
mii sokkal kényelmesebb m:;á- 
}'ívesebb, mint szibtdemks! 
uiepprőzúlésDek atirn M ;k k 
ír&tlságos út&kon. i  hit-utt̂ - 
'• S hácy emberik*],tiiöded 
'ao á/es t nmplom! i ms-- 
& lepődi, atyjának hilílí'ií 
költő, e szerint, Munkm>'

•zit a koznyowor ügyében, m">: 
ónja, és bájában wegbd 

i J •' ez krtségkiriil igen iiépa 
nt a száraz, prózai jelenté: <&'■ 

t/ik mintha ez nlóbbinenisű&‘: 
fi Ihat májdaganatban; de tg te 
’japi.
Itr/iy, amaz csak *w. 
rét, s éhezte utolsó pihvSf 

fn*fí valami nagyon, s 1 
it se a népért, hanem isewi?-
iHJi pro dóm. E*rebirúlW&' 
ndkivuli érzékenyei iewp-' 
egy igen reális baj.

Imiics remény, -  ott (fid ®!1*
M  országában, -lip^y

vagyunk hajlandók hinni a csodákban, legKfcíVtbUUtJ annuii uiiuv/u u
természetes megoldás magától kínálkozik. A géniebeu ép oly kevés a 
természetfölötti, mint a külvilág akármely jelenségében. Vannak maga
sabb és vannak alsóbb rendű jelenségek, de nincs egyetlen egy, a mely 
kívül vagy felül állna a természet, vagy a lelki élet törvényein. A lég
kört megrázkódtató villamcsapás ép úgy természeti jelenség, ép oly 
természetes, mint az alig perczenő villanyszikra.

Kérdezhetnék még, vajon bír-e jelentőséggel s csakugyan méltó-e 
csodálatra: föltalálni egy közönséges igazságot, a mely két ezer év óta 
ismeretes; de már is — attól félünk — egészen elvesztettük szemünk 
elől a tárgyat, a mi voltaképen Petite Histoire, s azt hiszszük, elég is 
volt. Ámbár mi nem sajnálunk időt és fáradságot, a mely egy rossz 
könyv bírálatába telik, tudva, hogy semmi sincs, a mi annyira szakasz
tott mássa a jó könyvnek mint a rossz, s intellectualis téren a látszólag 
csekély rossz, ha semmibe veszszük, könnyen oly gyászos romlást okoz
hat, mint akár a legnagyobb.

Minimum malum fit contemnendo maximum.
H á h n  A d o l f .

Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba. Irta Bártól Antal. Eggenberger- 
féle könyvkereskedés kiadása. Budapest 1884.1)

Az összehasonlító árja nyelvtudomány terén édes-kevés magyar 
munkát mutathatunk fel. De a bennünket legközelebbről érdeklő ugor 
nyelvészetnek sem régen vannak munkásai s máig sincsenek sokan. Azon
ban nem elég csak az ugor nyelvészettel foglalkoznunk ; műveltségünk
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nek kell a fő szerepet játszani; de egyúttal múlhatatlanúl ki kell emel
nem, hogy műveltségünk története mennyire kívánatossá teszi az árja 
nyelvtudomány el-nem-hanyagolását.

A mi e téren eddig történt, azt a keveset összefoglalja és kellőkép 
méltatja Bartal Antal az • Árja nylevtudomány művelése hazánkban • 
czímű akadémiai székfoglalójában. Ugyan ott élte föladatául említi az e 
téren való működést. Az összehasonlító nyelvészet vívmányait értékesítő 
iskolai grammatikáin kívül azóta jelent meg Görög-latin hangtana, m ely
hez most igen méltókép és helyesen csatlakozik fent nevezett ide vágó 
legújabb munkája, melylyel a nyelvészet embereinek igen-igen hasznos 
szolgálatot tett. A ki tudja, mily rengeteg terjedelmű már az ide vágó 
angol vagy német irodalom, az nem fogja kicsinyelni azt a törekvést, 
mely a külföldi művek önálló reprodukálásával rövid nyolcz íven alapos 
bevezetést nyújt az összehasonlító nyelvészetnek még fiatal, de m ár is 
teljes erőre kapott tudományába.

A szerző Egger nyomán dolgozva ki munkáját, a latin, görög és a 
franczia nyelvet vette fel tárgyalása alapjáúl. De a szellemes francziának 
művét teljesebbé tette ránk nézve a magyar nyelvi tünemények szem
mel tartása által. Nem ártott volna, ha az indogermán nyelvészet al- 
phája: a szanszkrit, nem maradt volna ki az összehasonlítás állandó 
keretéből. Úgy látom azonban, hogy a szerzi is, az átdolgozó is szánt- 
szándékkal hagyta el a szanszkritot. T. i. inkább*ismeretes dolgokból 
akarták magyarázni a grammatikai fogalmakat; ezeken akarták meg
mutatni a grammatikai eljárást, kimutatni az elveket, melyeknek alkal
mazása általános minden nyelvben. Nem akartak a grammatikai tudo
mány fárasztó kutatásaiba bonyolódni, csak a népek történetére és 
irodalmuk földerítésére való becsét és hasznát akarták megismertetni. 
Egyébiránt Bartal Görög-latin hangtanában bőven fordúlnak elő a 
szanszkrit nyelvre való hivatkozások.

E Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba — minden ízében szel
lemes, talpra esett, új szempontú munka, úgy hogy átdolgozása valósá
gos nyereség. Az összehasonlító nyelvészet alapfogalmaira, eljárására 
nézve igen helyes tájékoztató úgy a grammatikai fogalmak, elvek tisz
tázására, önálló felfogása, mint a jegyzetekben kimerítően csoportosí
tott bibliographia által. Kicsiben általános nyelvtant ád a kezünkbe, 
mely eredetiségénél, éles megfigyeléseinél fogva igen alkalmas arra, hogy 
sok tekintetben helyesebb nyelvtudományi felfogást terjeszszen. Ezért 
már a gymnasium felső két osztályában is igen hasznavehető segéd
könyv, érdekes fűszerezője a külömben sokszor száraz grammatikai 
tárgyalásnak.

Az anyag a rövid tárgyalás daczára oly nagy és sokféle, hogy 
vázlatos reprodukálásáról is le kell mondanunk. E rövid ismertetés ke-



vrl a DvehészeteabermL?::. 
tudja, rnilr renpeteítepüiz. 
Íhhhu, az nem fogjt bmtkc 
t'iaibi rtprikiuiilidnlnmi 
'A hasonlító njebésietná züji
uauvába.
i'<*nián dolgom ki müsknu- ■ 
tiirgrnhiiHí ikpjiul.Dti$d&:- 

r.iuk nézve a n^aroiiátf 
arruft volna, ha u 
m wuraJt rolniin 
.:oul»aii. hoer iszerzúii.ui 

, mnszkritot. T.i.inlaü'i®® 
ltmuiu,infoi formai 
.. ijarasí, kiuiatitui l
hnuklH-n.Sewikiruti^
uhu Ih>dw1üJdí. föíi *
.jij.i becsét éíhixni!
.-latin ha
;\:Ukoz«!<ok

rebb a gyönyörnél*. Én ezt a sort így tudom: «Rózsánál rózsább, £í/ö- 
nyöriíbb valami gyönyörnél*. Elvont szó tehát itt sincs fokozva. De 
van Madách e kifejezésben : «Annál szégyenebb*. —

Még érdekesebbek a Byntaxisra, logikai rendre s a legterjedelme
sebben tárgyalt etymologiára tett észrevételek. Másrészt a brevis esse 
laboro-u&k tulajdonítható, hogy a szótani dolgokat tárgyaló fejezetek 
itt-ott némi hiányosságot mutatoak a könyv czímének szempontjából. 
Egyéb kifogást nem is tehetek s rövid ismertetésemet azzal végzem, 
liogy e könyv méltóau nyitja meg a Philologiai Társaság kiadványainak 
sorát. Quod bonum, faustum, felixque s it!

Dr. Cs e n g e m  J á n o s .

Görög nyelvkönyv. A gymnasium V. osztálya számára írta Polgár György. 
Budapest, 1883. Eggenberger. Ára 1 írt 20 kr.

Ki a német paedagogiai folyóiratokat lapozgatni szokta, ismeri 
azon élénk sürgést-forgást, mely jelenleg Németországban a görög elemi 
oktatás methodikájának terén uralkodik. A vita tárgyát főkép a görög 
olvasókönyv kérdése képezi. Mindinkább hangsúlyozzák Németország
ban is, hogy a görög olvasókönyv (valamint a latin is) már a tanítás 
legalsó fokán összefüggő olvasmányt nyújtson s így mentői elébb es 
mentői alaposabban a classicusok olvasására előkészítsen. S ily ertelem- 

‘v  hen szerkesztett olvasókönyvek egymásután lisgyják el a sajtót. Ott van
■lüjiontú mnnk p). a Teubner kiadásában megjelent Meurer-féle és Vollbrecht-féle olvasó-

onlito uyt'ivo.^1 köuyv, továbbá a GothábanPerthesnél megjelentBachof-féle (188.3), mely
 jfkii tcv f , , , .  , .. , , , , n---- 1 t t— nl-tracAlfönvv kérdése

mis
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