
Ismertetések és bírálatok. 

A magyar szórend története . 

MOLECZ BÉLA. A magyar szórend történeti fejlődése. A M. T. Akadémiától 
Marczibányi-dijjal jutalmazott pályamunka. (A M. T. Akadémia támoga
tásával kiadja a szerző.) Budapest 1900. Ára 4 kor. 

Igen hasznos munkára vállalkozott MOLECZ BÉLA, midőn átkutatta 
a régi magyar irodalom fontosabb termékeit a szórendi sajátságok szem
pontjából. E munka elvégzésére szüksége volt nyelvtudományunknak, 
hogy biztosabban haladhasson szórendünk mai törvényeinek megállapí
tásában s hogy a félhomályban, mely még ma is körülvesz bennünket, 
mielőbb világosságot gyújthassunk. MOLECZ nagy szorgalommal s elisme
rést érdemlő aprólékos gonddal fogott munkájához, igen értékes anyagot 
gyűjtött össze a régi irodalomból, s ez anyagot helyes szempontból cso
portosította s igyekezett kifejteni a különböző tanulságot is, mely az így 
csoportosított anyagból következik. Ha következtetéseivel és eredmé
nyeivel nem értünk is minden tekintetben egyet, mindenesetre hálával 
ismerjük el, hogy megtette az első lépést, a legnehezebbet s hogy a szó
rend néhány kényesebb kérdésében valóban meglátta a helyeset. 

A könyv feladata a magyar szórend történeti fejlődésének meg
világítása ; tehát a szerző a kódexek irodalmát vette alapul, példáit első 
sorban ezekből veszi. Feldolgozta továbbá a XVI—XVIII. század irodal
mának fontosabb képviselőit, mint pl. PÁZMÁNYÍ, BORNEMISZA^ KÁLDYt 
ÜALLEKt, FALUDIG MiKEst stb. s a Levelestár két kötetének adatait is 
felhasználta. Azonban MOLECZ nem elégedett meg a múlt kutatásá
val, hanem összevetésül felhasználta a népnyelv adatait s gyakran utal 
a mai irók nyelvhasználatára is. Ez az eljárás belesodorja néhol a mai 
szórendi helytelenségek bírálatába, a hibáknak néha hosszadalmas kor-
holásába, pedig ez nem a múlt kutatójának feladata. 

A könyv első fejezete mintegy bevezetésül a magyar hangsúlyról 
szól általában. E helyt kellett volna a szerzőnek megmagyarázni a hang
súly és a szórend összefüggését s a hanghordozás physiologiai termesze-
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tét. Csakhogy nincs elég tiszta fogalma magáról a hangsúlyról, mint a 
beszéd physiologiai eleméről. Ezt bizonyítja az a nemcsak «kissó durva», 
hanem rossz hasonlat is, melylyel beszélő szervünket valami géphez ha
sonlítja, mely szerinte, midőn megindul, sajátságos zökkenést, pattanást 
hallat s ez ismétlődik aztán időnkónt. (11. 1.) Ép ily helytelen, midőn 
azt hiszi, hogy beszélő szerveink szükségszerű feszültséget, rugalmas 
erőt nyernek a következő szólam kimondásához s ez valami pattanó 
hangnyomással jár (12. 1.). Beszélő szerveink physiologiai természete 
csak az időnkénti szüneteket követeli meg; a hanghordozás változatos
sága nem szükségszerű követelmény, hisz a süketnémák, kiknek beszélő 
szerve ugyanolyan, mint az ópfülü emberé, ha megtanulnak is beszélni, 
egyhangúan, hangsúlyozás nélkül ejtik mondataikat. A kölcsönös érint
kezésben fejlődött ki az emberiségnek tökéletes beszéde, s a természetes 
szünetek s a fülre kellemesen ható hanghordozást beszédünk felhasz
nálta a gondolatok könnyebb megértetésére s kapcsolatba hozta a szavak 
elrendezése módjával is. A hangsúly physiologiai természete minden 
nyelvben egyforma, csak minősége, fokozatai s elhelyezkedése a szó vagy 
szólam egyes részein más meg más. Ezért helytelen az is, a mit MOLKCZ 
a magyar és a német hangsúly különbözőségéről mond. A szórend múlt
jának kutatását különben is nehéz lett volna összekapcsolni a hangsúly 
változásának vizsgálatával, mert hisz az irás és nyomtatás semmit sem 
őrzött meg a múlt idők hanghordozásának módjáról. Azt azonban még 
som állíthatjuk, hogy aleJietetlen, hogy hangsúlyozásunk a történeti idő 
folyamán valami gyökeresebb átalakuláson ment volna keresztül'). (15.1.) 
Előttünk van a német és a franczia nyelv példája ; az indogermán nyel
vek változatos hangsúlyozása helyébe lépett a germán nyelvekben az a 
szabály, hogy a legerősebb nyomaték a tő első tagján van, a franczia 
nyelvben pedig a latin nyelvnek szintén változó hangsúlya a szólam 
utolsó vagy utolsóelőtti tagjára ment át. A magyarban is kimutatható 
egyes esetekben a nyomatékos szótag megváltozása, (v. ö. pl. a hanem, 
csaknem, majdnem stb. szók hangsúlyára nézve KALLÓS értekezését: 
A tagadás nyelvünkben. Nyr. 29 : 399.) 

A könyv főrésze (II—X. fejezet) a szórend kérdéseivel foglalkozik, 
még pedig első sorban az ige és a mellette kiemelt mondatrész (MOLECZ 
szerint: meghatározó) helyét tárgyalja jelentő és feltételes módú ige 
mellett. A régi irodalomból gyűjtött számos példát csoportosít különböző 
szempontból s összeveti e példákat a mai nyelvhasználattal.*) E vizsgá-

) A 28. lapon néhány székely példát idéz M., melyben a meghatá
rozó az ige után áll: Ugy nevettünk, hogy pukkadtunk ni e g. S hozzá 
teszi: «Nyomatékos-e ez esetben a «meg», nem sikerült megtudnom*. Az 
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lódása folyamán M. arra az eredményre jut, hogy az «ige a régi ma
gyar nyelv en sokkal gyakrabban állott meghatározó nélkül, mint ma
napság és szórendünk fejlődése az idők folyamán épen oda irányult, 
hogy az igét — a mennyire csak lehet — meghatározzák*). 165. 1. 
MOLECZ nem tér ki az elől' sem, hogy keresse, mennyiben lehet e szó
rendi különbségben latin hatást látnunk s úgy véli, hogy «általában a 
mondásokban (ez KICSKA műszava) nem idegen eredetű sajátság az igé
nek meghatározó nélkül hagyása, nyomatékos kiemelése. Olyan ellen
mondásokban azonban, melyekben a közlésnek legismeretlenebb része 
nem maga az ige, latin hatás eredményének tarthatjuk.» (77. 1.) 

MOLECZ több izben elismeri, hogy a régi nyelv szórendjének vizs
gálatában figyelemmel kell lennünk a latin hatás lehetőségére is ; feltűnő 
még az is, hogy gyakran ugyanegy nyelvemlék különböző szórendet hasz
nál. Erre nézve MOLECZ igen helyesen látja e következetlenségek okait 
abban, hogy nyelvemlékeink másolatok, melyekben a szórendet a másoló 
néha a maga nyelvérzéke szerint változtatta. (75—76.1.) Bármely kor szó
rendi sajátságait tárgyalva, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy igen sok függ az iró vagy fordító egyéni stilus-érzékétől. Ha valaki a 
mai hírlapirodalmat feldolgozná a szórendi sajátságok szempontjából, s ez 
adatok alapján akarná megállapítani a mai magyar nyelv szórendjének 
törvényeit, mennyi furcsaság gyűlne össze, mennyi hiba válna törveny-
nyé. A gyenge stilus-érzékű iró nem tudja gondolatait elég szabatosan 
kifejezni, s a mit ma lépten-nyomon tapasztalunk, még inkább meg volt 
a kódexek Íróiban és másolóiban, a kik szintén nem voltak iróművésze k 
s e mellett mindig csak fordítottak. Már pedig mindennap tapasztalhat
juk az iskolában, hogy a különben elég jó nyelvérzékű tanuló mindjárt 
botlik és téved, mihelyt idegen nyelvű szöveg van előtte. Az eredetinek 
szórendje mintegy vonzza az övét s e hatás alól csak akkor szabadul, ha 
igen nagy az eltérés a két nyelv szórendje között. Erre mindig tekintet
tel kell lennünk, ha régibb korok vagy fordított művek nyelvét vizsgál
juk szórend szempontjából. S MOLECZ példáiban is sokkal több helyt 
látom a latin eredeti hatását, mint a szerző. Figyelembe veendő még az 
is, hogy a népnyelvi közlemények adatai sem feltétlenül megbízhatók, 
midőn a szórend sajátságairól van szó. I t t is sok függ a beszélő stilus-
érzékétől. .Ügyetlen beszélő lépten-nyomon botlik ; néha szebben akar 

ilyen mondatok gyakoriak a székely beszédben, a nyomaték mindig az 
állítmány első tagján van, s a m e g minden nyomaték nélkül csatlakozik 
az előbbi szólamhoz. így ejtik M. többi példáját is: A derekát j úgy éssze-
szoritotta, hogy | szakad ketté. — Ajan hideg vót, hogy | /aítak meg. 
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beszélni, mint rendesen szokott, e ezért tér el a rendes szórendtől. Mind
ezt figyelembe kell vennünk, midőn a szórend törvényeit kutatjuk. 

A következő fejezet a felszólító mondat igéjét és ennek meghatá
rozóját vizsgálja, s a példákból MOLECZ azt következteti, hogy «régente 
gyakran tették az igekötőt — meg más meghatározókat is — az ige elé 
olyan esetekben is, melyekben semmiféle szigorúbb parancs nincs». 
Csakhogy e szabály ismét torvénynyó teszi azt, a mi a régi nyelvben 
valószinüleg idegen hatás vagy pongyolaság volt. Ezután a tagadó mon
dat szórendi sajátságait vizsgálja s :úgy tér át MOLECZ a másodrendű 
meghatározók és a kiegészítő részek helyére a mondatban. Ezekre nézve 
már nehéz általános szabályt találni, mert a másodrendű meghatározók 
s a többi nem nyomatékos mondatrész helyes elrendezése nagyon is függ 
az iró vagy a beszélő nyelv- és stilus-érzékétől, s mindig összefügg az 
egyes részek nyomatékával. Legerősebb nyomatéka mindig az igéhez 
tartozó meghatározónak van, s MOLECZ téved, midó'n azt állítja, hogy a 
másodrendű meghatározó mellett az elsőnek hangsúlya gyakran elenyé
szik. Ellenben igen fontos az a körülmény, hogy minden kiemelendő 
mondatrész új szólamot kezd. 

Az utolsó szakaszokban a jelző s a kötőszók helyéről van szó, s e 
tárgyalás közben ismét gyakran kitér a szerző a mai szórendi vétségek 
tárgyalására. Végre röviden szól a szólamok és mondatok sorrendjéről is. 

Összefoglalva a szórend minden egyes kérdésére kiterjedő vizsgá
lódásait, arra a végső (eredményre jut a szerző, «hogy bár elég szabadság 
van ma is a magyar szók és szólamok elhelyezésében, de szórendünk 
régente szabadabb volt. Szórendünk — úgy látszik — mind szigorúbb és 
szigorúbb lett az idők folyamán*). (194. 1.) Bennem, mint már előbb is 
említettem, MOLECZ példái és fejtegetései nem ezt a meggyőződést kel
tették. Szórendünknek fősajátságai a kódexek korában is ugyanazok vol
tak, mint ma. Az író a mondatrészek gondos elhelyezésével fejezte ki 
akkor is gondolatainak finomságát, csakhogy mivel az irók mind fordí
tók voltak, a kik rendesen szolgailag ragaszkodnak az eredetihez, gyakran 
eltérnek a magyar nyelv szokott szórendjétől s ez a pongyolaság s a 
stilus művészetének hiánya látszik nagyobb szabadságnak. E mellett 
azonban egyes szócskák (pl. kötőszók) helyére nézve valóban volt eltérés 
a régi és a n u i nyelv között. 

BALASSA JÓZSEF. 

Komán nyelvtudomány. 
ADOLF ZAUNEE. Romanische Sprachwissenschaft. (Sammlung Göschen.) 

Leipzig. 1900. 167 1. Ára 80 Pf. 
A czímbe írt munka a Göschen-féle gyűjteménynek már második 

füzete, a mely az összehasonlító nyelvészet egyes ágainak főbb eredmé-
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nyét foglalja össze kompendiumszerű kis kötetben. MERINGBB könyvéről 
annak idején sok jót mondtak; azt hiszem, ZAUNEB könyvét sem fogják 
kevésbbé kedvezően fogadni. 

Újat természetesen mit sem nyújt e füzet. Nem szemrehányáskép 
említem ezt; hiszen senki sem fog egy másfélszáz lapra terjedő kom
pendiumban új eredményeket keresni; forrásai legnagyobb részt, majd
nem azt merném mondani, kizárólagosan GRÖBEB Grundriss-e és MEYEB-
LÜBKE Vergl. Gramm.-j& ; de már az anyag kiválasztása, áttekinthető 
elrendezése és világos előadása ZAUNER érdeme. Azt hiszem, ez a leg
nagyobb dicséret, a melyet egy ilyen nem nagy igényekkel fellépő köny
vecskéről el lehet mondani. 

ZAUNEB könyve inkább kezdőknek van szánva, és így csak helye
selhetjük, hogy a bevezetésben felemlíti azokat a tudnivalókat, és értel
mez néhány olyan fogalmat, a melyeknek az ismerete a következők 
megértéséhez feltótlenül szükséges. A könyv két részre oszlik; az első 
rész (21—38.) a latin népnyelvvel (vulgarlatem) foglalkozik, a második 
(39—167.) a tulajdonképeni román nyelvekkel. Szerencsés gondolatnak 
tartom, különösen a kezdő igényeit tartva szem előtt, hogy ZAUNEB bő
vebben és külön részben foglalkozik a latin népnyelv hangtanával, alak
tanával és szóképzésével, a mennyiben az a klasszikus latinságtól eltér. 
Igaz ugyan, hogy ez az eljárás sok tekintetben anticipatio, a mennyiben 
a latin népnyelvről közvetlen emlék, néhány föliraton s a grammatiku
sok megjegyzésein kívül nem igen maradt, s a mit róla tudunk, azt nagy
részt a román nyelvekből való visszakövetkeztetések révén tudjuk, *) de 
hogy az efféle rendszeresebb összeállítás a megértés munkáját rendkívül 
megkönnyíti, azt nem kell bizonyítani. 

Nem ártott volna azt a pár odavetett, de találó megjegyzést a (37. 
1.) román szókészlet jelentésváltozásairól kissé bővebben kifejteni. A ro
mán nyelvek szavainak legnagyobb része (éhez <C easa irod. lat. domus ; 
eheval <£ cabaüus: irod. lat. equus stb.) igen érdekesen tükrözteti a 
jelentéstan szempontjából is az irodalmi és a népnyelvi használat kö
zötti külömbséget. 

A könyv főrészét a hangtan és alaktan teszi, a mely a már emlí
tett forrásoknak lelkiismeretes, könnyen érthető, de tudományos köve-

*) Pl. a lat. irodalmi cádere-nelí megfelelő alakok a román nyelvek
ben ; oláh eddeá, cadére, ol. cadére, prov. eazer, ír. chedeir < cheoir < 
chuir, sp. caer; mindezek az alakok egy cadére alapalakra utalnak, s mivel 
azt hiem gondolhatjuk, hogy az összes román nyelvek egymástól függet
lenül hajtották volna végre a cádere <C cadére változást, fel kell tennünk, 
hogy az már az alapnyelvben, t. i a latin népnyelvben megtör tént . 
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telményeknek is megfelelő kivonata. Értelemzavaró sajtóhiba csak egy 
tűnt szemembe : 29 1. 18 s. Abl. Pl. c. h . : Acc. Pl. 

ZAUNEE könyve épen pontossága, józansága ós világossága miatt 
rendkívül alkalmas nem csak kezdők számára kézikönyvül, hanem arra 
is, hogy a nyelvészet más ágával foglalkozók belőle a román nyelvészet 
mai állásáról általános képet szerezzenek. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

Kisebb közlések. 
A határozóragok és a birtokos személyragok sorrendje tudva

levőleg nem mindig ugyanaz a magyarban. Nevezetesen, ha összevetjük 
a következőket: alattam, belőled, melléje ezekkel: házamban, kertemből, 
lovamon, azt látjuk, hogy míg az előbbiekben a névszótőhöz közvetlenül 
a helyrag (-tt, -öl, -é) csatlakozott s csak azután a személyrag, addig az 
utóbbiakban a névszótőhöz a személyrag járult előbb s csak azután 
a határozórag. 

Hasonló különbség észlelhető a votjákban is, a hol például'azt 
találjuk, hogy uroboaniz ,szekerével' (finnül: vaunullansá), inmistiz jegé
ből' (finnül: taivaastansa), kisnoaniz,feleségével' (finnül: vaimoinensa) 
féle kifejezések ellenében, melyekben a határozórag ép úgy megelőzi a 
személyragot, mint a finnben, ezeknek a megfordítottja is előfordul, 
például: surmumizleé ,mostohaanyjától', kisnoezli ,feleségének', hol a 
ragok sorrendje ugyanaz, mint a megfelelő magyar kifejezésekben, 

Ha az eseteket összevetjük, kevés eltéréssel arra az eredményre 
jutunk, hogy a következő sorrend: névszótő-határozórag-személyrag 
akkor áll, ha a határozórag már a finn-ugor alapnyelvben kimutatható, 
míg a másik sorrend : névszótő-személyrag-határozórag azon esetben, ha 
a . határozórag a magyarnak (illetve votjáknak) különfejlődése korában 
keletkezett. 

A vogulban csak az utóbbi sorrend járja : aúé-m-né ,atyá-m-nak', 
ampayé-m-nél ,kót ebe-m-től'; ezt azonban pusztán analógiás alakulás
nak tekinthetjük, mely szerint a régi határozóragok a később kialakult 
névutók módjára helyezkedtek el. Ha a birtokos személyragokat már a 
finn-ugor alapnyelvben megvoltaknak teszszük fel, ott csakis a követ
kező sorrend állhatott: névszótő-határozórag-személyrag, úgy a hogy a 
finn, a lapp, a mordvin stb. általában (a magyar és a votják pedig leg
régibb határozóragjainál) meg is őrizte. 


