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Die sprachgeschichtliche Stellung des Chinerischen von Dr. Wilh. Grube, 
Privatdocent dér ostasiat. Sprachen in Leipzig. Leipzig, 1831. — Ara 
80 fillér.

E kis terjedelmű, de fontos füzet tartalma nem esik oly távol 
ismereteink körétől, mint első pillanatra látszik. Sőt épen a nagy közön
ségnek (a sinai nyelvben járatlanoknak) ismereteit érinti els<5 sorban ; 
mert a szerző épen azon tanokat tárgyalja, melyek minden nyelvtudo
mányi munkában találhatók és ezekből a nem-szakférfiúnak összes 
sinai tudományát kiteszik. A sinai nyelv, ez mindnyájunk tudománya, 
szigorúan izoláló egytagú nyelv, mely morpliologikus jellege szerint a 
mai napig a nyelvi fejlődés legalsó fokán maradt s ezért az emberi 
nyelv ősalakjának képviselője gyanánt szerepelhet. E «tudomány» a 
nyelvészet alapdogmáinak egyike; pedig, mint a szerző helyesen meg
jegyzi, e tan már eleve is a nyelvtudomány egyik legelemibb eredmé
nyével áll ellentétben, azzal t. i., hogy a nyelv <7, tehát fejlődik s igy 
változik is.

Grube e füzetben a következő két kérdést veti fel és, a mennyire 
a tudomány jelen állása engedi, oldja meg: Igazán és kizárólagosan 
egytagú nyelv a sinai? és: Eredeti a nyelvnek ez egytagú volta?

A sinai nyelvnek négy évezredet meghaladó története van. E 
roppant időtartamban, melyben az irodalom és a nép nyelve párhuzamo
san haladnak egymás mellett, három korszakot különböztethetünk 
meg. Első a classicitás előtti kor, melyben a Si-king és Su-king, a sinai 
irodalom legrégibb termékei keletkeztek; e korszak legódonabb marad
ványai a Kr. előtti második évezredből valók, míg a legifjabbak a Kr. 
előtti VII. századból származnak. E korszakban az irodalom és a nép 
nyelve nem különböztethetők meg egymástól; az emlékek nyelve még 
igen ingadozó, nem határozott szabályokhoz kötött; főleg igen laza a 
mondatfíízés.

A második, a classikus korszakot, Confucius állapítja meg. A 
mondattan bámulatos fejlettséget ér e l; a szórend a legpontosabb törvé
nyeken alapúi, a logikus és psychologikus árnyalatok kifejezésére szol
gáló «segítő szók# sokkal számosabbak, használatuk sokkal finomabb 
megkülönböztetéseken alapúi. E korszakban már a periódus is lehetsé
ges. Az irodalom és a nép nyelve különválnak egymástól s párhuzamo
san fejlődnek egymás mellett.

A classikus korszakra következik, körülbelül időszámlálásunk 
óta, az újkor, melynek nyelve a classikus korszak nyelvének továbbfej
lődése és finomabb kifejtése. A népnyelvet e korszakból csak az 1000-dik 
év óta ismerjük, legjobban a XIII. század óta, melyben a sinai nép 
regény- és dráma-irodalma kezdődik.
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Az új sinai nyelvet (a III. korszak nyelvét) főleg két sajátsága 
jellem zi: először bizonyos alaki elemek szereplése, melyek eredetileg 
anyag-szók voltak, de ez eredeti jelentésöket elvesztvén, ma már csak 
arra szolgálnak, hogy az egyik szót főnévnek, a másikat tárgynak, a 
harmadikat jelzőnek stb. jelöljék, úgy hogy e korszakban már szólhatni 
némileg szók és alakok képzéséről. A mai nyelv második jellemzője : a 
dissyUabismusra, a kéttagúságra törekvés. A mai nyelv ugyanis a szó ele
jén csak egy mássalhangzót, a szó végén pedig a dentalis és gutturalis 
orrhangon kívül mássalhangzót egyáltalában nem tűr meg: ennek 
következtében csak vagy 4-50 szóval rendelkezik, melyek különböző 
hangsúlyozás folytán ngyan sokféle értelmet nyernek, de mégis igen 
nagyszámú a teljesen egyformán hangzó és különböző értelmű szó, 
melyeket az írásban könnyű megkülönböztetni, de melyek az élő 
beszédben teljesen azonosoknak hangzanak és igy számtalan félreértésre 
adnak okot és alkalmat. Ennek kikerülésére szolgál a szók összetétele, 
azaz a kétszótagú szók használata, mely főleg a dialektusokban nagyon 
dívik. A «8zent rendelet* pl. eláss, nyelven 219 szóból, ill. szótagból 
á ll; míg ugyanaz pl. a kantom szójárásban 325, a pekingiben pedig 
475 szótagot számlál.

így tehát a sinai nyelv mai hangviszonyai lényegesen különböz
nek a eláss, korszak hangállapotától. A mai nyelv hangjai évezredekre 
terjedő bomlásnak és romlásnak eredményei. Ezt már a régibb szótárak is 
bizonyítják. Kang-hi nagy szótára (Kr. születése idejében) mutatja, 
hogy a sinai nyelv vagy két évezred előtt hangokban sokkal gazdagabb 
volt, mint ma, s ugyanezt bizonyítják a Si-king rímei, melyek a szók 
régibb alakjait megmentették.

Ez eszközök segítségével nem teremthetni meg ugyan egyelőre a 
sinai nyelv történeti nyelvtanát, de egyes érdekes és értékes ered
mények nyerhetők. így pl. kimutathatni, hogy a sinai nyelv még a Kr. u. 
VII. században is teljesen bírta a medite sorozatát és egy háromféle 
/•hangot, melyek később elvesztek; hasonlókép kétségtelen a szójárások
ból, hogy a szó elején régebben több mássalhangzó állhatott, melyeknek 
egyike idővel elkopott; szintúgy valószínű, hogy a kettős és hármas 
hangzók, melyekben a sinai nyelv ma oly gazdag, szóvégi mássalhang
zók elkopásából keletkeztek stb.

Érdekes jelenségek továbbá, hogy a sinai nyelvnek sok egytagú 
szava két szóból vonatott össze; így pl. tsao korán és aan későn, s 
ezekből tsfin idő ; vagy ngo én, ni te és mén többesi jelből: ngan mi, és 
nin t i ; — hogy ugyanazon fogalom megjelölésére több oly szó fordúl 
elő (pl. «mondani, beszélni*: yii, yuet, suet, liin, yen, yün), melyek vilá
gosan egy közös tőre vezethetők vissza ; — végre hogy párhuzamos ala
kok nagy számmal találtatnak, melyek kétségtelen szóképzés nyomára
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utalnak, pl. ngok rossz és ngit rossznak tartani, ci ültetni és cek növény, 
tu mérték és tűk mérni, mién arcz és műk szem stb.

E jelenségekből bizton következtethetni, hogy a mai sinai nyelv 
nem tekinthető szigorúan egytagú nyelvnek, hanem hogy az középhelyet 
foglal el az eygtagú és az agglutináló nyelvek közt. Jelenleg az egytagúság és 
kéttagÚ8ág elvei még küzködnek fejlődésében ; ha az első győz, a nyelv 
az egytagúság egy új alakját nyeri, ha az utóbbi erősebb, a sinai nyelv 
agglutináló nyelvvé lesz. A régi nyelv tisztán egytagú, de ez az egytagú- 
*ága nem őseredeti állapot, hanem idő folytában a nyelv egy régibb álla
potából keletkezett.

Eddig Grube tanulmánya, melynek álláspontját és felfogását első 
rangú tekintélyek, mint von dér Gabelentz, is alaposnak ismertek el. 
A sinai nyelvről, annak változatlanságáról és kezdetleges egytagúságá- 
ról elterjedt véleményeket oly lényeges pontokban módosítja, hogy a 
nyelvész e kis füzetet nem hagyhatja figyelmen Ju'vül.

H kinrich  G.

Athén und dér Westen vor dér sicilischen Expedition. Von Hans Droysen, 
Berlin, Hertz, 188:2.

Athén történetében csak a siciliai expeditio alkalmával emlékez
nek meg a nyugatról. Ha a nagy vállalatról szólnak, amely az athéni 
hatalom sírját megásta, akkor rendesen felemlítik, hogy az athénieknek 
már Perikies korában vágyuk volt Siciliában lábra kapni, de a nagy 
államférfiu e vágynak mestere volt. De azért ez az eszme mindig fog
lalkoztatta a közvéleményt. Az aristophanesi komédiákban, melyek e 
korszakba esnek, különösen a Lovagokban (424. K. e.) oly jellemző 
kitételeket találunk erre nézve, a melyek világosan mutatják, hogy már 
az expeditió előtt is jól ismerhették a viszonyokat a szigeten. Annál 
feltűnőbb, ha Thukydides az expeditió történetének bevezetésében azt 
mondja, hogy midőn Athénben az expeditiót elhatározták, oí noXXoí 
(vagy : a legtöbben, a kik szavaztak, vagy : a nagy demokratikus tömeg) 
nem tudta, hogy mily nagy a sziget és mennyi a lakossága. Thukydides 
ekkor nem volt Athénben s így nem tudhatjuk, kitől hallotta vagy honnan 
merítette ezt az adatot. A vállalat szerencsétlen kimenetele bizonyára 
nem függött az athéniek hiányos ismereteitől, mert már sokkal azelőtt 
gyakori politikai érintkezésben álltak a nyugat városaival és királyaival. 
Feltehető-e, hogy az ekklesia nagy része, a mely a flotta kiküldetésénél, 
szövetségek kötésénél, expeditióknál döntött, zavaros fogalmakkal birt 
volna Siciliáról ? Hisz már 427—424 hadakoztak a szigeten, és 415*ben 
ne tudták volna, hogy mekkora ? Hogy tehát az expeditió előtti nagy 
érintkezést Athén és a nyugat közt láthassuk, Droysen nem rég megjelent 
értekezésében mind azokat az adatokat gyűjti és csoportosítja, melyek e


