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Humboldt Vilmos szerint a nyelv nem valami kész befejezett 
mü, hanem szüntelen munkálkodás, «energeia». De ha a nyelv 
nem egyéb mint az ember leikéből fakadó élő beszéd, akkor csak 
a lelki tényezők gondos megfigyelése és elemzése által vagyis a 
tapasztalati lélektan segítségével lehet azt igaz valójában megis
merni és fejlődését helyesen megérteni. E természetes következtetést 
azonban még maga Humboldt sem vonta meg szigorúan. Nyelv
bölcseleti fejtegetéseiben ugyanis a nyelvtant főleg a logikával és 
metaphysikával akarván közvetíteni, úgy hogy a nyelv végső 
kérdéseinél ez utóbbiak döntsenek, többnyire ontologikus kategóriák 
szerint jár el és a metaphysika ködében tévelyeg.

Annál kevésbbé lehet várni, hogy a Bopp által megalapított 
indogermán összehasonlító nyelvészet mindjárt első éveiben Hum
boldt egyes találó gondolatait tovább fűzve, a nyelv életéről minden 
tekintetben helyes nézeteket teremtett és követett volna. Mert Hum
boldt hatalmas egyéniségével érdeklődést és bámulatot keltett ugyan 
a nyelv iránt, de meglehetős rendszertelen tanaival semmi észreve
hető befolyást nem gyakorolt az összehasonlító nyelvészet menetére. 
Bopp pedig, ki követőire nézve egyedül volt irányadó, mint tiszta 
empirikus Humboldtnak épen ellentéte volt. Csekély hajlammal 
viseltetvén a bölcselkedés iránt, a nyelv életéről behatóbban nem 
igen gondolkozott. Általános elméleteit, melyek őt kutatásaiban 
vezérelték, lényegileg a régibb úgynevezett anatómiai, továbbá az 
akkor virágzott bölcseleti, a logikai és grammatikai kategóriákat 
azonosító és a psychologiai felfogással merő ellentétben álló nyelv
tanból merítette. Ilyen az agglutinatio elmélete, melylyel a flexiót 
vagyis a gyökerek belső szerves változását hangsúlyozó Schlegel 
Frigyes ellen síkra szállott; ilyen továbbá a személyragok névmás
törzsekből való keletkezésének elmélete is. Ezt Delbrück «Einleitung 
in das Sprachstudíum» (1880) czímü müvében alaposan bebizonyí
totta. Bopp újítása és főérdeme tudvalevőleg leginkább abban áll, 
hogy az összes indogermán nyelvtörzsek rokonságát széles alapon 
kimutatta és hogy genetikus feladatot tűzött ki magának, vagyis 
az indogermán nyelvalakok eredetét kifejteni iparkodott. Ö volt az 
első, ki a nyelvet a természeti testek analógiája szerint kezdte 
vizsgálni és tárgyalni. Mily távol állott a nyelv psychologiai felfo-
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gásától, műszavai is bizonyítják, melyeket előszeretettel a természet- 
tudománytól vett át. Nem egyszer a nyelvről mint oly organismusról 
emlékezik meg, mely határozott törvények szerint képződik, fejlődik 
és enyészetnek indul. Nevezetesen az indogermán nyelvek már a 
hanyatlás, kopás és el mállás utján vannak. A mi azonban Boppnál, 
ki alapjában a régi philologust soha sem tudja megtagadni, úgy 
látszik inkább csak hasonlat volt, egyedül annyit akarván vele 
mondani, hogy a nyelvben bizonyos rendszer van, azt azután 
Schleicher szélsőségig vitte. így Schleicher a nyelv psychologiai 
felfogásától még jobban eltávozott. 0 ugyanis a materialistikus 
természettudomány befolyása alatt a nyelvet az embertől egészen 
függetlenül élő természeti organismusnak tüntette fel, melynek az 
ész és gondolat vele született functiója; a nyelvtudomány szerinte 
tehát természettudomány. De hogy Boppra visszatérjünk, a nyelv 
mechanikai és physikai törvényeiről is beszél ő. Csakhogy itt ismét 
a régibb nyelvtan módjára, mely a nyelv physiologiai vagy hangtani 
oldalát legkevésbbé tudta méltányolni, könnyű lélekkel mindenféle 
kivételt enged meg. Szerinte pl. óind Qrávájati =  lat. clamat, óind 
bhávájati =  facit, óind plávájati =  plorat, tehát régibb v úgy a négy 
nyelven belül majd m-mé, majd c-vé, majd fc-vá lett.

Különösen az utóbbi tér volt az, hol Bopp közvetlen követői 
mesterök álláspontján nem maradhattak. Erezték, hogy ha a régibb 
etymologia álomhüvelyezéseibe nem akarnak visszaesni, valami 
biztos vezérfonalra szükségök van. E vezérfonalat, a régibb nyelv
tannal ellentétben inkább a nyelv külső testét szemügyre vevő 
törekvésüknek megfelelőleg a hangokban találták meg. így a Grimm 
által a germán nyelvek hangtörténetében felfedezett szabályosságon 
okulva, később azután különösen Brücke hangphysiologiai elveire 
támaszkodva már a 40-es, de még inkább az 50-es évek óta a han
gok világában szigorúbb rendet iparkodtak kimutatni és a hang
törvények segítségével az etymologiát biztosabb alapra állítani. 
A nyelv physiologiai oldalának e kiváló méltatása fő jellemző 
vonása az indogermán összehasonlító nyelvészet e második stádiu
mának. A főérdem itt Pott-ot illeti, az indogermán hangtan és 
etymologia e tulajdonképeni megteremtőjét, kinek munkáiban 
elvétve a legmodernebb hangtani elméletek nyomait is már fellel
hetni. Nem kisebb érdemeket szereztek maguknak Baumer, 
Schleicher, Curtius; ez utolsó kivált azon fontos tétel hangsúlyozása 
által, hogy minden nyelv külön individualitás, melynek hangvál
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tozásait nem szabad más nyelvek hangváltozásainak szempontjá
ból megítélni, mint azt még Bopp is tette.

Máskülönben Bopp közvetlen követői a Bopp által kijelölt 
utón haladtak. Ők is első feladatuknak azt tartották, hogy a nyelv
tani alakokat genetikusán megfejtsék és lehetőleg a szóképző elemek 
fogalmi értékét is meghatározzák. Csakhogy e nembeli kutatásaik 
mind mélyebbre és mélyebbre hatoltak, mentői gazdagabb adatokat 
hordtak össze az egyes nyelvek köréből. Boppnál még az egyes 
alakok elemzése az egyes nyelvek keretén belül maradt. De tanít
ványai nagyobb apparatussal ellátva egy lépéssel tovább mentek és 
azon korba iparkodtak benyomulni, melyben a megfejtendő nyelv
tani alakok keletkeztek. E kor szerintök az indogermán őskor. Az 
egyes nyelvek hangtörvényeit mint biztos kalauzt szem előtt tartva 
minden egyes nyelvben az egyes alakokat fokról fokra addig 
követték vissza felé, a meddig lehetett. Ezen helyreállított «alap
formákat* azután gondosan egybevetették és a majd itt majd ott 
megőrzött ősi vonásokat összegezték. Ily összeadó módszer utján 
törekedtek főleg Schleicher és Curtius az indogermán ősalakokat 
helyreállítani, azután pedig széttagolás által azokat elemeikre 
felbontani. Sőt Curtius «Zur Chronologie dér indogermanischen 
Sprachforschung* czimű nagyobb értekezésében arra is vállalkozott, 
hogy az ősnyelv fejlődési korszakait közelebbről megvilágítsa. Az 
indogermán alapnyelv szempontjából iparkodtak azután az egyes 
nyelvek fejlődéséről tiszta áttekinthető képet nyújtani és e nyelvek 
külön történetét egyes stádiumaiban követni. Evvel összefüggésben 
állott a nyelvek rokonsági viszonyainak megállapítása vagyis azon 
érdekes kérdés, hogyan kell az egyes nyelveket nyelvtörténetileg 
és ethnographiailag csoportosítani.

Természetes, hogy az említett eljárás mellett a legfőbb szere
pet az indogermán alapnyelvhez közelebb álló régi, főleg a sanskrit, 
görög, latin nyelvek játszották. Ezeknek majdnem minden alakját 
az alapnyelvből származó szerves fejleménynek tekintették. Az 
ujabb nyelvek állítólag «hamis* analogiai Képződéseit, mint a nyelv 
elkorcsosodásának szüleményeit a nyelvi tények megítélésénél 
lehetőleg figyelmen kivül hagyták. Mert azt tartották, hogy a nyelv 
életének alapfeltételei amaz ősi időben lényegileg eltérők voltak. 
Főtámaszuk mindig a hangtan volt, melyre nézve vezérelvül azt 
állították fel, hogy a hangok főleg kényelem szülte okokból folyton
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kopnak vagyis tetőkből és az articulátio erejéből veszítenek. 
A teljesebb, erősebb hang feltétlenül a régibb is.

A hangtörvényekhez kivált a Schleicher-Curtius-féle iskola, 
meglehetős szigorral ragaszkodott, ellentétben Benfey iskolájával, 
mely e tekintetben túlengedékeny volt. Nem egyszer azonban még 
a szigorúbb iskola sem volt eléggé következetes, főleg ott, hol 
valamely alaknak az indogermán alapformából való szerves eredetét 
nem akarta feláldozni. Például szolgálhatnak a jroXttoo-féle geni- 
tivusok,melyeknél Curtius, csakhogy az 'ArpeíSao (=  ’AtpetSa-ajo)- 
féle genitivusoktól el ne szakíttassanak, az attikai hangtörvények 
ellenére ao-ból való összevonást engedett meg. A rendes hangtör
vénytől eltérő * sporadikus» hangváltozások jó sürüen szerepeltek, 
így pl. a görögben eredeti j  két magánhangzó közt elvész, tehát 
régibb :reipaj(i> Tretpaw-vá lett. De hogy rceipáC<*> alakot is ^stpajco-ból 
lehessen származtatni, azt tanítja Curtius, hogy eredeti j  két 
magánhangzó közt sporadikusan C-vá is válhat. Egyáltalán ugyan* 
egy eredeti alaknak ugyanegy nyelvben több ágra szakadása és 
több irányban való fejlődése az akkori módszernek egyik kedvencz- 
tétele volt. Az indogermán alapformák széttagolásánál és az egyes 
elemek fogalmi értékének meghatározásánál nem egyszer, lehet 
mondani, felfüggesztették a hangtörvények uralmát, mint azt a 
személyragok eredetének tárgyalása Schleichernél vagy Curtinsnál 
legjobban mutatja.

Ha már most az indogermán összehasonlító nyelvészet e 
második stádiumának összes eredményeit vizsgáljuk, akkor több 
egyszerre és mindenkorra érvényes igazság mellett igen sok olyast 
is találunk, a mivel nem lehetünk megelégedve. Az indogermán 
alapnyelv Schleicher Compendiumának vázlatában hangszegény
ségével, esetlen alakjaival s ijesztő symmetriájával ugyancsak kevés 
bizalmat kelt. Azután az egyes tények magyarázásában is a tudósok 
közt feltűnő sok volt az eltérés és különvélemény. Nem egy kérdésnél 
azt lehet rólok mondani: a hány fej, annyi vélemény. A bajnak oka 
mindenesetre a hibás módszerben rejlett, mely inkább csak ösztön- 
szerű volt mint a nyelv életéről és ennek általános feltételeiről való 
világos és helyes reflexiónak eredménye, minél fogva a subjectiv 
felfogásnak tág tér nyílt. Igaz, hogy a nyelv hangtani vagy 
physiologiai oldalát nagy mérvben érvényre juttatták, bár itt is, 
mint láttuk, sok tekintetben téves utakon jártak. De nagy egy
oldalúságra mutat, hogy a nyelvnek majdnem kizárólag alaki
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részét vették figyelembe. A nyelvvel csak mint elvont objectummal 
bánván mintegy csak holt testen tették meg kísérleteiket. De a 
nyelv első sorban, mint feljebb megjegyeztük, «energeia». Nem az 
•embertől külön választott életet él, hanem egészen a beszélő 
•emberhez van kötve. Ha tehát még a legegyszerűbb és legelemibb 
nyelvi tüneményeket is helyesen meg akarjuk ítélni, mindenekelőtt 
azon összes lelki tényezőket kell szemügyre vennünk, melyek az 
■élő beszédnél közreműködnek és melyektől az összes változások 
•és átalakulások első sorban függnek. Élő nyelvekből tehát, kivált 
olyanokból, melyeknek gazdagon kifejlett szójárásaik vannak és 
melyeknek fejlődését lehetőleg szakadatlan hagyomány alapján 
több századdal vissza felé kísérhetjük, a helyes módszer megálla
pításánál több tanúságot lehet meríteni, mint a régi kihalt irodalmi 
nyelvekből. Sőt csakis ily utón nyert alapelvek mellett lehet tulaj- 
^önképen a messzebb eső korszakokat valóban megérteni és kellő 
világításba helyezni; mert alapos okunk van feltenni, hogy a nyelv 
-élete minden időben egy és ugyanazon alapfeltételekhez volt kötve.

Az első, ki a nyelvben nyilatkozó lelki tényezőket beható 
figyelemre méltatta, Steinthal volt. Majdnem mindenik iratában 
•oda törekszik, hogy a nyelvtudományt a lélektannal szorosabb 
•összeköttetésbe hozza. A psychologia mint a szellemi életnek alapul 
szolgáló mechanismusról szóló tan szerinte valamint a philologiá- 
nak (történetnek) úgy a nyelvtudománynak is azon törvényeket és 
rationális elemeket szolgáltatja, melyek szerint a nyelvi tünemények 
okszerű összefüggésökben felismerhetők. Buzgón czáfolgatta a 
régibb logikai nyelvtan eljárását ép úgy mint Schleichernek már 
fentebb érintett physikai nézeteit, és Whitney mellett főleg neki 
köszönhető, hogy Schleicher Müller Miksán kivül jelentékeny 
követőre nem igen talált. Épen úgy Humboldt speculativ-meta- 
physikai okoskodásai ellenében a nyelvnek mechaniko-psychologi- 
kus utón való magyarázatát kisérlette meg. A psychologiában Her- 
bart befolyása alatt áll. Különösen a képzetek apperceptionális 
hatalmának fejtegetése, továbbá azon fontos szerep kimutatása által, 
melyet az öntudatlan a nyelv életében játszik, végre a képzet 
csoportok associátio utján való keletkezésének megvilágítása által 
sikerült neki a nyelvtudomány részére biztos lélektani alapot 
teremteni. (V. ó. Abriss dér Sprachwissenschaft I. 1871 és 1881; 
XJrsprung dér Sprache. 3 kiad. 1877.)

Itt Whitneyről is illik megemlékezni, kinek szintén része van
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abban, hogy az indogermán nyelvtudományban egy új irány utat 
tört magának. Ugyanis a nyelvről irt általános müveiben mindun
talan előtérbe helyezi az ujabb nyelvek tanulmányánák fontosságát 
és az analógiának kiváló szerepét. «A nyelvben minden analógia 
szerint történik# mondja egy helyen. Csakhogy az analógia mélyebb 
alapját a nyelvről táplált nagyon mechanikus, minden psychologiát 
elutasító nézeteinek megfelelőleg — szerinte ugyanis a nyelv 
conventionális és történeti jegyek összege, «emberi intézmény*, — 
nem keresi úgy mint kell psychologiai viszonyokban. Egyedül 
praktikus indokokra (kényelem, gondatlanság stb.) vezeti vissza és 
sokszor úgy beszél az analogikus képződésekről mint sajnálni való 
botlásoitról (regrettable blunders, vulgarities), melyek többnyire a 
nyelv világosságának rovására követtetnek el.

Az empirikus nyelytudomány terén nevezetesen Scherer 
Vilmos volt az, ki «Zur Geschichte dér deutschen Sprache * (1868 és 
1878) czímü szellemes müvében a régi iskolával szemben s^k 
tekintetben a merész újítás terére lépett. Fejtegetéseiben azon 
helyes elv vezérelte, hogy a nyelvi átalakulások és ujabb szóal
kotások megítélésénél a nyelvek ujabb periódusaiban tapasztaltak 
irányadók legyenek a legrégibb időkre nézve is. A flexió, azt mondá, 
már az indogermán alapnyelvben régen be volt fejezve; tehát az 
egyes nyelvekben található ujabb szóalkotások nem szerves utón 
jöhettek létre, hanem részint már az alapnyelvbe visszanyúló dia- 
lektusi változatok maradványai, részint az illető nyelvben analógia 
utján támadt alakok. De az analógia mélyebb psychologiai okát ő 
sem vette figyelembe. Egyszersmind az ujabb hangphysiologia vív
mányait elődeinél nagyobb mérvben és szigorúbban érvényesítette.

Ily előzmények után körülbelül tíz évvel azelőtt valóságos 
forrongás támadt az indogermán összehasonlító nyelvészetben, 
mely ekképen fejlődésének harmadik stádiumába lépett. A fiatalabb 
kutatók egész sora a régibb tanok nagy részét vagy egészen meg
döntötte vagy legalább is megingatta. E fiatalabb nemzedék több
nyire az ujabb nyelvek tanulmányozásánál nyert tapasztalataiból 
indult ki. Az ujabb nyelveknek pl. gazdagon kifejlett hangrend- 
szerök van, melynek egyes fősajátságai bámulatos szívósságot 
tanúsítanak. Azt is vették észre, a mire különben már Ascoli 
figyelmessé lett, hogy igen sokszor a physiologiailag gyengébb 
hang az erősebbe megy át. Miért ne lehetne az ősidőkre nézve is 
hasonlóképen a dolog ? Es csakugyan több jeles tudósnak ez irány
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bán tett alapos kutatásai kétségtelenné tették, hogy nem mint eddig 
gondolták, az egyszerűségben rejlik az indogermán alapnyelv jel
lemző vonása, hanem ellenkezőleg a legnagyobb változatosságban. 
Az e és o hangzókat, melyeket addig a teljesebb és tisztább a ked
véért az indogermán alapnyelvtől megtagadtak, és melyeket csak az 
európai nyelvek egyik megkülömböztető sajátságának tekintettek,. 
Brugman, Fick, Collitz, Saussure, Schmidt kutatásai ama régi kor* 
nak ismét visszaadták. Osthoff indogermán r sonans-t, Brugman 
pedig n sonans-t mutatott ki. E két indogermán hang annak felis
merésével együtt, hogy az indogermán nyelvben az accentus 
tisztán mechanikus indokokból, mindig functiói tendentia nélkül 
határozó befolyással volt a gyökér és tő hangzójának alakulására,, 
ledöntötte a Schleicher-Curtius-féle szerves hangváltozás vagy 
hangfokozás elméletét. Helyébe az erős és gyenge formatió elve 
lépett. Ascoli és Fick továbbá az indogermán időre nézve a torok- 
hangok két sorát bizonyították be. Ezek Közül az egyiket az íny 
segítségével ejtették, a másikat pedig inkább elül a szájüregben. 
Mindkét sornak nyoma még ott van az egyes nyelvekben. Még két
féle indogermán j, félhangzó és spiráns, továbbá indogermán l is 
(Heymann 1873) nagyon valószínű. Mindezekkel összefüggésben 
az indogermán nyelvek családfája is, melynek felállítására annyi 
gondot fordítottak, különösen Schmidt ellenvetései után haszna
vehetetlenné vált.

Továbbá szintén az ujabb nyelvek, de kivált a germán és 
román nyelvek dialektusainak nyomozása azon tanúságot is szol
gáltatta, hogy a hangtani változások egy és ugyanazon nyelvjáráson 
belül egyenlő physiologiai viszonyok mellett a legnagyobb követ
kezetességgel és egyformasággal vitetnek keresztül. A román nyel
vekben pl. minden latin k és g e és i előtt sziszegővé lett. A hol a 
rendes hangtörvények alól kivétel történik, ott az csak látszólagos,, 
és physiologiai okokban, pl. a hangsúlyviszonyokban, szomszéd 
hangok befolyásában, a szótagok helyzetében stb. találja reális 
magyarázatát. Tehát tulajdonképen új hangtörvénynyel van dol
gunk. így a Vemer-féle törvény értelmében (v. ö. Kuhn’s Zeitsch. 
23, 97 1.) az ős germánban h, th, * kemény fricativák eredetileg 
hangsúlyos szótag után fentartották magukat, eredetileg hang- 
súlytalan szótag után pedig a megfelelő lágy g, d, b, z hangokká 
lettek. Tehát pl. a Vater és Mutter (=  óind pitár, matár) felnémet 
szókban a t, melyet azelőtt a Grimm-féle törvény alól való kivétel-'
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nek gondoltak, mert d-1 várunk ott mint a Brúder (=  bhrátar) 
szóban, külön hangtörvény kifolyása.

Legtöbbnyire azonban az ily látszólagos kivételek nem is 
bangfejlődés útján támadtak, hanem az associatio lelki processusa, 
azaz meglevő alakcsoportokhoz öntudatlan módon való alkalmaz
kodás és hasonlás vagyis analógia által. És ez analógia lelki ténye
zője, mint az ujabb nyelvek mutatják, a nyelv életében rendkívül 
fontos szerepet visz. Nevezetesen az új szóalkotások ez utón jönnek 
rendesen létre. Minthogy pedig a régi kor embere öntudatlan 
működéseiben és testi s lelki alaperőit illetőleg nem igen külömbözött 
a mai embertől, egyes fiatalabb tudósok az érintett elveket az indo
germán nyelvek régibb és legrégibb korszakaira is kezdték alkal
mazni. így természetesen számos oly alak, melyet azelőtt az alap
nyelvből eredő szerves fejlődésnek iparkodtak feltüntetni, az illető 
nyelvek speciális termékeinek bizonyultak. A rcoXfcoo-féle géni ti vu- 
sokban pl. nem látnak többé mást mint az o-tövek genitivusa szerint 
való analógiát. S a régi nyelvek új szóalkotásait is pl. a görög szen
vedő aoristust az analógia szempontjából kezdik fejtegetni és magya
rázni. S ki tudja, hány alak jött már az indogermán őskorban hasonló 
módon létre. Mindenesetre a hangtani elméletek gyökeres változása 
és az analógia hatalmának kellő méltatása következtében az indoger
mán alapnyelvre vonatkozó nézetek egészen más alakot öltöttek. 
Indogermán alapformák elhamarkodott felállításától, mely ellen már 
Pott nem egyszer kelt ki, most lehetőleg óvakodnak. A szóképző 
elemek fogalmi értékének meghatározásával egyelőre meg épen 
felhagytak, mert, a mihez hozzá férhetünk, az csak az indogermán 
népek különválását közvetlenül megelőző indogermán alapnyelv, 
mely bizonyára az ősidők óta már igen számos és jelentékeny 
változásokon ment keresztül.

Azon tudósok, kik az említettekből a legélesebb coosequen- 
tiákat vonták, rendesen «új grammatikusok #-nak neveztetnek. De 
inkább a psychologiai iskola nevét lehetne nekik adni, mert egyik 
fővezérelvök a nyelvi tünemények psychologiai szempontokból való 
megítélése és az analógiának a nyelv minden periódusára mentői 
teljesebb mérvben való alkalmazása. Sporadikus hangváltozást nem 
hajlandók elismerni, hanem szigorúan ragaszkodnak azon másik 
fővezérelvökhöz, hogy a hangtörvények kivételt nem tűrnek. Ez új 
irány főképviselői Leskien, Brauné, Brugman, Osthoff, Paul, 
Sievers, Ziemer, a régibb tudósok közül Delbrück és Meyer
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<jrusztáv. Sok tekintetben egy állásponton vannak velők Misteli, 
Wegener, Wölfflin és a nem németek közül Ascoli, Bréal, Hattala, 
-Jagic, Miklosich és mások.

Az új grammatikusoknak azonban, daczára annak, hogy mint 
a fentebbiekből kitűnik, csak régibb törekvések következetes tovább
fejlődését képviselik, sok ellenfelök is van. A vita gyakran igen 
hevesen folyik és személyeskedéssé is fajúi. Minthogy az ismert 
hangtörvények alól nem egy kivétel van, melyet az új grammatiku
sok sem voltak még képesek eltávolítani, ellenfeleik «a hangtörvé
nyek csalhatatlanságának balga divatját* szeretik emlegetni és 
«chablonszerü munkáról* beszélnek. Erősen kikelnek «a biztos 
alapot nélkülöző psychologiai momentum* ellen is, mely «csak az 
önkénynek és rendszertelenségnek tág kaput nyit*. És csakugyan 
nem lehet tagadni, hogy e szemrehányásoknak volt eddig némi 
Jogosultságuk. Mert az új grammatikusok jó ideig inkább a detail- 
kérdések új szempontokból való átkutatásában lelvén örömüket, a 
követendő elvek iránt közelebbről és tüzetesebben nem jöttek tisz
tába, és különösen az analógia alkalmazásában némi túlzásba estek. 
Az ellenök emelt vádakkal szemben az új grammatikusok mindjob
ban érezték, hogy egy szilárdabb alapokon nyugvó, kimerítő 
methodologiát okvetetlenül meg kell teremteni. Az első figyelemre 
méltó kísérleteket Osthoff és Brugman tették az általok közösen 
kiadott «Morphologische Untersuchüngen* I. kötetének bevezetésé- 

. ben, továbbá Osthoff «Das physiologische und psychologische Mo- 
ment in dér sprachl. Formenbildung* (1879) czímü munkálatában 
(L. Philolog. Közi. 1881, 418 1.). Mistelinek a «Zeitschrift für 
'Volkerpsychol. u. Sprachwiss.* 11 és 12 kötetében megjelent hosz- 
szabb tanulmányában is sok helyes és figyelemre méltó megjegyzést 
lehet olvasni. A tárgyhoz Delbrück is hozzá szólt már említett 
müvének 6-ik fejezetében.

De a nehéz feladatot tulajdonképen csak Paul Hermann ol
dotta meg, a kitűnő freiburgi tanár és kiváló germanista, ki a germán 
nyelvek terén már nem egy korszakot alkotó felfedezést tett. 
Könyve, mely igazi remekmű, e czímet viseli: Principien dér 
JSprachgeschichte (1880). Mivel — mondja Paul — sok nyelvtudós 
még mindig nincsen tisztában tudománya alapelemei iránt, szándé
kom oda hatni, hogy a nézetek tisztuljanak és legalább azok jus
sanak egyetértésre, kik az igazság iránt fogékony érzékkel bimak. 
JÉs meg kell vallani, hogy a mire vállalkozott, azt fényesen végre
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is hajtotta. Nagy előnyére voltak philosopháló hajlama és a Herbart 
és Bteinthal által reformált empirikus psychologia alapos ismerete. 
Főleg az utóbbinak kutatásaira támaszkodik Paul. Bizonyítékait 
pedig leginkább az ujabb nyelvekből, első sorban a methodikus 
alapelvek elvonására oly annyira alkalmas germán nyelvekből szedi, 
így a nyelv általános életfeltételeinek, a természeti és nézete szerint 
még fontosabb lelki tényezők együttműködésének beható megvilá
gítása által a nyelvtudomány ezéljairól, a nyelvi átalakulások lénye
géről és a kutatásnak mindezekből folyó módszeréről világos tiszta 
képet nyújt. Sőt a legnehezebb s eddig igen hiányosan megfejtett 
problémák, úgymint a szók jelentésének fejlődése, a szóképzés és 
ragozás keletkezése, igen meglepő, eredeti módon találják megol
dásukat.

A Paul által kifejtett alapelvek az új grammatikusok részé
ről eddig csak helyeslésben részesültek, minélfogva azokat bátran 
az új grammatikusok alapelveinek is lehet nevezni. Minthogy Paul 
müve oly rendkívüli jelenség és annyi új s eredeti, de a mellett 
helyes és a nyelvtudományra nézve fontos eszmét tartalmaz, azt 
hiszszük, csak szolgálatot teszünk e «Közlöny* olvasóinak, ha a 
következőkben bőven is bemutatjuk.

(Vége köv.)
Spitkó L ajos.

Martialis IX, 70.

«Öh az idők ! Óh az erkölcsök!» Szólt Tallius egykor, 
Nyíltan feltárván a catilinai bűnt.

A mikoron vő és ipa közt ádáz tusa folyt le ;
S polgártársaktól folyt patakokban a vér. 

cóh az idők ! Oh az erkölcsök!* Mért mondogatod most?
Nem tetszik, teneked, Cfficilian, a korod ?

Nincs pártdúlongás, nincs őrült harczi zsibaj most,
Biztos békében s boldogan élni lehet.

Nem mi vagyunk okozói, hogy a korodat megutáltad ;
A magad erkölcse, Cfflcilian, az oka.

Ifj. R em ényi E d e .
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