
Ismertetések és bírálatok. 

Indogermán nyelvészeti folyóirat. 

Indogermamscke Forschungen. Zeitschriffc für indogerm. Sprach- und 
Altertumskunde, herausg. von KARL BRUGMANN und WILHELM STREITBERG. 
XI. Bánd, Strassburg, Trübner, 1900. 344 1. 

E kötet czikkei közül általános indogermán nyelvészeti kérdéseket 
tárgyal H. M. CHADWICK értekezése: Ablaut Problerns in the Idg. Verb. 
E dolgozat 1. fejezete az e-tövekkel (pl. lat. vidére, ószl. vidhi, gót witan) 
foglalkozik. Ez igetövekre vonatkozólag az előző (X.) kötet ismertetése 
alkalmával említettük HÍRT véleményét (NyKözi. XXX, 232): ő ezeket 
ei-re végződő kétszótagu tövekből vagy akár ,gyökerek'-ből származtatta 
és szerinte az e nem suffixum, hanem a gyökérnek lényeges alkotórésze. 
CHADWICK nem fogadja el HiRT-nek, illetőleg BARTHOLOMAE-nek ezt az 
elméletét, szerinte az ei diphtbongus ez esetben valami képzős elemet 
tartalmaz. 0 más magyarázatot kisérel meg. Figyelmeztet BRUGMANN föl
tevésére, hogy ez igetövek é-je a conjunctivus e-képzŐjével azonos. Szer
zőnk szerint az indicativus- és conjunctivus-tövek különbsége bizonyos 
hangsulyozásbeli különbségeken alapszik. Pl. a szkr. áyati, áyat (idg. 
*eieti, *eiet) alakok *éietai, *éieto ősalakokból keletkeztek, a melyek 
erősebb hangsúlyozás esetén voltak használatosak (ekkor még a második 
szótagon is mellékhangsúly volt), míg a szkr. éti (idg. *eiii) alak a kevésbbé 
hangsúlyos *eietai alakból magyarázódik (ekkor az első szótagnak csak 
mellékhangsúlya volt, a második meg épen redukálódott). A conjunctivus 
mindig az erősebb hangsúlyozású alakokat mutatja, míg az indicativus 
esetében nem általános a gyöngült alakok használata. Az idg. igetövek 
e szempontok alapján következőleg csoportosíthatók: I. Oly tövek, a 
melyek a gyökérszótagon voltak hangsúlyozva: indicativusi alakjuk 
gyöngébb hangsúlyozással jár, pl. *eiti, a conj. alak erősebb hangsúlyo
zással *éiet(i). I I . Eredetileg ezekkel azonos tövek, a melyeknél azonban 
az erős hangsúlyozású helyzet volt a rendes: *bhéreti; ezeknek a formák
nak itt természetesen conjunctivus-értéke is volt. III . A tő végén hang-
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súlyozott igetövek, a melyek a mondatban rendszerint gyöngébb hang
súlyozása helyzetben fordultak elő, *uideti, *uidet; erősebb hangsúlyo -
zással: *uidéti, uidet. IV. A tő végén hangsúlyozott igetövek, a melyek 
rendszerint erősebb hangsúlyozású helyzetben fordultak elő: másodrendű 
raggal *mlget, elsőrendű raggal *mlgéti. (Látni való, hogy szerzőnk ez 
esetekben a hosszú ^keletkezését a ,Dehnstufe' ismeretes elmélete alap
ján magyarázza, *uidet egy régibb +uidéto alakból való.) Az úgyn. e-tövek 
már most e IV. osztálybeli igék secundar alakjainak felelnek meg. — 
E dolgozat 2. fejezete az idg. a-tövekkel foglalkozik. Ezeknek az a-ja 
nem nyújtás alapján keletkezett, hanem eredettől fogva hosszú, mint a 
velük közelebb vonatkozásban levő a végű nőnemű névszótöveknél (lat. 
fugare: gör. (poyrj, ófn.forscőn: szkr. prchá). Ez igetövek az idg. ősnyelv-
ben, úgy látszik, nemcsak másodrendű, hanem elsőrendő ragokkal is 
fordultak elő. — Az értekezés 3. fejezete az idg. e-töveknek a germán
ságban való történetét vizsgálja. Az ófn. habem ós gót haba, habais stb* 
alakokat illetőleg elveti BKUGMANN és HÍRT magyarázatait s a maga részé
ről az ófn. stán — stén, gán — gén alakokkal veti őket egybe. Az ófn. gr, 
gén stb. alakok szerinte a ghe-gyökér régi idg. optativus-formái: *ghdiem, 
*ghdimé (épúgy a síö-gyökérből +st9iem, *stdimé stb.), az optativus voca-
lismusa pedig behatolt az indicativusba. Hogy egyes igetöveknek kezdet
ben mind indicativusi, mind conj. értéke volt, arról már az 1. fejezetben 
szó volt; a conj. és opt. pedig nagy mértékben összezavarodott a ger
mánságban, így a gót 2. sz. habais, 3. sz. liabaip alakok is voltakép 
optativus-formák, melyek kiszorították az eredeti -ez, -e(p) végzetű ala
kokat, előbb conj., később indic. jelentéssel is ; az 1. személyben ellenben 
az eredeti conj. alak győzedelmeskedett. — A dolgozat 4. fejezete a gót 
némun, gébun alakok magyarázatát igyekszik adni. MiciiELs-nek (az. 
Idg. F. 4. kötetében) és STitEHBERG-nek (Idg. F. 6. köt.) kifejtett elmé
letével szemben CHADWICK a ^ghebh-alakot egy régibb *ghebhax-, a. 
*bher-alakot *bherax-, a *klep-eblakot *klepax-hó\ származtatja a ,deh-
nung' útján: ezek az alakok pedig eredetileg nem a perfectum-, hanem 
a prassens (vagy az aoristos-) rendszerbe tartoztak; ez említett tőalakok 
véghangzója pedig egyenesen a ,thematikus' tövek -e/o-ja lehetett. Bizo
nyos helyzetekben ily alakok középső szótagjának synkopéja állhatott be 
s evvel a tőszótag hangzójának meghosszabbodása; az e augmentummal 
kapcsolatban pl. egy *e ghébhome alakból *e ghébhme lett. Azon hang
törvény szerint, hogy i, u, m stb. hosszú szótagok után sonantikusokká 
váltak, a *ghebhme alakból később *ghebh<me lett s az ebből keletkezett 
germ. *getmme alak a perfectumnak akkor már czélszerütlenné vált for
máit helyettesítette s különböző analogikus hatások kiegészítették a 
paradigmát. — CHADWICK értekezésének utolsó (5.) fejezete a germán 
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gyönge praeterituni kérdésére vonatkozó egyes nehézségeket igyekszik 
eloszlatni. Az újabb kutatások valószínűvé tették, hogy ez alak eredetileg 
összetétel, melynek második tagját a dhe-ige egyes formái szolgáltatták. 
Szerzőnk a nasida-íéle alakra vonatkozólag elfogadja LOEWE elméletét, 
mely szerint az szótag-dissimilatio következtében keletkezett (germ. 
^naziaq egy eredetibb *nazi<iidq alakból). A többes g. -dédun, ófn. tdtun 
alak szerinte ugyanoly képzés mint pl. gábun. Szól azután az egyes ger
mán nyelvekben ez alakra vonatkozólag feltűnő discrepantiákról s végül 
a dhe-ige eredeti ablaut-viszonyairól. 

Louis H. GTRAY Zur indogermanisehen Syntax von * n á m a n 
czímű czikkében kifejti, hogy az idg. *nd,man, a mikor jelentése ,mit 
Namen, namens', eredetileg a nomen propriummal appositiókópen hasz
nált szó volt; nem szükséges tehát a *naman szót mindig accusativusúl 
(a ^vonatkozás accusativusá'-úl) felfogni, lehet az néha nominativus is. 
Pl. a Eig Védában: havír asmi nama a. m. ,Havi bin ich, mein Name'; 
a görögben: éytu b^övoim xXuvbq Átfreov, ÓTcXórepoq ysvef] (r 183. 184), 
azaz: ,ich, der berühmte Aithon mein Name, in Greschlecht mehr ange-
sehen'; vagy: iTzápzrjv ovofm xaXtZaeu aőrijv (Aristophanes, Aves 814), 
azaz : ,werden wir sie Sparta, ihren Namen, nenuen ?' A latinban; iuuén-
tus nomen índidit Scortő mihi (Plaut. Capt. 69) ,die Junker gaben mir, 
Scortum, den Namen'. A *naman szónak a tulajdonnév genitivusával 
való összekapcsolása (nomen insaniae) alig tekinthető idg. ősnyelvi 
sajátságnak. 

Az árja nyelvágra vonatkozik BARTHOLOMAE Arica czímű czikk-
sorozatának XIII. fojezete. 

Görög és latin nyelvészeti kérdésekkel e kötetnek több czikke fog
lalkozik. BEUGMANN Griechische und italisdie Miseellen czímű czikkében 
a gör. el£av, XáaQ, nsíafia, rcáoua, Ttécrfta, rrjoaioq, s a latin slitibus, 
cossim, gemipömus, auscultare (ennek első része aus-, a mint már BOPP 
kimutatta, a ,fül' jelentésű szó, második része azonban nem a /tiit-gyökór-
ből, hanem a klei- .anlehnen, anlegen, hinneigen' gyökérből származta
tandó ; az auscultare második része eredetileg *-ditare lehetett, az egész
nek jelentése ,aurem inclinare') és az oszk deketasiúí alakokat magya
rázza. — Ugyancsak BEUGMANN Zur griedáschen und italienischen Ety-
mologie und Stammbildungdelire a következő szóalakokat fejtegeti: 
1. A homerosi ^obXog, verderblich, perniciosus', a me ly—min t oöXó-
[isvoq is — az óXéadat gyökeréből van képezve, eredetileg elvont főnév
képzés lehetett, a hagyományban azonban már csak ,Unglücksstifter, 
unglückstiftend' jelentésben fordul elő (obXoq avíjp, mintegy:,der Un-
glücksmensch'). BEUGMANN megbeszéli az egyes helyeket, a melyeken a 
szó előfordul s mellékesen megemlíti a tőle különböző eredetű oüX^oc, 
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,kraus, wollig' (v. ö. lat. lana +vlana-ból), ouÁoq ,ganz' (régibb ^ookfoo,, 
v. ö. ói. sárvas), ob/e ,salve' (eredetileg vocat., később imperat.) alakokat 
is. •— 2. lat. abdömen, a mely szerinte *-dovemen-ből keletkezett s ety-
mologiai kapcsolatban van a gör. vrj-dúq ,Bauch' szó második részével, a 
gyökér a dúofiai ,ich gehe ein, tauche ein, dringe ein, verberge mich in 
etwas' igében is megvan. (A vrj- egy ,untén, nach untén, nieder' jelen
tésű adverbium.) —- 3. A vqdufxoQ, mely Homerosnál az álom mellék
neveképen fordul elő, szintén az előbb említett vq-dúq szóval rokon, e 
szerint az álom ,etwas, in das man untertaucht und versenkt wird, wobei 
es als Hülle einen umschliesst'. — 4. A gör. őáxruXoq, melyet hangtani 
okokból nem lehet a lat. digitus vagy az ófn. zeha alakokkal egybevetni 
(a latin és germ. szó tőszótagjának eredeti i-vocalismusa van), BRUGMANN 
már régebben (Griech. Gramm.2 74. 1.) *darxuÁoq-ból származtatta (v. ö. 
TC-TXCO: TIXTCO) s a kfn. zint és ófn. zinko, zinna ,Zinne, Zacke' szókkal 
egyeztette, a melyek valószínűleg az ói. dánt- gör. óSoóg stb. szókkal 
tartoznak együvé; a ÖáxtoXoq jelentésfejlődése tehát ez lett volna: 
?Zahn—Zacke—Finger'. Ez etymologiát támogatja egy nemrég felfede
zett tanagrai feliratnak daxxúhoq alakja, ennek **-ja a boeotiai nyelvjárás
ban nem keletkezhetett xr-hól, hanem legegyszerűbben r>r-ból magyaráz
ható. Megjegyzendő, hogy a ném. Zinke szó is egy Ősgerm. Hint-kö-hól 
magyarázható s ugyanazt a q-íéle képzőt mutatja, mint a gör. szó (a gör. 
•^darxoloq idg. tőalakja *dnt-qu-lo-, az ófn. zinko idg. ősalakja *dent-qo-
lehetett).—5. A homerosi *ayprj£Íq ,heftig andrángend, ungestüm' mellék
név az eypaou ,ich fiel an' aoristos-alakkal tartozik együvé s egy ghreu-
gyökérből származtatható; ide tartozik a lat. ingruo, litv. griávju is. — 
6. A DTzepxúdaq (melynek helyes értelmezése ,oiner, der übermássig 
Bühmens macht, prahlt'), ava$, ifjtdq (tulajdonkép ,der Fesseler, Anbin-
der', azután ,Biemen'), és ávőpeág (,Menschenbild, Standbild', eredetileg 
JDarsteller menschlicher Wesenheit') szók eredetileg nom. agentis féle 
képzések s a bennük rejlő -r-képző közel viszonyban van az ismeretes 
-za- képzővel {xXéizvrjq, xpizrjq) s a kettő váltakozik is {Mékaq: MeÁávzyq). 

HÜBSCHMANN a gör. porxóq ,krumm, gebogen' és pcxvóg ,gebogen, 
gekrümmt' alakokat már 1881-ben egy idg. vrik1 (a ma szokásos átírás 
szerint úrik) ,sich drehen, wenden' gyökérből származtatta s mostPRELL-
wiTK-czel (a ki ez alakokat a oíaxoq ,Kiste' szóval veti egybe) és másokkal 
szemben ismét erősítgeti ama magyarázatát. A poixóq, valamint a zend 
urvaesö ,Drehung', a németalf. wreeg alakok egy idg. vroi^os [*uroiícos], 
a gör. pixvóq germ. ivrikka alakok egy idg. vrilfnó- [*urikno-] alakból 
származtatandó. 

HATZIDAKIS Zur Ethnologie der altén Makedonier czímű dolgozatá
ban kifejti, hogy a macedónok nyelve az úgyn. centum-nyelvekhez (a 
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melyekben t. i. az idg. palatális-hangoknak k-, g-íé\e hangok felelnek 
meg) s nem a sa-ím-nyelvekhez (a melyekben a palatálisoknak s, z-iéle 
hangok felelnek meg) tartozik. Ama nyelv tehát nem az illyr, thrák, 
phryg nyelveknek, hanem a görögnek (a mely a Balkán-félsziget egyetlen 
centtim-nyelve) közelebb rokona. Ez kitetszik nemcsak a palatális-sor 
hangjainak megfeleléseiből (pl. magában a Maxedóueg szóban is ilyen Á: 
van), hanem a velárisok, továbbá a s, j , f spiránsok, a szótagképző r és 
a tj hangcsoport fejlődéséből is. Minthogy pedig e nyelvet nem lehet 
egész különálló nyelvnek tekintenünk, egyszerűen a görög nyelv egyik 
dialektusának mondhatjuk. 

A latin nyelvnek egy fontos kérdését fejtegeti SOMMER F. terjedel
mes értekezése Die Komparatíonssufjixe im Lateinischen. A dolgozat 
első része a k ö z é p f o k k é p z ő i t tárgyalja. Ezek közt elsőnek említi 
a io- képzőt, mely valószínűleg úgy keletkezett, hogy •% végzetű régi 
locativusokat az egyszerű -o képzővel továbbképeztek. így pl. az 1. szem
névmás úgyn. ,birtokos genitivus'- alakját *mei, *moi melléknévvé változ
tatták: *meio8, *moios (egy idg. ősnyelvi *ekuos mei kifejezésből *ekuos 
meios alakult). Az idg. *deksios (gör. (de&óq) egy *deksi- basisból van 
képezve, ez pedig voltakép egy *dekos-tőnek (lat. decus) locativusa lehe
tet t . Az *alios alakban is egy *ali (vagy *dli) ,ott' jelentésű loc. lappang
hat, *olios jelentésfejlődése e szerint ez lehetett: ,der dórt befindliche, — 
der andere'. (Talán ugyanez az *ali loc. rejlik az ali-quis, eredetileg 
,dort wer', alicubi ,dort wo' stb. kifejezésekben is.) Ez a io- képző csupán 
az illető szavak gyökérbeli jelentése alapján öltött magára bizonyos 
,comparativusi' árnyéklatot, de maga ez a fnnctiója is csak az összehason
lító szembeállításra (,vergleichende Gregenüberstellung') szorítkozott s 
a, io- igazán termékeny képzővé nem vált. 

Terrnényebbekké váltak az -r-es képzők: -ero- és -tero-. Ezek való
színűleg -er és -ter végű localis vagy temporalis adverbiumoknak az -o-
képzővel való továbbképzése útján keletkeztek (aliter adverbiumból *ali-
teros, *alte7'os, altér). A latinban vannak mindenekelőtt egyszerű -ero-
képzésű szók, pl. superus, inferus (idg. *ndherö8, Ősital. Hntheros, *en-
peros; v. ö. gót undar, ném. unter), posterus. A -tero- képző már az Ős-
nyelvben is szélesebb értelemben ,comparativusi' functiójú volt, a görög 
és árja nyelvekben azután a középfok rendes képzőjévé vált. Legrégibb 
képzéseknek itt is azok tekinthetők, a melyeknek névmástő vagy prae-
positio szolgált alapjául, efféle tövek a latinban: cí-tero-, extero- (a hang
törvények szerint *estero- volna a szabályos alak), in-tero-, idtero- stb.; 
ide sorolandók dexter (*dexiteros), noster és vester is. SOMMER ezzel a 
képzővel kapcsolja össze a -ster végzetű, helyet jelölő mellékneveket is 
(paluster, equester, campester), a melyeknek képzőjében mások az idg. 
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sta- ,állni' gyökérnek a -ter-, -tor- képzővel képezett nomen agentis-ét 
(st-tor-) látták. A -síer-rel való képzés szerinte oly esetekből indult ki, 
a melyekben az s-nek hangtani jogosultsága volt, pl. a *sequos- ,Seite' 
tőbó'l sequester eredetileg ,zur Seite, daneben befindlich'; equestris ere
detibb *equet-tris, palustris *palud-tris alakokból. Később azután az 
equestris-t az equus származékának kezdték érezni s így egy -ester, -estris 
képző vált termékenynyé. Hogy az így képzett melléknevek később jó
részt a ,harmadik' declinatióba csaptak át, az az -{e)stis végűek (agrestis 
stb.) hatásának tulajdonítható. 

Combinált képző az -is-tero-, melynek első része kétségkívül a -ies-
comparativusi képző gyöngült alakja (,Tiefstufe'); ide tartozik sinister, 
melynek gyökere, BRUGMANN szerint, sen ,ein erstrebtes Ziel erreichen'. 
BRUGMANN (legutóbb Grundr. I I , 179. 1.) arra is figyelmeztetett, hogy 
több idg. nyelv a .bal4 fogalmát egy ,jó'-féle jelentésű gyökérből ép amaz 
-is-tero- combinált képzővel képezett alakkal fejezi ki, pl. gör. áptavepós 
az ápioxoQ, ,legjobb' mellett, ófn. winis-tar a wini ,kedves' szóból stb. 
(A jelentésfejlődésre vonatkozólag BRUGMANN a gör. sddjvufÁog ,link' ana
lógiájára figyelmeztet; érdekes, hogy a magyarban viszont a, jobb mutat 
efféle jelentésváltozást.) Ezek alapján SOMMER is arra a következtetésre 
jut, hogy a ,bal' kifejezésére már az idg. ősnyelv is az -istero- combinált 
képzővel élt, hogy azonban az eg}7es nyelvi alakok közül melyik felel 
meg az ősnyelvinek, azt már nem lehet kimutatni (a többi azután ennek 
a hatása alatt keletkezhetett). — Ugyanez a képző mutatkozik a magister 
és minister szókban is (mindkettő legalább is ősitaliai eredetű), SOMMER 
a kettő közül régibbnek a magister-t tartja, ez befolyással lehetett a 
minister- alakulására (ennek t. i. voltakép *minuster-nok kellene hangoznia) 
SOMMER ezután még az -astro- deteriorativ-kópzŐ'-ről (a melyben ugyan
csak a -tero- képzővel való kapcsolatot igyekszik kimutatni) szól s bizo
nyos hangtani és ragozástani jelenségeket fejteget, a melyek az -ero- és 
-tero- képzőknél mutatkoznak. Hosszabb kitérésben szól a latin synkope 
törvényeiről (*vesperos, *vespers, *vesper, ellenben +agros, *agrs, *agr, 
ager), de maga is megvallja, hogy e fejtegetései egyelőre ,allzu unsichere 
Kombinationen'. 

A latin nyelnek rendes középfok-képzője -ior egy idg. -ios-nak 
felel meg, a mely eredetileg primter-képző volt, tehát egyenesen a gyökér
hez járult (pl. a latinban még maior = *mag-iö~s, a mag-nus ,positivue'-
szál szemben, sen-ior ellenben : senex stb.), de még az őskorban secundasr-
képzővé lett, mivel a középfok alakjait a meglevő positivusok mellett úgy 
fogták fel, mintha ezekből volnának képezve (1. BRUGMANN, Grundr. II, 
102. 1.). E képző keletkezésének eddigelé nincsen kielégítő magyarázata: 
BRUGMANN szerint az «eine Erweiterung des kompara tivisch fungierenden 
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•io- durch s- Suffix», de SOMMER evvel szemben helyesen megjegyzi, hogy 
nincsen biztos példánk arra, hogy a -io- és -ios- egyazon szóban egymás 
mellett meglettek volna. Az azonban bizonyos, hogy a -ios- képző már 
az idg. Ősnyelvben comparativusi jelentésű volt. Sok vita folyt arról, 
vájjon e képző alakja -ions- vagy -ios- volt-e. Ma általában a nasalis 
nélküli alakot tartják eredetinek (a gör. -uov magyarázatára vonatkozó
lag 1. THURNEYSEN, Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung 33. k. 551. 1.), a 
képző különböző ablaut-formái: -ies-, -ios, nyújtással -ies-, -iős-, gyön
güléssel -is-. A mi a latint illeti, a régi grammatikusok s-es alakokat is 
említenek (VARRÓ: meliosem, meliorem); a neutr. -ius régibb -iős-nak 
felel meg (a régibb latinságban erre is kiterjedt a kiegyenlítésre való 
törekvés: prior bellum, foedus prior), később itt megint eltűnt az -r, 
talán plus hatása alatt ? A középfok nőnemű alakjának végzete eredetileg 
-iésl volt, utolsó nyoma talán a mulier szóban maradt meg, melyet mái-
régen comparativusnak magyaráztak: ISIDORXJS szerint mulier = mollior 
és most SOMMER is a mel ,weich machen' gyökérből képezett *ml-iési 
alakot lát benne, a melynek eredeti jelentése ,die weichere, weniger 
widerstandsfáhige, die schwáchere' lehetett. Az ide tartozó -is végű ad-
verbiumok (magis) az ősnyelvi neutr. sing. nom. és acc. alakjának felel
hetnek meg, ép így plus is eredetileg *plö-is, *plois. SOMMER ezután az 
-ior képzőnél mutatkozó anomáliákat beszéli meg. A minor, minus alakok 
szerinte nem igazi comparativusok: e jelentésük már az alapul szolgáló 
mei- ,kisebbíteni' gyökérben rejlett, e gyökérnek mi- alakjából a -nu-
képzővel egy minu- tő (v. ö. minu-ere, gör. fitvó-fiai, gót minniza *minu-
iza-ból) s ebből képződött a rendes -es-, -os- neutr. képzővel egy *minuos 
főnév ,kisebbség', a mely *minos, mimts-szá vált. Azután — mint azt 
már BRUGMANN föltételezte, Grundr. II, 406 — a főnév melléknévvé vált 
(v. ö. vetus), ellentétbe került maius-Bz&l s a maior mintájára keletkezett 
a minor. — A primores alak SOMMER szerint a prior- és primo- tövek 
contaminatiójából magyarázódik. — A frugalior, frugalissimu-i alakok 
egy régi *frugalis positivusnak felelnek meg, a melyet később frugi szo
rított ki, ez tudvalevőleg %frux sing. dat.-a, a mely efféle kifejezésekben: 
frugi est, adverbiummá, azután pedig ragozhatatlan melléknévvé (servus 
frugi) lett. Ép így a nequior és nequissimus alakok egy *nequo- tőből 
képezvék, a megfelelő positivust a nequam adv. szorította ki. A • dicen-
tior, -ficentior, -volentior alakok is eredetibb -dicens stb. ,positivus'-oknak 
feleltek meg, ezeket a positivusokat azonban kiszorították a -dicus, -ficus, 
-volus-íéle alakok. A maior alak SOMMER szerint, régibb *magiös-hól 
való stb. Végül a két-képzŐs comparativusokról szól szerzőnk, a latin 
nyelvnek efféle alakjai részben az idg. ősnyelv korából valók (-is-
tero-), későbbi keletkezésűek a superior, dexterior-félék; a kései latin-
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ság termékei egyrészt plurior, másrészt extremior, infimior, novissi-
mior stb. 

SOMMEK dolgozatának második része a f e l s ő f o k k é p z ő i r ő l 
szól. Az idg. ősnyelvben ilyes képzőkül egyrészt -(m)mo-, -tmmo-, más
részt -isto- szerepelnek. Emez kétségkívül a comparativusi -ies- képző 
gyöngült alakjának (-is-) a -to- képzővel való bővülése, az -m-es alakok 
képzése ellenben a rendszámnevekből indult ki (idg. *dekmmó- ,a tize
dik' voltakép a *defan ,tíz' számnévből az egyszerű -o- képzővel képző
dött, ebből azután egy -(m)mo-íéle egységes képző válhatott le). 

A latinban van egy pár -mo-, illetőleg -ümo-, -ímo- képzős alak, a 
melyekben amaz ősnyelvi -mo-, -mmo- képviselőit láthatjuk: summus, 
infimus, imus (ennek az eredete még homályos, talán Hdh-s-mos, a mely 
a gör. Idúq-hzel tartozhatnék együvé), eleműm, postumus, minimus 
(*mwü-mos), ferme (*ferime), brűma {+breui-má, azaz ,brevissimus dies'). 
A lat. -tümo-, -timo-féle képzésmód az ősnyelvi -tmmo- (ói. -tama-, gót 
-duma-, -tuma-) képzésnek felel meg, pl.: citimo-, intimo-, idtimo-; ide 
tartoznak finitirrms, legitimus, maritimus és optumus is (SOMMER szerint 
az ops, opes-ből: *opi-tmmos ,in engster Beziehung zur Hülfe stehend = 
am geeignetsten zur Hülfe', ,der beste'). 

Az idg. -isto- superlativusképző (ói. svádisthas, gör. 7}ŐI<TTOS, gót 
sutists, ófn. suo^isto) a latinban egészen kihalt, egyetlen nyoma talán a 
iuxta adv. illetőleg praspositio (Hugista ,am engsten verbunden'). Az 
-isto-íéle képzésmód helyébe új alakulatok léptek. Ilyenek mindenekelőtt 
plurimus ( = *plö-is-mmo-s) és primus (== *p)ri-is-mo-s); ez az -is-mmo-
kópző a kelta nyelvben rendes superlativus-képzővé lett. Ezt a képzőt 
láthatni az -er végű melléknevek -errimus-íéle superl. végzetében is 
(pigerrimus ebből: *pigr-is-mmo-s, *pígrsemos, *pigerremos. Afacilis-
féle melléknevek facillimus felsőfoka is *facl-isinmos-ból magyarázódik. 
Néhány -símus képzésű superlativusban (maximus, proximus stb.) azon
ban szerzőnk nem ezt az -is-mmo- képzőt látja, hanem csupán -s-mmo-t, 
ez a képzésmód pedig — a mint azt már BRTXGMANN is magya
rázta — régi s- tövekből indult ki; a maximtis-ra, vonatkozólag 1. pl. 
ói. mállás- nagy', ama superlativus töve tehát eredetileg *mag-s-mmo-
lehetett. 

A latin nyelv rendes superlativusképző] ének, az -issimus-nak kelet
kezése eddigelé nincsen még teljesen megmagyarázva: nehézséget okoz 
a kettős s, némelyek -sth-bö\ (ói. -istha-), mások -ts-ből származ
tatták; BRUGMANN a vicenssimtis-féle rendszámnevek hatásából ma
gyarázta, ehhez járulhatott a pessimus hatása is. SOMMER is ezeknek a 
tényezőknek hajlandó az -ismmos, -isemos végzetnek -issemos-szá való 
átalakulását tulajdonítani. — Az extremus, postremus, supremus alakokat 



INDOGERMÁN NYELVÉSZETI FOLYÓIRAT. 477 

itgy magyarázza, hogy ezekben az extero-íé\e tő a superl. képzővel *extre-
sraos-szá bővült. 

A dolgozat íüggelékében SOMMER a fokozó képzők functiójának 
fejlődéséről szól. Magát a comparatiót — BRUGMANN alapján — így hatá
rozza meg: «Komparation ist im wesentlichen der formelle Ausdruck 
für den Begriff der vergleichenden Gegenüberstellung und der nur rela-
tiven Gültigkeit dessen, was ein Adjectiv besagt». A két szó között levő 
comparativusi viszonyt különfélekép fejezheti ki a nyelv, pl. ha két fáról 
(A és B) van szó, jelentésre nézve mindegy vájjon a német ember azt 
mondja, hogy a A übertrifft B an Höhe», vagy: «A ist hoeh im Verhált-
nis zu B», vagy: «B ist nicht so hoch als A», vagy pedig: a A ist höher 
als B», — a «comparatiós alak* (Komparationsform)névre azonban csak 
az utolsó kifejezésmód tarthat számot. Az idg. nyelv már most emez 
.összehasonlító szembeállítás' külső kifejezésének eszközéül az illető 
mellékneveknek bizonyos képzőkkel való ellátását választotta: ezek a 
képzők egész véletlenül kinálkoztak, még pedig oly szókon, a melyek 
már alapjelentésüknél fogva (,ihrem etymologischenWerte nach') valami 
comparativusi viszonyt fejeztek ki, ez a jelentés azután a képzőre is 
rászállt s ez aztán mint ,comparativus-képző' tova terjeszkedett. SOMMER 
azután ily szempontból tekinti át az előbb tárgyalt latin képzőket. Az 
*uper adverbiumból képződött pl. egy *uper-os melléknév ,a fent lévő', 
ez, mivel egy ,alant levő' jelentésű melléknév (*ndheros) állott vele 
szemben, már magában véve is ,comparativusi' viszonyt, bizonyos térbeli 
összehasonlítást fejezett ki s ez a jelentés azután magához az -ero képző
höz fűződhetett. Az összehasonlító szembeállítás azután nemcsak az 
absolut ellentétben levő melléknevekre (pl. ,új' : ,régi') terjedt ki, hanem 
oly esetekre is, a mikor csak bizonyos korlátolt ellentét forog fenn (,113̂  
valamivel szemben, a mi nem annyira új) s így fejlődött az összehason
lításból a fokozás jelentése (comparatio — gradatio). Egyes idg. nyelvek
ben ezekből még egyéb jelentések is fejlődhettek, a hasonlóság vagy 
azonosság jelentése (pl. az ír nyelv aequalis nevű alakja). A superlativus-
képzőknek a rendszámnevek képzőiből való keletkezése jelentéstanilag 
is érthető : itt egy fogalomnak különböző másokkal szemben való kieme
lése forog fenn. A superlativusi jelentésnek bizonyos esetekben való 
elhalaványodása is könnyen megmagyarázható: maritimus tulajdonkép 
,in náchster Náhe des Meeres' azután ,am Meere befindlich'. A tulajdon
ság normális mértékét jelentő ,gradus positivus'-nak alakulása oly mellék
neveknél, a melyekhez már gyökérbeli jelentésüknél fogva valami össze
hasonlító értelem fűződött, természetesen aránylag késő időbe esik. Ezért 
van az, hogy az ilyeneknek positivusa gyakran egész más gyökérből való 
(midtiis, — plus, plurimvs), vagy hogy nem a puszta gyökeret tünteti 
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fel, hanem annak valami továbbképzését (magnós, — *mag-iös, *mag-
semos). 

A latin nyelv egyes hangtani kérdéseit tárgyalja ugyancsak SOMMER 
FERDiNÁND-nak Lateinischer Vocahtmlant in haupttonigen Silben czímű 
értekezése. Azokat az eseteket foglalja össze, a melyekben hangsúlyos 
vocalisokra bizonyos assimiláló hatással vannak szomszéd szótagok voca-
lisai. Megkülönbözteti az utóbbi vocalisoknak conserváló és átalakító 
hatását. Az első esetnek, a voealis színezete megóvásának példája a nürus 
szó (régibb *snusus): a tó'szótag tí-jának egy s-bó'l keletkezett r előtt o-vá 
kellett volna válnia (v. ö. *fu-se : főre), de a másik szótag w-jának hatása 
megakadályozta e hangváltozást. A másik esetre vonatkozó szabályt 
ekkép fogalmazza SOMMER : Nyilt szótagban levő e egy rákövetkező i ha
tása alatt í-vé, o hatása alatt o-vá válik, ha a két magánhangzó között 
zöngés mássalhangzó vagy a h hehezet van. Példák: I. e> t: *ptelia 
(gör. TtzeXéa): tilia ; *8celiqua: siliqua; *semilis: similis; *negű:; vigil 
{a ueg- gyökérből, v. ö. ném. ivachen, weckeri); Hebei: tibi, *sebei: sibi; 
*mehei: mihi; *nehíl(om): nihil. Az assimilatiót megakadályozta inter-
vocalikus v (brevis, levis), s-bó'l keletkezett r (heri), a melior, venio, me-
dius stb. esetekben pedig az a körülmény, hogy az i gyors ejtéskor z-nek 
hangozhatott: mel-ior [ekkor az e voltakép zárt szótagba is került]. — 
I I . e>ö: *velö: volö; +d'tjenÖs: bonos, bonus; *hemö (v. ö. *nehemö, 
némo): homo. Ez az o-umlaut r előtt abbamaradt :Jé~ru8, merus. Számos 
esetben analogikus hatások keresztezték a hangtörvényt, pl. peritus 
(*piritus helyett! vagy a régi *perior praes. hatása alatt, vagy mivel a 
per- praepositiót látták benne; cedo (*codo helyett, mivel régebben érez
ték még benne a ce partikulát, azonkívül a többes cetté alakban az e-nek 
a hangtörvények szerint úgyis meg kellett maradnia. Ez a latin nyelv
beli ,umlaut' tehát csupán az e hangot illette s csakis az említett hely
zetekben, a többi vocalisra és az egyéb helyzetben levő e-re vonatkozólag 
nem lehet ily hatást kimutatni. 

A latin mille szóra vonatkozó újabb magyarázatokról már volt szó 
e folyóiratban, 1. NyK. 23,4-18 és 30,235. Most FAY E. W. Latin m i l l e 
again czímű czikkében ellenvetéseket tesz SOMMER magyarázatára, őslatin 
vagy itáliai formának ismét a *sm-(h)ilia alakot mondja, idg. alapformá
nak pedig egy *sm ghes-liyo-féle képzést. Erre megint SOMMER válaszol 
s arra utal, hogy FAY emez idg. formájából a latin hangtörvények szerint 
csakis *singelium válhatott volna, — a mi ugyan kevéssé hasonlít a meg
levő mille alakhoz! 

GRIENBERGER Zur Duenosinschrift czímű kis czikkében e felirat
nak egy pár alakjához fűz magyarázatokat, iouesat szerinte — iürat, 
iouesat deiuos ,iurat deos', azaz .iurat per deos', az alany a következő 
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mondatban rejlik: qoi med mitat, tehát: ,es schwört bei den Göttern, 
der mich sendet' stb. — Az itáliai nyelvészet körébe tartozik végül 
EHRLICH HUGÓ czikke: tlber die sekundáre Aktivendung der 3. Person 
Plurális im Oskisch-Umbrischen. 

Germán nyelvészeti kérdésekkel ezúttal csak egy dolgozat fog
lalkozik: JELLINEK M. H. Die Endung der 2. Person Plur. Praes. 
im Althochdeutschen czímű czikke, mely BERNEKER E. ugyané tárgyú 
czikke (IdgF. 9, 355) ellen irányul. BERNEKER a szóban levő ófn. ala
kok (-et, -at, -it) közül az -it végzetet tartotta eredetinek, a többit 
analogikus képzésnek magyarázta; JELLINEK szerint a hangtörvényeknek 
megfelelő alak az -et, míg az -it analogikus képzés, melynek mintája az 
egyes 3. szem. végzete veit; okul az szolgált, hogy a II. és I I I . ragozású 
gyönge igéknél is egyforma volt a két alak (salbőt, habét); hasonló eset 
az, ha pl. ma Ausztriában ihr fahrt-íéle alakokat lehet hallani a művel
tebbek beszédében, a közbeszédben wirdts, gibts, nimts-fé\e alakok is 
hallhatók. 

A szláv nyelvészet körébe tartozik BRTJGMANN K. Aksl. z u p a 
,Bezirkl czímű kis czikke. A szó szerinte az ói. göpa- ,Hüter, Wáchter', 
göpayá-ti ,er behütet, bewahrt' stb. alakokkal tartozik együvé, jelentése 
eredetileg ,die Hut' , azután ,das, was in Hut und Pflege genommen ist', 

a helyre való vonatkozással is. Osszláv alakja *geupa lehetett, i t t is 
érvényesült az a hangtörvény, hogy idg. eu az ősszlávban it-vá vált az 
előző mássalhangzó lágyulásával (1. NyK. 30, 238). A szónak továbbkép
zése a közös szláv zupan'h ,Vorsteher einer zupa'-. — SOMMER F. Das 
slavische Iterativsufjix -v a t i czímű czikke e képző keletkezését ekkép 
magyarázza : -«- végű gyökerekhez az egyszerű -ati képző járult abban 
az időben, mikor az ü > y hangváltozás még nem ment végbe, pl. *mü-
ati; e helyzetben azután egy u-íé\e átmeneti hang fejlődött: *mü-u-ati, 
ez utóbbit az egyszerű *müti mellett ^mü-j-uati-nsik elemezték és a -uati 
(== vati)-t képzőnek érezték. Ez a kópzésmód azután (főleg byvati hatása 
alatt) termékenynyé vált. Ep így magyarázódik a -jati képző keletkezése 
i- végű igéknél (üti : pre-li-j-ati) s így az -ati, -vati és -jati typusok 
voltakép egyazon -ati iterativképzőnek különböző hangtani módosulásai. 

PETZ GEDEON. 

A szavak j e l e n t é s e . 
JOH. STÖCKLEIN. Bedeutungswandel der Wörter. Seine Entstelmng und 

Entwickehmg. München. J. Lindauersche Buchhandlung. 1898. 
K. 0. ERDMANN. Die Bedeutung des Wortes. Leipzig. Avenarius. 1900. 

A nyelvtudománynak egyik legérdekesebb s eddigelé még ki nem 
aknázott része az, a mely a szavak jelentésével, a jelentések változásával 
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foglalkozik. Ha fogalom és szó mindig födné egymást, mennyi haszon
talan szóvita, irodalmi tollharcz lett volna fölöslegessé, s mennyi időt 
nyerne ma is a tudomány komoly és hasznos munkára. Csakhogy a szó 
gyenge és tökéletlen mása a gondolatnak ; tartalma határozatlan, inga
dozó, és szükségünk van sok egyéb segító' eszközre, ha azt akarjuk, hogy 
beszédünket világosan megértsék. A ki idegen nyelvek tanításával, fordí
tással foglalkozik, vagy ha abba a helyzetbe került, hogy egy-egy szó 
jelentését kellett megmagyaráznia, tudja, mily nehéz dolog egy-egy szó 
tartalmát, jelentését világossá tenni mások előtt. 

A szavak jelentésének e határozatlanságával s a jelentésváltozások 
okainak kutatásával foglalkozik e két könyv, s mind a kettőnek olvasása 
érdekes és igen sok tekintetben tanulságos. 

STÖCKLEIN könyve czéljául ezt a kérdést tűzi k i : Mi az oka, hogy a 
szavak jelentése változik ? S mielőtt e kérdésre a feleletet keresné, előbb 
utal arra, hogy az egyes szónak nincs állandó, határozott jelentése, hanem 
folytonos ingadozásban van, s határozott jelentéshez csakis a mondatban 
jut. Valósággal egyjelentósű szó alig van a nyelvben, mindegyiknek van 
több jelentése, s beszed közben a jelentésárnyalatok, a finomságok még 
szaporodnak. Igen helyes EsDMANNnak az a megjegyzése, hogy rendesen a 
két vagy többértelmű szót tartják kivételnek, pedig a nyelvben az igazán 
egyértelmű szó a ritka kivétel; ilyenek pl. a számnevek, egyes tudomá
nyos műszók, a kémiában az elemek nevei, míg a közhasználatú szavak
nak mindig igen sokféle az értelmük, (i. m. 17. 1.) Erre a megfigyelésre 
alapítja STÖCKLEIN is az ő további fejtegetépeit, A jelentésváltozás szerinte 
három fokon megy át : 1. A szót olyan összefüggésben, kapcsolatban hasz
náljuk, a melyben valami új jelentésárnyalat fűződik hozzá. 2. Többször 
ismételjük a szót ez újabb összefüggésben, mi által a jelentés új árnya
lata megerősödik és kiemelkedik. 3. Idővel az új jelentés kerekedik fölül, 
s így a jelentésváltozás megtörtént. Például említi a német Tisch szó-
jelentésének változását. Ez eredetileg csak az asztalt, mint bútort jelenti ; 
de már az ilyen kifejezésekben : einen zu Tisch laden, bei Tisch sein, zu 
Tisch kominen, hozzá csatlakozik az étkezés mellékórtelme is, s az ilyen 
kifejezések útján jutott e szó idővel az eredetitől egészen eltérő jelentés
hez ezekben a kifejezésekben : die Familie hat einen guten Tisch ; der 
Arme geniesst einen Freitisch. Minden szónak van a főjelentése mellett 
több mellékjelentése is, s ez mind okúi vagy alkalmul szolgálhat újabb 
jelentések fejlesztésére. 

A jelentésváltozás leggyakoribb okát STÖCKLEIN a d a e q u a t i o -
nak nevezi, midőn a szó jelentése alkalmazkodik egy-egy különös hasz
nálathoz, így pl. az anziehen igének egész más a jelentése, ha czipőrol 
vagy ha ruháról használjuk; ismét más az ilyen összefüggésben: die 
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Sehne des Bogens anziehen, der Magnet zieht etwas an, stb. Ha az ily 
kifejezéseket más nyelvre fordítjuk, mindjárt kitűnik, mily nagy különb
ség van ugyanazon egy szónak különböző használata között. 

A jelentés a l k a l m a z k o d á sának (így nevezhetjük magyarul 
az a d a e q u a t i ó t ) egyik gyakori oka az, hogy a szó gyakran nem födi 
a fogalmat, a melyet meg kell jelölnie. Ilyenek pl. a szabó és varrónő 
elnevezések; a szabó nemcsak szab, s a varrónő nem csak varr; ilyen 
kifejezések még az asztalos, lakatos, a szülők (gyakran még az atyát is 
szülőnek nevezzük); németben : der Zwicker, der Schnitter, der Jünger 
(a. m. tanítvány), die Jungfrau, der Junggeselle stb. A jelentésváltozásnak 
másik, szintén elég gyakori oka, hogy a tárgy vagy a fogalom változik, 
a név pedig megmarad. Ennek legvilágosabb példája a toll, mely erede
tileg csak a madár tollát jelentette, a melylyel írtak is ; s most a mikor 
aczélszerszámmal irunk, ezt is tollnak nevezzük. Ilyen változott jelen
tésű szók a németben : König, Marsehall, Herzog, Minister; továbbá 
ilyen szók a tragédia és komédia, s gyakori az ilyen jelentésváltozás a 
pénzek nevében is. A legvilágosabb példa erre a mi /latosunk, melynek 
értéke hat krajczár volt; később a tízkrajczáros lett a hatos, s most már 
a húszfillérest kezdjük hatosnak nevezni. i 

A jelentésváltozásra alkalmul szolgál az is, ha a dolgot nem akar
juk a maga nevén nevezni, s egy más, illendőbb szót használunk helyette 
(euphemismus). Ilyenkor aztán ez az új szó sülyed mintegy értékben, s 
obsccen értelművé válik egészen ártatlanul. Ilyen a német Glied, latin 
penis, továbbá a németben abseits gehen (magyarban': hátra, megy) s ilyen 
az emberi dolgokra vonatkozó többi kifejezés is mind. A német stinken 
s a magyar bűz, bűzlik szók jelentése eredetileg csak az, hogy valaminek 
valamilyen, akár jó, akár rossz szaga van, s csak utóbb sülyedt rossz 
jelentésűvé. — A szavak jelentését mintegy elkoptatja s ez által aztán át 
is alakítja a túlzás, mely a beszédben gyakran megfigyelhető. Egész 
közönséges eseményekre mondjuk, hogy borzasztó, rettenetes, rémítő, s 
ilyen a legújabban fölkapott rém szó (remnagy, rémsokan stb.); mily 
könnyen mondjuk, hogy valamit ezerszer mondtunk, százszor megparan
csoltunk, így keletkezett az a kifejezés is, hogy valami több mint bizonyos. 

A jelentésváltozásnak ez a módja már a képes beszédhez vezet, s 
a nyelvnek ez a költői ereje a leggazdagabb forrása új szavak és új 
jelentések keletkezésének. Nem kisérhetjük végig STöcKLEiNt a jelentés
változások összes tárgyalt esetein, csak be akartam mutatni a főbb szem
pontokat, a melyek szerint ő a szavak jelentésváltozásait tárgyalni 
óhajtja. 

EEDMANN könyve nem rendszeres tárgyalása a szavak jelentéstaná
nak, hanem inkább az a czélja, hogy könnyen érthető és élvezhető for-
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mában foglalkozzék a jelentésváltozások érdekesebb eseteivel s keresse a 
változások okait. A könyv egyes fejezetei külön is megjelentek egy-egy 
szaklapban. 

A jelentésváltozások okát ó' is abban látja, hogy majdnem minden 
szónak sokféle jelentése van, s mi beszéd közben majd az egyik, majd a 
másik jelentést használjuk ; így pl. ez az elnevezés német (der Deutsche) 
jelentheti 1. a német birodalom kötelékébe tartozó polgárt; 2. minden 
német származású egyént; 3. minden német anyanyelvű egyént. Beszél
hetünk tehát olyanokról, a kikre mind a három szempontból ráillik az 
elnevezés, másokra csak két szempont illik, míg igen sokan lehetnek, a 
kiket csak egy-egy szempontból nevezhetünk németeknek. Van tehát a 
szó jelentésének egy bizonyos magva, s ezt körülveszi egy nagy elmosódó 
terület, mely a jelentések sokféleségének ád helyet. S mivel a szavak 
jelentése ennyire ingadozó, természetes, hogy bó' alkalom nyílik a félre
értésre s a szavak jelentésének sokféle magyarázatára. S ép a közszájon 
forgó szavak azok, melyeket a legkülönfélébb módon értelmeznek. Helye
sen hivatkozik rá E., hogy egy népgyűlésen a szónokok legkülönbözőbb 
tartalommal fogják fel a demokratia, socialismus, evolutio stb. hangzatos 
szavakat, s nálunk is hányféle különböző' tartalommal ruházták fel az 
egységes középiskola elnevezést barátai épúgy, mint az elleoségei. 

De ha a szó jelentése ily sokféle, hogy lehetséges mégis a kölcsönös 
megértés ? kérdi EEDMANN. Hogy tudja a hallgató, hogy a szónak szám
talan jelentése közül ép melyikre gondol a beszélő ? Legtöbb esetben a 
beszéd tartalma, összefüggése adja meg a fölvilágosítást, továbbá a kör
nyezet s a tárgy, a melyről szó van, szintén útbaigazításul szolgál. Mind
amellett megesik, hogy a vitatkozók nem értik meg egymást, mert mind
egyik más tartalommal ruházza föl a szóban forgó kifejezéseket. 

EEDMANN a többértelmű szavaknak három fokát, illetőleg fajtáját 
különbözteti meg. Az első csoportban suppositió-ról beszél, vagyis azt 
mutatja ki, hogy a beszéd közben használt szó alkalmi jelentését mindig 
a mondatból alkotjuk meg. Vessük pl. össze a következő mondatokat: 
,A pápa latin eredetű szó.' ,A pápa küldte szt. Istvánnak a koronát.' 
,A pápa ma fogadta a zarándokokat/ ,A pápa a katholiczizmus feje'. 
E mondatokban a közös pdpa szó mindig mást meg mást jelent. — 
A szavaknak ez a sokfelé elágazó jelentése gyakran szükségessé teszi a 
szavak magyarázatát, a fogalmak meghatározását, a mi a legtöbb esetben 
igen nehéz dolog. Néhány találó példával világítja ezt meg E. könyve 3. 
szakaszában. (Wortanalyse und Wortbegrenzung.) A második csoportba 
s, ,relatív' jelentésű szavak tartoznak, vagyis azok, a melyeknek igaz 
értelmét csakis az összefüggésből ismerhetjük meg. így pl. ha új levél
bélyegről beszélünk, ez lehet még el nem használt bélyeg, vagy egy újon-
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nan készült, új rajzzal biró, vagy pedig a gyűjteménybe legutóbb szerzett 
bélyeg. Végre a harmadik csoportba tartoznak az igazán többertelmu 
szók, mint pl. a németben Schloss vagy Strauss, a magyarban ár, sír stb. 

A szavak jelentésének megértésére igen fontos, a mit EKDMANN a 
4. szakaszban tárgyal (Nebensinn und Gefühlswerth der Worte). Minden 
szónak van a maga fogalmi tartalmán kívül egy vagy több mellékértelme 
s gyakran némi érzelmi tartalma is, vagyis az a tulajdonsága, hogy az 
emberben bizonyos érzelmet, hangulatot kélt. így pl. a kikelet és tavasz, 
másrészt harczos és katona egyet jelentenek ugyan, de más-más mellék-
értelemmel. Viszont más meg más érzelmi tartalmuk van e szavaknak : 
Weib, Frau, Gattin, Gemahlin, Ehefra,u; vagy a magyarban : asszony, 
nő, hölgy, fehércseléd. A szavak jelentésének ezen a sajátosságán alapszik 
a prózai és költői stilus különbözősége s az is, a mit gyakran tapasztal
hatunk, hogy költeményeket nem lehet ugyanazokkal a szavakkal át
tenni prózába. 

S a midőn a szerző így megvilágította a szavak különböző értelmét, 
áttér arra a kérdésre, hogy vannak-e egyjelentésű szavak is.Természetes, 
hogy csak a legritkább esetben mondhatjuk, hogy egy nyelvnek két vagy 
több szava teljesen födi egymást; a synonymák is csak részben egyező 
jelentésűek. A fogalom tartalma lehet közös, de a mellékértelem vagy 
pedig az érzelmi tartalom már különböző. S ugyan az áll az idegen sza-i 
vakra is, a melyeket csak ritkán lehet teljesen ugyanolyan értelmű eredeti 
szóval helyettesíteni, s a szerző különbséget is tesz föltétlenül és föltéte
lesen nélkülözhető idegen szavak közt. A következő szakasz a szavak 
megértésével foglalkozik s részletesen tárgyalja azt a kérdést, vájjon 
vannak-e a dolgokról elvont, általános fogalmaink ; végül utal arra, hogy 
a szavak, melyeket hallunk, igen különböző s egymástól erejükre, minő
ségükre nézve nagyon eltérő lelki hatásokat keltenek bennünk, melyeknek 
elemzése rendkívül nehéz. Külön szakaszban tárgyalja a nyelv szemléle-
tessógét, különösen a költői előadásban. 

Az utolsó szakaszban (Gedankenloser Wortgebrauch und sein 
Nutzen) igen érdekes példákkal világítja meg EKDMAIMN, hogy beszéd 
közben mennyire nem gondolunk a szavak eredeti jelentésére, hanem 
mindig csak az az értelem lebeg előttünk, a melyhez a szó használat 
közben jutott. A nyelvek története számtalan példával bizonyítja, hogy 
a szó eredeti jelentése lassanként elvész, mihelyt új értelemárnyalat 
fűződik hozzá; s ép ez az alapja és magyarázata a nyelvek folytonos fej
lődésének, gazdagodásának. 
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