csak egy körülményre utalok még, a mely arról tanúskodik, 
hogy mennyire megbecsülik a német író könyvét hazájának határain túl is : 
könyvét lefordították angolra s már ez a fordítás is két kiadást ért, azon
kívül ugyané nyelven még egy inkább népszerűsítő átdolgozása is jelent 
meg STRONG, LOGEMAN és WHEELER tollából (Introduction to the study of 
the history of language ez. a., 1891.) A mi nyelvtudományi irodalmunk
nak is csak javára szolgálhat, ha művelői minél többet forgatják s minél 
behatóbban tanulmányozzák PAUL művét, melyről ama tudós angol át
dolgozok joggal mondhatták, hogy az «oneofthe most important phi-
lological works which have been published during the last ten or twenty 
years.» 

PETZ GEDEON. 

Szily K á l m á n : Adalékok a magyar nyelv és irodalom törté
netéhez . Budapest, 1898. (Hornyánszky Viktor). 

Ez az ötödfélszáz-lapos kötet tartalmazza SZILY KÁLMÁNnak, az 
akadémia főtitkárának harminczéves irodalmi munkásságát, 1869-től 
fogva máig. Nem sok, ha az évek számát a lapok számával összevetjük, de 
elég, ha a lapokat beszéltetjük és mindeniket a maga helyére illesztjük : 
nemzeti életünk megfelelő fejezeteibe. SZILY KÁLMÁN az élet embere. 
E kötetnek majd minden egyes lapja egy-egy te t t : eszme, mely valósult 
vagy legalább egész erejével valósulni törekedett. E czikkek nem a tudós
szoba négy fala közt fogantak, szerzőjük az élet sürgő piaczárói vonult 
csak közéjük, hogy megfogalmazott elméletét ismét visszavigye küzdeni, 
hatni, alkotni. 

Ez az alapfelfogás adja meg a kulcsot SZILY egész pályájához. Mint 
az elméleti fizika tanára kezdi meg működését a hatvanas években. De 
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nem marad kathedráján és könyvei között. Mit érnek a természettudo
mányi ismeretek, mint néhány száz ember birtoka! A modern tudomány 
nem pgy kiváltságos kaszt foglalkozása, haszna, gyönyöre; kivágyik az 
életbe, hogy milliókra éreztesse jótékony, nemesítő hatását. Az akkori 
Természettudományi Társulat épen nem felel meg a lelkes fiatal tudós 
kivánalmainak. A forradalom vihara földúlta a gondosan elhintett vetést, 
saz abszolutizmus zord levegőjében nem bírt új életre kapni. 185ü-ban a 
társulat az enyészet szélén állott, csekély alaptőkéje tisztára el volt 
költve, gyűjteményeit átadta a Nemzeti Múzeumnak, bútorait elárverez
tette, s úgy látszott, e szomorú aktussal be is végezte egész életét. De egy 
hű kis csapat mégis fentartotta a történelmi folytonosságot. Havonkint 
kétszer összegyülekeztek, s kis körben előadta mindenikök a maga sze
rény búvárkodása eredményeit. Szakemberek értekeztek szakembereknek, 
s egyéb czéljuk nem is volt, mint egy tudományos központ fentartása, 
a hol koronként kicserélhették eszméiket. Már 1860-ban, alig hogy az 
abszolutizmus nyomása kissé meggyengül, felmerül az az eszme, hogy a 
társulat munkásságát szélesebb körökre kellene kiterjeszteni, de ez való
ban csak 1867 után, a nagy nemzeti alkotások korában jut el a tettévá
lás útjára. 1868 február havában mondja ki a társulat akkori alelnöke, 
hogy a meddő iránynyal föl kell hagyni és teljes elhatározottsággal a 
tudomány terjesztés, megkedv éltetés, egyszóval a n é p s z e r ű s í t é s pá
lyájára kell lépni. Ekkor indítja meg a társulat a Természettudományi 
Közlönyt s választja meg szerkesztőjévé SZILY KÁLMÁNt, a társulat titká
rát. A folyóirat első füzete 1869 január 11-én jelenik meg. 

Ez a szerkesztői foglalatosság SZILY nyelvész és irodalomtörténet-
iró pályájának melegágya. SZILY. — mint a gyakorlati élet emberei min
dig — mielőtt valamibe kezdene, okosan körültekint, puhatolja a ténye
zőket, latolja az eshetőségeket s miután helyes megállapodásra jutott, 
azonnal elindul a cselekvésnek — most már biztos — útjára. Ha a tár
sulatot fel akarjuk virágoztatni, közlönyt kell alapítani, de a közlöny 
csak akkor fog elterjedni, ha a közönség kívánságát kielégíti; kielégíteni 
pedig akkor fogja, ha a közönség benne alapos, de érthető, hasznos, de 
könnyed, értékes, de kívánatos olvasni valót talál. De lehetséges-e ez? 
A társulat tudós anyaga teljesen megfelelő, azonban a nyelv, a melyen 
szólnak, a nagy közönség előtt teljesen érthetetlen. Egészen külön nyelv, 
melyet csak a természettudósok beszélnek. 

És itt jŐ SZILY segítségére egyéniségének egy másik vonása : kifej
lett történelmi érzéke. Ama tényezők közt, melyeket tekintetbe vesz, 
elsőrangú fontosságot játszik á m u l t intézmények története, a hagyo
mányok értéke. A Természettudományi Társulat történetét kétszer is 
megirja, a negyvenedik és ötvenedik év után, s érdekes megfigyelni, hogy 
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a történeti elmélkedésbe miként játszik bele viszont a gyakorlati ember 
cselekvésvágya. A multat is úgy vizsgálja, mint jelent, s valósággal lázba 
jő, ha a körülmények kedvezése ellenére az alapítók, alkotók valamit el
mulasztottak. Eendszeresen belemerül a magyar természettudomány 
történetébe, tudósai működésének vizsgálatába, könyveik olvasásába. 
Ebbeli tanulmányai rendkivül értékes darabjai kötetének. BOLYAI FAR-
KASnak, ennek a mathematikus, költő, kemenczeépítő és kocsigyártó láng
észnek megható pályája igen szépen van rajzolva s messze túlmegy az 
«Adatok» határain. APÁCZAI Encyclopaedidját viszont leszállítja ama ma
gas polczról, a melyre ERDÉLYI és újabban BEÖTHY emelte, mikor mathe-
matikai és fizikai elmélkedésének külföldi forrásait kutatva egész dolgo
zómódját megvilágítja. A Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt a 
magyar irodalomtörténet egy nevezetes hézagát pótolja BORN IoNÁcztól 
VARGA MÁRTON fizikájáig. A régi arithmetikák s az első magyar geogra-
phia története egészíti ki e fejezeteket. 

Ugyanez a történeti módszer vezethet csak eredményre a természet
tudományi műnyelv újraalkotásában is ! E nyelv fejlődését kell ismerni, 
hogy alkalmas módon avatkozhassunk irányításába ! A régi művek tanul
mányozása arról győzte meg SziLYt, hogy azokban rendkívül sok becses 
anyag van fölhalmozva. BÉVAI, KIS, TELEKI JÓZSEF és VERSEGHY is nagyon 
mérsékelten nyilatkoztak az új szavak gyártásáról. «A mikor valamely 
tudományos tárgyra helyesen alkotott, határozott értelmű és világos 
magyar nevet nem találunk, tartsuk meg annak nevét az idegen nyel
vekből és nemzetiesítsük meg, ha szükséges úgy, hogy a magyar szókép
zőknek és ragasztokoknak elfogadására alkalmatosabb legyen, a nélkül 
mindazáltal, hogy azt nevetségesen megkorcsosítsuk.» De jött a nemzeti 
lelkesedés ideje. SZILY — bár teljes történeti tudattal — mégis a reactio-
nárius szenvedélyes gúnyával támad a jó öreg SCHUSTER JÁNOsra, a bu
dapesti egyetem khémia tanárára és BUGÁT PÁLra, kinek roppant agitátori 
buzgalma a természettudományi műnyelv megmagyarítását dűlőre vitte. 
Igaz, a szeredany irtózatos szó kénesőnek, s csak azért, mert Mercurius = 
dies Mercurii = szerda. De nem megható-e, hogy egy öreg khemikus, a 
ki nem is magyar származású, nem is tud magyarul, a tudományától is rég 
lemaradt: egyszerre a nemzeti föllendülés varázsütésére kilép magános 
laboratóriumából a honfitettek mezejére ? Mert ScHUSTERnek az volt a 
fizikai műnyelv megmagyarosítása ! BUGÁT elhanyagolja szaktudományát, 
hogy egy óriási munkába fogjon: megírni a magyar természettudomány 
szótárát, kiirtva műnyelvünkből minden idegen származású vagy kissé 
hosszabb, nehezebb kiejtésű szót. Bettenetes egy gondolat: mondja ki 
az utókor véleményét SZILY. ((Megtaláltam életem czélját», mondta a 
tettvágytól duzzadó, hazafias lelkesedésben égő fiatal BUGÁT. Néhány év 
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múlva 8000, 1843-ban 40,000, azaz negyvenezer szó volt együtt! És 
Toldy irodalomtörténete ezt tanítja : Helyesen szólania BÉVAI, szépen KA
ZINCZY, műszabatosan BUGÁT PÁL tanították a nemzetet. 

Mi több, nem e lelkes férfiak utódja-e maga a természettudomá
nyok teréről a nyelvészetre tért SZILY KÁLMÁN is ? Csak a kor változott, a 
nyelvészet módszere más; a romantikát fölváltotta a pozitivizmus. De a 
nemzeti lelkesedés erejére ép oly szükség van, és csupán más eszközök
kel kell legyőzni ugyanazt a feladatot: magyar nevet adni amaz új fo
galmaknak, melyeket a külföld teremtett, míg mi nemzetiségünkért 
küzdöttünk. SZILY kivette részét e munkából. Ha ma beszélhetünk ma
gyar természettudományi műnyelvről, ha természettudományi irodal
munk nyelvhelyességi szempontból alig ad kifogásra okot, ha mérnö
keink, fizikusaink, vegyészeink át vannak hatva a nyelvtisztaság felada
taitól, ha iskoláinkból, tankönyveinkből tanáraink kiküszöbölték az 
iblany, üeg, ferdény, moztan-íéle szavakat, a melyektől a tudományos 
munkák és az iskolai könyvek húsz harmincz éve még hemzsegtek: e 
roppant eredmény oroszlánrésze SZILY KÁLMÁNÓ. Mily haladás, ha ösz-
szehasonlítjuk orvosi műnyelvünkkel — a hol pedig szintén vannak 
buzgó férfiak — vagy épenséggel jogi stílusunkkal, a hol ép a napokban 
jelentette ki elvként egy fiatal szótáríró, hogy «a nyelvtisztítás gyakor
lati eredmény nélkül járó nehéz feladatára nem vállalkozhatunk*) (Magy. 
Krit. II. 9.). 

így merült bele SZILY mind jobban-jobban a magyar nyelvészet 
problémáiba ; kötetének második fele már mint magyar nyelvtudóst mu
tatja. Ez apró, szellemes pointekben bővelkedő czikkek és czikkecskék 
többnyire NAGYSZIGETHI KÁLMÁN, LUKÁCS LŐRINCZ, KIRÁLY KÁROLY álnév 

alatt láttak napvilágot jobbára a «Magyar Nyelvőr»-ben, a «Budapesti 
Szemlé»-ben, az «Irodalomtörténeti Közlemények»-ben. Nagy részük 
aktuális kérdésekbe szólt bele, vagy szolgált vita tárgyául. Ámbár megje
lenésük időrendje szerint vannak összegyűjtve, mégis egység kerekedik 
ki belőlük, az a terület, a melynek SZILY természettudományi működé
sét is szentelte : a magyar nyelvújítás. 

A szavak, képzők, szólások története, a korcsalkotások keletkezé
sének vizsgálata, régi szavak felkutatása — és már nemcsak természet
tudományiaké — czélja és feladata első sorban. Csak egy-kettőt emelünk 
itt ki a javából: aggastyán — Ágoston, fogház — fokház, hézag •— hé-
szak, törlejt — tesz, mint vellejt — vesz, a miből tárlejtő — tevő = költő 
(mint a görögben izotyjrrjc, és irotetv), írmag, pőre, a felület és társai, az -s 
képző megkettőzése, továbbá a dal, tény, kegyed ós ön, szivar, nyugta, szá
zad, erjed, a -da, -de képző története. Szólások : Magyarnak Pécs, német
nek Bécs, Szállok az Urnák, Eb ura fakó és mások. SZILY az előszóban 
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azzal biztat, hogy — ha ideje és ereje engedi — a nyelvújítás szótárát 
szándékozik megírni. Előmunkálatai bizvást feljogosítanak bennünket 
arra, hogy e munkát tőle várjuk. Nemcsak az anyag jórésze van együtt 
nála, hanem magában a régi szótárirodalomban is alapos tanulmányo
kat tett. E szótártanulmányok teszik kötete második részének mintegy 
felét. A Nyelvtörténeti Szótárról mindjárt megjelenése után írt kritikája 
most, mikor a szótárt oly kíméletlen támadások érik, épen aktuális ér
tékű, és minden elfogulatlan bírálónak meg kell vallania, hogy az egye
dül helyes álláspont e kérdésben épen a SziiAré. 0 e tanulmányában 
biztos kézzel meg is jelöli a jövő teendőit. Ez értekezések közt legma
radandóbb becsű kétségen felül a Ki volt Calepinus.magyart olmdcsa ? — 
a SZÁNTÓ (ARATOR) ISTVÁN személyére vonatkozó kutatások. A schlágli 
latin-magyar nyelvemlékek, A gyöngyösi magyar szóiártöredék, A königs-
bergi töredék szalagjai, a Lázár Zelma codex-röl írt tanulmányai bemu
tatók voltak az akadémiában. I t t már ismét a tevékeny tíziLYt látjuk ; e 
becses műveket nemcsak kommentálta, de kiadásuk érdeme is nagyrészt 
az övé. A nyelvújítás szótára mellett a régi magyar szótárirodalom tör
ténetét megírnia vagy megíratnia lenne az a másik feladat, melyet a 
nyelvészvilág tőle remél. 

Azonban eltekintve mindattól, a mit SZIXY a jövőben még tesz v. 
tehet, eddigi munkássága is oly férfiúnak mutatja, a ki elvégezte korának 
egy feladatát, melyet helyette talán senki, jobban bizonyára senki el nem 
végezett volna. 

ZLINSZKY ALADÁR. 

Indogermán nyelvészet i folyóirat. 

lndogermanischc Forschungen. Zeitschrift für indogermanische Sprach- und 
Altertumskunde, lierausgegeben von Kari Brugmann und Wilhelm 
Streiiberg. VII. köt. Strassburg, Trübner. 1897. 

A hetedik kötet (1897) dolgozatai közül az általános indogermán 
nyelvészet kérdéseit tárgyalja HÍRT Akzentstudien czímű czikksorozata 
(1. NyK. 28, 476). E sorozat első czikke a germán n-tövekkel foglalkozik, 
melyeknek nomen agentis jelentésük van. Ezeket eddigelé ugyanily jelen
tésű idg. -en tövekből származtatták. HÍRT kifejti, hogy a mennyiben 
ily jelentésű tövek az egyes idg. nyelvekben föllelhetők, azok nem az 
ó'snyelvből öröklődtek, hanem o-tövekből való másodlagos képzések. 
A germánságba csak két régi n-tő került: g. aúhsa = ói. uksa és g. 
gúma = lat. homo. Ezek azonban nem kelthették életre a nom. agentis 
termékeny kategóriáját. A szóban levő képzésmód összetételekből indult 
ki, a melyeknek tagjai között okviszony volt, a második tag ablaut dol
gában gyönge fokú, a hangsúly vagy a végzetre vagy az összetétel első 
tagjára esett (v. ö. ói. paqu-trp, gö-dúh; lat.praeses, conjux, tubicen, 
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auspex). Ezek a második elemek azután önállósultak, v. ö. ófn. heri-zogo 
és lat. dux, a mely eredetileg szintén összetételben keletkezett. Magya
rázatra szorul azonban, hogy ezek a képzések a germánságban az n-osz-
táiyba kerültek. A -ien-tövekhez egyes rokon nyelvekben (pl. az indben) 
is a,valamivel ellátott'-na.k, ,valamivel foglalkozó'-nak jelentése fűződik; 
ha ige is volt mellettük, könnyen tiszta nom. agentis-jelentést ölthettek 
magukra (g.jiskja :fiskőn). Az előbb említett consonantikus tövek azután 
a bennük rejlő fogalmi erőnél fogva n tövekké lettek. — HÍRT második 
czikke: Zum grammatisehen Wechsel der o-Stamme, azzal a kérdéssel fog
lalkozik, vájjon az idg. o és a-tövek váltakozó hangsúlyozásúak voltak-e 
(mint a conson. tövek) vagy sem ? Az ind és görög o-tövek hangsúlyo
zása nem váltakozó; a mennyiben hangsúlyváltozás beáll, ehhez jelentés
változás is fűződik (o-tövű melléknevek és nom. agentis végszótagja 
hangsúlyos; a nomina actionis paroxytonáltak). A germán nyelvbeli 
alakok azonban gyakran grammatikus cserét tüntetnek fel, kérdés vájjon 
ez minden esetben hangsúlyváltakozásból magyarázandó-e ? HIET sorra 
veszi az egyes kategóriákat. 1. A semleges o-töveknél igenis föl kell tenni 
a sing. és plur.-ban feltűnő hangsúly váltakozást, a mint ez a szláv nyelvek
ben ma is megvan (orosz seló : séla); itt tulajdonkép két különböző ere
detű kategória esett egybe, minthogy a plur.-alak voltakép nőnemű sing. 
volt [v. o. ASBÓTH, A hangsúly a szláv nyelvekben, 13. s k. 1.]. Ez a hang
súlyváltakozás adja meg a kulcsát annak a jelenségnek, hogy egyes germ. 
neutr. o-tövek grammatikus cserét tüntetnek fel; az egyes nyelvek alak
jaiban persze rendszerint vagy az egyik, vagy a másik irányban kiegyen
lítődés állott be. Meg van még a sing. és plur. közti ellentét a g. sing. 
guft (dat. gufta) és plur. guda között, ez egy idg. *ghútom: *ghuta viszo
nyának felel meg. így magyarázandó az ófn. féld (idg. péltom) és ószász 
folda (idg. pUa) viszonya is. A nőnemű a-töveknél nem lehet a hang
súlyváltozást biztossággal kimutatni, ámbár itt sincs kizárva (pl. g. 
ahana : ófn. agana). Azonban egyáltalában semmi alapja sincs annak a 
föltevésnek, hogy a hímnemű o-töveknél is megvolt az efféle hangsúly
váltakozás. — HÍRT következő czikke: Die Dehnstufe ini Serbischen szerb 
nyelvi jelenségekkel támogatja azt a hangtörvényt, melyet MICHELS és 
STREITBERG az idg. ősnyelvbeli vocalis-meghosszabbodásra vonatkozólag 
formuláztak (Nyk. 28, 34-0; v. ö. u. o. 467. 1.). A szerb nyelvben külö
nösen világosan mutatkozik az az általános szláv hangtörvény, hogy egy 
szóvégi -rb vagy i» elenyésztével az előző szótag o, e, T>, i> vocalisa meghosz-
szabbodik. Ugyancsak egy szótag elveszésében látja HÍRT annak a későbbi 
időbőlvaló meghosszabbodásnak okát, mely a l, r, m, n, v, j + consonans 
kapcsolatokban állt be. —• Ugyancsak szerb hangtani analógiákra hivat
kozva íejti ki HÍRT Zur Sonantentheorie ez. következő czikkében azt a néze-
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tét, hogy az idg. ősnyelvi e, o, a vocalisoknak hangsúlytalanság esetében 
való elenyésztét megelőzte e vocalisoknak zöngétlen ejtése (e zöngétlen 
hangokat kisebb betűvel jelöli: e, o, a). HIET tehát a ,Vollstufet és a 
jSchwundstufe' fokai között még egy ,Mittelstufel-t vesz föl, a melyen a 
vocalis zöngétlen, de még nem enyészik el teljesen, ez utóbbi eset csak 
egy második gyöngülés következtében áll be. Olyan szóban, mely mon
datnak vagy mondatszakasznak elején állott, sohasem enyészett el az 
első szótag sonansa, ha a hangsúly a következő szótagon volt: idg, 
*pektós nem lett *pktós, hanem *pektós alakká; a vocalisnak csak reduc-
tiója állott be, HÍRT szerint zöngétlen lett. Ugyanez történt az ere, ele, 
eme, ene hangcsoportokban: a gót baúrans tőszótagja nem idg. *bhrre-, 
hanem *&/ier6-alakból magyarázandó. Közvetlenül a főhangsúly után 
a,zonban a vocalis teljesen elenyészett: az idg. *genu az ói. mitá-jnu, 
gör. Tipó^ju összetételekben vocalis nélkül tűnik fel; így lesz *pédos-bo\ 
*peds, *régos-ból *réx; r, l, m, n ilyenkor sonansokká lettek, *pédom: 
p édm. Az eié- és tíwe-csoportokban is kétféle gyöngülés volt lehetséges • 
-ie, e-ue és -ie, -ue; az ei-bö\ azután ii, az eU-ból un lett (az e assimilá-
lódott a következő hanghoz). Majd bővebben szól a *pektós-fé\e esetekről. 
Az explosiva előtti e kétféle gyengülésének érdekes esete a reduplicatio 
szótagjában mutatkozik: mondatszakasz elején idg. *dedőrka, enklisis-
ben *dorka, az első typust az ind és görög, a másodikat a latin és germán 
nyelvek általánosították. Ép így viszonylanak a gör. iafxév, iazí, lat. 
estis és az ói. smas, stha alakok. Consonans előtti diphthongusok (ei, eu, 
w, el, em, en) is így gyöngültek: idg. *tentós először *tentós ( = ói. tatás, 
gör. razóg, 1. tentus), enklisisben Hiitós alakká gyöngült. Az en és n fokok 
között nagyon csekély különbség lehetett; jobban különböztek er és r: 
az előbbi a görögben o.p-, a germánban ur-, az utóbbi gör. pa, germ. 
ru-vá lesz. — Hangsúlytanulmányai utolsó czikkében HÍRT a két-
szótagú gyökerek hangzóváltozatairól szól. Ha a kétszótagú gyökér, 111. 
to második szótagjának vocalisa rövid, akkor ez hangsúlytalanság esetén 
elenyészik, *pédos : *peds. A második szótag vocalisa azonban hosszú is 
lehetett, az ilyennek reductiója d; egy feltételezett erd- basis a-ja az első 
szótag hangsúlyos volta esetén 9 (= ói. i, gör. a stb.), pl. ói. janita, 1. 
genitor; ha a második szótag hangsúlyos, az á megmarad (lat. amabam); 
a harmadik szótag hangsúlyozása esetén vagy az er9 typus (pl. g.fidls), 
vagy a rd typus (ófn. chranuch, de gör. yépavoq) keletkezett. 

JELLINEK Die Akzentabstufung eine Naturnotivendigkeit 1 czímű 
czikkében e kérdésre nem-mel felel: szerinte két egymásra következő 
szótagnak egész egyforma hangmagassága vagy egyformán erős hang
súlya lehet. Ezeknek appercipiálásakor azonban az objectiv egyenlőség 
subjectiv egyenlőtlenséggé válik; nem fogjuk fel őket egyenlőknek, ha-
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nem csoportosítjuk őket s így rhythmikus sorok keletkeznek. — JELLINEK-
kel szemben MICHELS kifejti, hogy a nyelv kérdésében ép az apperceptio 
a fődolog: ha A pl. az objective egyenlő hangsúlyú szótagoknak 
111111. . . sorát hozza létre és B már rhythmikus hullámzásban 
121212 . . . fogja fel e sort (2 a hangsúlynak 1-től különböző fokát jelzi), 
akkor kétség- kívül C-vel is ily 121212 . . . alakban fogja azt közölni. Ezért 
azt lehet mondani, hogy a nyelvben nem lehetséges az egész egyformán 
hangsúlyozott szótagok sora. Ez a törvény nemcsak akkor érvényes, ha 4 
vagy több, hanem már ha csak 2 szótagról is van szó. — BRUGMANX Zur 
transscriptionsmisere ez. czikkében arra a bajra utal, hogy a különféle 
nyelvi alakok írásmódjára nézve nagyon sok az eltérés a tudósok között: 
az idg. consonantikusi-hangot pl. az egyik i, a másik j , a harmadik y be
tűvel jelöli, s ép ily sokféleség van az egyes nyelvek (pl. az óind!) hangjai
nak átírásában is. Az ilyen zavaros állapotok sok bajjal járnak és sokakat 
el is riaszthatnak az újabb nyelvészeti irodalom tanulmányozásától. Ily 
formai dolgokban legczélszerűbb, ha mintegy tekintélyképen követjük a 
valamely kiválóbb műben szokásos transscriptiót. Azt javasolja, hogy a 
nyelvészek az iráni nyelvek alakjainak írására nézve a Grundriss der 
iranischen Philologie írását kövessék, az örményben Hübschmann, az 
albánban Meyer Gusztáv, az oszk és umbriai alakok írásában Plánta, a 
gótban Brauné, az angolszászban Sievers, a skandináv nyelvekben Noreen, 
a litvánban Schleicher, az ószlávban Leskien írásmódját; az ó-indre 
nézve a Grundriss der indischen Philologie lehet majd irányadó; az idg.. 
ősnyelvi alakoki'a vonatkozólag az ő Grundriss -jenek írását ajánlja. 

Az idg. összehasonlító nyelvtudomány történetének egy pontját 
igyekszik földeríteni STREITBERG czikke: Schleichers Auffassimg von der 
Stellung der Spraehwissenschaft. A kérdés az, hogy Schleicherre mikor 
és mennyiben volt hatással a Hegel-féle philosophia? DELBRÜCK azt 
állította, hogy e hatás Schleichernek inkább csak fiatal éveiben észlel
hető s a hegeli eredetű gondolatanyag nem épen jelentékeny nála; élete 
utolsó éveiben a modern természettudomány hatása alá került s ennek 
kell tulajdonítani a nyelv lényegéről és fejlődéséről való természettudo
mányi felfogását. STREITBERG már most kifejti, hogy e természettudo
mányi felfogás Schleichernek már egy korai művében, mely 1850-ben 
jelent meg, mutatható ki, s hogy e felfogás nemcsak hogy nincs ellentét
ben a hegeli philosophia felfogásával, hanem hogy épen ennek talajából 
nőtt ki s voltakép alapgondolatainak következetes továbbfejtése. 

Az árja nyelvészet körébe tartozik BARTHOLOMAE értekezése: Die 
neunte Praesensclasse der Inder. Ugyanő Idg. e + Nasal im Tiefton ez. 
dolgozatában, főleg az árja nyelvek tanúságaira való tekintettel, SCHMIDT-
tel polemizálva azt a föltevést támogatja új okokkal, hogy az a védai a, 
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mely n, m-\>ö\ keletkezett, egyforma volt az e, o, a-ból keletkezett másik 
a-val. — Ugyanő Arica czím alatt e sorozat VIII. czikkét közli. 

A görög nyelvészet körébe esik SOLMSEN dolgozata: Lakonisck 
úpfjV. Kifejti, hogy e szónak, melylyel a spártaiak a bizonyos korú ifjút 
nevezték, helyes alakja úprjv, a mely régibb *épatfvből keletkezett; 
együvé tartozik az avesztai arsan-, ói. rsabhás alakokkal, tulajdonképi 
jelentése fölserdült (,mannbar'); idg. ősalakja *rse'n lehetett (vocativusa 
*érson). — HÍRT kifejti, hogy a gör. <pépovrcov imperativus-alak régibb 
eredetű mint (pépovcto, azonos az ói. bhárantam és gót baírandau 
alakokkal [v. ö. NyK. 28,473] és eredetileg medialis alak volt. 

THUMB folytatja új-görög nyelvjárástanulmányait (1. NyK. 28, 337), 
az e kötetben közölt czikkely az amorgosi dialektus vocalismusát tárgyalja. 

A germán nyelvészet körébe tartozik STREITBERG czikke, melyben 
KLUGE-VGI szemben azt vitatja, hogy az ősgerm. nyelvben a -zm- hang-
kapcsolatból -mm- lett (ói. tasmai: germ. *fiammai; asmi: Hmmi); 
az az ellenvetés, hogy az Aflims-íéle alakok még a III . században -ms 
hangcsoportot tüntetnek fel, alaptalan: ez a -ms -miz-höl keletkezett, 
már pedig könnyen elgondolható, hogy ennek más volt a sorsa, mint a 
szóközépi -zm-nek. 

Fontos problémákat tárgyal KOSSINNA értekezése: Die ethnologiscJie 
Stellung der Ostgermanen. Mindenekelőtt kifejti, hogy a germánoknak 
történetelőtti ethnologiai viszonyai ügyében a nyelvészeti kutatás 
magában véve nem dönthet: az archaeologia lehet itt az egyedül 
jogosult vezér. A germánok bölcsője-egyrészt déli Skandinávia (Schonen, 
Halland, Bohus, Bleking, Öland), másrészt a mai Németország északi 
része (Schleswig-Holstein, Mecklenburg, nyugati Pomeránia az Odera 
folyóig). A kő- és bronz-korszakban a germán kultúrának igazi közép
pontja Dánia. Később minden irányban terjeszkedik a germánság. Külö
nösen a Visztula és Odera ívidékein akkora tért foglal el, hogy itt egye
nesen skandináv bevándorlásra kell gondolni. Hogy déli Skandinávia és 
az Odera torkolata között a keleti tengeren át kereskedelmi kapcsolat és 
elég sűrű közlekedés volt, azt — főleg az újabb bronz-korszakra vonatkozó
lag -.— határozottan ki lehet mutatni. Figyelemreméltó az a körülmény 
is, hogy azok a népnevek, a melyek a Kr. u. első századokban Német
ország legkeletibb részében feltűnnek, Skandináviában és Jütlandban is 
előfordulnak. A sziléziai varinoknak és vandáloknak ugyanily nevű jüt-
landi népek felelnek meg; a Rugii névrokonai Norvégia déli csúcsán 
lelhetők fel; az Ariovistus seregében említett Harudes hazája ugyancsak 
Norvégia déli része. A Rugii szomszédjainak, a Lgmonii törzsének két
ségkívül a Ptolemaeustól említett déli svéd Asocuvo: felelnek meg; a 
Gutones, Gotones törzsrokonai Gotland szigetén keresendők. Kétségtelen 
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kapcsolat van a Burgundiones és Bornholm szigetének neve (régibb 
Burgundarholmr) között; a Burgund név, a mely magasan fekvő vagy 
kimagasló helyet jelent, egyébként is kimutatható skandináv területen. 
Mind ez egyezések azt bizonyítják, hogy e közös nevű törzseknek közös 
kiindulópontjuk volt: ez szerzőnk szerint Svédország déli része és Dánia 
keleti része volt. A kapcsolatot még egy név bizonyítja: Danzig, a mely
nek legrégibb formája Gyddanizc s ez *Küdaniscü alakban a mai Kat-
tegat régi nevével, a sinus Codanus-s&l függ össze; a várost e szerint 
északi germánok alapították. (Szerzőnk szerint a Jordanes-féle Gothis-
candza is talán Codaniska-\)ó\ magyarázandó). Az újabb bronz-korszak 
(600—300 Kr. e.) vége felé tehát északi germánok (nevezzük őket pl. 
vandáloknak és burgundoknak) déli svéd területről átvándoroltak a 
Visztula vidékére, ezek azután később még tovább dél felé vonultak; 
ezután jöttek csak Svédország északkeleti területéről a gótok. Addig az 
északi és déli germánokat a Nagy Beit választotta el egymástól, s így 
jött létre a nyelvi elkülönülés is. Az elkülönülés még nagyobb lett, mi
dőn Kr. e. 300 körül nyugati Németországot foglalták el a germánok, 
ekkor az északi és déli germánok határa kissé nyugat felé, a jüt félsziget 
közepére tolódott el. (Hogy a jüt félszigetről kiinduló és délnek tartó 
áramlat később is mily erős volt, annak világos példáit adják a kimberek, 
majd az eudusiaiak ós harudok vonulásai; KOSSINNA e törzseket északi 
germánoknak tartja). A germánok e nézet szerint Kr. e. 300 körül meg
lehetős nagy területen laktak. A lautverschiebung közös germán volta 
nem szól ellene e felfogásnak, bár MÜLLENHOFF e hangtörvény egyforma 
végrehajtását úgy magyarázta, hogy a germánok akkortájt még nem 
lehettek kiterjedt területen lakó nagy nép. MÜLLENHOFF persze e hang
változások végbementét sokkal korábbi időbe (Kr. e. 1000 körül) helyezte ; 
újabban a Kr. e. 3. vagy 4. századba teszik. A lautverschiebung egységes 
és gyors terjedése az érintkezés sűrű és élénk voltából magyarázható. 
KOSSINNA végül a germánok ethnogoniájónak kérdését tárgyalja. MÜLLEN
HOFF nyomán HOFFOEY a *1ncaz nevű Ősgermán mennyei isten különi-
böző megjelenési formáinak tartotta az *Irmin, *Ingiv és *Istiv alakokat. 
KOSSINNA az ingvaeonok, istaeonok és erminonok neveit nem ilyen fel
tételezett istennevekből számlázottaknak, hanem igazi népneveknek 
tartja. Az istaaonok — mint már HEINZEL és LAISTNEE magyarázták — 
a. m. ,az igaziak'; az erminonok a ,fenségesek'; az ingvaeonok nevét 
újabban az 'Ayatoi nevével azonosították s ,lándzsások'-nak (e/jog) ma
gyarázták, e föltevésnek azonban sok az akadálya. Szerzőnk egész siker
telennek és feleslegesnek tartja, hogy az egyes germán néptörzseknek e 
három kategóriába való beosztását megkíséreljük. Plinius osztályozása 
nem hiteles. De figyelmet érdemel, hogy a keleti germánok (Bastarnae, 
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Varini, Lugii, Eugii, Lemonii és a gótok) kívül állanak ama három 
mythikus törzsön: látszik, hogy még megvolt e keleti germánok etimo
lógiai kapcsolatának tudata, a mely azon alapúit, hogy Ők északi germán 
területről származtak. A Tacitusnál található régibb monda kétségkívül 
az összes germánokat, északiakat és délieket foglalta ama három nagy 
törzsszövetségbe; e szövetségek mivoltáról ós történetéről azonban egész 
biztos véleményt nem lehet mondani. 

BÖHTIJNGK Sprachliche Minutien ez. czikkében német nyelvi szó
alakokat és kifejezéseket (Abschach ; Bocksbeutel; Erdbeere ; Obst ,-
Sammet; Schellfisch; umgekehrt wird ein Schuh daraus; Vater, Mutter) 
magyaráz. W. L. VAN HELTEN a fríz nyelvjárások magánhangzó- és más
salhangzórendszerére vonatkozó kérdéseket tárgyal. 

A litván nyelvág kérdéseivel ZUBATY czikke foglalkozik, melyben a 
litv. paskuí alakot egy ősnyelvi *po-sqöi alakból magyarázza és a seq-
gyökérből származtatja. —SCHMIB-T-WABTENBEBG a litván hangsúly physio-
logiájához közöl adalékot. Kifejti, mily különböző felfogások jutottak e 
részben kifejezésre; az éles (,gestossen') hangsúlyra nézve a litván nyelv 
ismerői megegyeztek abban, hogy az ereszkedő, a nyújtott (,geschleift') 
hangsúlyt azonban majd emelkedőnek, majd ereszkedőnek stb. definiál
ták. 0 már most a kísérleti phonetika egy új eszközéhez, a Eousselot-féle 
apparátushoz folyamodott s ennek segítségével arra az eredményre jutott, 
hogy a litván nyelv hangsúlya két-csúcsú, az első emelkedés valamivel 
erősebb a másodiknál, a mi BBUGMANN leírásának felel meg. Eövid voca-
lisoknak egy mora értékük van, közepes idejű és hosszú vocalisok két-
morásak, diphthongusok három-morásak. —EOZWADOWSKI Der litauische 
Akzent in der «Universitas linguarum Litvániáé* az 1737-ben ily czím 
alatt megjelent litván nyelvtanban található hangsúlyozást ismerteti. 
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