
Ismertetések és bírálatok. 
A mai n é m e t nyelv. 

Die deutsche Sprache der Gegenwart. Ihre Laute, Wörter und Wortgruppen^ 
Ein Handbuch für Lehrer, Studierende und Lehrerbildungsanstalten. 
Auf sprachwissenschaftlicher Grundlage zusammengestellt von LXJDWIG 
SÜTTERLIN. Leipzig, Voigtlánder, 1900. 381 1. Ára 6 márka. 

E könyv, mely a mai német nyelvnek rendszeres és részletes gram
matikáját tartalmazza, figyelmet érdemel nemcsak azért, minthogy a fel
ölelt anyagot helyesen, a mai tudományos felfogásnak megfelelően tár
gyalja — erről szerzőjének, a heidelbergi egyetem jónevű tanárának 
neve is kezeskedik —, hanem azért is, mivel amaz anyagot a szokásostól 
eltérő elrendezésben nyújtja s mivel a felosztás és csoportosítás szempont
jainak megváltoztával a tárgy felfogásának is változását, még pedig 
gyakran helyes irányban való változását tünteti föl. SÜTTERLIN könyve 
előszavában előadja, hogy JOHN EiEsnek most néhány éve feltűnést kel
te t t fejtegetései {Was ist Syntax? 1894.; v. ö. NyK. 25 : 79. s. k. 1.) in
dították őt arra, hogy a német nyelv grammatikai anyagát a EiES-féle 
követelményeknek megfelelőleg feldolgozza. A EIES elmélkedéseinek 
hatása SÜTTERLIN könyvében főleg két pontban szembetűnő : az egyik az, 
hogy a szók, szócsoportok és mondatok tárgyalásánál szorgosan megkü
lönbözteti az alaki és a jelentésbe.li szempontokat; másik az, hogy a syn-
taxist nem a mondat tanával veszi egyértelműnek, hanem a. szócsoport 
(Wortgruppe) tanával s a mondatot a szószerkezet csupán egyik fajának 
tartja. 

SÜTTERLIN dicséretre méltó önállósággal szakított az iskolai gram
matikának nem egy tarthatatlan hagyományával, nem egy helytelenül 
megrögzött tanával s gyakran ellentétbe helyezkedik a ,landláufige 
Sprachlehre' szabályaival. Ez iskolai grammatikának épen eme szabályozó 
hajlamával szemben gyakran rámutat arra a tényre, melyet újabban első 
sorban PAUL hangoztatott, hogy a nyelvi jelenségeket nem választják el 
éles határok, hogy itt mindenütt átmenetek vannak s azért a definitiókat 
és szabályokat nem lehet oly minden egyebet kizáró formában fogal
mazni, mint más ismeretkörökben. Az egyes szók jelentése csak ritka 
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esetben határozható meg teljes kétségtelen seggel, rendszerint egy kis 
ingadozás forog fenn (69. 1.); az összetételek fajai közt nem lehet éles 
határt vonni (71. 88. 1.); a beszédrészek határai is el-elmosódnak (78.1.), 
a többesképzést lehet szóképzésnek is, szóragozásnak is felfogni (79. 1.), 
az igemódok használatában átmenetek vannak (185. 1.), a mondatrészek 
körében gyakran kételkedni lehet, vájjon kiegészítővel vagy határozóval 
van e dolgunk (335. 1.) stb. Persze, hogy ezeket és az efféléket eddig is 
tudtuk, de a grammatikusok nagy része bizonyára paedagogiai bűnnek tar
totta volna, hogy valaki nyiltan hirdessen ily ,ingadozó' tanokat a taní
tás czéljaira szánt könyvben. Pedig hiába, a nyelv nem mathematika, — 
persze hogy nem is logika. SÜTTERLIN ismételve rámutat a logikai és 
nyelvtani kategóriák külömbségeire, helytelennek mondja azt az eljárást, 
mely az iskolázott, a logikai gondolkodást veszi a nyelvi vizsgálatok 
kiinduló pontjául (6.10. 1.), vagy a mely a mondatban mindig a logikai 
Ítélet képét akarta látni s e felfogás alapján majd pleonasmusról, majd 
ellipsisró'l beszélt (7. 8. 1.). Szerzőnk, igen helyesen, nem a logikai, ha
nem a psychologiai viszonyokból indul ki magyarázataiban, főleg a mon
dattani kérdések tárgyalásában. 

A könyv három főrészre oszlik, czímeik: Lautlehre, Wortlehre és 
Die Wortgruppe. Mindegyik részben vannak lehető rövidre vont nyelv
történeti magyarázatok is. A szótan a szóképzést és a szóragozást tár
gyalja ; minden egyes kisebb szakaszban először a képzések jelentéséről, 
azután formájáról van szó. A szóragozás részében kissé szemet szúrnak 
az eddigi szokástól eltérőleg egybeállított paradigmák : szerzőnk t. i. 
azt az eljárást követi, hogy ha egyazon alak több czélra szolgál, azt le
hetőleg csak egyszer írja hogy így az olvasó vagy tanuló már a külső elren
dezésből is jelentésének többféleségét vegye észre; az esetek vagy sze
mélyek egymásutánja ekkép persze minduntalan változó, pl . : 

Egy. 2. des Tisches í. 
1. der | 4. 
4-. den Tisch 2. 

dem | 3. 3. 

die 

der 
Kenntnis 

1. der Staat 
4. den Staat 
3. dem Staate 
2. des Staates 

1. singé 1. bin 1. j 
2. sing(e)st 3. ist 3. j w i 1 1 

3. | ginrrfeU 2. bist 2. willst 
5. j 8 W 5. seid 5. woll(e)t 
4- I - 4- 1 sind 4- I u 
g I singen g_ "11±u- Q I wollen 

Legérdekesebb s a szokásos tárgyalástól leginkább eltérő a könyv
nek harmadik része, a melynek tárgya a szócsoport vagy szószerkezet 
( Wortgruppe). Szerzőnk kétféle szerkezetet külömböztet meg, az egyik 
a nyilt (offene Gruppé, pl. ein Pfund Fleisch, die Kunst zu schreiben, zw 
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folge des Berichtes), a másik a zárt (geschlossene G-ruppe), az utóbbi a 
mondat. A nyilt ezerkezetek neve alatt tehát annak egy részét tárgyalja, 
a mit nyelvtanaink a ,mondatrészek' rovataiba szoktak sorolni. A nyilt 
szerkezetek sorában megkülönböztetendők azok, a melyeknek tagjai kö
zött az alárendelés viszonya van (Bestimmungsgruppen) és azok, a me
lyeknek tagjai egymás mellé vannak rendelve (Erweiterungsgrwppen) ; 
az előbbiek között legnagyobb számmal a kéttagúak vannak. Ezeknek 
fajai a következők: 1. D i e H a u p t w o r t s g r u p p e ; i t t fontos kü-
lömbség, vájjon az első tag rászorúl-e a kiegészítésre (ein Teilvon Frank-
reich) vagy nem (die Blumen des Feldes); a vezérszóhoz (,leitendes 
Wort') kapcsolódó szó lehet maga is főnév (König Kari, die Farbe des 
Todes), melléknév (der junge Baum), határozószó (das Licht hinten). 
2. D i e G r u p p é d e s B e i w o r t s ; a melléknév bővítménye lehet 
főnév (drei Fuss breit), névmás (mir lieb), határozószó (überall be-
kannt), melléknév (tief blau). 3. D i e G r u p p é d e s Z e i t w o r t s 
(figyelemreméltó itt a jelentésről szóló fejezet) ; az igéhez járulhat főnév 
(Hunger ist der beste Koch), melléknév (er dünkt sich klug), határozószó 
(mir ívird wohl). 4. D i e G r u p p é d e s U m s t a n d s w o r t s , főleg a 
praBpositiók ,vonzatának' tana. 

Ezen egész szakasznak a mondatrészektől elkülönített tárgyalása 
tudvalevőleg EIES fejtegetésein alapszik. Azt lehetne mondani, hogy a 
grammatika e dolgok nagy részét eddig is tárgyalta (pl. a főnév csoportja 
alattiakat a ,jelző' rovatában) s itten csak más helyre jutottak. A főkérdés 
természetesen az, vájjon helyes és jogosúlt-e ezeknek a szerkezeteknek a 
tulajdonképi mondattanból való ,kitelepítése' és a mondattanon kívül való 
együttes tárgyalása? RiEsnek nézetem szerint igaza van, mikor azt mondja, 
hogy az efféle szerkezetek, mint Gaesars Ermordung, csak akkor és addig 
mondatrészek, a mikor igazán mondatképzők, a mikor igazi syntaktikus 
functiójuk van, a mikor pl. alanyul vagy tárgyúl szolgálnak a maguk 
egészében; de a mikor mintegy kiemeljük az ilyen szerkezetet a mon
datból s rajta magán vizsgáljuk alakját, jelentését, képzése módját s azo
kat a törvényeket fejtegetjük, a melyek szerint az ilyen úgynevezett 
«mondatrész»-en belül az egyes szók csoporttá alakúinak, akkor már nin
csen szó a mondatról, — ez tehát szorosan véve nem mondattani kate
gória többé (1. EIES id. m. 53. 1.). A mondattanban megemlíthetjük, hogy 
pl. aufdem Berge mint mondatrész ,határozó', még pedig , hely határozó', 
de e szerkezetnek taglalása, annak a magyarázata, hogy itt az auf prge-
positio mellett dativus áll és miért áll dativus stb., mégsem mondattaui 
kérdés ! Ismeretes, hogy ezeket a kérdéseket a legtöbb nyelvtan eddig 
is a tulajdonképeni mondattanon kívül (persze megint rossz helyen: az 
alaktanban) tárgyalta, — de vájjon ha pl. az angesichts des Feindes szer-
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kezetnek m i n t s z e r k e z e t n e k tárgyalása, taglalása nem a mondat
tanba való, mért nem volna szabad akkor pl. a das Angesicht der Jung-
frau szerkezetet is a ,mondattan'-on kívül tárgyalni ? Igen ám, mondják, 
csakhogy ott a praepositio megkívánja, ,vonzza' azt az esetet! A mi ezt 
illeti, ma már tudjuk (SÜTTEELIN is fejtegeti, 297. 1.), hogy a praepositio 
nem ,vonz' semmit, a viszonyt első sorban a casus fejezi ki s régebben 
ez magában fejezte ki, a praepositio későbbi járulék, a mely csak nyoma
tékosítja a viszony megjelölését. De még ha tisztán a mai nyelv szem
pontjából ilyen ,vonzást' teszünk is föl, vájjon pl. az ilyen kifejezésben: 
ein Teil Frankreichs a Teil főnév nem kiván-e ópúgy valami kiegészí
tést, nem ,vonz'-e épúgy genitivust? Egy szóval, azt hiszem, a szószer
kezetekének a mondattanból való ama kiválasztása ós együttes tárgya
lása ellen, a mit EIES megkövetelt és SÜTTERLIN végrehajtott, elvi 
szempontból nem lehet nyomós kifogást emelni; a részletekre nézve 
persze a gyakorlatban talán egyik-másik módosítás fog szükségessé válni. 

SÜTTERLIN könyvének hátralevő része, a mely a ,zárt szócsoport'-
ról, a mondatról szól, az eddigi tárgyalásmódtól kevésbbó lényegesen 
tér el. Az ,egytagú mondatok' kategóriáját (pl. zw Befehl! Feuer ! Fin 
schöner Tag!) másokkal együtt már DELBRÜCK is (Vergleichende Syntax 
der indogerm. Sprachen I, 74) az iskolai grammatika ,kihagyásos' mon
datai helyébe tette. A mondatrészek sorában SÜTTEELIN Ergdnzung (Oh-
jekt) neve alá sorolja nemcsak azokat a mondatrészeket, melyeket a né
met grammatikák — a magyar nyelvtanoktól eltérőleg — már eddig is e 
rovatban tárgyaltak (pl. genitivusi, dativusi és praepositiós szerkezete
ket, melyek az állítmányi ige fogalmát szorosabban kiegészítik), hanem 
a tulajdonképeni határozókat is, a melyeket ama nyelvtanok Umstand, 
Bestimmung, Adverbiale néven neveztek; szerinte tehát Ergdnzung van 
nemcsak ebben : Dieser Brief geht nach Berlin (a hol a geht csakugyan 
kiegészítőre szorul), hanem ebben i s : Die Wolken ziehen nach Westen 
(333. 1.), azt persze kiemeli, hogy az utóbbi példában önállóbb a kiegé
szítőben kifejezett képzet (freiere Ergánzung 334.). Az ilyen mondatban 
megint: Ich lasse ihn in guten Handen a kiemelt mondatrészt attribútum 
praedicativuninak veszi (335), minthogy ez nemcsak a lassenra, hanem az 
ihn-re is vonatkozik. 

A könyvnek Die Satzgruppe ez. fejezete végül az ,összetett mon
dat* tanát tárgyalja; a Satzgefiige-rö\ szóló fejezetben megkülön
böztet alanyi, állítmányi, jelzői és kiegészítői mondatokat; az utóbbi 
csoportban van tulajdonképi Erganzungssatz (pl. Lege das Buch hin, wo 
du es gefunden kast) és Umstandssatz (Die Wagen stiessen zuzammen, wo 
die Nebenstrasse abzweigt). — Az ,összevont mondat'-nak természetesen 
nincsen helye könyvünkben, ezek vagy kettős alanyú (Kari und Fritz 
spielen) vagy kettős állítmányú mondatok (Kari sitzt und spielt, 329.1.). 
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SÜTTERLIN könyve, a mint az eddigiekből kitűnik, sok tekintetben 
új csapáson jár. Kétségtelen, hogy szerzőnk a minden újítással járó ve
szélyeket sem kerülhette el s hogy a hagyományos [formákkal szakítva 
gyakran túlzásba esik. Azt csak mellesleg említem, hogy a nyelvtani 
terminológiában is újít s ezzel jórészt nemcsak felesleges dolgot művel, 
hanem néha zavart és homályosságot is okoz. Baj az is, hogy az anyag 
nagyon el van aprózva, együvé tartozó dolgok el vannak darabolva. De 
egészben véve mégis érdekes és figyelemreméltó kisérlettel van dolgunk, 
melynek bizonyára hatása lesz a grammatikai irodalomra. Azt hiszem, 
kívánatos, hogy a mi nyelvtanirodalmunk se vonja ki magát egészen e 
hatás alól. 

PETZ GEDEON. 

Ú j a b b phonet ikai irodalom. 
La Parole. (Revue Internationale de Rhinologie, Otologie, Laryngo-

ogie et Phonétique expérimentale.) Directeur: M. NATIER et l'abbé Rous-
SELOT. Année 1899. 

ROUSSELOT, Principes de Phonétique Expérimentale. I. partié. Paris 
1897. 

JESPERSEN, Fonetik. En systematisk fremmstelling af lseren om sprog-
lyd. 1897—1899. 

VIETOR, Kleine Phonetik. Leipzig. Reisland. (Ugyanaz angolul: Ele-
ments of Phonetics. Translated and adapted by W. RIPPMANM. Dent & Co, 
London). 

A phonetika irodalmának haladásáról a NyK. XXVII. kötetében 
adtam legutóbb számot, ismertetve néhány összefoglaló s a phonetika 
egész rendszerét tárgyaló könyvet. E tudomány fejlődésében azóta is 
folytonos haladást tapasztalhatunk. A rendszeres és összefoglaló munkák 
írásában némi szünet állott be, a mi természetes is, mert hisz a német 
közönséget kielégítik főleg SIEVERS és VIETOR munkái, melyek elég rövid 
időközökben jelennek meg új kiadásban ; az angolokat SWEET és SOAMES 
munkái tájékoztatják; dán nyelven pedig nem rég fejeződött be JESPER
SEN kitűnő munkája, melyről alább fogok szólani. 

A phonetika tudományának igazi haladását az egyes részletkér
dések vizsgálatában kell keresnünk. EOUSSELOT munkássága új irányt 
szabott a vizsgálódásnak, midőn arra utalt, hogy a füllel történő meg
figyelés helyett, mely könnyen csal és csak nehezen ellenőrizhető, pon
tos készülékekre van szükség, melyek feljegyezzék beszélő szerveinknek 
működését. Első munkájában (1. NyK. 23 : 223.) Cellefrouin község nyelv
járását ír taié az egyes hangok pontos, s a kiejtés minden részletét híven 
feltüntető megfigyeléssel és elemzéssel. Azóta EOUSSELOT ennek a feladat
nak szenteli egész munkásságát. Beszélő szerveink minden egyes részé-
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nek működését ellenőrző ós feljegyző készülékeinek egész sorozatát állí
totta össze, s mint a kísérletező phonetikai laboratórium igazgatója a 
Collége de France-ban, tanítványokat nevel, a kik az ő módszere szerint 
tanulmányozzák különböző nyelvek hangjainak képzését. Samui t (1899) 
évben átvette M. NATIEE társaságában a La Parole czímfí folyóirat szer
kesztését, melynek eddig megjelent 12 füzete igen sok, a nyelvtudomány 
szempontjából is kiválóan érdekes dolgozatot közöl. 

Az első füzet bevezető czikke (La Phonétique expérimentale ; son 
objet, appareils et perfectionnements nouveaux) tájékoztatóul szolgál s e 
még mindig nem eléggé ismert tudomány czéljával és eszközeivel ismer
teti meg e folyóirat olvasóit. 

Minden tudomány arra törekszik, — írja ROUSSELOT e bevezető 
értekezésében — hogy új czélokat és irányokat keressen s szaporítsa a 
kutatás eszközeit. Erre törekszik a phonetika is. A hangtannak kezdetben 
az volt a czólja, hogy megmagyarázza az irott nyelvben felismerhető 
hangváltozásokat, tehát inkább csak a múltba tekintett s csakis könyv
tárra volt szüksége. Midőn a nyelvtudósok arra a meggyőződésre jutot
tak, hogy a múlt jelenségeibe csakis a maiaknak tiszta megismerése de
ríthet fényt, az élő nyelv és a nyelvjárások vizsgálata lett a tudomány
nak egyik legfontosabb feladatává, s ez által a kutatásnak új módjai 
váltak szükségesekké. Kezdetben elég volt erre a czélra a fül, majd segít
ségül vették a szemet is. Csakhogy minél pontosabban kezdték vizsgálni 
az emberi beszéd keletkezését, annál inkább kitűnt, hogy a természet 
beszélő szerveink működésében mennyi titkot rejt el előlünk. Az egyes 
szervek működésének felismerésében az orvostudomány nyújtott segít
séget. Még nagyobb haladást tett a phonetika a graphikus módszerrel, 
melynek megalapítója MAKEY. E módszerrel a kutatásnak egész új terüle
tei nyíltak meg a phonetikus előtt; most már kereshet feleletet oly kér
désekre is, melyekhez eddig alig mert hozzányúlni. Ilyenek pl. az egyes 
hangok időtartamának pontos mérése, a hangok zenei magassága, erős
sége, a beszéd rhythmusa, a mennyiben összefügg a kifejezendő gondo
lattal, az egymással érintkező hangok kölcsönös hatása s az e közben je
lentkező hangváltozások legfinomabb mozzanatainak megfigyelése. Ezek, 
s ezekhez hasonló kérdések tartoznak a kísérletező phonetika körébe. 
S a módszer, melyet ROUSSEEOT követ, a kutatás minden egyes esetében 
az, hogy e czélra alkalmasan összeállított készülék átveszi beszélő szer
vünk bármelyik részének működését vagy pedig a szájból kitóduló levegő 
rezgését; s e működésnek vagy a rezgésnek minőségét láthatóvá teszi egy 
könnyen mozgatható tű segítségével. A feljegyző készülék pedig egy óra
szerkezettel forgatott henger, melyre bekormozott papírlapot feszítünk s 
a mozgó tű erre jegyzi fel mozgásait. Az így keletkezett vonalakról leöl-
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vashatjuk az egyes hangok időtartamát, zenei magasságát, erősségét, az 
egyes szótagok nyomatékának különbözőségét, stb. 

EOUSSELOT néhány példával meg is mutatja e czikkében, hogy mily 
haszonnal jár az efféle vizsgálat a nyelvtudományra nézve. Példái közül 
csak egyet idézek. A hangtanban azt tanuljuk, hogy a zöngés mással
hangzó, ha zöngétlen előtt áll, szintén zöngétlenül hangzik; tehát az /* 
előtt álló v-t szintén f-nek ejtjük ; pl. a franczia ma pauvre femme így 
hangzik ma pauf femme. A fül segítségével nem tudjuk eldönteni, vájjon 
egészen eltünt-e a v a z / e l ő t t ; de ha egy hangíró készülék segítségével 
feljegyezzük az egész kiejtett szót, a rezgés hullámvonalaiból leolvashat
juk, hogy hol szűnik meg a hang rezgése ; s az ajak működését is felje
gyezve, még jobban láthatjuk, hogy egy igen rövid ideig tartó v előzi 
meg az /képzését. 

E bevezető czikken kívül még több dolgozat tárgyal általános pho-
netikai kérdéseket. A feljegyző készülékek használatáról EOUSSELOT és 
ZÜND-BOURGUET czikkei szólanak; DAUZAT a mássalhangzók képzését mu
tatja be a mesterséges szájpadlás segítségével, ZÜND-BOURGUET pedig külön 
tárgyalja a sziszegő hangok képzését; P. OLIVIER a susogó hangról érte
kezik ; igen érdekes és tanulságos EOUDET dolgozata, melyben számot ad 
arról, hogy kell a hangsúlyt tanulmányozni a hangíró készülékek segít
ségével. EOUSSEY részletesen ismerteti, hogy tanulta meg fiacskája a fran
czia nyelvet; az eddig megjelent két czikk a gyermek életének 8-ik hó
napjától a 21-ikig terjedő feljegyzéseket tartalmazza. Az általános pho-
netika körébe tartozó czikkek közül bennünket különösen érdekel 
LACLOTTE-é (L'harmonie voealique), melyben a hangíró készülék segítsé
gével tanulmányozza és mutatja ki, hogy milyen hatással van az i az 
előtte álló mássalhangzóra s az ezt megelőző magánhangzóra. Ily módon 
próbálja megmagyarázni a latin és franczia nyelvtörténetnek néhány 
jelenségét (pl. tubi h. tibi ,• boné h. bene; illah. elle), melyek némileg 
hasonlítanak a mi magánhangzóink illeszkedéséhez. A hasonló irányú 
vizsgálattal a mi nyelvünk hangtörténetének egyes kérdéseire is bizonyo
san világot deríthetnénk. 

Számos dolgozat foglalkozik egy-egy nyelv hangtanával, illetőleg 
egyes hangtani kérdésekkel. GRÉGOIRE a franczia szótagok időtartamát 
vizsgálja ; EOUSSELOT a párizsi dialektus hangjainak képzését tanulmá
nyozza ; ADJARIAN az örmény nyelv explosiváiról, EOUSSELOT az irlandi 
nyelv kiejtéséről és az alnémet dialektusok hangváltozásairól, JOSSELYN 
az olasz nyelv néhány hangtani jelenségéről értekezik, DUSSOF pedig a 
saját orosz kiejtését vizsgálja a hangíró készülékek segítségével-

EOUSSELOT feldolgozza a kísérletező phonetika egész rendszerét is 
Principes de Phonétique Expérimentale ez. munkájában, melynek első 
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fele (320 1.) már 1897-ben megjelent. A kötet első fejezete a beszéd 
akusztikai elemeiről szól, majd pedig két fejezetben részletesen ismer
teti a hangtani megfigyelésekre és kísérletekre szolgáló eszközeket és 
módszereket. Valóságos bámulattal tölt el bennünket az a leleményes
ség, melylyel R. alkalmas eszközöket és megfigyelésmódokat talál a 
hangképzés minden egyes részletének ellenőrzésére és feljegyzésére. 
E készülékek részletes ismertetése után a beszéd akusztikai elemzésére 
tér át, összefoglalva az ezen a téren eddigelé tett tanulmányok és kísér
letek eredményeit. A könyv második fele a beszéd physiologiai elemzé
sét fogja tartalmazni, ebből azonban az első kötetbe csakis a beszélő szer
veknek anatómiai és physiologiai leírása jutott. 

JESPERSEN phonetikája felhasználja már a kutatás legújabb mód
szereit, s mivel mindig történeti visszapillantást is nyújt s minden egyes 
kérdéssel részletesen és világos előadásban foglalkozik, a legjobb köny
vek közé tartozik a phonetikában tájékozódni akaró kezdő számára ; kár, 
hogy ebben akadályul szolgál a nyelv, melyen megjelent. Az általános 
rész megvilágítja a phonetikának, mint tudománynak tárgyát és fontos
ságát ; azután igen tanulságos áttekintést nyújt a phonetika történetéről 
egész a legújabb időkig. A következő szakasz a kiejtés és az irás (hang és 
a betűk) viszonyáról szól, kimutatva, hogy miért van szüksége a tudo
mánynak phonetikus szövegek közlésére, vagyis arra, hogy legalább tu
dományos munkákban közelebb hozzuk egymáshoz az élő és az irott 
nyelvet. Igen behatóan foglalkozik JESPERSEN az élő nyelvvel s avval a 
fontos kérdéssel, hogy lehet-e és hogyan lehet megállapítani egy nyelv 
legjobb kiejtésmódját, az úgynevezett mintaszerű kiejtést. Először a dán 
nyelvet vizsgálja ebből a szempontból, s arra az eredményre jut, hogy 
azt a kiejtést kell mintaszerűnek tekinteni, a melyen nem érzik meg, 
hogy az illető Dániának melyik vidékéről való. Vagyis a míg valakinek 
a beszédére figyelve, nem ismerjük meg, hogy az ország melyik vidékén 
született vagy nőtt fel, addig helyesen beszél dánul; mihelyt azonban 
egy hang, vagy egy szó ejtésmódja elárulja, hogy hová való, kiejtése 
e b b e n a t e k i n t e t b e n már nem mintaszerű. Ilyen szempontból 
vizsgálja ezután a svéd. angol, franczia és német nyelv «mintaszerű') 
kiejtését is ; majd pedig igen tanulságosan tárgyalja az ilyen módon 
a nyelvjárásokkal szembeállított irodalmi nyelvben feltűnő különbsége
ket és sajátosságokat. Az általános rész utolsó szakasza a hangok pontos 
jelöléséről, a phonetikus írásról szól, bemutatva a legfontosabb e fajta 
kísérleteket. 

A könyv második része felöleli a phonetika egész körét. J. a hangok 
képzésére szolgáló egyes artikulácziók elemzéséből indul ki, s az első 
szakaszban (Analyús) a hangok elemeit tárgyalja, még pedig a beszélő 
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szerveknek minden egyes mozdulatát külön-külön. A második szakasz 
(Syntesis) az egyes hangokat tárgyalja, a mint a beszélő szervek külön
böző működésének eredményekép létre jönnek, s a mint a fül e hango
kat, mint kész egységeket felfogja és megérti. Az egyes beszédhangot 
(Sproglyd: sprachlaut) így határozza meg J. «Egy hang a beszélő'szer
veknek az a működése, mely oly rezgést hoz létre a levegőben, hogy 
fülünk segítségével képesek vagyunk azt felfogni és megismerni, úgy 
hogy ezt a működést fel is használhatjuk a közlekedés eszközéül az embe
rek között*. (401. 1.) Az egyes hangok részletes fejtegetését a kapcsola
tokról szóló rész követi, melyben azt tárgyalja a szerző, hogyan függenek 
össze az élő beszédben az egymást követő hangok. I t t szól az egyes han
gok időtartamáról, nyomatékáról, a kettős hangokról, a szótagok alaku
lásáról s végül a hanghordozásról. 

A könyv utolsó szakasza (National systematik) azokat a jellemző 
vonásokat emeli ki, melyek egy-egy nyelv kiejtését sajátságossá, könnyen 
felismerhetővé tes7Ík. 8 külön is összeállítja a dán, német, angol és fran-
czia kiejtésnek legjellemzőbb vonásait. 

A phonetikát könnyen érthető formában ismertető munkák közül 
a legjobb VIETOR kis phonetikája, mely nemrég jelent meg németül és 
angolul, s csak annyit foglal magában az eddigi kutatások eredményei
ből, a mennyire mindenkinek szüksége van, a ki valamely élő nyelvvel 
bármilyen szempontból foglalkozni akar. 

BALASSA JÓZSEF. 

SCHUCHARDT HUGÓ: Romanische Etymologieen. II . Wien 1899. (Különlenyo
mat a bécsi tud. Akadémia Sitzungsberichte-iből, tört.-nyelv, osztály, 
CXLI. kötet). 

SCHUCHARDT HUGÓ gráczi egyetemi tanár azon kevésszámú külföldi 
nyelvtudósok közé tartozik, a kik a mi nyelvészeti irodalmunkat a leg
nagyobb figyelemmel kisérik. Etymologiai kutatásai körébe, valahányszor 
csak módjában áll, nyelvünk tanúvallomását is belevonja. Épen azért, 
mert ő a mi munkásságunkat jól ismeri, értekezései reánk nézve rendkí
vül érdekesek még akkor is, ha állításainak nem minden pontjával értünk 
egyet. Az előttem fekvő füzet egy kiváló finomsággal bonczolgatni tudói 
nyelvész munkája. Tere, tárgya román philologiai; s mindössze két szó
nak : a lat. coclea, coclia-n&k és a lat. turbare-nak kiterjedt rokonságát,, 
vándorlását vizsgálja. Sok pontja van az értekezésnek, a hova nem tu
dom kisérni a szerzó't; adatait, vizsgálódásait nem tudom a kritikus sze
mével vizsgálni. Altalános megjegyzéskép azonban kiemelhetem azt, 
hogy a szerző a szavak rokonságának, vándorlásának a vizsgálatánál nem 
elégszik meg a szigorú hangtani, nyelvtörténeti, népnyelvi megfelelések-
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kel. Bizonyító eszközei közé sorolja a leíró néprajzot is, s itt látható, 
mily fontos segédeszköz lehet e leíró tudomány etymologiai kutatása
inkban. SCH. etymologiai fejtegetései közt az illető népies tárgyak rajzát 
is adja, s így igyekszik nyelvtörténetileg, hangtanilag megtámogatott 
igazának még nagyobb érvet szerezni (különösen a turbuk szónál). Nem 
mostani gondolatom, de ez ismertetés kapcsán ide írom, hogy szótári 
munkásságunk tökéletesítése érdekében elsőrangú fontossággal bíró do
lognak tartom, hogy a szavakkal csak nehezen körülírható népies esz
közök stb. az új nagyszótárba szemléltető úton is kis mellékelt rajzok 
alakjában közöltessenek. Csakis rajzok segítségével fogjuk pontosan tudni 
teszem azt, hogy mi a különbség a vitézkötés, kúnkötés, farkasgúzs stb. 
között. — SCH. fejtegetéseiből azt is látjuk, hogy a tárgyalt népies eszkö
zök alakját, rendeltetését az ethnographus szemével nézi, vizsgálja. 

Említettem, hogy SCH. előttünk fekvő értekezése két szónak a ro
konságával foglalkozik. Mindkét szó családjának sok tagja van, s ezek
nek megint nagy a családjok. Ott, a hol a szerző fejtegetéseit a kritikus 
szemével követhetem, több dologban nem értek vele egyet. A coclea 
czikknél hasztalan kerestem a magy. golyó, tót gul'a szavakat, pedig 
igen óhajtottam volna tudni a nagytudományú szerző idevágó nézetét. 
Ellenben itt találtam az or. KOJiOKOJHE>-t, óbolg. krq,gT>-t, a melyekre 
nézve viszont nekem vannak kétségeim. A coclea czikkben a magy. ku-
kori, kókonya, csukla szavakról van szó. Fel lehetett volna még említeni 
a koszos-t, csokor-t is. 

A másik szó, a melyet a szerző vizsgál, a latin turbare és hajtásai. 
Az értekezésnek e részéből a magyar vonatkozások a Nyelvőr februári 
számában jelentek meg. Ide utasítom az olvasót. Magam csak arra szo
rítkozom, hogy különös érdeméül tudom be a szerzőnek, hogy a leírt né
pies magyar tárgyakkal nálunk ismerkedett meg a népr. múzeumban. 
Egy pár megjegyzésem itt is van. Szerettem volna látni a lív. dalba és a 
magy. dal (evező) közti viszonyt. Másik megjegyzésem a szerzőnek kö
vetkező mondatára vonatkozik: «Davon, dass die Ungarn vor der Lan-
desergreifung sich an der Donaumündung aufgehalten habén, ist keine 
Eede». Én ezt nem tartom még teljesen kétségtelennek, s ha még eddig 
nem találtunk nyelvi bizonyítékot, az nem azt jelenti, hogy ilyen nincs 
is. De a szerzőnek ez a kijelentése is bizonyítja, hogy nyelvészeti mun
kásságunkat igen jól ismeri, annyira jól, hogy a legújabb idevágó fel
olvasás tartalmát is tudja. 

MELICH JÁNOS. 


