
Ismertetések és bírálatok. 

A magyar népnyelvbel i lat in szók. 

RELL LAJOS: Latin szók a magyar népnyelvben. Kolozsvár, 1898. 

Latin eredetű szavainknak rendszeres és lehetőleg kimerítő' feldol
gozása még mindig nincsen. Történtek ugyan e téren kísérletek, de csak 
kevés eredmónynyel. KOVÁCS GYULA 1892-ben kiadott «Latin elemek a 
magyar nyelvben» czímű értekezésében 638 szavunkra akarta rábizonyí
tani a latin eredetet, de csak fölületes munkát végzett; dolgozatának 
anyaga nagyon is rászorul a megrostálásra s még inkább a kiegészítésre 
{1. Nyr. 21 : 408—416. 11.). Utána TÓTH EEZSŐ közölt belőlük egy csomó 
adatot e folyóirat huszonegyedik évfolyamában (125—126. 11.). SIMONYI 
Zs. «Magyar Nyelv»-ében és «Tüzetes M. Nyelvtan»-ában szintén talá
lunk elég nagy számú latin eredetű szót. A régebbi nyelvészek közül 
GYARMATHI (Vocabularium, 1816.), LESCHKA (Elenchus) s különösen SÁN
DOR ISTVÁN ós DANKOVSZKY GERGELY érdemelnek e téren említést. SÁNDOR 
ISTVÁN «Sokfélé»-jenek tizenkettedik kötetében, DANKOVSZKY G. pedig 
«Lexicon»-jában sok szavunknak igazolja latin eredetét. 

Latin származású szavainknak olyatén feldolgozása azonban, mint 
van teszem a német, oláh, olasz, szláv eredetű szóknak, eleddig még 
hiányzik. De hát ezen nem is lehet csodálkoznunk. Hiszen a középkor-
beli magyarországi latinságnak szótára még nem készült el. Már pedig 
•e nélkül általános és biztos eredményt elérni nem tudunk. Du CANGE, 
DIEFFENBACH S a többi külföldi nagy szótár e czélra nem elégséges, mert 
& magyar latinságból vajmi keveset ölelnek fel. Megnehezíti a munkát 
továbbá az a körülmény is, hogy különösen latin eredetű szavainknál 
nehéz megállapítani, melyik vehető meghonosodottnak, s melyik pusz
tán alkalmi kölcsönvótelnek. Ezen utóbbi akadály azonban könnyen le
győzhető lesz majd, ha megjelenik sajátos nemzeti latinságunknak várva-
várt szótára. 

Addig is tegyünk meg annyit, a mennyit tehetünk e téren. 
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Tán mondanom sem kell külön, hogy annak, ki a latin hatásnak 
kimutatására vállalkozik, a latin nyelv teljes ismeretével kell magát 
mindenekelőtt fölfegyvereznie. Különösen tisztában kell neki lennie az 
egyházi ú. n. barát-latinsággal, mert tudvalevőleg ebből kaptuk legtöbb 
latin szavunkat, nem pedig a klasszikus latin nyelvből. 

Eme feladatnak megoldását nézetem szerint legsikeresebben csak 
az egyházi rendnek valamely tagja végezheti el, mivel ezen osztálynak 
már puszta kötelességből is alaposabban kell ismernie a középkorú latin
ságot, mint más állásbelieknek. Ám, mikor e véleményemet kifejezem, 
nem akarom azt állítani, mintha csakis egyházi férfiú tudná latin eredetű 
szavainkat kimutatni ; csupán annyit akarok ezzel mondani, hogy hitem 
szerint legkönnyebben és legsikeresebben egyháziak oldhatják meg e 
feladatot. 

Ha valaki csak annyi latin tudománynyal fog ily vállalatba, a 
mennyi a középiskolában és az egyetemen ragadt reá, az — ha még oly 
éles szemű is -— csupán fölületes, múló becsű munkát tudhat alkotni. 
Példa reá BELL Lajosnak a múlt évben Kolozsvártt kiadott «Latin szók 
a magyar nyelvben* czímű dolgozata. 

Ezen dolgozat irója arra vállalkozott, hogy összeállítja a népnyelv
ben meghonosodott latin szavakat. Nem mondhatni róla, hogy értékte
len munkát végzett, de annyi bizonyos, hogy czélját könnyedén és felü
letesen akarta elérni. 

Készséggel elismerem, hogy előzőinél nagyobb készültséggel 
fogott a dolgához, a melyet hangtanilag is igyekszik megvilágítani; 
ámde műve elejétől végig tele van oly feltűnő hibákkal, a melyek érté
két, ha nem is rontják le teljesen, tagadhatlanul nagyon leszállítják. 

Bevezetésében elmondja, minő forrásokat használt, a melyeket 
azonban később sehol sem idéz. Azért hitelessége igen ingatag alapon 
áll. Panaszképen említi fel, hogy munkája teljes nem lehet, mert teljes 
népnyelv-gyűjteményünk nincsen ez ideig. Az igazi oka azonban nem ez, 
hanem az, hogy a népnyelvi forrásokat nem böngészte át lelkiismerete
sen (bármennyire hangoztatja is lelkiismeretességét!). Az idézte forrás
művekbe csak igen futólag és felületesen'tekintett bele, mint ezt utóbb 
majd világos példákkal fogom igazolni. 

Dolgozatának első részében a latin szavaknak nyelvünkbeli elter
jedéséről szól röviden s elfogadhatóan, noha ugyanezt mások már sok
kal alaposabban tárgyalták előtte. 

A második rész azon hangalaki változásokat tárgyalja, melyeken 
á t a latin szók magyarokká váltak. Ez volna értekezésének legértékesebb 
része, ha számos elemi tévedés nem rontaná le becsét. íme egy-kettő: 

Szabályokat állít fel oly változásokra, melyekre csak egy vagy két pél-
22* 
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dát tud idézni, pl. u > v: audentia > avdenczia (? szerinte itt az u már 
a latinban is t'-nek hangzik!); nt > nk: hyacinthus > czinkus; sp > sk: 
disputare >. diskutál; g > b: arguere > arbuvál; m > n: mappa > 
nappá stb. Holott tudnia kellene, hogy mind ezek, mind egyéb más ha
sonló példái csak esetleges változások, melyeket a nép vagy etimologi
záló hajlandóságból, vagy pedig az illető szavaknak nem értése miatt 
puszta szeszélyből hajtott végre. Ezekre tehát szabályt alkotni fölösleges, 
de meg jogosan igazában nem is lehet. 

Példái nem felelnek meg a felállította hangváltozásoknak: o > a: 
doktor; -um > -om: almarium,fundamentum; a diftongus hosszú hang
zóba olvad : kofitál (holott ennek eredeti latin alakja: confiteri; hol i t t 
a diftongus ?); jésülés az a, o hangok előtt: létánya, kóllégyom (holott: 
litánia és collegtum!); a j mint járulék mássalhangzó : kalendarjom (ho
lott : calendarium!) stb. Nem tudom elhinni, hogy mindez csak sajtó
hiba volna dolgozatában! 

Teljesen hibás szabályt állít fel: 
A latin -us és -um szóvég azért tüut el sok szóban, mert idővel 

-os és -ora-ra változván, egynek vették a magyar -os és -om képzővel, pl. 
jáczint-os > jáczint, Ambrosi-os > Ambros > Ainbrus, monostoj'-om > 
monostor stb. 

Nyelvünk sem az -us, sem az -um véget nem szokta elhagyni; na
gyon téved tehát BELL, mikor a jáczint, Ambrus, monostor stb. szavakat 
közvetlenül a latinból származtatja, mert nyilván német vagy szláv köz
vetéssel kaptuk Őket. 

Ugyanily téves szabálya az is, hogy a latin e szó végén némelykor 
elvész, pl. akkurát, kontent stb., ezek is a németből való átvételek. 

BELL igen erősen bizonykodik, hogy áttanulmányozta mindama 
nyelvészeti közleményeket, melyek a nyelvünkbeli idegen elemek kimu
tatásával foglalkoznak. Nehezen fogja ezt neki valaki elhinni, mikor látja, 
hogy szerinte kurva a lat. curvns melléknévnek nőnemű alakja (vö. szl. 
kurva Nyr. 11:272.), lator a lat. latro-nak változata (vö. ném. lotter Nyr. 
24 : 302.), leczke < lat. lectio (vö. letzge Nyr. 27 : 344.), berhe < lat. 
bracha (vö. ném. briiech Nyr. 25 : 540.), izsóp < lat. hysopus (vö. ném. 
isop Nyr. 24 :252.), zsolozsma < lat. psallisma (vö. ószl. sluzba. L. NyK. 
18:363.). 

Van még több más számottevő elemi tévedése, a melyeket azonban 
nem sorolok fel egyenkint; hiszen az idézetek is mutatják, hogy BELL — 
minden jó igyekezete mellett — sokszor igen nagy hibákat követ el a 
hangalaki változások magyarázásában. 

Leginkább kitűnik azonban gyöngéje dolgozatának harmadik ré-
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szében, a melyben betűrend szerint elsorolja a népnyelvben meghonoso
dott latin eredetű szókat, szám szerint úgy hatodfél százat. 

ElsŐ megjegyzésem erre az : hogy RELL vagy nem érti jól a latin 
nyelvet, a mennyiben az idézte források latin szavainak jó részét nem 
ismerte fel; vagy pedig csak nagyon felületesen tanulmányozta forrásait. 
Egyik esetben sem érdemel dicséretet. 

Nagy hibának tartom másodszor, hogy nem (vagy csak kevés he
lyen) idézi a forrást, melyik népnyelvi közlésben találta ezt vagy azt 
a szót. Ha népszerű értekezést írt volna, akkor érteném ezen eljárást, de 
úgy gondolom — szakférfiak számára akart dolgozni. RELL csak nem 
kivánhatja tőlünk, hogy minden puszta állítását valónak vegyük! Ehhez 
nagyobb tekintélyre volna szüksége! 

A szóknak egyik része mellé oda teszi a jelentést (természetesen 
legtöbbször csak egyet), míg a másik nagy csomó mellől egészen elhagyja 
s az olvasóra bízza a kitalálását. A jelentésben* fejlődést meg egészen fölös
legesnek tartja magyarázni. 

Az átvett szókat latinosan, sőt vegyesen is irja. Ilyen alakokat ta
lálunk teszem nála : akczidentia, akcentus, cérnái, pödex, skutica, /ca-
dentia stb. 

De nem folytatom tovább e hibák felsorolását, hanem áttérek azon 
állításomnak igazolására, hogy RELL forrásait csak sebtében s felületesen 
tanulmányozta keresztül. Én ugyanezekből s még néhány másból a kö
vetkező elég nagy számú pótlást gyűjtöttem össze a népnyelvbeli latin 
elemekhez.*) 

Abdái (MTsz.): tákol, told, illeszt — lat. aytare: illeszt, alkalmaz. 
Agyitor (Kosz. T. 46. Köv. 20.): hadi biró — lat. auditor: 

hadi biró (1. PPB. 663.) 
Agyutányos (MTsz.): segédtiszt — a lat. adiutans: segítő magya

rosított ivadéka. 
Ajang, ajangol (MTsz.): 1. restell, szégyell, átall; 2. haboz, kétke

dik — igen valószínűleg a lat. angi: aggódik, nyugtalankodik, gyötrődik 
igéből származott. 

Ákics (MTsz.) : tövis — lat. acus: tű, hegy. Az -us, -ics változásra 
vö. glóbus > golyóbics, gradus > garádics stb. 

*) Forrásaim: MTsz. = SZINNYEI, Magyar Tájszótár. — Nyr. = 
Nyelvőr. — AGy. = ARANY-GYULAI népkölt. gyűjteménye. — Szn. = KÁL-
MÁNY, Szeged népe. — Kosz. — KÁLMÁNY, Koszorúk. — Ad. = THALY, 
Adalékok. — VE. = THALY, Vitézi énekek. — BD. — BAKÓTI, Kisded Szó
tár. — Erd. = ERDÉLYI J. Népdalok és mondák. — Kőv. = KŐVÁRI, Göcseji 
népdalok. — Szék. = Székely népköltés-gyűjteménye. — Bh. = KŐSZEGHY, 
Bercsényi házassága. — AC. == Actio Curiosa. —• Sokf. = SÁNDOR, Sokféle. 
A -f-tel jelölt szók megvannak RELLnél, de valami hibával. 
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Akszéntdl (Szn. 1 : 234.): besoroz, megnyer, verbuvál — lat. assen-
tari: kedvét keresi, hízeleg. 

Alafdl (MTsz.): megver — lat. alapa: pofon, arczul csapás. 
Amicze (Köznyelv): barátom —- lat. amice : u. a. 
+ Angdria (MTsz.): 1. fizetési részlet; 2. zűrzavar — RELL sze

rint lat. angaria: szállító szolgálat, fuvarrobot. Nem ezzel a jelentéssel 
vettük át, hanem «a fizetésnek ideje» jelentéssel (1. PPB. 47.). 

Angolna, ángvilla, ingola (MTsz.): angolna — lat. angvilla: u. a. 
Angyélika (MTsz.): szines papiros — a lat. angelicus melléknév

nek nőnemű alakja. 
Anuydl (MTsz.): beleegyezik, rááll — lat. annuere: u. a. 
+ Aperté (MTsz): nyíltan, egyenesen — lat. aperte: u. a. BELL 

apertén alakkal közli, holott így csak egy helyen ismerik. 
+ Apetitus, dpitus (MTsz.): étvágy — RELL SZ. lat. appetitus : 

vágy általában; pedig helyesen: appetitus cibi (1. PPB. 55. 1.): étvágy. 
Aprikál (Sokf.): alkalmaz, illeszt — lat. applicare: u. a. 
+ Arguvdl, drbuvdl (MTsz.): 1. rimánkodik, kunyorál; 2. alkudo

zik ; 3. felesel; 4. áldogáll, ácsorog; 5. czéltalanul ide s tova lézeng — 
lat. arguere: vádol, fedd, dorgál, megczáfol. RELL a magyar alaknak csak 
második értelmét közli. 

Arjányos-hitű (MTsz.): hitetlen — lat. Ariánus: Árián követője, 
hivője. 

Aroma (Köznyelv): zamat, íz — lat. aroma: fűszerszám. 
Auditor (AGy. 1: 286.): hadbiró — lat. auditor: u. a. Vö. föntebb 

agyitor. 
Baris (MTsz.): barna disznó vagy kutya; bari (MTsz.): a kin jegy 

van — a középkori lat. barrus: fekete (Du Cange) ivadéka. 
Czibére (MTsz.): levesétel — lat. cibaria: eledel. 
Czikória (MTsz.): tavaszi vad saláta — talán a lat. cichorea: ka

táng elváltozott értelmű származéka. 
Czipellüs (MTsz.): czipő — kozépk. lat. zipellus: lábravaló. (Du 

Cange. j 
Czinadonia (Nyr 23 : 94.): gyógyító fű ; czinadd (MTsz.) — lat. 

chelidonia: vére hulló fű (PPB.). 
Czitora, czitera (MTsz.): czitera — lat. cithara: u. a. 
Csimasz, csemez, csömöz (MTsz.): 1. poloska; 2. cserebogár ku-

kacza, pondrója, bábja — lat. cymex: poloska. 
Dehonesztdl (Szék. 2 : 35.): ócsárol, szidalmaz — lat. dehonestare: 

meggyalázni. 
Devóczid (AC. 161.): áhítat — lat. devotio: u. a. 
Dérgál, derzál, derzsál (MTsz.): 1. mángorol; 2. a len gubáját'le-

szakasztja a gerebenen ; 3. reszel, gyalul — lat. tergere : letöröl, letisztít. 
A derzál és derzsál alakok u. e. igének tersare gyakorító formájából 
eredtek. 

+ Diéta (AGy. 2 : 165.): országgyűlés — lat. dioeta: bizonyos 
napra rendelt országgyűlés. (PPB.) RELL közöl egy diétá-t, de jelentés 
nélkül; alkalmasint a «rendes életmód* értelmű diétá-t érti rajta. 

Dika (Ad. 1 : 289): büntetés — lat. dica: kereset, per. 
Diktál (Sokf. 12 : 183.): előremond — lat. dictare: u. a. 
Dilektor (SzN. 1 :213.): intéző, igazgató — lat. direktor: intéző. 
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Diligó (Ad. 1 : 305.): szerető — a lat. diligo: szeretek igének fő
névi alkalmazása. 

Diplomáz (Kosz. 2 : 169.): okoskodik — a lat. diploma: oklevél 
átvitt értelmű igei származéka. 

Dispoziczió (Dunántúl) : rendelkezés, parancsolat (a felügyelő cse
lédek számára) — lat. dispositio: u. a. 

Drabális (Nyr. 26 : 382.): megtermett — lat. trabalis: gerenda 
nagyságú. 

Duflomos, duplomos (MTsz.): kétszeres — a lat. duplum: kétszer, 
-os képzős mássá. 

Durcza (MTsz.): a kenyérnek sülós közben kihasadt és kiduzzadt 
része, gyürkéje; duccza, dúccza, dúcz, dócz: u. a.; durczás: 1. gyürkés; 
2. daczos, makranczos •— hitem szerint a latin duritia: keménység, meg
keményedés főnévnek ivadékai. A dúcz, dócz alak azért veszthette el végső 
-a-ját, mivel személyragnak vették. MBLICH az «inoboediens ; daczos, en
gedetlen" értelmű melléknévi formát a német trutz főnévvel köti rokon
ságba (Nyr. 24 :159. 1.); de én a lat. duritia-Ysl való rokonságát való-
szinűbbnek tartom. Könnyen lehetséges azonban, hogy a durcza szó nem 
közvetlenül a latinból, hanem az olaszból került át hozzánk: ol. durezza 
( < lat. duritia) > durcza. 

-t- Egzaktor, egzsektor (MTsz. Erd. 1 : 243.): adószedő, adóbehajtó 
— lat. exactor: behajtó. BELL szer. ekszaktor: hivatalnok! 

Egzekvál (AGy. 1 : 283. Kosz. 2 : 36. Dtúl.): behajt, végrehajt — 
lat . exsequi: u. a. 

Emendál (Sokf. 12 : 183.): kijavít — lat. emendare: u. a. 
Esenczia (MTsz.): 1. magától leszivárgó aszúié ; 2. pálinka — lat. 

essentia : valaminek állata, lényege, veleje. 
Esztra-ruha (SzN. 3 : 38.): ünneplő ruha — a lat. extra: kivül, 

külön praepositióval való összetétel. 
Fábrika (Köznyelv): gyár — lat. fabrica: műhely. 
Fabidáz (Bh. 31.): példáz — a lat. fabula: igei leszármazottja. 
-f Fácziáz (MTsz.): eljár, cselekszik — lat. facio: u. a. BELL sze

rint «olyan emberről mondják, kinek a beszéde tele van latin szavakkal.* 
Nagy tévedésben van ; a MTsz.-t egészen félreértette, mert ott ezt talál
juk : Olyan ember elbeszélésében fordul elő, a «kinek beszéde tele van 
elferdített latin szavakkal" (vö. könnyen is fdczidztam én akkor). 

Fidélis (MTsz.): fogamutogató, szineskedő — lat. fidelis: hű, 
őszinte, bizalmas. 

Fiktiira (MTsz.): Tréfálkodás, pajzánkodás, enyelgós ; fikturás, 
fiktoriás (MTsz.): tréfálkozó, bohóskodó, pajzánkodó, enyelgő ; faktúra 
(MTsz.): furfangoskodás, cselszövés, ármánykodás; fakturas, faktorás 
(MTsz.): 1. furfangos, cselszövő; 2. durczás, kemény, indulatos — lat. 
fictura: alkotás, képezés ; azután : ámítás, színlés. A faktúra, fakturas 
alakok is valószínűleg ebből lettek hangzóilleszkedéssel, nem pedig a. 
faktúra: csinálmány szóból. 

Fragmonta (Sokf. 12 : 183.): töredék — a lat. fragmentum: u. a. 
többes számi alakja. 

Fringyia (NSzót.): finom vasból készített kard — lat. machaera 
Phrygia: phrygiai kard. 

Gargarizál (MTsz.): bugyogtat (vizet) — lat. gargarisáre: u. a. 
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Gyenyerális (MTsz. KŐv. 34.): tábornok — lat. generális: általá
nos, közönséges ; azután az újabb latinságban : táborfő. 

Gyestál (Sokf. 12 : 183.): visel, hord — lat. gestare : u. a. 
+ Humor, hunyor (MTsz.): 1. kedv ; 2. természet — lat. humor: 

nedv; az újabb használat szerint: kedv. RELL csak kikapta a MTsz.-ból 
a kutya-humor formát (még ezt is hibásan, mert helyesen így van : kutya 
hunyorít ember: kutya természetű) s ráfogja, hogy «akaratosság» a je
lentése. 

Impedijál (Ad. 2 : 360.): akadékoskodik, akadályoz — lat. im-
pedire: u. a. 

Indikál (Ad. 1 : 9 . ) : szab, határoz — lat. indicare v. indicere: ki
hirdet, megparancsol. 

+ Instelláczió (Dtúl.): beiktatás — lat. installatio: u. a. RELL csak 
a régiségből közli. 

Inszurgens (AG-y. 3 : 270.) : fölkelő, lázadó a hatalom ellen — in-
surgens: u. a. 

Invitál (Köznyelv.): meghív — lat. invitare: u. a. 
Iskola, éskája (MTsz.): létra — lat. scala: u. a. 
Kakál (Köznyelv.): — lat. cacare. 
Kaláris, galáris (MTsz.): fényes üveggyöngy — lat. corallis: ko-

rálkő. A NySz.-ban még ily értelemmel találjuk. KOVÁCS azt tartja, hogy 
közvetlenül a szlávságból kaptuk (19. 1.), de ez nem valószínű. 

Kámzsa (MTsz.): 1. vastag daróczruha ; 2. szoknya — középkori 
latin camisa, camisia : ing. KÖRÖSI az olasz camieia alakkal köti rokon
ságba ; de a latinból való származása valószínűbb. 

Kanczellária (Köznyelv.): Írószoba — újabb lat. cancellaria: u. a. 
Kántor-böjt (Köznyelv.) ; negyed évi böjt — lat. ieiunium quattuor 

temporum: u. a. 
Kapás (MTsz.): fogékony, képes valamire — lat. capax: u. a. 
Kápsa (MTsz.): tarisznya — lat. capsa: szelencze, tok, tartó. 
+ Kápsál (MTsz.): kéreget — RELL szerint a lat. capesso igének 

ivadéka, holott nyilvánvalóan a kápsa főnévnek igei származéka. 
Kasszál (Dtúl.): megsemmisít — középk. lat. cassare u. a. 
Kiria (MTsz.): lárma, zajos beszélgetés, kiabálás — valószínűleg 

a templomban sokszor hallható görög-latin Kyrie eleison: Uram irgalmazz 
kitételből származott. Ugyanerre mehet vissza a kírie (MTsz.): czudar, 
csúf szóalak is. 

Kófítál (MTsz.): ügyet vet, törődik — a lat. confiteri: megvall, val
lomást tesz igének elváltozott jelentésű mássá. 

Kókonya (MTsz.): 1. húsvéti szentelt eledel; 2. a húsvéti sonka-. 
val főtt tojás — a lat. coquinus: konyhai, főzéshez tartozó melléknév 
többes semleges coquina alakjának ivadéka; vagy pedig a coquina: konyha 
főnévből lett kapcsolati átvitellel. Lehet az olasz cuccagna szóalak szár
mazéka is. 

Kólika (MTsz.): nyavalya; kólikás (MTsz.): 1. nyavalyás; 2. fél
eszű — lat. passió colica: u. a. 

Kommé'ndds (AG-y. 1 : 292.): parancsoló, vezér — újabb lat. com-
mendans v. commandans: parancsoló. 

Kompaktor, kompektor (MTsz.): könyvkötő — ujabbkori lat. com-
pactor: összekötő. 
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Kompetái (MTsz.): társalog, pajtáskodik — újabbkori lat. compac-
tare: összeköt, összeszerkeszt. 

Kompostor (MTsz.): a szövőszék, lábitója — valószínűleg a latin 
compositor: összerakó, összeszerkesztő, rendező szóalakból való. 

+ Konczionátor (Erd. 1 : 169.): szónok — lat. concionator: buj
togató, lázító szónok. EELL nem ismeri a jelentését. 

Konfektum (Bh. 122.): csemege — lat. confectum: megszerzés, 
ráadás. 

Konfesztor (SzN. 1 : 213.): hitvalló — lat. confessor: keresztény 
hitvalló. 

+ Kontraktus, kontrektus (MTsz. Erd. 3 : 330.) : szerződés ; szer
ződőlevél — lat. contractus: megegyezés, szerződés. EELL szerint ((köte
lezvény) a jelentése. 

Korozsma (MTsz.): keresztelői ajándék — KOVÁCS GY. szerint a 
görög-lat. chrisma ivadéka (22. 1.); MIKLOSICH ellenben az úszl. krisma : 
u. a. alakból származtatja (Nyr. 11 : 269.). Egyiknek sincsen igaza, mert 
igazában a lat. charisma: ajándék, kedveskedés szóból eredt. 

Körbicz, körbecz (MTsz.): kosár, kosárka — lat. corbis: u. a. 
Krápulás (Sokf. 12 : 183.): részeges, iszákos — lat. crapula: ré-

szegeskedés. 
Krizma (Köznyelv.): szentelt olaj — lat. chrisma: u. a. 
Kuczifer (Szék. 2.): keresztvivő •— egyh. lat. crucifer: u. a. 
Kujter (MTsz.): kés — lat. culter: u. a. 
Kurta (Köznyelv): rövid — a lat. curtus: u. a. melléknévnek nő

nemű alakja. KŐEÖSI az olasz corta-hó\ származtatja (Nyr. 13.); de hibá
san ; mert ha ebből eredt volna, akkor korta volna az alakja. 

Kuruzsmál, guruzsmál (MTsz.): kuruzsol — valószínűleg az egy
házi latin charisma: kegyszer szóalakból alakították. Az egyházi kegy
szerekkel tudvalevőleg különösen a régebbi időben igen sok babonaságot 
űztek. A két u hangját a rokon értelmű kuruzsol ige hatása alatt kapta. 

Lakszál (Sokf. 12 : 183.): tagit — lat. laxare: u. a. 
Lantorna (BD. PPB.): bélhártya, vékony átlátszó bőr, a melyet 

régenten ablaknak használtak (vö. lantorna-ablak BD.) — lat. laterna: 
lámpás. 

Lebériom (Nyr. 26 : 189.): nagy készülődés — lat. rebellium: for
radalom, pártütés. 

Levelonga (MTsz.): hosszú lebegő kabát — a levis: könnyű és a 
longus: hosszú melléknevek újabbkori levilongus összetételének nőnemű 
alakjából keletkezett. 

Liktáriom (BD. PPB.) : lekvár, gyümölcsíz — lat. conditum elec-
tuarium: u. a. 

+ Limbus (MTsz.): posványos, süppedékes hely, ingovány — közép
kori latin limpus vagy limphus: ingovány. BELL nem közli a jelentését. 

Luksus (MTsz.) : finom liszt — a lat. luxus: fényűzés szónak át
vitt értelmű ivadéka. 

Lumináczió (Dtúl): kivilágítás — lat. illuminatio : u. a. 
Lunátikus (Nyr. 25 : 335.): szeszélyes, holdas — lat. lunaticus : 

holdas. 
Majoránna (MTsz. Kosz. 1 : 82.): — lat. origanum maioranna: 

növényfaj. 
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+ Makula (MTsz.): csipetnyi, mákszemnyi — lat. macula: folt, 
pecsét. BELL nem közli a jelentésót. 

+ Mártér, mártír (MTsz. SzN. 1 : 213.): vértanú — lat. martyr: 
u. a. RELL a mártér változatot nem ismeri, 

4- Mártiromság (Erd. 1 : 136.): vértanúság — a lat. martyrium-
riak -ság képzővel bővült származéka. KELL helytelenül származtatja a 
martyr formából. 

Mátémátikos (Sokf. 12 : 184.): mennyiségtudós — lat. mathema-
ticus: u. a. 

Mélánkólikos (Sokf. 12 : 184.): epés, komor, magábazárt termé
szetű — lat. melancholicus: u. a. 

+ Mendikáns, mendikás, mentikás (Szék. 2:11., 76., AGy. 1:56.): 
kolduló diák — lat. mendicans: kolduló. RELL szerint: a protestáns pa
poknál szolga-féle, rendesen árva gyermek. 

Minisztráns (Szék. 2 : 1 1 . ) : a papnak segédkező gyerek — lat. 
ministráns: szolgálattevő. 

Miskuál (meg-) (MTsz.): rászed, megcsal — valószinüleg a latin 
miscere: elegyít, kever, zavar igének múlt idejű miscui alakjából fej
lődött. 

-f Mizére (MTsz.): irgalmasrendű barát — KELL szerint a mise-
reor: könyörülök igének miserere alakjából vonták el; de nagyon téved, 
mert nem ebből, hanem a misericordianus: irgalmasrendű szóalak
ból következtették ki. (Dunántúl mizeri-nek mondják az irgalmasrendű 
barátot.) 

Moníczió (SzN. 3 : 236.): sáncz, erődítvény — lat. munitio: erős
ség, vár. 

Monstránczia (Dtúl): szentségtartó — lat. monstrantia: u. a. 
Morczifikális (MTsz.): kötekedő — lat. mortificalis: halálos, ha

lált okozó; azután : sanyargató, gyötrő. 
M<yres (MTsz.): tisztesség, illedelem •— a lat. mos: szokás, erkölcs 

főnév többes számú móres alakjának átvétele. 
Mortifikál (MTsz.): sérteget — lat. mortijicare: gyötör, kínoz, 

sanyargat. 
Mula, mulya (MTsz.): 1. öszvér; 2. bamba, bárgyú, málészájú — 

lat. mula: nőstény öszvér. 
Muszka (Nyr. 25 : 431.): szúnyog — lat. musca: légy. 
Muta, muti (MTsz.): 1. süketnéma; 2. ügyetlen, gyáva, együgyű, 

bárgyú — a lat. mutus: néma melléknév nőnemű alakjának átvétele (a 
buta, kuka hatása alatt). 

Muritol, murit, muritál, murittyol, muruttyol (meg-) [MTsz.]: 
meghal, megdöglik —• a lat. moritur: meghal ivadéka. 

Mutáczió (Erd. 2 : 273.): változat; mutácziós (MTsz.): mestersé
ges, nehezen járó — lat. matatio: változás. 

Mutál (el-) [MTsz.]: elhalaszt — lat. mutare: elválaszt, felcserél, 
megváltoztat. 

Nárczissos (Sokf. 12 : 184.): nárcziszvirág — lat. narcissus: u. a. 
Negligál (AGy. 1 : 590.): elhanyagolja magát — lat. negligere: el

hanyagol. 
Odenezia (Dtúl): kihallgatás — lat. audentia: u. a. 
Óféról (be-) [MTsz.]: bejuttat — lat. ojf'erre: felajánl, eléállít. 
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4- Okula (MTsz.): szemüveg — EELL az ocidarium: u. a. elferdí
tett alakjának tartja, holott kikövetkeztetés útján jött létre ebből vagy 
esetleg az oculare-hó\. 

Okumldl (MTsz.): nézelődik, vizsgálgat, fürkész — nézetem szerint 
az oculare (ocularium)-hö\ elvont ókula szóalaknak ivadéka. De az sem 
lehetetlen, hogy az oculari: megvilágosodik, szemeskedik igéből kelet 
kezett. A közbevetett in alkalmasint a szemlél, kémlel igék hatásának 
eredménye benne. 

Orgona (Köznyelv): templomi hangszer — a lat. orgánum: szer
szám, eszköz többes számú alakjából való. 

Orgonista (Köznyelv): orgonán játszó — új. lat. organista: u. a. 
Pádímentom, pádémentom (MTsz.): padló — lat. pavimentum: u. 

a. A d mássalhangzó valószínűleg a padló-val való kombinálás folytán 
került bele. 

Panczilus (MTsz.): gyékényből font ütő, melylyel a gyerekek nagy
héten panczilusoznak: ütik a gazszálakat ( = zsidókat). Közben ezt 
mondják : ((Panczilus Pilátus, mé verted meg a Jézust!» — lat. Pontius 
Pilátus. 

Paraférnum (MTsz.): kelengye, nászhozomány — középkori latin 
paraphemum: menyasszonyi hozomány. 

Partikula (MTsz.): 1. birósági végzés ; 2. könyvből kivágott számla
lap ; 3. anyakönyvi kivonat — lat. partiddá: részecske, darabocska. 
Mind a három magyar jelentés átviteles. 

Pdskvillus, pdstilus (Sokf. 12 : 184 Nyr. 26 : 523): gúnyoló irat — 
lat. pasquillus: u, a. 

Passzus, pakszus, paksus (MTsz.): marhalevél — középk. lat. pas-
sus: védő levél. 

Pátens (AGy. 2 : 168.): meghagyás — középk. lat. pátens: enge
delem v. meghagyó levél. 

Perditus (MTsz.): elfajult, elvetemedett — lat. perditus: gonosz, 
elvetemült. 

+ Personatus, perszónátus (MTsz.): tekintélyttartó, nagy képű — 
lat. personatus: álarczos, elváltozott arczu. EELL felhozza ugyan, de hogy 
mibó'l lett, azt nem mondja meg. 

+ Pérsónids (MTsz.): tekintélyttartó, nagyképű — lat. persona: 
álorcza, személy. EELL szerint: «Perszóniás asszony, ki válogatósán 
beszél.» 

Pikszis (SzN. 1 : 74. Dtúl ) : szelencze •— lat. pyxis: u. a. 
Pirgál, pirkál (MTsz.): 1. kifejt a hüvelyéből (pl. babot); 2. nyit 

(szőllőt) — valószínűleg a lat. purgare: megtisztít igének származéka. 
Pirula, pilula (Köznyelv): orvosság-gömböcske — \a.t.pilula: u. a. 
Pityizál, pitizál (MTsz.): iszogat — középk. lat. pytisare: u. a. 
Podágra (Erd. 1 : 137.): köszvény — lat. podagra: u. a. 
Pompa (Köznyelv): ünnepség, ékesség — lat. pompa: u. a. 
Ponktomos, punktomos, funktomos (MTsz.): pontos — a lat. pun-

etum: pont szónak -os képzős változata. 
Povétds (SzN. 213.): diszes, ékes — la. poéta: költő ivadéka. 
PrUkszi (MTsz.): gazdasági tanuló — a lat. praxis: gyakorlás fő

névből rövidített alak. 
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Praktika (Köznyelv): ügyesség, ravaszság, cselvetés — lat. prac-
tiea: u. a. 

Preczeptor, preezektor (MTsz.): 1. tanitó; 2. megbizott szolga — 
lat. praeceptor : tanitó, parancsoló. 

Preguszta (VE. 1 : 385.): előzetes niegizlelés — kikövetkeztetett 
alak a pregusztál igéből, mely a lat. praegustare: előre megizlel ivadéka. 

+ Prepenáczió (MTsz.): nagykorcsma— lat. propinatio, a mely 
EBLL szerint a. m. tivornya, holott igazában : reáköszöntés, valakinek 
egészségére való ivás. 

Prinezipálus (MTsz.): násznagy — lat. principális: fő, följebb való. 
Pi'óezedál (Sokf. 12 : 184.): sikerül — lat. procedere: előremegy, 

sikerül. 
Próczessus (Sokf. 12:184.): lefolyás, előmenetel — lat. processus : 

előmenetel. 
Protestál (Köznyelv): tiltakozik — lat. protestari: u. a. 
Provokál (Köznyelv): 1. ingerel; 2. párbajra kihív — lat. provo-

care: u. a. 
Pidpitom (Sokf. 12 : 184.): állvány, polcz — lat. pulpitum: u. a. 
+ Pundus (Dtúl): az ingaórának nehezékje — lat. pondus: súly. 

BELL pondus alakkal közli. 
Puntus (AGy. 1:17.): pont — lat. punctus: u. a. 
Purgál (Köznyelv) : megtisztít — lat. purgare: megtisztít. Vö. 

föntebb pirgál. 
Rebellis (Erd. 1 : 335.): fölkelő, lázadó, ellenszegülő — lat. rebel

lis : u. a. 
4- Regnál (MTsz.): kunyorál, makacsul kér, rimánkodik — latin 

regnare: uralkodik, hatalmaskodik, felülkerekedik. BELL csak a régiség
ből közli eredeti jelentésével. 

Reguláris (baka) [SzN. 3 : 52.): rendes, közös (baka) — lat. regu
láris: szabályszerű, törvényes. 

Regulás (MTsz.): szigorú, kardos — lat. regula: szabály, törvény. 
Rejicziál (Erd. 3 : 105.): visszautasít, visszavet — lat. reiicere .u. a. 
Rekognoskál (Sokf. 12 : 184.): utána néz, megvizsgál, megszámlál 

— lat. recognoscere: u. a. 
Rekomendál (Dtúl. Sokf. 12 : 184.): tanácsol, javasol — lat. re-

commendare: u. a. 
Rékordál (Nyr. 26 : 523.): kiabál — a lat. recordari: visszaemlé

kezik elváltoztatott jelentésű ivadéka. 
Rekreácziózik, lékrácziózik (MTsz.): sétál •— lat. recreatio: fel

üdülés. 
Respekta (MTsz.): messzelátó — a respektál igéből való kikövet-

keztetés. 
Respektál (Köznyelv): tekintetbe vesz — lat. respektare: u. a. 
Respektus (Dtúl): tekintély — lat. respectus: hátratekintés ; azu

tán : tekintet. 
Restás (MTsz.): hátralékban levő adós — lat. restans: hátrama

radó, hátralevő. 
Rigya (MTsz.): ladikkal nehezen járható, zsombékos, buczkás, 

torzszsal vegyes nádas hely — talán a lat. rignus: vizes, nedves mellék
névnek nőnemű rigua alakjából való. 
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+ Ttoráté (Erd. 2 : 248. Köznyelv): ádventi hajnali mise — latin 
rorate: harmatozzatok. Ezzel a szóval kezdődnek a hajnali misék. BELL 
szerint a roratae (?)-ból való ! 

Róta (MTsz.): 1. kör; 2. kiszabott időforgás ; rótás (MTsz.): J. 
labdajáték; 2. szakadozott, bizonyos helyeket érintő — lat. rota: kerék, 
kör, kerekség, kerülés. 

Rozsólis (NSzót.): édes (fűszeres) pálinka — lat. ros solis: illatos 
növény: sonnenthau; harmatfű. Alkalmasint ezzel készítik. 

+ Sákramentom (VE. 2 : 119. Köznyelv): szentség •— lat. sacra-
mentum: u. a. EBLL sakrámentom alakkal ismeri. 

Salétrom, slétorom (MTsz., Köznyelv) — régi szótárainkban: sal 
nitri. Azonban nem ebből, hanem a sal nitrum formából lett. 

Saramontá, seremonta (MTsz.): száraz szőlővenyige — lat. sar-
menta: vékony ágak, galyak. KÖRÖSI (Nyr. 21.) az olaszból származtatja ; 
de épúgy lehet vitatni latin eredetét is. 

+ Sillenczió, szilenczió (MTsz.): négyszemköztiség, suttyóm, titok 
•— a lat. silentium: hallgatás, csend főnévnek leggyakrabban használt 
silentio ablativusi alakjából keletkezett. BELL csak ennyit mond róla: 
szilenczióban van egy ledült ház: silentium, silentio esse. 

Sélye, zsélye (MTsz.): 1. ládaszerü lapos koporsó : ravatal; 2. sír
emlék, sír (NySz.); 3. Szent Mihály lova (NySz.) — lat. sella feralis: ha
lottas (halott-vivő) szék. MIKLOSICH hibásan származtatta az ószl. zaU: 
sepulcrum szóalakból. 

Sindikuskodik (MTsz.): kunyorál, esengve kér — valószínűleg a 
lat. syndicus: együtt mentő prókátor, szószóló (MA. PPB.) névből szár
mazott. 

-+- Státus (AGy. 2: 165., SzN. 3 : 165.): országrend — lat. status,: 
kirendelt, kiválasztott. BELL csak annyit mond róla, hogy Erdélyben az 
egyházkerület neve. 

Studencz (MTsz.): pörösködő, csalni akaró ember — lat. studens: 
igyekvő, törekvő, valamiben fáradozó. 

Suplencz (SzN. 1 : 213.): helyettes — lat. supplens: u. a. 
Suprál (MTsz.): vesszőkorbácscsal megver — talán a lat. supra: 

felett, rajta; -ra, -re praöpositióból alkották (v. ö. suprákol, suprikál 
MTsz.). 

Susáről (NSzót. BD.) : 1. susogva beszél, suttog, sugdos ; 2. alat
tomban rágalmaz ; 3. varázsol; susárló (MTsz.): varázsló, bűbájos — lat, 
susurrare: súg, susog, suttog, mormol, rágalmaz. Van a latinban susurro 
főnév is, melynek értelme : alattomban rágalmazó, szidalmazó ; de a su
sárló alak nem ebből, hanem susáról igéből való. 

Szenior (AGy. 1 : 590.): idősebb diák — lat. senior: idősebb. 
Szentencziáz (Kosz. 1 : 373.): összevissza beszél, fecseg, locsog — 

lat. sententia: vélemény, szavazat. 
Szesszió (Dtúl): telek, földbirtok — lat. sessio: ülés, lakóhely, 

jószág. 
Szinátor (Kosz. 2 : 53.): tanácsos — lat. senator: u. a. 
Szingyula, szingyola (NSzót., MTsz.): ringyó, szajha — lat. singula 

magányos nő. 
Szubtilis, szuptilis (MTsz.): 1. vékony ; 2. kiszabott — lat. subtüis: 

vékony. 
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Szuperéi (MTsz.): sikerül, jólmegy — alkalmasint a lat. superare: 
győz, felülhalad igéből való. 

+ Tálentom (NSzót., Sokf. 12 : 184.): elmebeli tehetség — latin 
talentum: 1. pénznem; 2. átvitten: elmebeli tehetség. KELL nem közli a 
jelentését. 

+ Téka (Nyr. 27: 141.): faliszekrény — lat. theca: tartótok, 
Iskátula. 

Teketória (Köznyelv): beszédbeli kacskaringó, kertelés — latin 
pictae tectoria (tectorium) linguae : csalárd, szóhimező, kertelő beszéd. 

Titulál (Köznyelv): czímez — lat. titulare: u. a. 
Tirányos (MTsz.): zsarnok, erőszakoskodó, hatalmaskodó — latin 

tyrannus. 
Trabális (Nyr. 4 : 72.): jól megtermett — lat. trabalis: u. a. Lásd 

föntebb drabális. 
Trakta (Köznyelv): vendégség — a lat. tractare: bánik, kezel 

(tárgyal) igéből lett traktál (még-): vendégel szóalakból való kikövet-
keztetés. 

Tunika (Kosz. 1 : 69., Köznyelv): czifra, fodros, úrias nőszoknya 
— lat. tuniea: ing, szoknya. 

Umbella: mennyezet; umbelláta: kocsi fedél (Dtúl) — az előbbi a 
lat. umbella: napernyő, az utóbbi pedig az ebből alakult umbellatus: er
nyős melléknévnek ivadéka. 

Vagál (Köznyelv): kóborol, csavarog — lat. vagari: u. a. 
Vekszál (Köznyelv): gyötör, ingerel — lat. vexare: u. a. 
Veteredik (még-) [BD. NSzót.]: megromlik, megpossad — való-

szinűleg a vetus: ó, régi melléknévnek veter változatából alkották -ed 
denominális igeképzővel. 

Vicze (pl. viczeispán. Köznyelv.): valaki helyett való, helyettes, 
al fungi aliena vice: valakinek helyette lenni, valakit helyettesíteni. 

Vidimusz (Nyr. 26 : 429.): vízkeresztkor a pappal járó minisztráns 
gyerek — a lat. vidimus: láttunk tréfás főnévi alkalmazása. 

Virgáz (Sokf. 12 : 185.): megvesszőz — lat. virga: vessző. 
Vizitál (Kosz. 1 : 144., Dtúl): megvizsgál — lat. visitare: u. a. 
Vizitáczió (SzN. 1 : 35., Dtúl): katonasorozás — lat. visitatio: meg

vizsgálás, meglátogatás. 
Zsálya (Kosz. 2 : 106., Köznyelv): növénynem — lat. salvia: u. a. 

MIKLOSICH helytelenül rokonítja a szb. slavuljáviü (Nyr. 11 : 567.). 
Zséllye, Zsöllye (Köznyelv): hátas karosszék — lat. sella: szék. 

(A régiségben rendszerint ezen összetételben: zséllye-szék v. ö. u. o. 
sécczél-szék.) 

Eme pótlásom körülbelül 210 latin eredetű szót foglal magában. 
A +-tel megjelöltek (úgy harmincz) feltalálhatók EELLnek gyűjtemé
nyében, de rendszerint valamely hibával; azért kijavítva bele kellett 
őket vennem kiegészítésembe. 

Hozzáadva most már e számot BELL gyűjtéséhez és levonva ebből 
a feltűnőbb hibákat, arra az eredményre jutunk, hogy eddig körülbelül 
800 kétségtelen latin eredetű szót tudunk kimutatni a népnyelvből. Azt 
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mondom — eddig, mert a jövőben ez a szám bizonyára még szaporodni 
fog egy csomóval. 

Láthatjuk tehát, hogy a nyelvünkbeli latin hatás nagyságra nézve 
méltóan sorozható a szláv és a német hatás mellé. 

BELL Lajost dicséret illeti meg érte, hogy tehetségéhez és tudásá
hoz képest az eddigi kutatóknál rendszeresebben foglalkozott eme hatás
sal. Hogy felületessége ós a latin nyelvben való csekély jártassága szá
mos nagy botlásra ragadta őt, azon nincs mit csodálkoznunk. Dolgoza
tának mindamellett hasznát fogja venni, a ki majd — nála nagyobb 
készülettel — a telje3 latin hatás tudományos feldolgozására vállalkozik. 

EÉTHEI PRIKKEL MARIÁN. 

A m a g y a r nyelv . 

BALASSA JÓZSEF : A magyar nyelv. A művelt közönség számára. Az Athenaeum 
kézikönyvtára, tört. és irod. sorozat XVIII. 1899. Kis 8-r. 172 1. 

Alig van általánosabb érdekű ós fontosságú tudomány a nyelv
tudománynál, hiszen gondolatközlésünk legfőbb eszközéről, a nyelvről 
szól, és mégis alig van tudomány, melyben a művelt nagyközönség tájé
kozatlanabb volna, mint ebben. Történelemre, irodalomra, földrajzra, 
művészetre özönével adják a felvilágosítást a lexikonok és ismerettárak, 
míg nyelvi kérdésekben közöuségünk alig támaszkodhatik másra, mint 
környezetétől nyert, nagyon is tarka és vegyes olvasmánytól táplált 
úgynevezett nyelvérzékére, némi hiányos iskolai emlékre ; tudatos isme
ret vajmi ritka. Pedig az érdeklődés megvan ; társasköreinkben nem rit
kák a nyelvi vitatkozások, napi lapjaink szerkesztői üzeneteiben állandók 
a nyelvi kérdések s az ügy iránt buzgó, de a dolog természeténél fogva 
nem mindig megbízható feleletek. 

Szakszerű könyvet és folyóiratot közönségünk nem igen forgat, 
könnyen és kellemesen tanító, népszerű színvonalú könyvünk pedig nem 
volt; mert SZENNYEI JÓZSEF «Magyar nyelve» inkább a középiskolai ta
nulmánynak összefoglalója, míg SIMONYI ZSIGMOND hasonló czímtí könyve 
már többé-kevésbbé egyetemi hallgatóknak szól, mindakettő tehát szin
tén szakszerűnek mondható. 

Ezen a hiányon akar segíteni BALASSA a czímben említett könyvé
vel. Könnyen érthető és vonzó módon adja elő a nyelvtudomány meg
állapított eredményeit, annyit, a mennyit művelt embernek tudnia kel
lene az anyanyelvéről. Két részben tárgyalja a magyar nyelv múltját és 
jelenét; az elsőben általában a művelt nyelvek felosztásáról szól, majd 
az ural-altáji nyelvcsoport ágairól s azokról a jellemző sajátságokról, 
melyek az indogermán ós sémita nyelvekből elválasztják; azután áttér a 
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finn-ugor nyelvek családjára, előadja rokonságuk bizonyítékait, a nyelvi 
szerkezet s a szókészlet egyezéseit. Az első rész második fejezetét a ma
gyar nyelv szókészletének szenteli és rámutat arra a művelődéstörté
neti tanulságra, melyet belőle kiolvashatunk. Egymásután tárgyalja szó
készletünk ősi finn-ugor törzsét, az iráni, mongol ós török elemeket, 
melyek népünk ősi lakóhelyére engednek következtetnünk; majd az idő 
folyamán fölvett szláv, német, olasz, latin, hódoltsági török jövevény
szavakat, még pedig igen szemléltető módon, a mennyiben mindig 
kiemeli a nyelvgazdagodás történelmi vonatkozásait is. Nem felejtkezik 
meg e helyen a szórványosabb jelenségekről sem, a tót, oláh, angol, spa
nyol, skandináv, franczia és nem európai nyelvekből átvett szavakról. 
Ezek után a nyelvgazdagodás ama módjairól szól, melyek a nyelvet ön
magából fejlesztik, különösen a nyelvfejlődés szeszélyeiről, melyek téve
désekkel, népetymologiával, tréfával, sőt sajtóhiba révén is növelik a szó
kincset ; a magam részéről helyén valónak találtam volna ha BALASSA itt 
a nyelvfejlődés ama folyamataira (értelem szűkülés és bővülés, keveredés, 
összetétel stb.) is czéloz, melyeket később a magyar nyelv szavairól szóló 
fejezetben tárgyal (96—112). Az említett fejezet végén a nyelvek törté
netében páratlan nyelvi forradalmunkkal, a nyelvújítással foglalkozik és 
megjelöli azt a józan álláspontot, melyet ma, midőn az egész küzdelem 
már a múlté, kell vele szemben elfoglalnunk. A harmadik fejezet a régi 
nyelvé. A kerethez mért terjedelemben ösmorteti nyelvemlékeinket, a 
változásokat, melyek első emlékeink óta estek nyelvünkben. A fejtege
tést érdekesebbé teszi itt a Königsbergi Töredéknek és az Ehrenfeld-
kódex egy lapjának mása, valamint legfontosabb emlékeinkből vett sze
melvények. 

Szemet szúr azonban itt, hogy míg a többi szemelvénynek mind 
betűszerinti, mind a mai olvasásra átírt szövegét közli, addig a Halotti 
Beszédnek pusztán mai olvasását adja, holott épen az eredeti szöveg 
volna az érdekes. 

A könyv második része nyelvünk jelenét tárgyalja; az első fejezet
ben a magyarság földrajzi elhelyeztetését, a nyelvjárások keletkezésének 
okait, a nyelvjárásokat elválasztó jellemző sajátságokat, majd egyenként 
a nyolcz nyelvjárást. Mint a régiségről szóló fejezetben, úgy itt is szemel
vények világosítják meg a tárgyalást. A fejezet vége pedig az irodalmi 
nyelv keletkezéséről és szerepéről szól. A könyv többi része tulajdonké
pen rendszeres nyelvtan, mely három részben, a hangtanban, szótanban 
és mondattanban foglalkozik a mai nyelv jelenségeivel és törvényeivel. 
Ezt megírni volt véleményem szerint a legnehezebb, mert nem szak
emberre nézve bizonyára ez a nyelv mathematikája a legszárazabb, mert 
keveset nyújt a képzeletnek ós szemléletnek; BALASSÁnak itt nem egy 
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iielyt derekasan kellett birkóznia, hogy találó megjegyzésekkel, változa
tos példákkal segítsen a ragok és képzők, beszéd- és mondatrészek, fő-
és mellékmondatok nem épen népszerű sokadalmán. 

A mi a könyv elrendezését illeti, könnyebb megértés czéljából ta
lán czélszerűbb lett volna a nyelv jelenéről szóló részt a múltat tár
gyaló elé t enn i ; mert a nyelvrokonság, a szókészlet s a régi nyelv fejte
getése sok olyan ösmeretet kíván, mely a könyvben csak utóbb fordul 
elo; különösen sok a hangtani vonatkozás, szakkifejezés, pedig ezek is
merete nélkül az első fejezet megértése nem teljes. Ugyanilyen okból a 
népnyelv tárgyalását is a nyelvtan után tettem volna. 

Kisebb megjegyzéseim még a következők volnának. 
A jövevényszavak fejezetében a Idncsa szó előbb a tót elemek közé, 

van sorozva (24. 1.), majd lánchsa alakkal az olaszok közé (28. 1.); ép így 
az esztena is egyaránt áll a tót (24. 1.) s az oláh (29. 1.) szavak közt. 

Az olasz pagliaccio-t véleményem szerint közvetett úton kaptuk 
Bécsen á t ; az osztrák pojátzd sokkal közelebb áll hangzásra a mi pojá-
mnkhoz, mint az eredeti olasz pajazza. (28. 1. — V. ö. Nyr. 14 : 66.). 

Nem szakértő előtt nem eléggé világos a zönge, zönge nélküli és 
zöngés hangok megkülönböztetése ; a két utóbbi helyett ezt használnám : 
zönge nélküli vagy zöngétlen és zöngés mássalhangzó. 

Tollhibának kell néznünk azt az állítást, hogy a torokhangokat 
«a nyelv hegyét vagy hátát a szájpadlás közepéhez téve képezzük* ; itt a 
nyelv hegye helyett hátsó rész-t kell értenünk (85 1.). 

Azt hiszem, a hangsúly kérdésében nem mondhatjuk általános 
törvénynek, hogy «a páratlan tagok nyomatéka mindig valamivel na
gyobb, mint a párosaké», mert van elég eset, mikor a másodhangsúly 
nem a harmadik, hanem a negyedik szótagra esik, sőt a harmadik szó
tagot kihagyva még hátrább is, akkor természetesen ismét páratlanra 
például: változtaía'sa, elkerülendő, elkeseredése (88. 1.). 

Ep így a kérdő' hangsúly, megfigyelésem szerint, nem emelkedik 
utolsó szaváig a mondatnak, ha ez az utolsó mindjárt egytagú is, hanem 
már az utolsó előttivel éri legmagasabb fokát, az utolsóval megint alá-
hanyatlik. BALASSA például így jelöli ennek a mondatnak a hanghordo
zását : Megint itt vagy ? Én így jelölném : Megint i t t vagy? (az álló sze
dés a mély hangot, a dőlt a középfokút, a vastag a magasat jelöli), sőt 
olyan kérdés is lehet, mely magassal kezdi: Hová megyünk ? — Ez alka
lommal azonban ezt nem tárgyalhatjuk bővebben. 

Meglepő újítással találkozunk a mondattanban, tudtommal legalább 
újítás. A mellérendelt mondatokból álló összetett mondatot ugyanis 
mondatsornak (163. 1.), azt pedig, melyben alárendelt mondat van : 
mondatszerkezetnek nevezi (165. 1.). A szerző előtt bizonyosan a német 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. 2 3 

t 
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nyelvtannak czélszertí Satzverbindung és Satzgefüge kifejezései lebegtek, 
melyek egy szóval fejezik ki az összetett mondat tagjainak viszonyát, a 
mit mi eddig csak körülírással tehettünk. En mindazonáltal nem tartom 
szerencsésnek a kifejezések megválasztását, mert nem eléggé kifejezők, 
nem mondják meg a dolog valóját; a mondatsor még csak hagyján, bár 
ez sem mondja meg, hogy a sor tagjai miképen viszonylanak egymáshoz ; 
hanem a mondatszerkezet épenséggel nem fogadható el erre a czélra, 
minthogy már úgyis, még pedig régóta le van foglalva a mondatfűzés 
általános kifejezésének. Szerintem mindenféle összetett mondat tulajdon
képen mondatszerkezet, és lehet aztán mellérendelő, vagy alárendelő 
(mondatJszerkezet; ezek ugyan régi kifejezések, meg hosszúak is, de talán 
a legjobbak is. 

Ezek a megjegyzések azonban mind csak csekély nézeteltérések és 
épenséggel nem vonnak le semmit a könyv becséből. Mindenesetre kívá
natos, hogy ez a jeles munka minél nagyobb körben terjeszszen nemcsak 
érdeklődést anyanyelvünk iránt, hanem igazán tudatos ismeretet is, 

TOLNAI VILMOS. 

Indogermán nyelvészeti folyóirat. 

Indugermanische For.schungen. Zeifcschrift für indogermanische Sprach- und 
Altertumskunde, herausgegeben von Kari Brugmann und Wilhelm 
Streitbay. VIII. és IX. köt. Strassburg, Trübner. 1898. 

VIII. 
A nyolczadik kötet több oly dolgozatot tartalmaz, a mely az 

általános indogermán nyelvészet egyes kérdéseiről szól. 
LORENTZ F. Zu den idg. io-Prásentien czímű értekezésében ez igei 

osztálynak fejlődéstörténetével foglalkozik. Az eddigi felfogással szem
ben (v. ö. BRUGMANN, Grundr. II , 2, 1059. s k. 1.) kifejti, hogy e kategó
riában voltak meghosszabbodott tőhangzós igék is (ói. madyati ; gót 
skewjan= idg. *skeqiö~; litv. stégiu, grébiu). Ide tartozik az ói. is- aoristus 
sing. 2. és 3. személye i s : 2. *sadls, 3. *sadit (idg. *sedis, *sedlt); ezek
nek a germánban 2. *setis, *setiz és 3. *se~tí felelnének meg s ez alakok 
csakugyan meg is vannak a gótban: seteis, séti, csakhogy itt a praet. 
optativus sing. 2. és 3. személyének alakjai (eredetileg injunctivus-alakok 
voltak). LORENTZ szerint ezekből az alakokból jutott az e a praet. ind. 
duálisába és plurálisába is (setu, sitiim), s így ő elveti BRUGMANN nézetét, 
mely szerint az e-féle perfectumtypus már ősnyelvi volt (v. ö. NyK. 28, 
343. és 463. L), épúgy elveti BARTHOLOMAE (NyK. 28, 340), MICHELS (U. O. 

347.) és STREITBERG (U. O. 475.) magyarázatait is. Majd azokat a io-prae-
senseket beszéli meg, a melyeknek tőhangzója normális fokú (ói. jasyati 
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fiaryati, gör. ei'poj, lat. aperio) és azokat, a melyeké gyöngült fokú (gör. 
hko, lat. morior, gót hulja), szól a képző alakjairól (idg. -io- : -ie- és -l-: 
•i-) és ez alakoknak az egyes nyelvekben való eloszlásáról s végül az ó's-
nyelvi állapot reconstruálását kisérli meg. I t t a következő eredményekre 
ju t : 1. egy *sédeieti alakból (egy *sedi4i alak közvetítésével) *sédiü lesz; 
2. ha az ige enklitikus : a *pró sedeieti alakból *pró sediti lesz ; 3. *se-
deiéti-ből *sediéti lesz; 4. enklisisben *prósedeieti alakból *prózduilesz 
Kifejti, hogy az ősnyelvi vocalis-gyöngülés törvényei módosítandók (v. ö. 
NyK. 29., 121.); az első gyöngülésnél mindazok a vocalisok, a melyek nem 
voltak főhangsúlyosak, e, a, o hangokká lesznek (*pódöso: *pód<>so); később 
egy második gyöngülés állott be, a melynél a hangsúlytalan e, a, o vocali
sok elenyésznek; a mellékhangsúlyúak, ha zárt szótagba jutnak, megint 
teljes vocalisokká lesznek (e, a, o; tehát *pódos : +pódos) nyilt szótagban 
megmaradnak «, «, 0 hangoknak (idg. *uémeti : uémeti, ói. vámiti). Végül 
a gyökerek kétszótagúságára vonatkozólag koczkáztat egy pár megjegy
zést és kifejti, hogy nyomós okok vannak, a melyek e föltevés ellen szó-
lanak. 

BEADKE Péter (a ki értekezésének megjelenése előtt, 1897 márcz. 
7-én, elhunyt) a perfectumbeli ,kötőhangzó'-ról értekezik, a mely a 
szanszkritban i, a görögben a, a latinban ?', a gótban u alakban jelenik 
meg (ói. papt-i-má, gör. -a-fiev, -a-re, lat. sed-i-mus, g. sét-u-m). Kifejti, 
a mint azt már BARTHOLOMAE és részben BRUGMANN (Grundr. II , % 1270.1.) 
is föltették, hogy e .kötőhangzó' voltakép az -a végű gyökerek véghang
jának gyönge foka, 1. pl. ói. tasthimá, dadhimá, gör. iffrafisv, lat. steti-
mus, dedimus. Ez a hang azután analogikus úton mint,kötőhangzó' 
eredeti területének határain túl is terjedt. E terjedésnek folyamatait 
azután részletesen tárgyalja az értekező. 

HÍRT hangsúlytanulmányainak (v. ö.NyK. 28, 476 és 29, 119) hete
dikét közli Die thematischen Prásentien czím alatt. Az értekezés BRUG
MANN II . igei osztálya A és B typusának egymáshoz való viszonyával 
foglalkozik. HIET visszautasítja azt a föltevést, hogy a *bhéudhe és*bhudhé 
alakok egyazon paradigma különböző, irányú kiegyenlítődéséből magya-
rázandók. Az ősnyelvben a következő képzések voltak meg : 1. thema-
vocalis nélküli prsesens: +leíqmi, v. ö. litv. lekmi; 2. thema-vocalissal 
való aoristuspraesens: Hiqóm(i), Hiqe's(i); v. ö. gör. Xiftov; 3. thema-
vocalis nélküli s-aoristus: Héiqsm, v. ö. gör. iXeupa.; 4. thema-vocalis 
nélküli perfectum : Helóiqa, v. ö. gör. XéXonta. Minthogy a thema-vocalis 
nélküli alakok többségben voltak, a nyelvérzék így elemezte a formákat: 
Heiq-mi, Heiq-sm, *leloiq-a és liq-óm(i), azaz mindazt, a mi a mással
hangzó után következett, ragnak vette; így aztán az -om(i), -es(i), -et(i) 
ragokat a praesensre is alkalmazták, egy Heiq-esi alak sokkal világo-

23* 
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sabb is volt, mint Heiqs vagy Heiqsi. így magyarázandó tehát a gör. 
ÍÁCTTOV mellett a la'ntco praesens ; az eredetibbet a litv. lekmi tünteti fel. 
Az e, o, HIET szerint, a gyökérnek lényeges eleme, a melyet az aoristus-
ban a hangsúly hatása megó'rzött, a mely azonban a praesensben elveszett. 
A thematikus praesens azután megint újabb keletű ; tehát pl. a bhere- gy. 
eredetibb praesensét az ói. bharti (RV.) alak tünteti fel; a bhdrami stb. 
későbbi fejló'dósű. HIET szerint az ősnyelvben eredetileg nem voltak teljes 
fokú vocalissal bíró thematikus praesensek, ez újabb eredetű kategória, 
a mely azonban csakhamar igen termékenynyé vált. A szigmás aoristus 
és a perfectum thema-vocalis nélküli képzések: a hangsúly majd a 
gyökérre, majd a végzetre esett s így az e-o thema-vocalisnak minden 
körülmények közt el kellett enyésznie; pl. a ueide-tö perfectumalakjai: 
*uoíd-tha, uid-més (a perfectumban feltűnő d vocalis a ,nehéz gyökerek' 
második szótagjának maradványa, v. ö. ói. paptimd és gör. E7ZTT)-V). 
E szerint az e-o-igék, a melyeknek gyökérszótagjában teljes fokú vocalis 
van, nem bizonyítanak semmit ama hangsúlytörvény ellen, hogy a köz
vetlenül a hangsúly után álló vocalisok gyöngültek legnagyobb mér
tékben. 

BEENEKEE etymologiákat közöl. A ném. Éber (ófn. ebur, óizl. 
jqfurr) szót egy idg. *iW<oro-alakból származtatja (v. ö. ói. yábathi 
^egat ten ' ) ; az ószl. veprh ellenben az ói. vápati ,den Samen hinstreuen' 
gyökeréből való; a lat. aper eredete homályos. Szól továbbá az aln. 
Lüning, veréb' szó eredetéről (v. ö. ószl. klhvati ,picken'), a kfn. heiger és 
reiger ,kócsag' szók etymologiájáról stb. — MUCH a Duna"larpoq nevéről 
szól. E szó, melyet a görögök a thrákoktól vettek át, szerinte régibb 
*?'s-ros-ból való, v. ö. lesb. ípog, korkyr. lapóg, ói. isirds ,eilend, regsam, 
frisch'. Ugyanez a magyarázata a bajorországi Isar, a csehországi Iser, 
a franczia Isere stb. folyóneveknek (ezek az alakok minden valószínűség 
szerint kelta eredetűek). — FOY az ói. káprt ,membrum virile' szóról 
értekezik; ezzel egytövtíek a gör. xáirpog, lat. caper, óizl. hafr szók, a 
melyeknek eredeti jelentése ,hímnemű állat'. — LEUMANN az úgyn. 
bahuvrihi- össze tételek keletkezéséről szól. — MÜLLEB G. H. Das Genus 
der Indogermanen und seine ursprüngliche Bedeutung czímű czikkében 
a grammatikai nem kifejlődésének kérdését tárgyalja. GTEIMM Jakab — 
HüMBOLDT-ra való hivatkozással — tudvalevőleg azt a nézetet vallotta, 
hogy az őskori ember a termeszecbeli nemi különbséget képzeletében 
átvitte az egyes tárgyakra s így ezeknek neveire is («Das grammatische 
geschlecht ist eine, aber im frühesten zustande der sprache schon vor-
gegangene anwendung oder übertragung des natürlichen auf allé und 
jede nomina», Gramm. 3, 317., ós: «das grammatische genus ist eine in 
der phantasie der menschlichen sprache entsprungene ausdehnung des 
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natürlichen auf allé und jede gegenstánde», u. o. 346. 1.) E felfogással 
szemben BRUGMANN (TECHMER-féle Internation Zeitschr. f. alig. Sprach-
ívissensch. 4, 100 és Grundr. % 1, 100) kifejtette, hogy a formai különb
ség előbb volt meg, mint a nemre való vonatkozás : az -a- képzőnek pl. 
eredetileg nem volt az a functiója, hogy nőnemű lényeket jelöljön, hanem 
minthogy egy pár szó, a mely már gyökérbeli részénél fogva ,nő' jelen
tésű volt (pl. idg. tyena-) véletlenül -«-ra végződött, azért ez a képző a 
nőnem jelentését kezdte fölvenni s idővel az ily szók mintájára nőnemű 
újképzések alakultak (pl. az *efaios mellett a nőnemű állat megjelölésére 
*ekua stb.). BRUGMANN fejtegetéseivel szemben BOETHE a Grimm gramma
tikája III . kötete új kiadásának előszavában a régi felfogást igyekezett 
támogatni. A kérdésnek azóta egész kis irodalma fejlődött. MÜLLER 
szintén BRUGMANN álláspontjára helyezkedik, ő is későbbi fejlődésűnek 
tartja a grammatikai nemet s most azt kutatja, mily alapokon indult e 
fejlődés az indogermánságban. A genusjelek eredeti jelentését akarja 
megállapítani. Arra az eredményre jut, hogy az -s, mint a nom. jele, az 
érzékletnek, az -m, mint ,az accusativusnak és egyúttal a neutrumnak 
jele, a képzetnek a kifejezője (,Kasus der Wahrnehmung' és .Kasus der 
Vorstellung'); az elsőnek eredetibb jelentése a concretum, a másodiké 
az abstractum. A nőnemű -a- és -ié- képzők, a melyek az igerendszerben 
mint a conjunctivus és optativus képzői kerülnek elő, eredetileg ugyan
csak a képzelt személyt vagy tárgyat avagy annak elvont tulajdonságát 
jelölték. Eredetileg tehát — MÜLLER szerint — az indogermánságban 
csak két ,genus' volt: a concretumnak és az abstractumuak a megjelölés
módja ; a femininumnak és a neutrumnak (a masculinummal szemben) 
csak egy jelentése volt: az abstractióé. Az elvont neveket, pl. női tulaj
donságok neveit, később nőkre alkalmazták : az idg. *a,ena pl. eredetileg 
talán csak a szülést jelentette, később (abstractum pro concreto) a szülő 
nőt. A Proserpina, Flóra stb. nŐ-istenségek tulajdonkép a földmíves 
munkásságának egyes irányait jelölték. A nőneműeknek és az elvont 
főneveknek azért is vannak gyakran azonos képzőik, mivel az előbbiek 
gyakran az utóbbiakból keletkeztek. Később nem érezték már az eredeti 
abstractum és concretum-féle megkülönböztetést és ennek helyébe 
lépett a szavaknak látszólagos sexualizálása. 

Az árja nyelvészet körébe tartozik JOHANNSON czikke, melyben ind 
etymologiákat közöl, továbbá BARTHOLOMAE Arica ez. czikksorozatánakIX. 
fejezete, BAUNACK czikke, melyben a Rgvéda egy sorát magyarázza ; BANG 
az óperzsa ékfeliratok egyes vitás helyeiről értekezik. 

OSTHOFF görög és latin szófejtéseinek harmadik sorozatát (15— 
19. sz.) közli (az előző két sorozatról 1. NyK. 28, 464. 470.). Ezúttal a 
következő alakokat egyezteti egymással: 1. lat. postis, gör. Ttaazó.q, nap-
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rádeq, Ttapaaváq; a lat. postis szerinte *por-sti-s-bö\ való, első része idg. 
*PT"> a Per~ gyöngébb alakja, második része a st{h)a- ,állni' gyökérből 
van képezve; másai az ói. prsthám, ófn. Jirst stb.; — 2. lat.porticus,par-
tecta, temo (?), gör. tózoq, litv. tenkű, tekti, gót peihs, ófn. díhsala; 
idg. gyökerük teq- volna {porticus = idg. *pr-tequs vagy +pr-toqus); — 
3. lat. proceres,procum, orosz procí; — 4. lat. arceo, Orcus, gör. ápxéco, 
újperzsa arg, örm. ar^reí, litv. rakínti, ófn. n#tZ (úfn. Riegel) s tb. ; — 
5. lat. a$ws, gör. akpóq, akíotpóq, al<pt, gall. Albion (,Weissland'), ófn. 
albiz, ószl. lebedh ,hattyú', ugyanide tartozik az Alpes név is, gyökerük, 
OSTHOEF szerint, idg. lebh- (ennek gyöngült alakja Ibh-). 

THTJMB a görög kiejtéshez közöl adalékot. Figyelmeztet arra, mily 
fontos e kérdésben a görög szóknak és hangoknak keleti szövegek
ben való átírása, s azután HESS közleményei alapján (1. NyK. 28, 471) 
az egyiptomi görög kiejtés egyes jellemző sajátságait (hogy pl. a gutt. 
és dent. tenuist és médiát nem vagy csak nehezen különböztették meg) 
fejti ki. — Ugyanő egy másik czikkóben lehetőnek tartja, hogy egy 
1896-ban közölt vázafeliratnak Hpá<po5yxi szóalakjának kezdete az aspi
rált p kifejezése akart lenni. 

BEBNEKEB a latin nyelv primaer ip- igéinek ragozásáról szól. Rész
letesen megokolja azt a tételt, melyre már évekkel előbb jutott s melyet 
HÍRT {Idg. Akzent 196. 1.) és STREITBERG {Idg. F. 6, 152) közöltek is, 
hogy az eme latin igék suffixumának gyönge alakjában mutatkozó ingado
zás {i és t; pl. capis, de sagís) épúgy magyarázandó, mint a gót hafjis 
és sőkeis viszonya : rövid tőszótag után í, hosszú után I állott be. Hosszú 
tőszótag után mindig S-t találunk, tehát pl. audíre, dormire, haurire, 
ordiri, söpíre, vincire s tb. ; rövid tőszótag után körülbelül 45 esetben 
i-t, pl. cápio, ctipio, födio, filgio, iacio. mőrior, Örior, patior, quatio, 
rapio, sapio, specio. A szabály második pontjának vannak azonban kivé
telei i s : 10 esetben rövid tőszótag után is S-t találunk {rügíre; sálio, 
•aperio, venio,ferio, sepelio, amicio stb.). E kivételek okait igyekszik adni, 
leginkább az analógia hatását látja bennünk. E szerint pl. ruglre és 
muglre hosszú l je abból magyarázandó, hogy az állati hangokat utánzó 
igék különben mind -i-t mutatnak (minthogy hosszú tőszótagúak), pl. 
garrtre, grundire, hinnire stb. A venio hosszú í-jére nézve {venis, venimus, 
venítis) talán az íre, redire stb. alakok hatása tehető fel. Különben maga a 
•conjugatio is okot adhatott ingadozásra és különböző irányban való kie
gyenlítésre : a sing. 1. sz. és plur. 3. sz., továbbá a conj. praes. mind a két 
osztályban egyforma végzetü volt, így magyarázható a moritur és mori-
tur közti ingadozás, s ez az eset foroghatott fenn a ferio igénél is. — 
BRUGMANN a latin id mea refert kifejezés eredetének kérdésével foglal
kozik; szerinte ez ekkép származott: id ad (v. in) meas res fért ,das 
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fiihrt auf meine Angelegenheiten, geht auf meine Interessen, geht merne 
Interessen an' ; az -s elveszése hangtanilag megmagyarázható; a prae-
positio későbbi elmaradása pedig ugyanaz a jelenség, a melyet egyéb 
irányt jelölő accusativusoknál is tapasztalunk (domum ferre; venum Tre, 
daré). — PLÁNTA oszk-umbriai feliratok magyarázatához közöl ada
lékokat. 

Kelta nyelvészeti kérdést tárgyal Fov czikke : Zur Geschichte des 
idg. s im Kelti schen. 

A germán nyelvészet körébe tartozik THURNETSEN értekezése: Bpi~ 
rantenwechsel im Gotischen. THURNEYSEN itt részletesen tárgyalja azt a 
megfigyelését, amelyet röviden már KLÜGE közölt (1. NyK. 28, 116). 
A zöngés és zöngétlen spiránsoknak dissimilatión alapuló váltakozásáról 
van itt szó : közvetlenül hangsúlytalan vocalis után zöngés spiráns jelenik 
rneg, ha a szótag elején zöngétlen mássalhangzó van ; zöngétlen spiráns 
akkor, ha a szótagot kezdő mássalhangzó zöngés; tehát -tub- (a gót b 
spiráns-értékű), ellenben -duf-. E szabály szerint magyarázandók pl. a 
következő megfelelések: 1. z : s, hatiza : agisa; jukuzi : bérusjős; 
2. d : fi, wratódus : gaunőfius ; Huh (idei : magafiei; 3. g : h, wulfiags : 
stainahs ; 4. b : f, fraistubni, witubni : waldufni, wundufni. Ha a szótag 
elején két mássalhangzó van, akkor a zöngétlen mássalhangzóból és 
semivocalisból (j, w) álló hangcsoport úgy hat, mint a zöngétlen szótag
kezdet (tehát auhjódus, weitwőd-); a zöngétlen mássalhangzóból és 
liquidából álló hangcsoport ellenben úgy, mint a zöngés szótagkezdet 
(brőfirahans, niuklahs). E szabályok alól a következő kivételek vannak: 
1. a szóvégi spiránsok az ismeretes gót hangtörvény szerint mind zön
gétlenek (tehát a föntemlített hatiza dativusnak megfelelő nominativus 
hatis, épúgy mint az agisa nominativusa agis); 2. összetételek második 
tagja a simplex consonantismusához igazodik (weinagards, andaugi), de 
néha tán itt is hatott a hangtörvény (weinabasi s-szel, míg az ófn. béri r-je 
£-ből való); 3. a képzők kiegyenlítődés következtében gyakran csak egy
féle alakban mutatkoznak (pl. a -firő határozószó-képző), a ragok mindig 
egy alakban (pl. a melléknévragozásban -aizős, -aizé, -aiző, sohasem -s-szel; 
a passivum személyragjai -ada, -aidau sohasem £-vel). — LOEWE Noeh-
mals das schwache Práteritum des Germanischen ez. czikkében az e kér
désről kifejtett elméletét (1. NyK. 28, 352) főleg MICHELS ellenvetéseivel 
szemben új argumentumokkal igyekszik támogatni. Most is a ,szótag-
dissimilatio' [helyesebben tán liaplologia, v. ö. BRUGMANN, Grundr. P 
857. 1.] föltevésével magyarázza a szóban levő alakokat; az összetétel 
első részét azonban most nem ragos alaknak, hanem a tiszta tő alakjá
nak tartja (idg. *salpa-dhedham). Ekkép, úgy mond, lényegében vissza-
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tért BOPP föltevéséhez, a mely szerint g. sőkidédum a ragozatlan sőki 
gyökér és a *dédum ,tettünk' alaknak összetétele. 
j Litván nyelvészeti kérdéssel ZUBATY foglalkozik az idg. dualis-

locativusának a litvánban való nyomairól szólva. MIKKOLA szláv nyelvi 
etymologiákat közöl s ezek során az idg. p : k-íéle váltakozásnak némely 
esetére utal (szl. peka : lat. coquo ; litv. penki: lat. quinque; lat. lupus i 
gör. Xúxoq; litv. terp : ném. durch stb.). 

IX. 
A kilenczedik kötet dolgozatai közül általános indogermán nyel

vészeti kérdéseket tárgyal HÍRT HERMANN Akzentstudien ez. czikksoroza-
tának két fejezete. Az első az idg. vocativus hangsúlyozásáról szól. A vo-
cativus lehet hangsúlytalan, ha enklitikus; hangsúlyos, ha a mondat 
elején áll. Az a kérdés már most, hegy az utóbbi esetben a szónak melyik 
tagjára esik a hangsúly. Az ó-indben a mondat elején az első szótagra von
ták a hangsúlyt és sokan ezt eredeti idg. sajátságának tartják; HÍRT ezt 
kétségbevonja. A görög vocativus az esetek túlnyomó részében orthoto-
nesist mutat, csak egyes szókban jut a hangsúly az első szótagra (déaTtora, 
názep, "ArtoXXov stb.). Ez utóbbi alakok azonban nem azokban az 
esetekben használatosak, mint az ind nyelvnek az első szótagon hang
súlyos vocativusai: ama görög formák inkább az ind enklitikus alakok
nak felelnek meg. így az ind nyelvnek ez az első szótagon való hang
súlyozása magában álló jelenség; viszont az európai nyelvek orthotonikus 
hangsúlyozásának az indben nincsen megfelelője. A kétféle hangsúlyozás
módot tehát össze kell egyeztetni. HÍRT szerint az orthotonesis az erede
tibb és az ind nyelv analogikus úton változtatta ezt át az els9 szótagon 
való hangsúlyozássá (meg iskisérli ez analogikus folyamatnak magya
rázatát, de nem meggyőzően). — HÍRT második czikke azt a kérdést 
tárgyalja, vájjon az ősitáliai, ó-ír és germán nyelveknek az a sajátsága, 
hogy a szavak első szótagját hangsúlyozzák s hogy hangsúlyuk erősen 
exspiratorikus természetű, valami történeti összefüggésből magyaráz
ható-e? Lehetőnek tartja, hogy e nyugat-európai népek oly népe
ket (etruszkokat vagy raetiaiakat ?) hódítottak meg, a melyeknél a 
hangsúlyozásnak ez a módja dívott s hogy azután nyelvkeveredés állott 
be. A germán hangsúlyozásnál esetleg a finn nyelv hatására is lehetne 
gondolni. Figyelmeztet arra a körülményre, hogy szomszédos nyel
vek, ha nem is rokonok, egyes hangtani sajátságaikban egyezést mu
tatnak. Azonkívül ügyet kell vetni a nyelveknek bizonyos lényeges 
különbségeire vagy hasonlóságaira: a szláv-litván nyelvekben pl. a 
vocalisok az előző consonansokra vannak hatással, ellenben a germán 



INDOGERMÁN NYELVÉSZETI FOLYÓIRAT. 3 5 $ 

nyelvekben az előző szótag vocalisaira (i- és u- umlaut, brechung stb.); 
viszont eme ,vocalis-harmoniá'-nak némely hasonló tüneményei az ír 
nyelvben tűnnek fel. 

Az árja nyelvészet körébe tartozó kérdést tárgyal BJCHTEB 0 . ter
jedelmes értekezése: Die unechten Nominalkomposita des Altindischen 
und Altiranischen. Arra az eredményre jut, hogy az összetételnek ősrégi 
módja az, a mikor az első tag tSalakjában előzi meg a másodikat (GRIMM 
JAKAB kifejezésével: ,echte Komposita'). Ezek mellett idővel mind nagyobb 
számmal alakulnak olyan összetételek, a melyeknek első tagja valamely 
casus-alak (GRIMM szerint ,unechte Komposita'). Lehet, hogy ezeknek 
egy része ama ,valódi' összetételekből keletkezett, a mikor a tó'alakú elem 
valamely ragozott alakra emlékeztetett; máskor valamely névszói össze
tétel első eleme valamely igei szerkezet hatása alatt öltött a tŐalak he
lyett casus-alakot pl. a dhanam-jayá- ,Preis gewinnend' összetétel első 
elemének accusativus alakja a dhánam jayati ,er gewinnt den Preis'-féle 
szerkezet hatásából magyarázható (mint a gótban *weina-drugkja helyett 
wein-drugkja a wein drigkan hatása alatt). Ezek azonban csak föltevések. 
Legegyszerűbben úgy keletkezhettek az ily összetételek, hogy mondatta-
nilag egymáshoz tartozó szók alkotnak egységes kapcsolatot, mint a hogy 
történeti időben szemünk előtt is ily módon keletkeznek a ,nem valódi' 
összetételek. Az óindben az összetételeknek ez a fajiája azután rendkívül 
termékenynyé vált. — BARTHOLOMAE Arica ez. czikksorozatának X. részét 
közli. 

A görög nyelvészet körébe tartozik E. PÜRDIE értekezése: The Per-
fective ,Actionsart' in Polybius. E dolgozat tárgya annak kimutatása, 
hogy a későbbi görögségben összetett igék a befejezett cselekvésmód ki
fejezőivé váltak, a mire eredetileg az egyszerű ige aoristus-töve szolgált. 
Először is a különböző cselekvés-módok meghatározását adja (v. ö. NyK. 
28, 469.): megkülönbözteti 1. a durativ vagy imperfectiv, 2. a perfectiv, 
3. az iteratív és 4. a constativ cselekvést; különösen figyelmet érdemel 
az aoristus ,constativ' (constatáló) használatának a ,perfectiv'-től való 
megkülönböztetése. («The latter accentuates one particular point in a 
line of durative action, whereas the former can be compared to neither 
a line nor a point but rather to the circumference of a circular figure, — 
it is a line which, though limited, has yet neither beginning nor end», 
no one point in it being brought intő greater prominence that any 
other.») Arra az álláspontra helyezkedik, hogy az aoristusnak perfectiv 
functiója eredetibb, mint a constatáló s kimutatja a homerosi görögségben 
az aoristus-tőnek ama túlnyomóiag perfectiv használatát. A későbbi gö
rögségben azután, mikor az aoristus elvesztette perfectiv erejét és a ren
des constatáló alakká lett, praepositiós igék használtattak perfectiv jelen-
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téssel, de csakis olyanok, a melyek praepositiós tagjának jelentése már 
elhomályosult (aőv, xazá-, dió.-); holott azokban az összetételekben, a 
melyeknek praspositio-eleme még eleven jelentésű volt, ez az igei cselek
vésnek irányát jelölte. Ezt azután részletesen kimutatja Polybius nyelv
használatában. 

Görög hangtani kérdést tárgyal BRUGMANN dolgozata: Dissimila-
torisehe Veránderung von e im Griechischen und Aristarchs Regei über 
den homerischen Wechsel von rt und et vor Vocalen. BEUGMANN a követ
kező hangtörvényt fejti k i : az ión-attikai nyelvterületen az az e, mely 
s-böl pótlónyújtás útján vagy pedig két e összevonása révén keletkezett, 
közvetlenül s és t előtt nem et-, hanem ^-nek mutatkozik (a előtt azon
ban ee). Arról van tehát itt szó, hogy a zárt e nyilt e-wé lesz. Pótló nyúj
tásnak volt pl. helye egy eredetibb *zsXeo--J:evz- alakban, ebből hom.re-
Xrjstq, fem. zsXrjeacra (ellenben o előtt et: hom. zéXetog); összevonás állt 
be egy eredetibb *(T7réeí alakban, ez homerosi (TTtrj'i; épúgy ^aTzeéecrcn-
ből hom. arajeaat keletkezett; ha ilyenkor három vocalis találkozik össze, 
BRUGMANN szerint az első kettő vonatott egybe. Végül azt fejtegeti, meny
nyiben illenek ez alakok metrikai szempontból a homerosi szövegbe. 
Egy másik czikkében (Die sogenannten unechten Diphthonge et und 
oo) BEUGMANN azt a már régebben kifejtett nézetét támogatja és főleg 
HOFFMANN 0. ellen védelmezi, hogy az e és o pótlónyujtása és az es, OO, 
os összevonása útján keletkezett et és oo (pl. ztdévo-a-hól zt&síaa, de-
<Jóvaa-hó\ dtooücra, <ptXésZ£-hö\ <ptXeize stb.) az ión-attikai nyelvterüle
ten kezdettől fogva egyszerű hangzók voltak s mindig azok maradtak, 
épúgy mint pl. a Trawxa : 7zö.aa a hangzója stb. Hogy e zárt e és ü han
gokat et és oo jegyekkel jelöltek, ezt abból magyarázza, hogy az Ősgörög 
valódi diphthongusok (pl. Xsí-co, ortoudij) idővel e és ?7-vá lettek s így 
ezt az írásmódot, a melyet e hangok jelölésére megtartottak, ama régi 
monophthongusokra is átvitték. — Alaktani kérdéseket tárgyal BRUG
MANN következő czikke : Die Herkunft der griechischen Substantiva auf 
-eóq, Gen. '^(/)og. E főneveknek képzésmódja szerinte olyan participiu-
mokból, illetőleg igei melléknevekből indult ki, a melyeknek töve -57/0-ra 
végződött és a melyek -éco végű igékhez tartoztak, pl. wop-qfo-: (popeóq. 
Eme melléknevek idg. uo- képzője ugyanaz, a melyet pl. az idg. *q,í-uo-s 
,eleven' (ói. jivas, lat. vivos) és egyéb alakokban találunk. Bagózásuk ter
mészetesen az 0- tövekét követte ; de figyelemre méltó, hogy különböző 
-0- és -a- töveknél consonantikus declinatióval való váltakozást találunk 
{•ro-, -rá-: -r-; -no-, -na-: -n-; -to-, -ta-: -t-; épúgy -uo-, -ua- mellett 
-a- i s ; ide tartozik az is, hogy a ipoprjfo- tőalak mellett *<poprji>q, illető
leg az rj rövidülésével (popeóq nominativusi alakot találunk. Hogy miké-
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pen magyarázandó az o- ragozásnak a mássalhangzói ragozással való 
váltakozása, az egyelőre nyilt kérdés marad. — THUMB a görög 
digamma történetéhez közöl adalékokat, főképen azt vizsgálva, hogy 
az egyes nyelvjárásokban mikor és miképen ment végbe a / elve
szése. 

A latin nyelvészet körébe tartozik OSTHOFF czikke, melyben a lat. 
queo és eo igék etymologiai egybetartozásáról való nézetét (1. NyK. 28, 
471) új bizonyítékokkal igyekszik támogatni; rámutat arra, hogy pl. a 
szanszkritban is na yati ,nequit', na yanti ,nequeunt' értelemben fordul 
elő. —• Latin etymologiákat fejteget BRUGMANN-nak egy czikke is. A latin 
pinguis szerinte nem a görög na^óq rokona (ez utóbbi az ói. bahií- alak
kal tartozik együvé), hanem a görög TTUOV, ói. pivan-nal egytövfí (a közös 
gyökér pöi-, pl- ,duzzadni'); egy egyszerűbb *pi-?no- tő mellett (a mely 
talán az opimus melléknévben rejlik, ebből: *opi-plmus) egy továbbkép
zett ^pi-m-q^Uo-, *pínq}uo- tő is lehetett és pinguis ennek a folytatása.— 
A latin crimen BRUGMANN szerint nem tartozik együvé sem a cerno alak
kal (COESSEN, CURTIUS), sem az ói. qru- tővel (MÜLLER M.), hanem inkább 
az óizl. hrína ,kiálltani', hreimr ,kiáltás', ófn. scrian (úfn. schreien) ala
kokkal s eredeti jelentése ,kiáltás' volt, az a kiáltás t. i., a melylyel a 
megkárosítónak tettét a birónak s másoknak tudtára adják. — A multi-an-
gulus, aequi-angulus stb. alakoknak i-je, a mely a római irodalom kezdő
korában még nincsen meg (mult-angulus) BRUGMANN szerint a tri-angu-
lus mintájára keletkezett, épúgy mint a hogy biennium és triennium 
analógiájára quadriennium keletkezett. 

A germán nyelvészet körébe tartozik BERNEKER E. czikke Zur ger-
manischen Verbalflexion. Az ófn. prses. plur. 2. személyének alakja több
nyire (különösen frank és bajor területen) -et, a régibb alemannban -at; 
a monseei töredékekben -it fordul elő. E különböző alakok magyaráza
tával már egy egész kis irodalom foglalkozik. BERNEKER szerint a monseei 
töredék -it végzete az eredeti alak (idg. *bheret(h)e, germ. *beridi) tör
vényszerű képviselője ; az -et végű formák analogikus képzés eredményei, 
ez a képzésmód a -io- igék többes 1. szem. (ősgerm. *sökjames, ófn. 
souchemés) és 3. szem. (* sökjanpi, suochent) alakjaiból indult k i ; az -at 
végű alemann alakok szintén az 1. szem. nemamés és 3. szem. nemand 
alakból kapták a-jukat. (Megjegyzem, hogy épígy magyarázta ez alakokat 
már BEHAGHEE, PAUL-féle Grundr.11,605). — Az óizlandi nyelv prses. sing. 
3. szem. -r végű alakját BERNEKER nem a 2. szem. hatásának tulajdonítja, 
hanem hangtani fejlődéséből magyarázza: szóvégi a hangsúlytalan szó
tagban r-ré lett s így egy régibb *bindiÉ alakból bindr keletkezett. Hogy 
a többes 2. személyében bindid alakot találunk, ezt abból magyarázza, 
hogy ehhez az it duális- vagy az ér plurális-névmás szokott hozzájárulni 
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v. ö. kőmeder, komedit), így a a jobban meg volt óva s ebben az alakban^ 
nem változott -r-ré, mint a sing. 3.. személyében. — Ugyanő Etymologi 
sches czímű czikkében a következő egyeztetéseket közli: 1. ófn. kfn. walt 

,Kampfplatz', ósk. val-kyrja, ófn. wuol ,Verderben, Niederlage', a szláv-
ságból cseh váleti ,bekriegen', válka ,Krieg' s tb. ; 2. gót manna, ófn. man 
KLUGE szerint talán *ghmonu-hól származtatandó, a mi a *ghemo-n&k 
(= g. guma, 1. homo) mellékalakja ; BERNEKER e kapcsolatot más nyelvek
ből vett adatokkal igyekszik erősíteni, ilyenek: litv. zmu, porosz smoy, 
és a minthogy a balti nyelvágban egy -gti-val való képzés találkozik : litván 
zmogűs (idg. *ghmöa>hus), úgy a germánban is vannak ennek megfelelői 
(de rövid o-val) : g. mágus, ószász magú stb. 3. A g. fugls, ófn. fogai 
,madár' szót BERNEKER egy idg. *phuq-ló- tőből származtatja (v. ö. litv. 
paűksztas idg. *phoúq-sto-bó\), gyökere phuq-, pheuq- ,schwellen, sich 
aufbláhen'. 4. Az idg. ph, ói. ph, gör. <p, l a t . / , germ./j balti-szlávp han
gok megfelelésének még más példáit is találjuk : ói. sphal-, gör. ayóJMo 
lat. fallo, ófn. fallan ; egy idg. phast- gyökérből lat. fastus, ófn. festi, g. 
fastan, ófn. fasten; — együvé tartoznak szerinte a lat. Jocus, ószL 
pesth ,Ofen', szlov. pec ,Ofen, Fels' szók is. 
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