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A magyar nyelv iránt régtől fogva megvolt az érdeklődós a kül
földi nyelvészekben; de mindeddig hiányzott olyan munka, melyből a 
külföldi tudósok nyelvünk történetét és szerkezetét megismerhették 
volna s nyelvtudományunk fejlődéséről s főbb eredményeiről legalább 
dióhéjban tudomást szerezhettek volna. Ezen a sajnos hiányon akart 
segíteni SIMONYI előttünk fekvő könyvével, mely A magyar nyelv ez. 
munkájának német átdolgozása. 

A mily nagy örömmel fogadták az érdeklődők a magyar könyvet 
mind első (1889.), mind második (1905.) kiadásában, éppoly örömmel 
üdvözöljük most német átdolgozását. Nagyon szükséges volt, hogy a 
külföld érdeklődő tudósai a nyelvnek fáradságos megtanulása nélkül 
is pontos ismeretet szerezhessenek nyelvünk főbb sajátságairól és nyelv
tudományunk fontosabb eredményeiről, s eloszoljék nem egy ferde 
nézet, mely a magyar nyelvről és rokonairól kellő ismeretük hiánya 
miatt az európai nyelvészetben kialakult, SIMONYI könyve e részben 
valóban hézagpótló munka; megírásával a szerző jó szolgálatot tett az 
európai nyelvészetnek és mindenekelőtt a magyarság ügyének. 

A magyar könyvnek didaktikus czélja volt: a magyar nyelv 
tanítására készülő egyetemi hallgatóknak bevezetést akart nyújtani a 
magyar nyelvtudomány módszerébe ós eredményeibe, e mellett a nyelvi 
kérdések iránt érdeklődő művelt nagy közönség érdekeit is szem előtt 
tartotta. A német átdolgozással más czélja volt a szerzőnek: be akarta 
mutatni a magyar nyelv szerkezeti sajátságait és a magyar nyelvtör
ténet főbb mozzanatait, különös figyelmet fordítva az általános és az 
indogermán nyelvészetre. A czélnak megfelelően a könyv tartalma is 
változott. A beosztása egészben véve ugyanaz maradt ugyan, de az 
egyes fejezetek tartalma nem egy helyen lényegesen átalakult. Kima-
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radtak az olyan fejtegetések, melyek elemi kérdéseket tárgyaltak s a 
magyar könyv didaktikus czélját szolgálták (pl. mi á nyelv? mi a 
nyelvtörténet? a nyelv életének tényezői: a szájhagyomány és az 
analógia, a nyelvrokonság mivolta, mire jók a nyelvemlékek ? stb.); 
viszont részletesebb megvitatásban részesültek az oly kérdések, melyek 
az általános vagy az indogermán nyelvészettel kapcsolatosak, továbbá 
azok a nyelvi jelenségek, melyek a magyar olvasók előtt általában 
ismertek lévén, a magyar könyvben bővebb tárgyalásra nem szorultak. 

Miként a magyar könyv, ez is két részre oszlik. Az első rész 
á magyar nyelvnek életét, a második annak szerkezetét tárgyalja. 
A fejezetek tartalmát a könyv sorrendjében haladva röviden a követ
kezőkben ismertetjük. 

A magyar nyelvtudomány történetét vázlatosan ismertető beve
zetés után a szerző a magyar nyelv eredetéről, a finnugor nyelvek 
rokonságáról, majd az ural-altaji nyelvrokonságról tájékoztat. Fejte
getéseiben általában a magyar könyvhöz tartja magát, de azokkal az 
elméletekkel, melyek a finnugor nyelvekben, csak azért, mert rago
zok, alsóbbrendű, tökéletlenebb nyelveket láttak, behatóbban foglal
kozik. Éles elmével sorra czáfolja azokat a kicsinylő szemrehányásokat, 
melyekkel ezeket a nyelveket illették, és kimutatja, hogy pontos vizs
gálatnál ez állítások többnyire elhamarkodott következtetéseknek bizo
nyulnak, s a kifogásolt jelenségek vagy nem egyedül a finnugor, ilh 
ural-altaji nyelvek sajátjai, vagy legalább is oly jogosultak és czélsze-
rüek, mint az indogermán nyelvek tökéletesnek állított sajátságai. — 
Az idegen hatásokat általában a magyar könyv előadása szerint tár
gyalja, de fejtegetéseit egy egészen új fejezettel toldotta meg, mely
ben az európai nyelvekben meghonosodott magyar elemekkel foglal
kozik. — A nyelvemlékekre vonatkozó részben a legrégibb összefüggő 
nyelvemlékeket (köztük a Nagy Lajos korabeli eskümintát és Hunyadi 
János kormányzói esküjót is) betűszerinti szövegükben (a HB.-t 
hasonmásban is) közli, megjelölve valószínű olvasásukat. A HB.-nek 
latin fordítását, a GyulGl.-nak latin eredetijét is bemutatja, a többiek
nél német fordítást közöl. A nyelvi sajátságokat ezeknél is, a kódexek
nél is a magyar könyv előadása szerint behatóan tárgyalja. —• A nép
nyelvet ismertetve, az egyes nyelvjárások jellemzését rövidebbre fogja; 
a fejezet végén szövegközléseket ad. — A nyelv életére vonatkozó 
utolsó fejezetben az irodalmi nyelv, a nyelvújítás és a nyelvhelyesség 
kérdéseivel foglalkozik, jobbára a magyar könyv fejtegetéseihez tartva 
magát. 

A nyelv szerkezetét tárgyaló rész a hangtörténetre és a helyes
írásra vonatkozó fejtegetésekkel kezdődik. Az erről szóló, jól átdolgo-
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zott fejezetben a szerző rövid áttekintést ad a magyar nyelv hang
rendszeréről, fonetikus átírásban közölt példákon mutatva be a ma
gyar nyelv hangjait. Azután behatóan ismerteti a magánhangzóillesz
kedés jelenségeit, a nyiltsági fok változását s a magánhangzók egyéb 
változásait. Eészletesen szól a mássalhangzók változásairól, majd a 
hangváltozások okairól. Végül a helyesírás történetét adja egészen a 
magyar könyv előadása szerint. — A magyar könyvtől eltérően a kö
vetkező fejezetben a jelentésváltozásokkal és a beszédrészekkel foglal
kozik, míg az összetételt ós a szóképzést az azután jövő fejezetben 
tárgyalja. A jelentésváltozásokat rövidre fogva mutatja be, a magyar 
könyv bő fejtegetéseiből csak néhány jellemző és érdekes példát em
lítve föl. A beszédrészeket ellenben jóval részletesebben tárgyalja. Ide 
vonatkozó fejtegetései majdnem egészen újak. A szóösszetétel tárgya
lásának kezdetén WüNDinak az összetételekre vonatkozó fölosztását 
hasznavehetetlennek minősíti. Fejtegetései különben egészen a magyar 
könyv előadását követik. A szóképzés fajait: a deverbális és denomi-
nális igeképzést, a denominális és deverbális névszóképzést magyar 
könyve szövegének fölhasználásával, de a TMNy. alapján lényegesen 
kibővítve mutatja be. — A ragozásra vonatkozó fejezet elején a szó
töveket tárgyalja, rövid és mégis elég kimerítő fejtegetésben mutatva 
be az ezeknél előforduló főbb változásokat. Az igeragozás és a név
ragozás jelenségeinek megbeszélésében a magyar könyv szerint halad, 
mindössze azt a lényeges változtatást teszi, hogy a birtokos személy
ragokat, melyeket a magyar könyvben — a szóképzés fejezetében — éppen 
csak érintett, itt részletesen tárgyalja. — Az utolsó és leginkább átdol
gozott fejezet a mondattant öleli fel. Az egyszerű mondat fajainak 
megvilágítása után a szerző az alany ós az állítmány, a tárgy ós az 
állítmány viszonyát, a hely-, idő- és egyéb körülményhatározókat, a 
határozásra szolgáló igeneveket ós a jelzőt tárgyalja, tanulságos fejte
getéseit gondosan megválasztott példákkal világítva meg. Majd a szó
rendről szól, végül az összetett mondat fajait tárgyalja jobbára a ma
gyar könyv előadása szerint. 

A fejezetek végén a szerző irodalmat is közöl. A magyar könyv
ben fölsoroltak közül mellőzi az általános munkákat s a kevésbbe 
fontos dolgozatokat, viszont fölemlíti az újabban megjelent érteke
zéseket. 

A könyvet pontos betűrendes szó- és tárgymutató zárja be, mely 
gyakorlati hasznavehetőségét emeli. 

A munkának mind egészén, mind részleteiben meglátszik a szak
avatott átdolgozó keze nyoma. A magyar könyv tartalmának a német 
könyv czélja szerint való átalakításán és kiegészítésén, meg az újabb 
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eredményeknek fölhasználásán kívül meglátszik ez azon is, hogy a 
szerző a magyar munkába becsúszott hibákat a lehetőség szerint ki
javította. Örömmel konstatáljuk e részben, hogy SziNNYEinek a magyar 
könyv egyes helyeihez írt jegyzeteit (1. NyK. XXXV. 428—450. 1.), 
ha csak felfogásával nem ellenkeztek, általában felhasználta s ezzel is 
tökéletesbítette munkáját. Ily nagy terjedelmű és nagy anyagot fel
ölelő munkánál nem lehet csodálnunk, ha egy-két hiba a szerző gon
dos figyelme ellenére mégis becsúszott a könyvbe. így a dolmány szót 
(63.1.) a szerző a régi török jövevényszavak közt a magyar könyvből 
bennfelejtette, pedig nem tartozik közéjük. A HB. néhány szavának 
átírását itt ott módosította, de más helyütt feledségből meghagyta s 
így ezeknek kétféle olvasását találjuk, nevezetesen: halsz 108.: holsz 
uo. (szövegben) | isemök 106.: ésemököt 108. | uramk 106., 109.: aronik 
219. | terömíoe 107.: terömtévé 108. 1. Ezzel kapcsolatosan azt is meg
említjük, hogy a szerző a HB. néhány szavának olvasásában (pl. ha
mui', keserüv, menyé, ééndöl, nyugolmábelé, léikéért, éleszjé, szentéi, 
munkás, jau stb.). SziNNYEinek többször megokolt olvasásától eltér. • 
Szívesen látnók, ha a szerző ezeket illetőleg a maga álláspontját va
lahol megokolná: ezzel igen nagy hálára kötelezné le a mindkét olva
sást jól ismerő magyar nyelvészeket. Az irodalom közlésében a szerző, 
mint említettük, igen helyesen csak a fontosak felemlítésére szorít
kozott ; de ezek közt is egynéhány! említetlen hagyott. Ilyenek néze
tem szerint a következők: BELL LAJOS «Latin szók a magyar népnyelv
ben* ez. dolgozata (az idézetteknél becsesebb munka) és B. PRIKKEL M. 
rávonatkozó ismertetése (NyK. XXIX. 331), ZOLNAI ÖYULÁnak ((Nyelv
emlékeink a könyvnyomtatás koráig* ez. füzete (a Magyar Nyelvtudo
mányi Társaság kiadványainak 1. száma), a népnyelvi gyűjtések iro
dalmánál a Magyar Nyelv ez. folyóirat. 

A szerző minden részletkérdést tudós alapossággal, világos elő
adásban, a legtöbbször mintaszerű rövidséggel s mégis minden hézag 
nélkül tárgyal s az anyagot úgy tudja elrendezni, hogy az olvasónak 
az egészről biztos áttekintése legyen. Könyve mind gazdag tartalmát, 
mind fejtegetéseinek tudományos értékét tekintve kiváló alkotás, a 
melyet nagy haszonnal forgathatnak a külföldi nyelvészek, de a ha
zaiak is. 
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