
ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. (Szerkeszti: MELICH JÁNOS, 
GOMBOCZ ZOLTÁN és NÉMETH GYULA.) — 1. k. 1. f. GOMBOCZ ZOLTÁN. 
Nyelvtörténeti módszertan (44 1.); 3. f. PÁPAY JÓZSEF. A magyar 
nyelvhasonlítás története (48 1.); 4. f. PÁPAY JÓZSEF. A finnugor 
népek és nyelvek ismertetése (60 1.). 

A M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága 1920 januáriusá-
ban elhatározta, hogy kiadja a magyar és a finnugor nyelvtudomány 
kézikönyvét. Az igazán nemzeti fontosságú vállalkozás megszervezése 
a legméltóbb kezekbe került. Hamarosan elkészült az első kötet 
tervezete is, amely mind a feldolgozásra kijelölt anyag beosztásával, 
mind a cikkek szerzőinek a siker zálogául tekinthető névjegyzékével 
sokat ígérő volt. 

A szerkesztők lelkes fáradozásának s az Akadémia és mások 
áldozatkészségének első eredményeképpen előttünk fekszik a kézi
könyv szerény köntösű első három füzete. Mohó gyönyörködéssel 
nézzük a nagy terv várva várt megvalósulásának első tanújeleit. 
Mit vártunk és mit kapunk? 

A mű azzal a rendeltetéssel készült, hogy egyfelül összefog
lalja a több évtizedes részletkutatásoknak szétszórtan heverő ered
ményeit s ezzel a további szakmunkálatok alapjául és irányítójául 
szolgál, másfelül az egyetemi hallgatók s a nyelvtudomány iránt 
érdeklődő művelt közönség igenjééit is iparkodik kielégíteni. Ez 
utóbbi célra való tekintettel hangsúlyoznunk kell az alaki kellékek: 
az áttekinthetőség, ügyes, tervszerű elrendezés s a vonzó előadás 
jelentőségét. 

* • 
• 

GOMBOCZ ZoLTÁNnak tömören és világosan megírt cikke min
denekelőtt azokat m általános módszertani vezérelveket rögzíti elénk, 
melyek a jelenkori nyelvtudomány biztos alapjának tekintendők. 
Első a történeti szempont, a nyelv életjelenségeinek magyarázatánál 
a fejlődés folyamatába illeszkedés szüksége, amely elvnek felismerése 
és a régi normatív nyelvtani iránnyal szemben érvényesítése GRIMM 
JAKAB érdeme. Hasonló fontosságú a STEINTHAL nevéhez fűződő azon 
felismerés, hogy a beszélés lelki tevékenység, s így a nyelvi tények 
nem logikai spekulációval, hanem csakis lélektani vizsgálattal értel
mezhetők. Minthogy pedig a nyelv — keletkezését és fejlődését 
tekintve — elsősorban a társas együttélés szellemi terméke, az egyéni 
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lélektan mellett igénybe kell vennünk a WüNDTtal önálló tudomány
ággá izmosodott néplélektan segítségét. 

A második fejezet egy konkrétabb kérdéssel, a nyelvi válto
zások fogalmával és fajaival foglalkozik. E változások több, egymást 
keresztező szempont figyelembevételével lévén rendszerbe foglal
hatók, szakít GOMBOCZ az eddigi mesterkélt és egyoldalú osztályozá
sokkal s e helyett tanulságos szemléletességgel a változásoknak 
lélektani indítékaik szerint elkülönülő fő-típusait mutatja be. Csak 
egy példát hadd említsek. A régiségben és a, nyelvjárások jórészében 
található szabályos terek a köznyelvben hangátvetéssel teher-ré vál
tozott. Ez független vagy önálló változás, mert minden képzettársulás 
nélkül következett be. A mai szűkölködik valimiben a régibb szűköl
ködik vmiből, vmitöl, vmi veikül szerkezetet szorította ki, azonban 
már nem függetlenül, hanem nyilván az ellentétes jelentésű bővel
kedik vmiben kifejezés analógiás hatása alatt. Előttünk az analógiás 
változások típusa. A STEINTHAL-PAUL-féle nyelvlélektani irány meg
elégedett ezzel a szétválasztással. Ha azonban a nyelv szociális 
jellegére gondolunk, különbséget kell tennünk a ma beszélő közt — 
aki az eredetibb tereh és szűkölködik vmiböl formák ismerete nélkül 
öntudatlanul, utánzásból használja a mostani alakokat — és azon 
egyesek között, akik bizonyos lelki, ül. psychofizikai okok hatása 
alatt létrehozták ezeket a változásokat. A társas lélektan szempontjá
ból vannak eredeti és utánzó változások. 

A fejlődés törvényszerűségére utalás, a nyelvtörvények termé
szetének és gyakorlati fontosságának klasszikus világossággal való 
megállapítása után a nyelvvizsgálat különféle fajait jellemzi GOMBOCZ. 
Ezen a ponton nem értek egyet szerzőnkkel, aki SETÁLlhez hasonlóan 
beéri a leíró, genetikus és emotionalis felosztással, Azt tartom, ez 
a hármasság indokolatlan, s csak a felosztás alapjául szolgáló szem
pont eltévesztése eredményezhette. A leíró vizsgálat a nyelvi tények 
konstatálásával, a genetikus azok fejlődésével foglalkozik. Egyebet 
az emotionalis sem végezhet. Nem a vizsgálat módjában, hanem a 
vizsgálat anyagában rejlik a különbség. A nyelv elemeinek (hangok, 
szavak, kapcsolatok) van 1. materiális külsejük, 2. alatta bizonyos 
tartalmi képzetük s 3. mind a hangalakkal, mind a fogalmi kép
zettel finoman rezgő érzelmi, hangulati íz jár. Az utóbbi időkig a 
leíró s a származtató nyelvvizsgálat majdnem kizárólag az első kettő
vel szokott foglalkozni s csak újabban kezdi az érzelmi velejáró 
fontos finomságainak megállapítását és történeti viszontagságainak 
felderítését a módszeres kutatás körébe vonni. Röviden szólva: csak 
leíró és genetikus nyelvvizsgálatról beszélhetünk, megjegyezve, hogy 
e vizsgálatok mindketteje kiterjedhet a nyelvi jelenségek materiális, 
fogalmi és érzelmi oldalára. 

GOMBOCZ füzetének zöme az önálló (16—34. 1.) és az analógiás 
változások (34—44. 1.) beható elemzésének és rendszeres csoporto
sításának vJan szentelve. Kedvem volna lépésről lépésre követni a 
nyelvtudomány kincsesházában csodálatos biztossággal vezető elő
adás menetét, de bizonyára jobban teszem, ha az érdeklődőket magá
hoz a kalauzhoz utasítva néhány szerény megjegyzés megtevésére 
szorítkozom. 
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Az önálló hangváltozásokat — a változás lefolyása módját 
tekintve — szorosabb értelemben vett hangváltozásokra (Lautwandel) 
és hangcserékre (Lautwechsel, springender L.) szokás felosztani. 
GOMBOCZ is elfogadja ezt. Kétségkívül vannak csakugyan cserének 
nevezhető változások (hangátvetés, a hasonulások és elhasonulások 
túlnyomó többsége), ezek azonban inkább alkalmi eredetű jelenségek, 
amelyeknek a nyelv életében meglehetősen alacsonyrendű szerep 
jut. Ha a cseréve l szemben a v á l t o z á s kritériumául azt fogad
juk el, hogy a változott alaknak az eredetiből való fejlődését a 
fonetika és a hagyományozott adatok segítségével egyirányú lassú 
eltolódás eredményének értelmezhetjük-e vagy sem, akkor máris 
nagyon szubjektív alapra helyezkedünk. A magyar három szó #-ját 
fiziológiai alapon könnyen magyarázhatjuk eredetibb fgr. Ar-ból foko
zatosan fejlett hangnak, de vájjon már hangképzésbeli zavaron ala
pulónak kell-e tekintenünk a kétféle uráli 5-nek egyik-másik rokon 
nyelvben szabályos l, t fejleményeit vagy a törökségből jól ismert 
rotacizmus és lambdacizmus jelenségét? Ezek a szabályos és hatal
mas nyelvterületre kiterjedő változások bajosan lehetnek ötletszerű 
tünetek. Azt hiszem, az ilynemű osztályozás merevsége helyett itt 
is célszerűbb volna a rugalmas t í p u s szót használni, s akkor nem 
jönnénk zavarba a tömérdek átmeneti alak vagy csak egyelőre kétes 
formák hovatartozandóságának megítélésénél. 

A változásoknak lélektani indítékaik alapján történő csopor
tosítása, a hangtörvények kivételnélküliségének, a változások szöve
vényes okainak rövid megvilágítása után következik a füzet egyik 
legfényesebb fejezete, a jelentésváltozások ismertetése, szerzőnk 
«Képzettársulás és jelentésváltozás* c. régibb tanulmányának jobbadán 
szószerinti átvétele. Önkénytelenül eszünkbe jut THOMAS kategorikus 
kijelentése: «I1 n'y a pas des lois en sémantique*, s jóleső örömmel 
olvassuk el újból GOMBOCZ pompás cáfolatát. .Csak azt kell belátnunk, 
hogy a jelentésváltozás lélektani folyamat, s így igazi jogosultsága, 
az egész anyagra kiterjedő érvényessége sem az elavult formális 
logikai, sem az egyoldalú történeti-szociológiai osztályozásnak, hanem 
csakis a lélektani értelmezésnek lehet. Nagyon értékes az, amit e 
téren WUNDT végzett, s amit túlságosan spekulatív, komplikált rend
szerén GOMBOCZ javított. Az eddigi eredmény kitűnő alapvetés, s meg 
vagyok győződve arról, hogy a nyelvtudománynak e vonzó fiatal ága a 
szociológiái,mondatfonetikai associatiók.afogalmiváltozások szempont
jával, általában az adatok tömegére támaszkodó gyakorlati nyelvész ta
pasztalataival felfrissítve rövidesen óriási lépéseket tehet előre. Erre 
a munkára pedig GoMBOcznál hivatottabb tudóst kívánnunk sem lehet. 

Az analógiás változásokat magyarázó és osztályozó VI. feje
zetet — amint HORGER ANTALnak a MNyv. XVIII, 174—1.75. 1. közölt 
bírálatából következtetni lehet — a régi PAUL-féle felfogás hívei 
alapos megvitatás társyává fogják tenni. Az ellentétes irány nyo
mósnak ígérkező érvelésének ismerete előtt nem merek érdemle
gesen nyilatkozni, de — úgy látszik — elsősorban a fogalom meg
határozása körül készül a tisztázó harc. Az eddigiek alapján nincs 
okom a MISTELI— GoMBocz-féle meghatározás, keret és csoportosítás 
helyességében kételkedni. 
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Az utolsó pontok találó példái közül a csendesz >- csendes vál
tozásnak inkább ahhoz a régi magyarázatához ragaszkodtam volna, 
amely szerint a csendes alak a csendeszség =*- csendességből való elvo
nás útján jött létre (vö. EtSz.); szerintem a számtalan -s képzős 
melléknév functionális analógiája csak mint rögzítő erő jöhet figye
lembe. Ha a csendesz melléknév mellett már a változás idején meg
lett volna a csak 1763-ban fölbukkanó csend (vö. EtSz.), minden 
aggály nélkül elfogadnám GOMBOCZ elmés magyarázatát. 

^ * * 
* 

PÁPAY első cikkének az volt a rendeltetése, hogy vázolja a 
nyelvünk rokonait kereső és bizonyító törekvések történetét. Mint
hogy pedig ez a kérdés fővonásaiban ma már tisztázottnak tekint
hető, s elfogulatlan ítélet nem akadhat fenn a finnugor, sőt az uráli 
rokonság tényén sem: a szerzőnek elsősorban azt kellett ismertetnie, 
ki, hogyan, mennyivel járult hozzá e rokonság épületének megalko
tásához. Természetesen nem lehetett szó nélkül hagyni a helyes 
nyomra bukkanás előtti tapogatódzásokat s az idővel megdőlt, de a 
maguk korában tudományos hitelű elméletek érveit, főleg persze a 
török rokonság tanát sem. A tudományos meggyőződés helyett külön
féle szempontoktól sugallt kardoskodások és ötletszerűen rakott 
kártyavárak kuriózumára kár lett volna kitérni. Szűkre szabott téren 
kb. négy század szorgalmas kutatásainak bő anyagáról lévén kény-. 
telén beszámolni, eleve tisztában lehetett PÁPAY azzal is*, hogy mun
kájának csak tervszerűen tagolt, a kevésbbé jelentősön átsikló, de 
a lényegest annál jobban kidomborító élénk előadás mellett lesz 
meg a kívánatos sikere. 

A középkor konvencionális nyelvhasonlító délibábjának, a héber
rel rokonításnak érintése után áttér P. a komolyan számbavehető 
kísérletek és teljesítmények ismertetésére. Végigvezet a finnugor 
nyelvekkel történt egybevetések állomásain, a török eredetűség mel
lett vívott harcok zűrzavarán s előadását BuDENzcel, a fgr. elmélet 
győztes vezérével fejezi be. 

Elolvasás után némileg csalódottan tettem le a füzetet. Kerek 
összefoglalás, magasabb szempontok szerint megrajzolt képek, össze
hasonlító nyelvészetünk folyton tökéletesedő módszerének szemlél
tetése és a mindenkit meggyőző bizonyítékok bemutatása helyett 
krónikás modorban egymás mellé sorakoztatott történeti leltár-töre
dékeket kaptunk. Vagy az én felfogásom volt indokolatlan, esetleg 
helytelen, vagy P. hibázta el a szeg fejét. 

Az előadás szembetűnő aránytalanságaiból, a szervesség teljes 
hiányából számos nem-szakember téves benyomást fog szerezni. 
Hogy egyebet ne említsek, RÉVAI nyelvhasonlító munkásságával P. 
terjedelmesebben és tüzetesebben foglalkozik, mint pl. BuDENzcel 
vagy SAjNovicscsal és GYARMATHival együttvéve, pedig RÉvAinak ezen 
a téren semmi döntő jelentősége nincs. Maga a szerző tudja ezt 
legjobban: «Ennyi az egész, amit RÉVAI a fgr. nyelvek hangtanából 
tudott, s ez, mint láttuk, ismeretes volt már FISCHER és GYARMATHI 
előtt is». (28. 1.) Ugyancsak ipsissima verba: «Nyelvhasonlító mun-
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kásságát többnyire GYARMAraiéval összevetve szokták tárgyalni, s 
ilyenkor aztán rendesen Gy. a vesztes...» (32. 1.) BEREGSZÁSZI NAGY 
PÁL keleti nyelvhasonlításainak két lapot szentel, VÁMBÉRYék török 
rokonítását, amely pedig történeti szempontból legalább annyira 
jelentős és a művelt nagyközönség, sőt a kezdő nyelvészek érdek
lődését is sokkalta jobban izgató kérdés, egy a tankönyvekből álta
lánosan ismert mondattal intézi el. 

Nem helyeselhetem azt sem, hogy BuDENzcel lezárja nyelv-
hasonlításunk történetét. Hisz az utóbbi évtizedekben nálunk és tán 
még inkább Finnországban oly eredményekben gazdag és BUDENZ 
hagyatékát annyira átalakító munka folyt, hogy e korszak nagy ered
ményeiről s irányítóiról méltán várhattunk volna némi összefoglalást. 

A cikk formai fogyatékosságait: az előadás száraz darabos
ságát,* a könyvészeti jegyzeteknek sok helyütt zavaró, untató rend
szertelenségét sem hagyhatom szó nélkül. De erre a következő füzet 
ismertetése során újra rá kell térnem. 

PÁPAY másik cikke a fgr. népek és nyelvek ismertetését adja. 
Sorra veszi az egyes rokonokat s a lappoktól az osztjákokig haladva 
előadja földrajzi elhelyezkedésük, nyelvjárásokra tagozódottságuk, 
népességi statisztikájuk adatait, egy-két szóval vázolja műveltségi 
állapotaikat, itt-ott történeti viszontagságaikat, nyelvük főbb saját
ságait, szókészletük forrásait, többnyire találomszerű rendszertelen
séggel, de mindenütt egyhangú terjengősséggel tárgyalván a köny
vészeti tudnivalókat. 

Mielőtt megtenném az így feldolgozott anyag egyes részleteire 
vonatkozó megjegyzéseimet, egy általános elvi kérdés tisztázását 
gondolom helyénvalónak. A kézikönyv szerkesztői nyilván azzal a 
logikus célzattal illesztették bele a magyar nyelvhasonlítás, valamint 
a rokon népek és nyelvek tömören összefoglaló ismertetését a magyar 
nyelvvel foglalkozó első kötet tervezetébe, hogy az a fgr. nyelvészet 
anyagának tüzetes tárgyalására szánt második rész megjelenéséig 
ideiglenes hátterül, tájékoztató alapul szolgáljon. 

Ezen meggondolás alapján meglehetősen céljatévesztettnek 
látom P. cikkét. Mindenekelőtt az lett volna e füzet főfeladata, hogy 
eligazítson a praefinnugor s aztán a fgr. korszak nagy problémáinak 
tömkelegében: tájékoztasson az urál-altaji nyelvrokonság föltevésé
nek mai állásáról, az idg.-fgr. nyelvviszony kérdéséről, az uráli, a 
fgr. ősrokonságról és bizonyítékairól^ az őshazáról, az alapnyelvről 
s történetelőtti történetéről, az ősnép ethnikumáról, műveltségéről, 
fokozatos szétszakadozásáról, vándorlásairól. Igaz, egyik-másik kér* 
désre nagyon sovány válasszal kellett volna beérnünk, de legalább 
nemi támponthoz jutottak volna azok is, akik nem olvashatják 
SZINNYEI Göschen-füzetének bevezetését vagy pláne a Suomensukuis-
ten kansojen esihistoriá-t és — teszem föl — ITKONEN összefogla
lását. Szinte érthetetlennek találom azt is, miért hallgat P. az uráli 
rokonságról, amelyre vonatkozólag annyi biztos eredmény áll ren
delkezésünkre. Megtörténhetik, hogy a nyelvünk törtéheti fejlődését 
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tárgyaló későbbi füzetek egyes hang-, alak- és mondattani jelenségek 
magyarázatánál visszanyúlnak majd a finnugorságon túli uráli ősfor-
mákra, s a tájékozódni kívánó nem-szakember egy betű útbaigazítást 
sem talál a kézikönyvnek erre rendelt terjedelmes füzeteiben. Fel 
kell tennem, hogy P. elvi okokból ragaszkodott a HALÁsznak 29 évvel 
ezelőtti tanulmányáig indokolt szűk keretekhez, amelyeket — úgy 
vélem — igazán időszerű, célirányos, sőt szükséges volna kitágítanunk. 

Arról, amit P.-tól kapunk, érdemileg vajmi csekély mondani
valóm lehet. Az előadás menetéből SziNNYEinek jól ismert lépteit 
halljuk ki, az adatok pedig már rég egybe vannak gyűjtve a NyH. 
lapjain s a Tietosanakirja cikkeiben. Ez persze nem gáncsolni való, 
sőt a kézikönyv célját tekintve magától értetődik. A hiba abban van, 
hogy P. összerakta a kéznél talált köveket, de a szükséges lefaragás 
és egybevakolás már elmaradt. Mindenütt az elnagyoltság sajnálatos 
nyomait találjuk. Ami meg a cikk nyelvezetét illeti, az bizony sem 
P.-nak, sem a Magyar Nyelvtudomány Kézikönyvének nem válik 
díszére. ZSIRAI MIKLÓS. 

Hermáim Jacobsohn, Arier und Ugroflnnen. Göttingen, 1922. 
VIII+ 262 1. 

Amióta MUNKÁCSI BERNÁT munkája a finnugorság árja és kauká
zusi elemeiről megjelent, a finnugor nyelvek árja, ill. iráni jövevény
szavainak kérdése nem került le a napirendről. A magyar nyelvé
szek közül maga MUNKÁCSI, a finnek közül különösen SETALA EMIL 
és néhai PAASONEN HENRIK számos újabb adalékot közölt, s alkalmilag, 
egyes jövevényszavakkal kapcsolatban, az iráni hatással kapcsolatos 
hangtani problémákat is érintették. Egyre kétségtelenebbé vált, hogy 
az árja-iráni hatás még a fgr. nyelvegység korában kezdődött, s 
hogy a jövevényszavak legrégibb rétegében a nyelvemlékekből ismert 
iráni nyelvalakoknál régibb: ősiráni v. ősárja, ill. praeárja nyelv
alak tükröződik. 

Érthető tehát, ha újabban az iranisták érdeklődése is e probléma 
felé fordult, hiszen eleve valószínű volt, hogy a finnugorság e leg
régibb jövevényszavainak rendszeres feldolgozása nemcsak a finn
ugor nyelvek hangtörténetére, hanem az iráni nyelvek praehistoriai 
fejlődésére is új fényt deríthet. 

Tavaly jelent meg a BAUDOUIN DE CouRTENAY-emlékkönyvben 
JOKL NORBERT értékes tanulmánya, mint előzetes közlemény egy 
készülő nagyobb munkából: Das Finnisch-ugrische als Erkenntnis-
quelle für die altere idg. Sprachgeschichte (i. m. 97—112) s valamivel 
később JACOBSOHN HERMANN hatalmas kötete: Arier ti. Ugrofinnen. 

JACOBSOHN nevével eddig a fgr. nyelvtudományi folyóiratokban 
nem találkoztunk; annál meglepőbb az a nagy biztosság, amellyel a 
szerző e számára mégis csak idegen területen mozog. A fgr. ety-
mologiai irodalmat apróra ismeri. Persze egyik-másik cikk mégis 
elkerülte a figyelmét, pl. a Ny tud. III, 272 megjelent Kender és 
komló cikkem; legfeltűnőbb, hogy az előszó szerint az EtSz. füzeteit 
sem tudta megszerezni. Több esetben, pl. a bír (26), bátya (58), 
arany (98), árva (mellékesen: árvahodik olyan származék, mint vén-
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hedik, ifjúhodik; a h nem a tőhöz tartozik) szavak tárgyalásánál 
hasznát vehette volna. Mindaz, amit a szerző (142) a m. ester 'meddő' 
szóról mond, MI.LICH MNyv. XI, 292 magyarázata óta tárgytalan. 

Sok baj származott abból is, hogy a szerző nyomdatechnikai 
nehézségek miatt a fgr. és tör. szavaknak forrásaiban talált jelölés
módját nem tarthatta meg; amolyan durvább átírásfelét használ, de, 
mint maga is megvallja, nem mindig következetesen. Pl. Ip. guödam 
(33) helyett jobb lett volna guödam v. guödam (PEIIS), cser. südö 
(38, 57) h. mÖö, lp. juogam (34) h. jvoyam stb. Hiszen az ilyen esetek
ben a pontosabb jelzésnek technikai akadályai sem voltak. Persze 
mindezeket a jelölésbeli következetlenségeket, amelyek részben 
onnan is magyarázhatók, hogy a sz. különféle korbeli és értékű fgr. 
forrásművekből vegyesen idéz, a szakember könnyen kijavítja, de a 
fgr. nyelvtudományban járatlan indogermanistat esetleg tévedésbe 
ejthetik. Sajtóhiba is fordul elő szép számmal: 34: jaká- o: jaka-, 
32: f. jdsene o : jasene- v. jasen, 62 : lappmarké o : lappmarki, 112: 
vagyon o : vagyok stb. 

Ami mármost J. munkájának eredményeit illeti, a szerző az 
iráni hatással kapcsolatban annyi fgr. hangtörténeti és etymologiai 
kérdést tárgyal vagy érint, annyi más kérdésre is kitér (a régi 
litván és germán jövevényszavak vokalizmusa, a scytha-alán probléma 
stb.), hogy e rövid ismertetés keretében nem gondolhatok arra, hogy 
JAOOBSOHN megállapításait vagy feltevéseit rendszeresen ismertessem. 
Csupán az első és a második részből ragadok ki egy-egy kérdést, 
amelyek még előreláthatólag sok vitára fognak alkalmat adni mind 
a fgr., mind az iráni hangtörténet kutatóinak. A finn kala, maksa, 
ale- co md. kai, makso, al- oo lp. guölle, mttökse, vuölle stb. esetében 
WIKLUND UL. 136 szerint a fgr. alapnyelvi hang *o volt, míg ellen
ben SETALA SUS. Aik. XIV*, 26 szerint (elfogadja SETÁLÁ nézetét 
újabban WIKLUND is, IF. XXXVIII, 83) a-féle hang. Hogy tl-hangból 
kell kiindulnunk, azt SETALA szerint az olyan iráni jövevényszavak 
is bizonyítják, mint f. sata, md. sado, lp. cuötte, amelyek szintén az 
a co a <x> uö (uo) sorba tartoznak, pedig az átvett iráni szó tőhang-
zója kétségkívül a volt: av. sata-, szkr. gata-. 

Ezzel szemben J. elfogadja az iránista ANDREAS feltevését, 
hogy^az idg. nasalis sonansot az Avestában u képviseli (tehát sutom 
-= *kmtóm, nem pedig a szokásos olvasás szerint: satdm), tehát nem 
esett össze, úgy mint az indben, az idg. a, e, o magánhangzó-triász-
szal. Sőt tovább megy; felteszi, hogy egy még régibb periódusban 
a nas. sonans képviselője o volt, amely attól az o-tól, amelybe sze
rinte az idg. a, e, o teljes magánhangzók összeestek, egy árnya
lattal különbözött, tehát *sotom -= *"kmtóm. Természetesen fgr. alap
alakul sem *mta-t tesz fel, hanem *soto-t, a tőszótag magánhangzó
ját illetőleg WIKLUND régibb nézetét fogadván el. Hogy az ANDREAB-
BARTHOLOMAE-féle vitában kinek van igaza, hogy a sutom vagy a satdm 
olvasás-e a valószínűbb, azt nincs módomban megítélni. Ugy látom 
azonban, hogy JACOBSOHN okfejtésében bizonyos körforgás észlelhető, 
mert míg egyfelől a fgr. *soto alakot elsősorban az iráni *sutom 
(ill. *sotom) alapján teszi fel, másfelől ANDREAS olvasásának helyes
ségét éppen a fgr. *<?oío-féle szavak o-vokalizmusával támogatja. 
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Az idg. palatális explosivák k, kh, g, gh óind megfelelői tudva
levőleg í, c, | és h, míg az óirániban a két tenuis-változatot s, a 
két médiát z (ő) képviseli. A fejlődés menetét, csak a bennünket 
érdeklő iráni ágat véve figyelembe, JACOBSOHN így képzeli: 

idg.: k, kh, g, gh, 
ősárja: k, Kh, g, gh, 
ősiráni: is, tsh, dz,dzh(?) majd egy későbbi periódusban: 

s, sh, z, zh, , 
óiráni: s, z. 
Amíg tehát a m. arany, vog. tarért, zürj.-votj. zárni az óir. 

(av.) zaranya- átvétele lehet, addig a száz (co lp. cuötte stb.), szarv 
(oo lp. éoarvvé), md. sura, md. uhf (co finn vasara) stb. esetek, 
amelyekben fgr. p a l a t á l i s spiránssal van dolgunk, csak az ősiráni 
periódusban kerülhettek át, amidőn az é (^h), z (zh) depalatalisatiója 
még nem történt meg. Megállapítja J., hogy fgr. aiapnyelvi e egy 
esetben sem fordul elő együtt az ősiráninak jelzett s, kh z, zh fokkal. 
Az eddig felhozott e-esetek: méz (f. niesi stb.), md. riz, finn mehi-
lainen (md. ráeks stb.), hét (.vog. sát stb.), f. rihma (lp. raeíme) stb., vagy 
kétesek, vagy a legbiztosabb eset után ítélve (f. mehi-lainen, md. 
mekx stb. -< ősárja *meksi-). egy még régibb, ősárja periódusban 
kerültek át. Az árják és a finnugorság érintkezése tehát J. szerint 
is végtelen hosszú ideig tartott, az ősárja korszaktól kezdve az 
ősiránin keresztül az irániság történeti koráig. Az olyan eseteket, 
amelyek praeárja v. idg. fokra utalnának (*deksam = idg. *dekm), 
J. egyelőre kétkedéssel fogadja. 

JACOBSOHN derék munkájának egyes részleteire még visszatérünk. 
GOMBOCZ ZOLTÁN. 

Heinrieh Winkler, Die altaischex) Völker- und Spraehenwelt. 
Osteuropa-lnstitut in Breslau. Quellén und Studien. Sechste 
Abteilung: Sprachwissenschaft. I. Heft. Leipzig und Berlin 
(Teubner), 1921. 8'. 86 1. Preis freibleibend. 

Olyan munkák megítélésénél, amelyek a tudományos tárgyalás 
módjában nem járnak a megszokott úton, különös óvatosságra van 
szükség. A bíráló ki van téve annak a veszedelemnek, hogy a szo
katlan eljárásmód iránti bizalmatlanságában a könyvben levő — eset
leg nagy — értékeknek nem jut a tudatára. 

WiNKLERnek az urál-altaji nyelvek összetartozásáról írott munkái, 
így az is, amelyet most ismertetünk, a rendes tudományos eljárás 
figyelmen kívül hagyásával íródtak. A rendes tudományos .eljárást 
követő ember úgy fogna az urál-altaji kérdés megoldásához, hogy 
először is tisztába igyekeznék jönni az egyes nyelvek hangtani fejlő
désével, azután keresne urál-altaji ősi szóegyezéseket, ezek alapján 
hangtörvényeket, végigvizsgálná az alaktani elemek történetét az 
egyes nyelvekben, azután ezeket összehasonlítaná, végül esetleg fel
tenné magának azt a kérdést, hogy mik az urál-altaji mondat ősi 

') É r t sd : ural-altaische. 

Nyelvtudományi Közlemények XLVI. 10 
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sajátságai. Mindezek helyett WINKLER így formulázza a feladatát: 
bebizonyítandó az urál-altaji nyelvek összetartozása az urál-altaji 
mondat ősi sajátságai (vö. «Sprachbau», «Sprachgeist») alapján. 

Vizsgáljuk meg, hogy sikerült ennek a feladatnak ilyen saját
ságos módszerrel való megoldása. 

A munka első részében WINKLER leírja az urál-altaji népeket. 
Ez a rész igen könnyű, néhol szinte kellemes olvasmány, de nem 
készült kellő gondossággal. Az észtek száma (8. h) szerinte 800.000 
(helyesen: egy milliónál több), a mordvinoknál (9. 1.) 1852-i adatot 
idéz («gegen eine halbe Millión Seelen und dürften seitdem eine 
starke Vermehrung erfahren habén* ; tudjuk, hogy a. mordvinok 
száma ma több mint egy millió), viszont a cseremiszekről (9. 1.) azt 
mondja, hogy kb. 400.000-en vannak, holott ezt a számot nem érik 
el (360—370.000). Az egyik helyen tehát elavult adatokat idéz, a 
másik helyen pedig nagyobb számot mond, mint a legújabb statisztika. 
Szerinte a török birodalom Konstantinápoly bevételével alakult meg 
(18. 1.), a csuvas nyelv idegenfajú nép ajkán változott meg ennyire 
(20. 1., ez a, megállapítás sokat mond; látszik, hogy WINKLER az 
urál-altaji nyelvtudomány részletkérdéseit nem ismeri eléggé). 

A 14. lapon azt olvassuk, hogy a magyar a törökből számos 
katonai és politikai szervezetre vonatkozó kifejezést vett át (az igaz
ság az, hogy feltűnő módon éppen ilyeneket nem igen vett át, vö. 
legfeljebb: gyula, kündü, sereg). 

A munka második részében WINKLER (31—86. 1.) az urál-altaji 
nyelvek összetartozását bizonyítja. Idetartoznak szerinte: a finnugor, 
a szamojéd, a török, a mongol, a mandzsu, a japán. 

Két fő tétele a következő: 
I. Az urál-altaji nyelvek eredetileg c^ak főnévszerü neveket 

ismertek; ezek közül az első a reetum, a második a régens, ha az 
összefüggés ezt a viszonyt megengedi. Ilyen ősi mondat például ez 
is: apa jövés{e) 'az apa.jön'. 

II. Ha nem az a viszony áll fenn, amelyet az első tétel tár
gyal, akkor állítmányi viszonnyal v^n dolgunk, ebben az esetben az 
elüllevő névszó alany, az utána következő állítmány, pl. a város nagy. 

Az első tételen épül fel WINKLER szerint az urál-altaji nyelvek 
legtöbb jelensége. Lássuk ezt az első tételt közelebbről. . 

33.1.: «Die Verbindung eines abhangigen und eines regierenden 
Nomens gestaltet sich in erster Linie genetivisch oder genetivartig». 
Például: atya Mz(a). Ezért van az, hogy a «genitivusi viszonyt* az 
urál-altaji nyelvek rag nélkül is kifejezik. 

Uo.: «Das altaische Adjektiv steht als Attribut immer vor 
seinem Substantiv, da es genetivartiges Rektum dazu ist.» Például: 
fekete madár, voltaképpen: a fekete(ség) madar(a). Ugyanígy van a 
dolog a mutató névmás esetében ; a magyar azon névmás, mint meg
merevedett genitivus, világosan megőrizte ennek az emlékét, továbbá 
a számnévi jelzőnél: tíz ember, eredetileg a tíz(szám) embere. 

Es így tovább. 
38. 1.: így alakulnak az esetragok és névutók, pl. városban, 

eredetileg város belsőrész(é), bár a regénsek ma már sokszor elemez-
hetetlen suffixumokká lettek. 
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így alakul a szóképzés. Ez is az alárendelés törvényén épül 
fel; a képző főnévi természete még sokszor világosan meglátszik i 
iroda (így) = írás hely(é). 

39. 1.: Idetartozik az urál-altaji igének az a sajátsága, hogy 
különféle körülményeket képzőkkel tud kifejezni, pl.: mozogtatgafhat 
"imstande sein, zu veranlassen, dafi etwas sich fortwahrend bewegt'. 
«Auch hier sind die dem Verbalnomen angefügten Modifikationen 
ursprüngliche Nomina... So hedeutet magyarisches hat Möglichkeit, 
Macht, Können.» 

Azt hi|zem, ezzel elég is lesz a részletesebb ismertetésből. 
Szándékosan kerültem, hogy bíráló megjegyzést tegyek, voltaképpen 
nem is igen van szükség bírálatra. A legnagyobb óvatosság mellett 
is az^első pillantásra világos, hogy ebben a sajátságos fejtegetésben 
semmi értékeset nem lehet találni. 

WINKLER egy történeti korszakot, az ősállapotot akarja rekon
struálni — történeti módszer nélkül, majdnem tisztán logikai esz
közökkel. 

Eljárására rendkívül jellemző már az is, hogy példáit gyakran 
nem szövegekből vagy szótárakból veszi, hanem maga csinálja. Ilyen 
példa a mozogtatgathat. (Ennek a német fordítása rossz is; a gya-
korító -gat nem az alapigével, hanem a műveltető -íaí-tal van köze
lebbi vonatkozásban, tehát: «imstande sein, des öfteren [fortwahrend] 
zu veranlassen, da6 etwas sich bewegt».) 

Amint mondom, történeti kutatást végez a történet félretevésé
vel. A fekete(ség) madara, a tíz embere semmiféle nyelvemlékben nem 
fordul elő, már pedig ahhoz, hogy valamit bebizonyítsunk, nem 
csinálni, hanem találni kell a példákat. Az azon -n-je nem genitivus-
rag. (Vö. SZINNYEI, NyH.6 100. 1.) A nyelvújítási irodá-v&l az ősi álla
potot szemléltetni lehetetlen. A magyar hat történeti ismereteink 
szerint nem nomen, hanem verbum. 

Világos tehát, hogy történeti kérdést történeti módszer nélkül 
tárgyalni nem lehet. Nyelvtudományi kérdést intuitio alapján, « a nyelv
szellembe való beleélés* által megoldani törekedni fáradságos és 
kétes sikerű vállalkozás. 

Ami a dolog tárgyi részét illeti, WiNKLERnek egyben-másban 
igaza is lehet, de teljesen függetlenül- az ő bizonyításától. Annyi 
bizonyos, hogy az urál-altaji nyelvek sajátos jelenségeit egy-két ilyen 
egyszerű formulára visszavinni nem lehet. Az igazsághoz a részlet
kutatás segít el bennünket. • n 

NÉMETH GrYTJIiA. 

Josef Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Zweite, 
verbesserte Auflage. Berlin u. Leipzig (Walter de Gruytér u. 
Co.), 1922 ( = Sammlung Göschen 463). 133 1. 

E könyvecském első kiadása 1910-ben jelent meg. Abban (részint 
a nem-finnugor nyelvészek kedvéért, részint a nyomda fölszerelésére 
való tekintettel) olyan hangjelölést alkalmaztam, amely meglehetősen 
eltért a FUP.-bevezette hangjelöléstől. Idő közben átláttam, hogy ez 
alkalmatlan azoknak, akik a NyH.-t is használják, mert így kétféle 
hangjelölést kell szem előtt tartaniuk. Azért a második kiadásban 

10* 
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inkább őreájuk voltam tekintettel és a FUF. hangjelölését követtem, 
de egyszerűsítve. (Az egyszerűsítésben talán még tovább is mehettem 
volna.) Eltértem azonban — valamint az első kiadásban, úgy a má
sodikban is — a FUF. hangjelölésétől annyiban, hogy a magyar, a 
finn, az észt és a lapp irodalmi nyelvből, ill. nyelvekből és nyelv
járásokból idézett szavakat nem az illető nyelv szokásos helyes
írásával, hanem az általános fgr. hangjelöléssel írtam. A magyar 
szavak átírásáról már az első kiadás megjelenése után kétféle véle
ményt hallottam : volt, aki nagyon helyeselte, és volt, aki furcsállotta; 

.a többiről tudtomra senki sem nyilatkozott. Megengedem, hogy a 
rendes helyesíráshoz hozzászokott szemnek különösek az olyan szó
képek, mint m. n&d, f-yér, d'álog, üomö,sáz, f. pd. ialka, ülped, ettshko, 
orjen, fE. mesk-, UHD, de mégis csak könnyebb ezekhez hozzászokni, 
mint a fgr. hangjelölésen kívül még egynéliány nyelv helyesírását 
megtanulni. Az igaz, hogyígy is írhattam volna: négy (lies: nsd), 
csomó (1. tsomö), pad (1. pd), inősk- (1. me--h-) síb., de ennek lépten
nyomon való előfordulása nehézkessé tette volna a könyvecske hasz
nálatát és akkorára növelte volna a terjedelmét, hogy a szigorúan 
megszabott lapszámot jóval meghaladta volna. 

Az első kiadás megjelenése óta egyről-másról való fölfogásom 
megváltozott, vagy megváltoztatták az idiő közben megjelent (vagy 
észrevett) adatok és dolgozatok. A második kiadásban akadnak a 
NyH.-nak 1920-i (6.) kiadásától való eltérések is. így pl. ITKONEN 
kön) véből (Suomensukuiset kansat) átvettem néhány újabb népszám
adatot (a lívek számát KETTUNEN szives közlése szerint tettem 2000-re); 
a frequ. *-.s' (106) fejleményei közül kihagytam a f. -s-t. mert ez a 
régi nyelvben -ts-yel váltakozik, a fL.-ben pedig -ks megfelelője is 
van (vö. SETALA, ÁH. 181); a m. acc. -t mellől (60) elhagytam a f. 
és az osztj. /-végű személynévmási alakokra való utalást, mert az 
előbbieknek -í-je = plur. -t (vö. OJANSCU cikkét, amely csak 10 évvel 
a megjelenése után jutott el hozzám : Virittajá XIV, 35), és az osztj. 
-t-nek is aligha van köze a m. -í-hez. Viszont a fgr. *rk <*> *rg 
váltakozás táblázatán odakerült a lp. rk mellé az rg gyenge fok 
(vö. lpK. siejke 'dünn, fein' <*> attr. sierges [GENETZ], amely adat 
előbb elkerülte a figyelmemet); a f. *-?nek és *-tek cc *-őek stb. 
személyragok elé pedig odaiktattam a *-mek és a *-tek <x> *-őek stb. 
alakokat (99, 128, 129). 

A hangtani részben könnyebb áttekinthetés végett olyan táb
lázatokat alkalmaztam, mint a NyH.-ban. A névragok közül a lat. 
*-s cv *-z (59) és a gen. *-n (61) a finn-permi osztályból átkerült a 
fgr. alapnyelviek közé, amaz a m. á, -é miatt, emez pedig a sza
mojéd nyelvcsaládban való megvolta miatt. A kicsinyítő képzők közé 
bevettem az *-/-t (88) s az ugor nyelvek tárgyas ragozásáról szóló 
részt (132) mostani fölfogásunk szerint alakítottam át. Ezeken kívül 
is számos változtatás, javítás és pótlás van a könyvecskében, lígy-
hogy az első kiadásnak csak két lapja (52, 115) maradt változat
lanul (nem számítva néhány vessző kihagyását). 

Nem fajtám múlt, hogy a kötetke nem egészen ment a sajtó
hibáktól. A nyomdai korrektor az « ft betűket hibásaknak nézte és 
azok helyébe, amelyek el nem kerülték a figyelmét, o o-t tétetett s 
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ezen kívül még egy-két hibát „javított" bele a szedésbe. Ezen a 
bajon az utólag mellékelendő sajtóhiba-jegyzék fog segíteni; de 
azok kedvéért, akiknek példányában ilyen nines, ide iktatom a 
helyreigazításokat (a nagyobbik szám a lapszámot, a mellette fölül 
vagy alul levő kisebbik a fölülről v. alulról számított sort jelöli): 
21*: Rolóm | 21*: Röram j 21'*: woe;. ton | 23*: sin- | 24 4 : S&öl'ffi | 
31, : tsúö.di, tmööl j-88„: öÁ9m, *Um | 39*: knl-np | 39 a : np\ 47 : 
búöUe- | 611 3 : güöii, guölli | 66* és 6716: gúMi |_66, és 6715: gumist \ 
76*: hq- | 81?: <~>Adm, söram, sör- | 8 1 . : 7>lum, öl- | 8 4 u : marrikd-m \ 
9 3 u : lo§, lo§ | 93 : l°P { 9 3 , : nal-lo§, ontdl-lop | 94'.: ontdl- | 95, t : 
omna-nl | 95 5 : «m, o-mna- | 96 7 : wog. í«- | 974: wog. #0, kon | 1038: 
Xoza | °1Ö4': ponldnt- | 1049: eted- | 104 : ponhnt-, ponl- | 105'-: 
iouAhnt- | 1053 : i«M3A- | 1064: iontds-, iont- | 10711. sör- | 10717 : 
íöpóró'íí- | 110s: ön- \ 112á: söu9A- | 120u : eáií | 122 7> i a : eUú. 

Sz. J. 

Egy ó-magyar nyelvemlék. — Gragq.br RÓBERT berlini 
egyetemi tanár egy XIII. századi kódexben egy Mária-siralmat 
födözött föl, amely JAKUBOVICH EMIL meghatározása szerint a XIII. 
század végéről vagy a XIV. elejéről való. E nagybecsű nyelv
emlékben, amely egyszersmind a legelső magyar vers, egyebek 
közt a következő szavakat és alakokat találjuk: kegulm, kegug-
gethuk (vö. kegilm-, kegiggen HK.), bezzeg 'verus' (vö. bezzug, 
bezzug segut KTSz.), thekunched Vespice' (vö. tekunte KTSz)» 
sumha 'soha', huztuzva (a húz igéből való frequ.), fiod-, fyod-
és urod- (fiodum-, fyodum, urodwm kétszer: a fi és az úr szónak 
-<#-képzős kicsinyítője, amelyeket eddig csak mint személyneve
ket ismertünk, vö. OklSz. fiad és úr a.), ezes (háromszor, efes 
egyszer) édes', eggen yg 'egyetlen egy', eggedun 'egyetlenem', 
egembelu együtt', fuhazat gemitus' (a-NySz-ban nincs, csak 
fohazas EhrK. 33), iunhum (kétszer; a NySz.-ban u-s alak 
nincsen). 

Ugyanabban a kódexben néhány magyar glossza is van, 
s az egyikben arta' scukserech-nek van fordítva (olv. szükszerex). 
Eddig az -ü melléknévképzőnek régibb -ech alakjára nem volt 
adatunk. 

Az ó-magyar Mária-siralom tüzetes ismertetése és fényképe 
a MNyv.-ben fog megjelenni. 

Sz. J. 

* 


