
Ismertetések és bírálatok. 
A m a g y a r nye lvú j í t á s szó tá ra . 

SZILY KÁLMÁN: A magyar nyelvújítás szótára a kedveltebb képzők és képzés
módok jegyzékével. Budapest, 1902. 8-r. XV, 403. Hornyánszky Viktor 
kiadása. 

Lankadatlan szorgalom, széleskörű tudás és lelkiismeretes gondos
ság szülötte az eló'ttünk fekvó' könyv. Tanár. író, tudós egyaránt kell, 
hogy hozzá folyamodjék, tanácsát kikérje. A könyv czélja számot adni 
.az irodalmunkban «nyelvújítás* néven ismert szókészletbeli és stílusbeli 
gazdagító törekvésekről. E czélt a szerző' így határozza meg: «Előre 
haladni a meggyökeredzett új szók nemzedék-rendjében, a meddig csak 
lehet; a halva szülötteket, a fiatalon elpusztultakat pedig mellőzni. Ez 
utóbbiak közül csakis azok említendők meg, a melyeknek születése vagy 
halála tanulságos az életben maradtak történetére.)) E szűkre szabottnak 
látszó feladat nehéz és kitartó munkát kivan, főleg ha valljuk Szilivel, 
hogy «ne újíts» valójában annyit tett, mint «ne írj». E jelige alatt az 
rejlik, hogy a szerzőnek egy sereg könyvet kellett átkutatnia, mert 
irodalmunk bizonyos korszakában nem vott író, a ki t u d a t o s a n ne 
újított volna. A «ne újíts = ne írj» azonban kiterjed a magyar irodalmi 
nyelv egész életére; újítás, a mióta csak magyar irodalom van, mindig 
volt, mind a szókészletben, mind pedig a stílusban. S itt újításon tudatos 
•eljárást értek. Ismert dolog, hogy legrégibb bibliafordítóink egyúttal 
legelső nyelvújítóink. E fordítók nem pusztán azért nyelvújítók, mert a 
latin, illetve görög kifejezéseket szóról szóra magyarra fordítják (v. ö. pl. 
tetrarcha, görög tetpáp^q = Münch.-k.: negyedió'. Máté XIV. 1, Luk. 
I I I . 1, 19, IX. 7; Jord.-kódexben: kiskirály, király); nemcsak azért, 
mert új képzőket vonnak el (v. ö. pl. -lat a császárlat-ban Münch.-k.), 
hanem egyes magyar szavakat újabb jelentéssel is felruháznak. Ismert 
dolog, hogy JACOBUS de MAECHIA mennyire megbotránkozott, hogy a két 
fordító a «spiritus sanctus»-t zent zellet-vQ magyarította. A XVI. század-
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ban SYLVESTERTŐI tudjuk, hogy tudatosan újított. A telelő, télutó hónap
nevek végelemzésben az ő újító munkásságára vezetendök vissza, a mint 
SIMONYI «A nyelvújítás történetéhez» czímű értekezésében olvashatni. 
S mennyi lehetett az újító már akkor i s ! A hány író, annyi újító. Ki az. 
a névtelen, a ki a per szót a perel-niböl elvonta? A per már megvan a 
Németújvári Glosszákban is, s hogy elvonás a régebbi perel-böl, kétség
telenné teszi eredete (v. ö. óbolgár phréti • perelni, pbrja: per). Ki tudja 
megmondani, mely névtelen vonta el a vádol igéből (óbolg. vaditi == vádol) 
a vád főnevet ? S hogy ez elvonás útján keletkezett, épp olyan kétség
telen a szó eredete miatt, a milyen kétségtelen magyar elvonások a 
perzs, pers (perzsel-böl), parancs főnevek (NySz.). 

E példákkal azt akartam bizonyítani, hogy az irodalmi nyelv 
életében fontos szerepe van a tudatos újításnak s hogy ez újítás nálunk 
irodalmunk minden korszakában kisebb-nagyobb mértékben megvolt. 
Nem írom alá tehát, a mit SIMONYI állít «A nyelvújítás történetéhez* 
czímű becses értekezésében, hogy e XV. XVI. XVII. századi nyelvújító 
törekvések elszigetelt jelenségek, a melyek az újabb nyelvműveléssel 
semmi történelmi kapcsolatban nem állanak. Mihelyt egy-egy újított 
szónak története van, a milyen a XV. század óta meglevő per, a XVI. 
óta meglevő vád, a GELEJI KATONA óta meglevő illeték stb., akkor az 
ilyenek nem elszigetelt jelenségek, hanem történeti fejlődésben levő 
nyilvánulások. Mivel tehát a magyar nyelvújítás tulajdonkép a magyar 
irodalmi nyelv fejlődésének a kérdése, azért igen helyesen írta SIMONYI, 
utalva arra az anyagra, a mely a Nyelvőrben és másutt a nyelvújításból 
össze van gyűjtve, hogy a nyelvújítási szótárnak bele kell olvadnia az. 
irodalmi nyelv szótára anyagába. 

Ez általános, folyton tartó újításon belül azonban van a mi nyel
vünk történetének egy korszaka, s ez a XVIII. század utolsó és a XIX. 
század első és második negyede, a melyet irodalomtörténetünknek a 
«nyelvújítás* nevével külön is meg kell jelölnie. Ez a nyelvújítás az 
irodalmi nyelvnek nem fejlődésszerű természetes újítása, hanem sok 
tekintetben erőszakos, forradalmi jellegű. Indító okai nem nyelvfejlődés
beli, hanem politikai és művelődéstörténeti természetűek. Ilyen politikai 
indítóok, midőn a megyék a közigazgatás nyelvét meg akarják magyaro
sítani s e czél érdekében a megfelelő latin terminus technicusokat össze
gyűjtik s a javasolt magyar kifejezésekkel együtt szótár alakjában 
kiadják. Ilyen szótár a pestmegyei «Tisztbéli írásmódjának saját sza
vai*, a zalamegyei, baranyamegyei Tiszti Szótár (1807), ilyen az 1837-i 
debreczeni Tiszti Szótár, ilyen a kir. Curia 1837-iki szótára stb. 
Viszont művelődéstörténeti természetű indítóokok vezetik azokat a 
férfiakat, a kik a tudomány műszavait magyarítják. E korszak újítói 
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azonban nem válogatósak az eszközökben. Hol a régi nyelvhez folya
modnak, hol a népnyelvhez; ha kell, szavakat csonkítanak, elvon
nak, igetöveket főnevekké tesznek, képzőket faragnak. Sehol e törekvé
sekben nincs meg az egységes vezető gondolat s épp egy ilyen egységes 
vezető gondolat vetett véget a szertelenségeknek s terelte helyes mederbe 
az irodalmi nyelv fejlődósét. E gondolat a történeti fejlődés tudatának a 
megszilárdulása nyelvészetünkben. Újítunk ezután is, de mindenről a 
történeti fejlődés fáklyája mellett adunk számot. 

SZILY KÁLMÁN szótára a szorosabb értelemben vett nyelvújítás 
adatait öleli fel. Folyton figyelemmel van a fejlődő nyelvre s épp ezért 
művében az irodalmi nyelv szótárához is bőséges adatokat találunk. 
Azonban kár, hogy az előszó nem hosszabb. SZILY, a ki annyira ismeri a 
XVIII. és XIX. századi nyelvújítói törekvéseket, mint senki más, a ki 
pontosan ismeri a kérdés egész irodalmát s összes forrásait egész az 
akadémiai írott jegyzőkönyvekig, a hova a tagok a szavazás útján elfoga
dott új szót bevezették, még nagyobb hálára kötelezett volna le bennün
ket, ha e mozgalomnak akár irodalomtörténeti, akár csak bibliográfiai 
tekintetben is vázolta volna történetét. 

Szerettük volna, ha műve használatához az előszóban egy-két 
utasítást is ad. így nem tudjuk, mért kell az életjáradék-ot az élet alatt 
keresnünk, ellenben az életismé-t, földismét, gyógyszerismét isme alatt ; 
mért külön czikkecske a hadoszlop, ellenben a hadsereg a had alatt lel
hető fel. E szerkesztésbeli fogyatkozás a szótár használatát kissé meg
nehezíti. 

Az előszó után «A jelölések magyarázata*) néven a mtí forrásait 
közli. E fórrások közt nincs mindaz felsorolva, a mit a szerző' feldolgozott. 
Ezt azzal okolja meg, hogy «némely munka a szótárban oly részletesen 
le van írva, hogy itt nem is szükséges róla bővebb felvilágosítást adnia.» 
Ámde sajnálattal láttam, hogy SIMONYI értekezései «A nyelvújítás törté
netéhez)) elkerülték a szerző figyelmét; pedig azokban sok becses anyag 
van összegyűjtve. 

A források jegyzéke után következik a szótári rész. E rendkívül 
becses részről a szerző túlnagy szerénységgel ezeket írja: «Ime előttetek 
fekszik a «magyar nyelvújítása krónikája szótári alakban. Semmi egyéb, 
mint krónika; se nem teljes, se nem tökéletes. Sok dátumtévedést s 
egyéb hibát, de még több hiányt fogtok benne találni. Sokról, a mit 
újnak mondok, be fogjátok bizonyítani, hogy már jóval előbb — meg
volt; sokról, a mit csinált szónak tartok, ki fogjátok mutatni, hogy meg
volt a nép nyelvében is.» A szerzőnek e szavai után kijelenthetem, hogy 
a mű gondos elolvasása után én egyetlen egy szófc sem találtam, a mely
ről ki lehet mutatni, hogy a nép nyelvéből való s ez ne volna itt meg-
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mondva. Lehet, hogy egyik-másik szónak a történetét esetleg egy-két 
évvel, évtizeddel korábbra lehet majd visszavinni, de SZILY könyvében 
az adatok oly lelkiismeretesen, annyi utánjárással vannak összeszedve, 
hogy e részben is nem lesz sok a javítani való. A szótári részre még csak 
azt jegyzem meg, hogy a szerző itt-ott kiterjeszkedett a nyelvújítás ter
jesztette szólásokra is (pl. jót áll). 

A szótári rész után igen tanulságos csoportosítását találjuk a 
nyelvújítás kedveltebb képzőinek és képzésmódjainak. A szótári részben 
tárgyalt szavak itt képzésük szerint vannak csoportosítva, még pedig a 
következő csoportok szerint: Igeképzők, névszóképzők és egyéb képzés
módok (csonkítás, elvonás, igető főnévvé tétele, igetős összetételek, külön
legességek, sajtóhibából támadt szók). 

SZILY KÁLMÁNnak e maradandó becsű hézagpótló munkáját senki 
sem nélkülözheti, a ki a magyar nyelv történetével vagy tanításával 
foglalkozik. MELICH JÁNOS. 

Finn nyelvjárás-tanulmány. 

H. OJANSUU: Suomen lounaismurteiden aánnehistoria. Vokaalioppi. Descen-
dentti esitys. Helsingfors. 1901. 8°. IV+239 1. 

Tagadhatatlan, hogy az utóbbi évtizedben rendkívül gyenge szálak 
fűzték össze a finn és a magyar nyelvészeti kutatásokat. Mindkettő más
más téren mozgott. Minálunk — s ebben nagy része van bonyolult és 
sok érdekes kérdést rejtő őstörténetünknek — az etimológia felé fordult 
a közfigyelem. Finnországban a nyelvtudomány legifjabb ága, a fonetika 
lépett a kutatás előterébe; SETALA, "WIKLUND, PAASONEN, PIPPING munkás
sága tanúskodik erről. Nem kívánok ezúttal a két irány bírálatába 
bocsátkozni, habár joggal vethetnők föl a kérdést, hogy az etimológiai 
kutatás, midőn a szóba kerülő nyelvek sem helyileg, sem időbelileg fixi-
rozva nincsenek, biztos fonetikai alap nélkül nem vezet-e ingoványos 
talajra; s másrészt a szűkebb térre szorítkozó fonetikai kutatás nem 
odázza-e el nagyon messze időkbe az ural-altaji nyelvrokonságnak még 
mindig megfejtetlen nagy problémáját. Nem tekintve, mondom, a kérdés 
elvi oldalát, csak örömünket fejezhetjük ki azon, hogy SETALA tanítvá
nyainakjeles gárdája ismét egygyel szaporodott, a ki előttünk fekvő tanul
mányával nem csekély nyelvészeti s fonetikai ismereteiről tesz tanúságot. 

1896-ban (még egyetemi hallgató korában) fogott hozzá OJANSUU, 
SETÁLÁ buzdítására a raumai nyelvjárás tanulmányozásához, de kutatásait 
nemsokára a délnyugati nyelvjárások egész területére kiterjesztette. Több 
ízben hosszabb időn át a helyszínén tanulmányozta az ottani népnyelv 
fonetikai sajátságait; művében leginkább saját megfigyeléseire támasz
kodik s az eddigi nyelvjárás-tanulmányokat csak másodsorban veszi 
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tekintetbe. Eredeti terve szerint egy kötetben akarta a tanulmányozott 
nyelvjárások hangtörténetét megírni, de az anyag lassanként annyira 
megnőtt, hogy jobbnak látta a magánhangzókról szóló részt önálló 
kötetben tenni közzé. A bevezetés (1—23) és a fonetikai áttekintés 
(24—36) az egész munka szemmeltartásával van megírva. 

A szóban forgó nyelvjárásterület határai délről, délnyugatról és 
nyugatról a tenger; hozzátartozik részben a partmelléki szigetcsoport is ; 
északról és keletről Luvia, Eurajoki, Kiukainen, az eurai esperesség, 
Honkilahti, Karjala, Mynámáki, Nousiainen, Vahto, Eusko, Eaisio, 
Piikkiö, Paimio, Halikko, Kuusio, Pertteli, Muurla és Perniá. Természe
tesen nem lehet a nyelvjárás határait mindenütt pontosan megvonni, 
bár másrészt elég nagy az eltérés a délnyugati és a szomszéd nyelv
járások között. A főbb hangtani sajátságok, a melyek az egész nyelv
járásterületet jellemzik, a következők: I. A magánhangzókban: a) a ket
tőshangzók eredeti i, u, ü utóhangjának e, o, ö-re változása a hangsúlyos 
szótagban; b) az i-végű kettőshangzók második elemének kiesése a 
hangsúlytalan szótagban; c) ea > ia, eá > iá hangsúlytalan szótagban; 
d) némely szóközépi és szóvégi magánhangzó elveszése, pl. a -nsa 
személyragban: -nsa (-nsa) > -ns > -s; az adessivus és az allativus egy
forma. I I . A mássalhangzókban: a) k, t, p-n kívül van g, d, b ós (zöngét
len) G, D, B is; b) hk > kk, ht > tt hangsúlytalan szótag után ;c) a szó
végi í elveszése; d) az 11, mm, nn, rr megrövidülése hosszú főhangsúlyos 
és hangsúlytalan szótag után; e) a szóvégi n elveszése; f) két mással
hangzó megtfírése a jövevényszavak elején és részben az eredetiek elején 
is. Közösek végre az egész nyelvjárásterületen az időmórték-viszonyok 
s a zenei hangsúly. 

Az idézett hangsajátságok szempontjából egységes területet az 
egyes vidékek speciális sajátságai kisebb egységekre bontják. OJANSUU öt 
nyelvjárásterületet különböztet meg: a raumait, a taivassaloit, a maskuit^ 
a partvidéki-t s a halikkoit. Ezen kisebb nyelvjárások hangtörténetének 
«descendens» tárgyalása teszi a kötet főrészét; czélja mindazon hang
változások összeállítása, a melyek az említett nyelvjárásokban a közös 
finn korszak után történtek. 

Az egész anyagot a szerző a következő szempontok szerint tár
gyalja: 1. Az első szótag magánhangzói (37—88.1.: e > a, á > s, labia-
lizálódás, kettőshangzók redukálódása). 2. A második s a következő szó
tagok magánhangzói (89—234.1.: ea > ia, ea > iá stb., szóközépi és szó
végi hangzó elveszése, ?'-végű kettőshangzók fejlődése a hangsúlytalan 
szótagban stb.). A mássalhangzókró], mint már említettük, a következő 
kötetben lesz szó. GOMBOOZ ZOLTÁN. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓ IHAT OK: 
A k a d é m i a i Ér te s í tő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályórtekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az ((Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

A t h e n a e u n i . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia ki
adásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Tizenegyedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbízásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor 
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XIX. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kó'w'g Gyula osztálytitkár. 

A ((Mathematikai és Természettudományi Értesítői) a M. Tud. Akadémia 
III . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, liogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elélt eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . Harminczegyedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szimiyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotási! altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

T ö r t é n e l m i Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901. II. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András. 

A folyóirat ez iij folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok nevezetes hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitctt 
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul 
hevertek a bizottság kézirattárában. 

Egy-egy füzet bolti ára 2 kor., az egész évfolyamé 8 kor. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 


