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71. 1. «mint valamely rosszul hangolt szerv jegy adományát* =  
<als Mitgift eines verstimmten Organismiis.*

72. 1. «a szerencsés pillanat újra egyesítése iránti törekvés* =  
•streben nach Wiedererringung des glückliohen Momentes.* Édes testvére 
-a «Krampf =  küzdelemnek.*

U. o. «melyet senki sem ismer* =  «die fást kein Mensch kennt.*
73.1. «Saját testén heves csúzrohamot győzött le és magára nézve 

«zt mintegy lábai elé vetette bizonyítás útján.* Érti ezt ember fia? 
Az eredetiben így hangzik: tan seinem eigenen Körper einen heftigen 
Oich tan fali überwáltigte, und sioh diesen gleichsam an die Füsse 
herabdemonstrirte.* Persze, ha K. úr meg nem ijed a «demonstrálni* 
igétől, egész szépen, s ami fő, más halandók számára is érthetően for
díthatta volna mondatát ilyenformán : csaját testén heves esúzrohamot 
győzött le és azt mintegy ledemonstrálta lábairól*.

De hagyjuk abba. Olvasóim úgy hiszem meggyőződhettek az 
eddigiekből, hogy K. úr abbeli törekvése, «mikép a szerző valódi gondo
latát értelmesen s könnyen fölfoghatólag* fejezze ki (előszó), távolról 
sem érte el ezélj át s azoknak, «kik dolgozatát olvasás végett kezökbe 
veendik, korán sem fog annyi öröm telt, élvezetes perczet és tanúlságot 
szerezni*, mint a fordító hinni szeretné. Ellenkezőleg a lépten-nyomon 
előfordúló félreértések, kifejezései nehézkessége, germanismusai stb. 
élvezet s tanúlság helyett tisztán bosszúságot szereznek néki, mi tudva
levőleg egyik leghatalmasabb ellensége «a lélek életrendjének*.

Hiába, a fordítás mesterségéhez nem elég, hogy valakinek az 
eredeti «le nem irható gyönyörrel báj ölj a el egész valóját*, ehhez jókora 
adag nyelvérzék, logika és óvatosság legalább is oly mértékben szüksé
ges, mint a jóakarat. Fordítónknál pedig egyik is másik is meglehetős 
gyönge lábon áll. Szóval bármily sokat ígérő is a könyv jeligéje :
• Omnes sitientes venite ad aquas*, ajánlatos nem hallgatni rá. K. úr 
pocsolyává zavarta Feuchtersleben kristálytiszta forrásvizét.

Sajnálatos, hogy Gyulai ily alakban fölvette e művet az «Olcsó 
könyvtárba*.

Zsomboly. B i n d e r  J e n ő .

Kisded szótár. A nyelvünkben lábra kapott magyartalanságoknak és egyéb 
hibás kifejezéseknek betűrendes jegyzéke. (A Nyelvészeti Galanteriák 
Il-ik kiadása). Irta Dr. Vutkovich Sándor'. Pozsony 1882.

Sok tanulságos dolog van e füzetben, melyet mindenkinek ajánl
hatunk, a ki nem nyelvész létére is ismerni akarja a magyaros beszéd 
körül forgó vitás kérdéseket és talán restelli az utánjárást a sok régibb 
és újabb folyóiratban, könyvben meg értekezésben. Vutkovich elég ügye
sen és többnyire értelmesen is igazít útba a magyar nyelv sok veszőfél-
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ben levő sajátsága és lábra kapott ferdesége iránt; sorba veszi a rossz 
képzéseket meg Összetételeket, irtó háborút indít a korcs szülött műsza
vak és elharapódzott germanismusok ellen. Teljességet e dolgokban alig 
kívánhatni még, de talán rendszerességet meg tapintatos megválasztást 
többet, mint a mennyit e Kisded Szótár miltat. A szerzője, úgy tetszik, 
nem gondolta meg, hogy a czím változtatása az új kiadásban kötelessé
get ró reá, mely túlterjed az anyag bővítésén. Sok olyan, a mi a Nyel
vészeti Galanteriákban helyén lehetett, a Szótárban furcsának látszik. 
Ilyenek p. a neológia történetét illető adomácskák meg versikék, vagy a 
Helmeczi-Bartzafalvi-féle szörnyszók (lovoncz, összlángész, gyen- 
géncz, fennszökelem stb.), melyek ellen küzdeni legföljebb Don Quicho- 
teriának járja meg. Az orthologus hévnek, mely ezekben ma veszélyt 
lát, tudjuk be azt is, hogy Vutkovich megtámadja p. a mértföldet (mi baj 
volna e népetymológikus írásban ? Tudtunkkal egy német orthologus se 
ütközött még a Sündfluthon e. h. Sinfluth), a szabadjon* (e funktióvál- 
tozás, melyet analógiából is magyarázhatni, talán még sem merőben 
természet ellenes fejlődés), a vergődik használatát e kifejezésben <nagy 
hírre vergődik* (csak nem ítélhetünk élő szót örök maradiságra, mikor 
a jelentés bővülésére, átvitelére meg átváltozására annyi a példa) stb. 
Ez orthologus hév jó, ha résen áll és szigorúan végzi kötelességét; de 
könnyen útjába is állhat a nyelv folytonos fejlődésének, melyet a múlt
ban oly világosan észlelünk, de a jelenben, .úgy látszik, oly nehezen 
tűrünk. Az a finom érzék a nyelv élete jelenségei iránt, mely e túlságtól 
megment, vajmi ritka tulajdon és nem mérnök eldönteni, a Kisded 
Szótár szerzőjének jutott-e belőle elég; azért szeretnők, ha a dicséretes 
objektivitás, melyet füzete némely helyén tanúsít, egyformán terjedne 
végig az egészen.

Egy másik kifogásunk a Szótár használhatóságát éri. Vutkovich 
nyilván valóan kézi könyvnek szánta, melyhez tanácsért fordulunk, 
valahányszor rászorulunk. De akkor nem egyszer cserben hágy, mert 
hamaijában nem tudjuk, hol keressük a szükséges, szót vagy szabályt. 
Hogy p. «május ötödikén* a helyes és nem «ötödik májusban* az meg
van a füzetben, de az «első* czímszónál; vagy hogy «kedden délután* 
mondandó és nem «kedd délután* a - hétfő* alatt stb. Az összetett főne
vek személyragozásáról csak a «névnapja* szóval találunk valamit. 
Ezen csak oly módon segíthetni, hogy egyrészt minden általánosabb 
szabályt grammatikai kategóriák szerint rendezünk (mint p. Simonyi 
az Antibarbarusban tette), másrészt jó indexet csatolunk a munka 
végére. Ez utóbbit még szükségesebbnek hiszszük, mely külömben nem 
hogy megnehezítené a szerző munkáját, de még meg is könnyíti. Az 
igetőkkel való hibás összetételek, az egyes idegen szabású vagy tiltott 
képzők stb. egy pontba foglalhatók, melyben azután lehető számos
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példa is van és ezekre az index mindig utalna. Alig hiszszük, hogy a Szó
tár olvasói közt volna olyan, a ki nem venné szívesen valamely szó meg
rovása mellett mindjárt a nyelvtani szabályt, okadatolás meg útmutatás 
gyanánt, és ezért sajnáljuk, hogy Vutkovich az ilyeneket kelleténél 
gyérebben adja.

De e pár megjegyzésünket inkább egy harmadik kiadás remé
nyében tettük, mintsem e másodiknak elítélése végett. Magyarosodásunk 
érdekében minél nagyobb elterjedését kívánnék, mert senki se fogja 
okulás nélkül forgatni e Kisded Szótárt.

B a &t o s  F.

Görög mondattan. A gymnasiumok felső osztályai számára írta dr. Pecz 
Vilmos, gymn. tanár. Budapest, 1883. Eggenberger. Ára 80 kr.

Hogy a mondattant mondattani alapon kell tanítani, olyan elv, 
melyet mind a tudomány, mind a pedagógia szempontjából ma már 
nagyon sokan helyesnek ismernek el. A legtermészetesebb lévén egy* 
ezersmind a legjogosultabb is, s így nem csoda, ha ez új felfogás 
napról-napra mindinkább utat tör magának. Tudvalevőleg most már 
három ily alapon készült mondattan áll rendelkezésünkre, Simonyi 
magyar, Bartal-Malmosi latin s Pecznek nem rég megjelent görög 
mondattana.

Ha e három könyvet összehasonlításunk tárgyává tesszük, 
megelégedéssel azt vesszük észre, hogy Simonyi és Bartal-Malmosi 
mind az anyag beosztásában, mind a terminologiában csaknem tökéle
tesen megegyeznek. Kisebb eltérések észlelhetők ugyan nálok is, neve
zetesen a határozókról és a mellékmondatokról szóló tanban. És már 
€ különbség is, ha nem is mélyreható, a tanításnál némileg zavarólag 
hat, a tanuló kénytelen lévén, a mit az egyik órában megtanult, a má
sikban módosítani. A magyar órában pl. a határozók négy főosztályá
val ismerkedett meg, míg Bartal-Malmosi könyvében a határozók há
rom főcsoportjával találkozik, s az egyes határozók más sorrendben 
követik egymást, mint Simonyinál. A magyar nyelv tanárától pl. azt 
hallotta, hogy a különbözést jelentő igékhez -tói -tői raggal képezett 
eredethatározó csatlakozik, míg a latin mondattan a megfelelő latin 
ablativnst az igazi hely határozók közé sorozza.

Nagyobb bajt okozhat azonban majd a Pecz-féle görög mon
dattan. Ez sok tekintetben annyira elüt két előzőjétől, hogy szerzője 
jónak látta egy 11 lapra terjedő bevezetésben mindenekelőtt azon ala
pot tárgyalni, melyen a görög mondattant feldolgozta; sőt könyve elő
szavában eljárásáról részletesebb számadást is igér. A tanuló tehát, ki 
e mondattant használni fogja, bolygassa fel újra ismeretkörét, még 
pedig ez egyszer gyökeres módon. Hosszabb és behatóbb előtanulmány
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