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Utolsó összefoglaló ismertetésem óta (NyK. 23:321) néhány érté
kesebb munkával gazdagodott nyelvjárásaink irodalma. Egy-két oly 
vidék vagy helység nyelvét ismertük meg, a honnan eddig csak 
hiányos adataink voltak. Kolumbán Samu bemutatja a lozsádi nyelv
járást, Hunyad megyének ezt az érdekes szigetét; Nógrádi Jenő a 
sümegvidéki nyelvjárás ismeretéhez szolgáltat adatokat, Lázár István 
pedig Alsófehér vármegye magyar nyelvének szentel beható tár
gyalást s a népnyelvhagyományok gazdag gyűjteményével teszi dolgo
zatát még értékesebbé. Ezeken kívül ez ismertetés írója tanulmányozta 
a slavóniai. négy régi magyar község (Magyar-Rétfalu, Haraszti, Szent-
László és Kórógy) lakosainak érdekes ós sok tekintetben régies nyelvét.*) 

Mielőtt e dolgozatok részletesebb ismertetéséhez fognék, egy 
sajátságos gondolkodásmódra valló, de igen kevés tudásról tanúskodó 
értekezést kell megemlítenem, mely a magyar nyelvjárásokkal általános
ságban foglalkozik. VEHESS IGNÁCZ azt a kérdést veti fel: vannak e ma
gyar nyelvjárások ? Felelete így hangzik: «Szerintem nyelvjárás az 
irodalmilag is elfogadott egységes nyelvtől hangban, alkatban •— más 
szók, más ragozás, más képzés — és szójelentésben s a köznyelvtől terület
ben eltérő, de nyelvtanilag azonos nyelv. I l y e n a m a g y a r b a n 

*) A slavóniai nyelvjárás. (Nyr. XXIII. és különnyomat.) •— A szla
vóniai magyarokról (Budapesti Szemle, 1894. július.) 
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n i n c s . » Nem bocsátkozhatom e meghatározás aprólékos bírálatába, 
csak azt kérdem, hogy lehet két nyelvjárás «nyelvtanilag azonos», ha 
egymástól hangban, alkatban és szójelentésben eltérnek ? VERESS igazat 
ad Jókainak, hogy «a magyar nyelvnek szokott értelemben vehető dia
lektusai voltaképen nincsenek*; s nem restelli szó szerint idézni a 
SCHERR Irodalomtörténetében közölt képtelenséget a magyar nyelv cso
dálatos voltáról.1) VERESS I. be is bizonyítja, hogy a magyar nyelvnek 
dialektusai nincsenek, és pedig nagyon egyszerű módon. Eló'veszi «a 
három fó'bb nyelvjárast», a székely, göcsej (talán: göcseji) és palócz 
nyelvjárást, röviden jellemzi őket s azután bemutatja a Miatydnk-ot s 
Petőfinek Ez a világ a milyen nagy ez. költeményét az egységes irodalmi 
nyelv s az említett három nyelvjárás kiejtésével. Végül szembe állítja velük 
ugyanezeket a szövegeket a német írói nyelv,valamint az erdélyi és a szepesi 
szász nyelv kiejtésével.2) Arról nem is szólok, milyen szerencsétlen gon
dolat bibliai és költői szöveget választani a népnyelv bemutatására; arra 
sincs helyünk, hogy apróra kimutassuk, mily megdöbbentő tudatlanság
gal tárgyalja a magyar nyelvjárásokat. Elég csak annyit idéznünk, hogy 
V. szerint «a székely nyelvjárás túlnyomóan ezö, néhol é'ző; a 
göcsej nyelvjárás túlnyomóan oző, néhol é'ző; a palócz nyelvjárás 
túlnyomóan öző, de é'ző is.» A hány állítás, annyi valótlanság. A ki így 
ismeri a magyar nyelvjárásokat, arra nézve jobb, ha nem is léteznek. 
Térjünk azonban vissza V. okoskodásához. Mikor már szembe állította 
a magyar és német szövegeket, statisztikai összeállítást nyújt a bemuta
tott szövegek nyelvjárási különbségeiről; megolvassa, hány szótagban 
különböznek az irói nyelvtől, s kiszámítja az eltérések perczentjét. 
Mivel a magyar nyelvjárások perczentje átlag 20—30, csak a palócz 
emelkedik egy esetben 50-re, ellenben a német nyelvjárásoké 40—80 % 
között váltakozik, világos, hogy a magyar nyelvnek dialektusai nincsenek 
s «a palócz közelíti meg leginkább a nyelvjárás fogalmát a német fel-

*) «Sie — t. i. a magyar nyelv, írja Sclierr — macht die wunder. 
bare Ausnahme von allén civilisierten Sprachen, dass sie durchaus in keine 
Mimdart, in kein Patois, keinen Jargon ausartete, vielmehr auch der 
geláutertste Schriftsteller sie so schreibt, der beste Schauspieler sie so 
deklamiert und der vollendetste Redner sie so betont, wie sie der letzte 
Bauer klar und schön ausspricht.» Tebát SCHERR és VERESS IGNÁCZ véle
ménye szerint JÓKAI MÓR vagy APPONYI ALBERT és Göre Gábor vagy Mi
haszna András nyelve teljesen egyforma, ((nyelvtanilag azonos*. 

2) Az erdélyi szászok s a szepességi németek kiejtését nem ismerem, 
annyit azonban tudok, hogy olyan német írói nyelven, a milyet VERESS 
jelöl, sehol sem beszélnek. O úgy látszik így mondja: verde (werde), 
kömmé (komme), dájn vilié gésé (dein wille gesebebe) stb. 

7* 



100 BALASSA JÓZSEF. 

fogáshoz mérten». Szól ezután az egységes magyar nyelvről is, melyet 
«megtisztult nyelvnek* tart a romlott nyelvjárásokkal szemben. 

Vége-hossza se lenne ennek az ismertetésnek, ha sorra akarnám 
szedni azt a sok badarságot, a mitől ez az értekezés hemzseg; ennyi 
szót se vesztegettem volna rá, ha nem mutatják be egy tudományos 
egyesületben, mint a milyen a Philologiai Társaság, s nem adnak neki 
helyet egy szintén tudományos folyóiratban, az Erdélyi Múzeumban. 
Ilyen helyeken nem szabadna megtűrni az olyan — legenyhébb szót hasz
nálva — nevetséges kijelentéseket, mint a milyenekkel VERESS érteke
sésének utolsó részét megrakta. Elég lesz ezeket csak szószerint idézni: 
«Ha tehát a öimonyi-féle (!) nyelvjárásokat az eredeti, ős nyelvtől el
esett és idegen befolyás alatt keletkezett kiejtésnek tekintem: az ú. n. 
nyelvjárások inkább elfajult, semmint nemes hajtásai a törzsökös, ősi 
nyelvnek.» — -— «Állami vagy irodalmi szempontból egyenesen kárára 
volna a magyarnak a sok nyelvjárás.* «A hol virulnak a nyelv
járások, ott satnyul a közös irodalom ápolása. — — Dicsőségünkre fog 
válni, ha sikerül a nyelvjárások kevesbítése és az egységes nyelv terjesz
tése. Csak ezzel fog édes hazánk uralkodó törzse megizmosodni és ellen
állani az ellenséges indulatú nemzetiségeknek.* Csak azt kérdem még 
VERESS-ÍŐI, mit ártott az olasz irodalomnak nyelvjárásaik gazdag költé
szete ; a franczia irodalmat tönkre teszi-e, hogy oly kiváló költő írja 
remekműveit provence-i nyelvjáráson, mint MISTRAL ; elsatnyult-e a 
német irodalom FRITZ EEUTER munkássága következtében ? Mi se féltsük 
a mi irodalmunkat a nyelvjárások romboló hatásától, s üdvözöljünk 
örömmel minden dolgozatot, mely nyelvjárásainknak pontosabb meg
ismertetéséhez segít. 

KOLUMBÁN dolgozata a lozsádi nyelvjárást mutatja be. Hunyad 
vármegyének ez egyetlen magyar községe valóságos sziget az oláhság 
között, 8 ez teszi nyelvjárását első sorban érdekessé. Ilyenkor mindig 
az a kérdés merül fel, vájjon az eredeti lakosság maradváuya-e ez a 
sziget, vagy pedig más vidékről költözött be. KOLUMBÁN sem zárkózik el 
e kérdés tárgyalása elől, s a nyelvjárás legjellemzőbb sajátságait egybe
állítva arra az eredményre jut, hogy a «legtöbb sajátság a Királyhágón 
túli és székely nyelvjárásokhoz fűzi a lozsádiak nyelvjárását és így a. 
lozsádi nép eme vidékek valamelyikéről települt volt mostani lakó
helyére; még pedig szerintem a keleti székely nyelvjárás területéről.* 
E községnek néprajzi leírása (Ethnographia, V. k.) szintén azt bizonyítja, 
hogy lakosai más helyről költözhettek ide. Nagyon valószínű, hogy 
KoLUMBÁN-nak igaza van s Lozsád székely telepítés, s ép ezért nem 
ártott volna a megfigyelt néprajzi adatok pontos összevetésével bizonyí
tani be állításának igazságát. A nyelvjárás leírásában folyton utal a 
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székelyek nyelvének hasonló sajátságaira, de elmulasztja a szókincs rész
letes egybevetését, pedig "ebben találhatta volna a legerősebb bizonyíté
kokat. A lozsádiak nyelvére ugyanis igen nagy hatással volt az oláhság; 
kimutatható ez a hatás kiejtésükön ép úgy, mint egyes nyelvtani ala
kok, szólásmódok használatán, továbbá a szórenden és a szókincsen. 
Kétségtelen azonban, hogy sok régi tájszót is megőriz az így elszige
telve élő nép, s ezek tanúsíthatják legjobban, hogy honnan vándorolt 
a helység lakossága mai helyére. 

A nyelvjárás leírása elég bő és részletes. A hangtani rósz a régi 
sablon szerint az irodalmi nyelv s a tárgyalandó nyelvjárás eltéréseit 
állítja össze s nem arra törekszik, hogy leírja világosan a nyelvjárás 
hangjait s használatuk módját. A hangváltozások elsorolása után, össze
állítja egy táblázatba a lozsádi nyelvjárás magánhangzóit, de elmulasztja 
pontos jellemzésüket; csak az ce-vel jelölt hangról szól részletesebben. 
Ez a leírás is oly zavaros és homályos, hogy már a dolgozat megjelenése
kor vitát keltett e hang megítélése (Nyr. 23:182, 221). KOLUMBÁN el
ismerte ekkor, hogy táblázatában az «> sajtóhibából rossz helyre került, 
de elmulasztotta megmondani, hogy hovaTakarta ő tenni s hol van az igazi 
helye. E hang képzésének részletesebb leírása azt sejteti, hogy ez a 
lozsádi hang talán nem is egyéb, mint kissé nyíltabb ajakkal ejtett o. 
Mindenesetre jó volna másnak is megfigyelni, vájjon ez a hang ugyanaz-e, 
mint a Küküllő és Alsófehér vármegyei nyilt a\ vagy talán máskép ejtik. 
A többi magánhangzó használatával sem vagyunk tisztában; mi különb
ség az á és á vagy o és o között; mikor használják az íí-t s mikor az 
fi-t ? Az egyes hangok pontos leírására s használatuk módjának határo
zott bemutatására kellene a nyelvjárások tanulmányozóinak a legfőbb 
figyelmet fordítani. A hangváltozásokat összeállítva KOLUMBÁN néha nem 
ügyel eléggé a kifejezések pontosságára és határozottságára ; így pl. azt 
írja, hogy a szó végén veszett el a mássalhangzó többek közt ezekben: 
tüss (tövis), gyünn (gyüjjen), tem (tegyem); l: v hangváltozást lát ebben: 
küllő helyett kéve. Megemlíti K. a lozsádiak éneklő hangsúlyát is, de 
ismét elmulasztja megmondani, hogy a hangnak miféle változása hozza 
létre ezt az éneklő beszédet. Meg kellett volna még azt is figyelnie, 
vájjon nem a székelyek éneklő hangsúlyát őrizték-e meg a lozsádiak-
E sok megoldatlan kérdés szükségessé teszi, hogy akár KOLUMBÁN, akár 
más valaki ismételve foglalkozzék a lozsádiak nyelvével. 

Egy szintén majdnem teljesen ismeretlen vidék nyelvjárását mutatja 
be LÁZÁR ISTVÁN. Nem dolgozza ki a nyelvjárás részletes rajzát, csak a 
fontosabb sajátságokat sorolja el; de e mellett a népnyelvhagyományok
nak oly gazdag gyűjteményét közli, hogy belőle teljesen megismerhetjük 
a vidék nyelvjárását. 22 mesét és 65 népdalt közöl a kiejtés gondos fel-
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tüntetésével; ezen kívül a néprajzi részben is lépten-nyomon találunk 
népnyelvi szöveget és tájszavakat. 

, E dolgozat adataiból láthatjuk, hogy Alsófehér vármegye nyelv
járása a Küküllő megyeihez tartozik, melyet főleg a középső nyelvállású 
rövid magánhangzók (o, e, ö) nyiltabbá válása (a, e, oe) jellemez. E vidé
ken még az 6 helyett is gyakran a-t ejtenek: arám, rázsám, vána, jdkat 
stb. Érdekes volna megfigyelni, vájjon nem az oláh nyelv hatása nyilat
kozik-e a magánhangzóknak e nyiltabbá válásában. E vidék nyelvére 
különben is igen nagy hatással van a magyarságot minden oldalról 
körülveyő oláh lakosság. Nemcsak a szókincsen, a mondatok szerkezetén,. 
a szórenden és egyes szólásokon látszik meg e hatás, hanem befolyással 
van a kiejtésre is. Legfeltűnőbb az, hogy k helyén gyakran ty-t ejtenek: 
tyát, tyáttoz(kiált, kiáltoz), tyérem (kérem), ötyer (ökör), ötyéme (ő kelme). 
Az oláh nyelv hatása egyes vidékeken még erősebb: «Eredeti magyar 
családneveiket — írja Lázár — oláhosan ejtik ki ; magyar beszédjükben 
pedig valóságos vegyes nyelv alakult, mely ép úgy vicziálva (!) van idegen 
névszókkal, sőt igékkel, még kötőszóval és raggal is, mint a mennyire az 
itt lakó oláhok nyelve eltér az átvett s elferdített magyar szók folytán 
a művelt románok nyelvétől.* LÁZÁÉ dolgozatában megvan a teljes 
anyag, hogy belőle a nyelvjárás részletes leírását nyerhessük, s köszö
netet kell mondanunk a szerzőnek fáradságos munkájáért, s Alsófehér 
vármegye közönségének az áldozatkészségért, melylyel e jeles munka 
megjelenését lehetővé tette. 

NÓGRÁDI JENŐ dolgozata a sümegvidéki nyelvjárásról a leggyengébb 
a most bemutatottak közül. A 25 lapra terjedő dolgozat elején a sümeg-
vidóki nyelvjárás hovatartozásáról vitatkozik, a 19. lapon már rekruta 
dalokat közöl, a mi nem épen a legértékesebb népköltési termék, s egÁ* 
palócz elbeszélést ír át a sümegvidóki nyelvjárásra ; végül 5 lapnyi szó
gyűjteményt állít össze. Azon a pár lapon is, a mit a nyelvjárás leírásá
nak szentel, folyton vitatkozik velem, hogy miért vettem a sümegvidéki 
nyelvjárást a dunántúlihoz s nem a nyugatihoz, e mellett a folytonos 
összehasonlítás mindenféle szomszédos és nem szomszédos nyelvjárással 
terheli az előadást és zavarja a nyelvjárás világos megismerését. A nyelv
járások leíróinak arra kellene törekedniök, hogy világos képben mutassák 
be a mai állapotot, s ne sokat következtessenek, magyarázgassanak. Bízzák 
ezt a feldolgozó nyelvészre, a ki a bemutatott nyelvi tényekből levonja 
majd a szükséges következtetéseket.*) 

•'*) Ebben a dolgozatban is teljesen felesleges a czölöp szónak czöló'mp 
alakját úgy magyarázni, hogy kolomp és czóíö'p-ből kombinált szóalkotás.. 
A kolomp jelentése oly messze esik a czölöpétől, hogy reá semmikép sem 
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N. egy táblázatban összeállítja a sümegvidéki nyelvjárás magán
hangzóit, s látunk is ott 19 egyszerű hangot s 8 diphthongust; arról 
azonban nem világosít fel, hogy mikor használják ezeket a különböző 
hangokat. Pedig nagyon jó volna tudni, hogy mikor ejtik é helyén a 
közölt hat diphthongus egyikét vagy másikát. Ott is, a hol használatuk
ról bővebben akar szólani (12. 1.), igen nagy tájékozatlanságot árul el. 
Az egykori kétféle é helyén ejtett diphthongusokról szólva nagyobbrészt 
ilyen példákat sorol e l : ny^v (nyelv), klek (kell), iegyün (eljön), eémént 
(elment) stb., pedig ezekben a diphthongus nem e-ből vagy e-ből fejlő
dött, hanem az el szótagból. Kifejezései általában határozatlanok éa 
homályosak. Mit tudunk pl. abból, ha azt olvassuk, hogy az igék 2-ik 
személyét így mondják: té'szŐ, eszo, vesző*? Vájjon mindig vagy csak az 
sz végű igék mellett ejtik így ? Másutt meg így í r : «A határozói igenév 
v ragja megmarad.» (17. 1.) 

Teljesen felesleges s már majdnem nevetséges is e dolgozatban az: 
a folytonos vitatkozás, hogy Sümeg vidéke a dunántúli vagy pedig a 
nyugati nyelvjárásterülethez tartozik-e. «Ha dunántúlihoz számítjuk 
— így szól NÓGRÁDI — akkor megeshetik velünk, a mi Balassa térképé
vel, hogy Sümeg is, meg Esztergom is ugyanazon nyelvterületbe esik, 
a dunántúliba.)) Valóban azt kell hinnem, hogy N. a Magyar Nyelvjárá
soknak csak térképét nézte meg, de sem a bevezető szakaszt, sem az 
egyes nyelvjárások leírását nem olvasta el. Különben tudná, hogy az 
esztergomi nyelvjárást a nyugoti palóczos nyelvjárásvidékhez számítom 
(90. 1.), és nem vetné össze egy nyelvjárásterületnek két szélső határát,, 
hogy kimutassa, mennyivel jobban eltérnek egymástól, mint két szom
szédos, de más-más területhez csatolt nyelvjárás. Ha legalább a tér
képre vonatkozó megjegyzést olvasta volna el, már is elkerülheti ezt a 
vitatkozást. «Nem szabad figyelmen kívül hagyni, — írom ott — hogy 
a nyelvjárásterületek és a nyelvjárások határai sohasem oly határozott 
válaszfalak, mint pl. a politikai területek határai, hanem a határokon 
mindig vegyülék nyelvjárásokat találunk, melyek átmenetül szolgálnak 
az egyik területről a másikra.» Ilyen átmeneti nyelvjárás a sümegvidéki, 
melyet ép oly joggal vonhatunk a nyugoti, mint a dunántúli nyelvjárás
területhez. Ezt bizonyítják azok az adatok is, melyeket NÓGRÁDI dolgo
zatában találunk. 

hathatott. A szógyűjteményben is találunk egy-két helytelen magyaráza. 
tot: ecsényi, mint göcseji tájszó azt jelenti fésülni (1. MTsz. 1 : 453) nem 
pedig: megtenni. A szer szó jelentése sem oldal, fél, hanem sor (házsor). 
Vájjon a cs'észta szót használják-e igazán főnévileg ? A MTsz. csak mint igét 
ismeri, s magam is mindig csak úgy hallottam. 
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E néhány dolgozat az utolsó három év munkásságának összes 
aredménye. Pedig többet vártunk attól a nemes felbuzdulástól, melyet 
a millenniumi év országszerte keltett. Az egyes vármegyék vetekedve 
gondoskodnak monográfiájuk megírásáról: felderítik történetüket, be
mutatják mai állapotukat. Sajnosán kell azonban tapasztalnunk, hogy 
e nagy terjedelmű könyvekben legkevesebb hely jut a lakosság nép
rajzának, nyelvének bemutatására. Alsófehér vármegye monográfiája az 
egyetlen kivétel, mely a tárgy fontosságához mért helyet juttat a magyar
ság néprajzának. Annál nagyobb dicséret illeti érte a mu megalkotóit. 

Egy másik nagyfontosságú vállalattól is igen sokat várhatunk a 
magyar nyelvjárások részletes megismertetése terén. A SZIKLAY JÁNOS és 
BOROVSZKY SAMU szerkesztésében megjelenő Magyar-ország Vármegyéi és 
Városai ez. vállalat be fogja mutatni Magyarország egész területét tör
ténetében és mai állapotának rajzában. Ez volna a legjobb alkalom 
megyéről megyére végig kisérni a magyarságot, s a néprajzi adatok 
mellett kellő méltatásban részesíteni minden egyes vidék nyelvét. 
Az eddig megjelent első kötetben (Abaaj-Torna vármegye* és Kassa 
sz. kir. város) sajnálattal látjuk, mily csekély figyelemben részesül 
a nép nyelve. A megye nyelvjárásait igen elnagyolt vonásokkal jel
lemzi SZIKLAY JÁNOS Abauj-Torna vármegye lakossága ez. czikkében, 
pedig e megye igen érdekes népnyelvi terület. I t t érintkezik a Tisza
vidék nyelvjárása a palóezos nyelvjárások legkeletibb képviselőivel; 
meg kellett volna tehát állapítani e két terület pontos határait, s jelle
mezni azokat a sajátságokat, melyek az egyes vidékeket egymástól meg
különböztetik. Az a rövid leírás is, a mit e kötet nyújt, fontos adattal 
gazdagítja eddigi ismereteinket. Megtudjuk ugyanis, hogy a füzéri járás 
déli részén, Abauj vár környékén öző nyelvjárás él, melyről eddig semmi 
tudomásunk sem volt. Érdekes feladat volna, ez öző sziget nyelvének 
tanulmányozása, a mivel talán azt a kérdést is meg lehetne oldani, 
hogy honnan és mikor költözött ide ez a kétségtelenül más vidékről 
való lakosság. 

Beméljük, hogy e vállalat szerkesztői ezentúl nagyobb gondot 
fordítanak a nép nyelvének tanulmányozására, a mivel nagy hálára kö
telezik le e tudomány művelőit. 

BALASSA JÓZSEF. 

A diss imi la t ióról . 

Maurice Grammont, La dissímiiation eonmnantique dans les langues indo-
européennes et dans les langues romanes. Dijon-Paris, 1895. 

GRAMMONT egész kötetet szentel a dissimilatio jelenségeinek; az 
indogermán s különösen a román nyelvekből vett példák nagy soka-
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ságával világítja meg ez érdekes hangváltozás eseteit, s ezek alapján 
keresi a dissimilatio törvényeit és magyarázatát. Könyve három részre 
oszlik. Az elsőben (Les Ims de la dissimilation) bemutatja a dissimilatio 
eseteit vagy, mint Ő nevezi, törvényeit. GRAMMONT 20 ilyen «törvényt* 
állapít meg, melyek szerint a mássalhangzók dissimilatiója a legkülön
bözőbb nyelvekben végbemegy. Azt kutatja, hogy milyen helyzetben 
levő rokon vagy teljesen egyforma hangok hatnak egymásra oly módon, 
hogy az egyikkel valami változás történik. A dissimilatio eseteinek e 
majdnem teljes összeállítása igen tanulságos; világot vet első sorban 
arra, hogy miféle hangok hatnak egymásra, mily körülmények között 
érvényesül ez a hatás, és mi az eredmény. Azt azonban nem helyesel
hetjük, hogy a dissimilatio eseteit GRAMMONT törvényeknek nevezi, mintha 
az ilyen helyzetben levő hangoknak mindenesetre ilyen módon kellene 
egymásra] hatniok. Az egyes nyelvek története mást bizonyít. A dissi
milatio nem tartozik a — hogy úgy mondjam — szabályos hangválto
zások sorába. Az egymással rokon hangok gyakran békésen megférnek 
egymás közelében, a nélkül, hogy a nyelv szükségét érezné a változta
tásnak ; míg más esetekben az ugyanolyan helyzetben levő hangok dissi-
miláló hatással vannak egymásra. így pl. a borbély, erkély szavakban a 
magyar kiejtés ly-t tett a második r helyébe, míg a mártír szóban meg
tűri a hasonló helyzetben leÂ ő két r-t.*) A dissimilatiónak különben is a 
legtöbb esetben nem phonetikai okát kell keresnünk, hanem — mint 
GRAMMONT is teszi könyve második részében (Mémes ejfets, causes diffé-
rentes) — a népetymologia, szójáték, analógia és más hasonló okok 
alapján kell e hangváltozásokat magyaráznunk. Az első részben sem 
lett volna szabad törvényekről beszélnie, hanem csak a dissimilatio ese
teiről, hogy lássuk, mikor érvényesülhet a mássalhangzók dissimiláló 
hatása. És semmi esetre sem helyeselhetjük azt az állítását, hogy «a 
dissimilatio törvényei minden nyelvre nézve, a melyben megvannak, 
phonetikai törvények, vagyis irányt szabnak a hangok fejlődésének, 
rájuk kényszerítve állandó és határozott irányú változást, hacsak valami 
különös ok nem áll e változás útjában» (111. l.).JEp ellenkezőleg, azt kell 
állítanunk, hogy a dissimilatio eseteinek tanulmányozása csak azt ma
gyarázza meg, mily irányban fejlőd/teínek az egymásra ható rokon vagy 
egyforma mássalhangzók, hogy ha valami különös ok következtében 
szükségessé válik ez a változás. E mellett bizonyít .a könyv harmadik 
része is (La 7'éduplication), melyben GRAMMONT a reduplicatio útján egy-

-*) A régi irodalomban azonban találunk dissimilatios alakokat (pl. 
martéi, martely, marUfll) is, v. ö. NySz. A szerh. 
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más közelébe jutott rokon hangok dissimiláló hatását kutatja, s arra az 
eredményre jut, hogy, a míg a beszóló' eló'tt a reduplicatio értelmes és-
szükséges része a szónak, addig változatlan marad az egész szó, mihelyt 
azonban nem érzi szükségesnek, már elveszhet vagy megváltozhatik a re-
duplicált szónak egyik vagy másikirésze. Igen szépen tárgyalja GRAMMONT-
a szótagok állítólagos dissimilatióját, kimutatva, hogy az ily esetekben 
nem is szólhatunk dissimilatióról, hanem a ragozás vagy szóképzés követ
keztében egymás mellé került szótagok egyesüléséről, vagyis contamina-
tióról, a mint PAUL nevezi. 

A befejező' összefoglalásban (Conclusions) áttekinti GRAMMONT az 
elért eredményt s igen világos kópét adja a dissimilatio jelenségeinek, 
csak a «törvény» szó helyett kellene mindig dissimilatio eseteiről 
szólani. E szerint a dissimilatio1 esetei három osztályba tartoznak. 
Az első osztályba az oly eseteket sorolja, midőn a hangsúlyos szótagban 
levő mássalhangzó hat a hangsúlytalan szótagban levőre. A második 
osztályba az oly esetek tartoznak, midőn egy mássalhangzócsoport má
sodik tagja hat egy magában álló mássalhangzóra. Végül a harmadik 
osztályba oly eseteket sorol, midőn mindkét mássalhangzó hangsúly
talan szótagban van; ilyenkor mindig az első változik a másodiknak 
hatása alatt. Mindezen esetekben tehát azt látjuk, hogy a bármi okból 
erősebb, súlyosabb mássalhangzó hat a gyengébbre, vagy a mint GRAM
MONT mondja: La dissimilation c'est la loi du plus Jort. 

A dissimilatio okát keresve arra az eredményre jut, hogy e hang
változást psychologiai jelenségnek kell tekintenünk. A szó lassúbb mint 
a gondolat, a figyelem megelőzi a beszélő szervek működését; lelkünk
ben megvan az egész hangkép, mielőtt kimondjuk, ós míg beszélő szer
veink a szó elejét képezik, figyelmünk már a szó végére vagy a követ
kező szóra irányul, így aztán elhanyagoljuk a szó első felét, melynek 
hangjai könnyen megváltoznak a második rész hatása alatt. Ez magya
rázza meg az élő beszéd gyakori nyelvbotlásait is. A mit GRAMMONT e 
helyen csak röviden érint, bőven tárgyalta MERINGER e folyóirat XXVI. k. 
364. lapján ismertetett értekezésében, kimutatva, hogy a nyelvbotlások 
megfigyelése és tanulmányozása valóban sok nyelvtörténeti jelenségnek 
nyújthatja magyarázatát. BALASSA JÓZSEF. 

A finn Nyelvőr . 

Virittaja. Uusi jakso. Kotikielen Seuran aikakauslehti. Ensimáinen vuosi-
kerta. 1897. Nro. 1. 

A helsingforsi egyetem kebelében két évtizeddel ezelőtt megala
kult Kotikielen Seura (hazai-nyelv-társaság), a mely eddig két kötetnyi 
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kiadványnyal gazdagította a nyelvtudományi irodalmat, most kéthavon
ként megjelenő folyóiratot indított meg Virittájá (Serkentő) czímmel. 
Ez az egyelőre még csak szerény terjedelmű folyóirat, mint az olvasóhoz 
intézett előhang mondja, nem magas színvonalon álló közlöny követe
léseivel lép föl, hanem csak összekötő kapcsul akar szolgálni a finn nép 
szellemi életét búvárló tudósok s az ő munkásságuk tárgya iránt érdek
lődők között. 

A Virittaja egyrészt anyagot akar összehordani a búvárkodók 
számára, másrészt a nyelvhasználatra, a nyelvbeli helyességre és a nyelv
tanításra vonatkozó kérdéseket akar tárgyalni. Ezenkívül egyik főföl-
adatául tűzte ki a tervezett nagy finn szótár számára való anyaggyűjtést 
a régi nyelvből és a nép nyelvéből. A mi a nyelvbeli helyesség kérdését 
illeti, figyelemmel akarja kisérni és megbírálni a fölmerülő új szóalkotá
sokat s maga is segítségükre iparkodik lenni másoknak szükséges áj 
mesterszavak és egyéb műveltségszók alkotásában, szívesen megnyitván 
hasábjait ilyenekre vonatkozó eszmecseréknek. 

Azonban nemcsak nyelvi oldalával kivan foglalkozni a finn szellemi 
életnek, hanem a népköltés, a néprajz és az irodalomtörténet búvárlói
nak is kezükre szándékozik járni adalékok gyűjtésével és közzétételével. 

Az előttünk fekvő első számban, noha csak egy ívnyi terjedelmű, 
sok érdekeset találunk. Az első czikkben SBTÁLÁ a Kalevalának sokat 
vitatott, de még mindig nagyon homályos Sampójiivól a változatok alap
ján azt az érdekes föltevését mondja ki, hogy az eredetileg valami kincs
szerző vagy kincsőrző madár volt, s csak később vitték át e nevet a 
Sampo-ÖYizte kincsekre. Azután RuNEBERG-tó'l van közölve egy levél, 
mely ALQViST-nak egyetemi hallgató korából tartalmaz életrajzi adatokat. 
Több apróbb közlemény után rövid könyvismertetések következnek. 
Azután néhány érdekes nópetymologia van közölve (pl. mort+viini= 
morfin: —-hvi'mi «bor»). Továbbá néhány nyelvhelyességi kérdés van 
tárgyalva; azután a szerkesztőség kérdései következnek, egyebek közt 
néhány idegen szónak (mint banal, reklám, respektive stb.) finn meg
felelője után való tudakozódás, s végre a közönség köréből jött kérdésekre 
felel a szerkesztőség. 

Őszintén óhajtjuk, hogy ez az élénknek Ígérkező hézagpótló kis 
folyóirat a finn közönség részéről a megérdemelt pártolásban részesüljön, 
hogy terjedelemben is gyarapodva mennél jobban meg tudjon felelni a 
maga elé tűzött sok föladatnak. Mi részünkről mindig meleg érdeklő
déssel fogjuk kisérni ós a megjelenendő füzetek tartalmáról számot fogunk 
adni olvasóinknak. Sz. J. 
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F i n n műve l t ségszók . 

Paasonen, H. Kielellisiá lista suomalaisten sivistyshistoriaan. (Nyelvi adalé
kok a finnek művelődéstörténelméhez.) Helsingfors 1896. (A Finn Iro
dalmi Társaság Váhaisia kirjelmia czímű kiadványának XXIV. füzete). 

Paasonen, a ki mint a mordvin nyelvnek szakavatott tanulmá
nyozója ismeretes, imént megjelent dolgozatában összeállítja a finnség-
nek mindazon műveitségszavait, a melyeket etymologiailag összekötte
tésbe lehet hozni valamely mordvin szóval, úgyszintén azon csekély-
számú idegen, leginkább litván eredetű szavakat, a melyek egy időben 
kerültek bele mind a két nyelvbe, mikor a finnek ós a mordvinok még 
valamiféle kapcsolatban voltak egymással. Gyűjteménye összeállításánál 
különösen AHLQVisT-nak De vestfinska sprákens kulturord czímű isme
retes munkáját tartotta szeme előtt, mert első sorban annak a kiegészí
tését vette czélba. Azért fölvette mindazon szavakat, a melyeket AHLQVIST 
említésre méltóknak talált, noha — mint maga P. mondja — némelyekre 
nézve kételkedni lehet, hogy helyükön vannak-e a mtíveltségszók között. 
Egyeztetéseinek nagyobb része megvan már más nyelvészeknél is és 
általánosan el van fogadva; az ő saját új adalékainak a száma azonban 
szintén nem csekély (135 egyeztetés közül 50). 

Természetes dolog •— mondja bevezetésében — hogy ilyen szűk 
körre szorítkozó anyagyűjtemóny alapján nem lehet megalkotni a finn 
népek régibb műveltségi állapotának teljes képét. Mindazáltal már 
az itt összeállított nyelvi tények is följogosítanak néhány ugyancsak 
fontos pozitiv következtetésre. Látnivaló, hogy a finnek és a mordvinok 
már együttes fejlődés útján jóval előbbre jutottak a tulajdonképeni 
halász-és vadász-élet fokánál. A f ö l d m ű v e l é s megvoltát bizonyítják 
a búzának, úgyszintén a polyvának, a kalászszálkának és az Őrlésnek stb. 
eff. egyező elnevezései. Hogy a gabonából kenyeret is tudtak készíteni, 
az abból látszik, hogy a finn kyrsa «kenyér» szónak a mordvinban ugyan
azon jelentésű hangbeli megfelelője van. H á z i á l l a t a i k voltak a 
kutyán, a lovon és a szarvasmarhán kívül — a melyeket már AHLQVIST 
is tulajdonított a finneknek a Keleti-tenger tájékára jövetelük előtt — 
a bárány és a disznó (azonban lehetséges, hogy az utóbb említett el
nevezés akkor még a vad állapotban levő állatra vonatkozott). Kifejlett 
baromtenyésztósre váll az a körülmény, hogy a köpülést ugyanazzal a 
szóval fejezik ki a mordvinban, mint a finnben (és az aunusi nyelvjárás
ban), a miből valószínűséggel azt lehet következtetni, hogy a vajkészítés 
már a finn-mordvin időben ismeretes volt, s a nyugati finn népek ké
sőbben átvévén a kirnu (köpü, köpülő) szót germán szomszédjaiktól, 
ezektől legföljebb a tökéletesebb vajkészítési módot sajátították el 
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A k é z i m u n k á k terén kiváltképen figyelemre méltók a r u ha -
k é s z í t é s h e z tartozó műveletek és tárgyak egyező nevei (milyenek: 
fonni, motolla, szőni, mellékfonal, ontok), a miből kitetszik, hogy már 
a szóbanforgó korban értettek a ruhakészítéshez, s hogy tehát nem 
egészen hiteles TAcrrus-nak a tudósítása, midőn azt mondja, hogy a 
«fenni»-k bőrökkel ruházkodnak, — ha ugyan a történetíró «fenni»-jeit 
csakugyan finneknek tarthatjuk; s nem kell többé AnxQvisT-tal fölten
nünk, hogy a fonalat «egy csalánfaj rostjaiból') fonták, minthogy tudjuk,, 
hogy a finnek ősei már réges-régen ismerték a bárányt. 

Paasonennek szigorú kritikával készült derék munkája újabb bizo
nyítékait szolgáltatja annak, mily nagybecsű művelődéstörténelmi em
lékek lappanganak a nyelvben, s !hogy a helyes módszerrel dolgozó 
összehasonlító nyelvész 'mennyi világot deríthet a népeknek homályba 
borult ősi műveltségi állapotaira. Sz. J. 

A z újgörög" nyelv és a r o m á n nye lvek . 

Neugriechisch und Eomanisch. Ein Beitrag zur.Sprachvergleichuiig. Von Guntav 
Körting. Berlin, Gronau, 1896. 165 lap, ára 4 mk. 

E könyv épen kapóra jön, hogy eloszlatni segítsen egy általánosan 
elterjedt balvéleményt, mely szerint az újgörög nyelv fejlődésének úgy 
módjára mint fokára nézve a román nyelvekkel, nevezetesen az olaszszal 
teljesen egyenlő, és épen úgy viszonylik az ógöröghöz, mint a román 
nyelvek, főképen az olasz a latinhoz. Ha már a nagyjában való összeha
sonlítás is mindenkit arra a meggyőződésre vezet, hogy az újgörög nyelv 
és a román nyelvek fejlődésében a módra nézve van ugyan bizonyos 
lparallelismus, de & fokra nézve nagy a különbség : akkor teljessé és vég-
egessé teszi ezt a meggyőződést egy munka, mely. mint a czímben jelzett, 
a kérdést részletességgel tárgyalja. Szerző természetesen nem áll elő az 
egyes nyelvekre nézve új eredményekkel, hanem azokat az eredményeket 
használja fel, melyek a román nyelvekre nézve DIEZ és MEYEB-LÜBKE, 
nyelvtanaiban és az újgörögre nézve HATZIDAKIS «Einleitung in die neu-
griechische Grammatik» czímű munkájában foglaltatnak. Igaz ugyan, 
hogy szerző rendesen THUMB újgörög nyelvtanát (Handbuch der neu-
griechischen Yolkssprache) idézi, de ez nem ellenkezik fentebbi állítá
sunkkal, mert hiszen java részében THUMB nyelvtana sem egyéb, mint a 
HATZIDAKIS könyvében adott eredmények rendszeres feldolgozása. Az 
Összehasonlítás anyagát illetőleg megjegyzendő, hogy azt szerző a román 
nyelveknél e nyelvek közös tulajdonságaiból, valamint az egyes román 
nyelvcsoportok, nyelvek és dialektusok külön sajátosságaiból, az újgörög
nél azonban csak a népnyelvből, t. i. az egyes dialektusokból, de főképen 
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az általánosan beszélt köznyelvből (az új *oís^'-bó'l) merítette, mert az 
újgörög irodalmi nyelv tudvalevőleg a népies és archaistikus elemek 
egybeolvadásából állván elő, és többé-kevésbbé az ógöröghöz alkalmaz
kodván, a természetes nyelvfejlődés szempontjából tekintetbe nem 
vehető. 

Ezek után áttérek a könyv tartalmának ismertetésére, csakis az 
összehasonlítás legfőbb eredményeinek kiemelésére szorítkozva. 

1. A román nyelvek nagyobb mértékben tartották meg a latin 
szóhangsúly helyét, mint az ógörögét az újgörög, melyben gyakori a 
hangsúly helyének egyrészt analogikus, másrészt a hiatusban levő, hang
súlyos i-nek és g-nek palatalizálása (j-vé változása) folytán való meg
változása (pl. gen. sing. $őÁi\>ou e h. £UÁ!VOU a nom. sing. £ÚXIVÖQ szerint; 
xapdiá olvasd kardja e h. xapdía, ftaacAulg olv. rasiljás e h. fiaadéaq), 
míg a román nyelvekben ritkábban eredményezték hasonló körülmények 
a hangsúly helyének megváltozását (pl. olasz sapére a latin sápere helyett 
a latin habere szerint; olasz figliuólo a latin filíolus helyett). 

2. A magánhangzók az újgörögben sokkal közelebb állanak az ó-
göröghöz, mint a román nyelvekben a latinhoz. Ugyanis az újgörögben 
ezen a téren csak két mélyre ható változás észlelhető, t. i. a kettős 
hangzóknak egyszerűsítése (minő pl. az «í-nak e hangja) és az i hangok 
előtérbe lépése (aj, o, ec, o:, ui — i) ; holott a román nyelvek az i, ü és a 
kivételével a latin magánhangzóknak teljes átalakulását mutatják, mely
nek következtében egy azelőtt kettős magánhangzókban szegény nyelv 
kettős magánhanzókban gazdaggá, egy eredetileg igen egyszerű vocalis-
mus igen sokhangúvá le t t : szóval, oly messze menő ezen a téren a fej
lődés a román nyelvekben, hogy bennük a magánhangzókat illetőleg 
új nyelv lett a latinból. 

3. A mássalhangzók az újgörögben jóval nagyobb változást mutat
nak ugyan, mint a magánhangzók, de azért még mindig valamivel köze
lebb állnak az ógöröghöz mint akár a legrégibb román nyelvjárásbeliek 
(a sardiniabeliek) a latinhoz. 

4. A szójajok (névelő, főnév, ige stb.) ugyanazok az újgörögben 
mint az ógörögben ; a román nyelvek szintén megtartották a latin szó
fajokat, de tovább fejlődést mutatnak a latinban hiányzó névelőnek ki
fejlesztésével. 

5. A szóalakulások (pl. újgör. [Spíaxto, ógör- sőpíaxto-hól) nagyobb 
mérvűek a román nyelvekben mint az újgörögben, a mennyiben itt a 
változást főképen az analógia, amott a hangváltozás eredményezte, mely, 
mint említve volt (1. a 2. és 3. pontot), a román nyelvekben nagyobb 
mint az újgörögben. 

6. A főnév és melléknév három neme egyaránt megmaradt az új-
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görögben és a román nyelvekben ; csakhogy ez utóbbiakban a semleges
nek már csak csekély nyomai láthatók, tehát ebben a tekintetben is' 
valamivel tovább fejlődtek. 

7. A görögben a három szám közül a duális, mely már az ókor
ban veszendő félben volt, az újgörögben teljesen kiveszett, míg a román 
nyelvekben a latin singularis és plurális megmaradt; tehát itt az új-
:görög mutat nagyobb változást. 

8. A főnév és melléknév eseteinél igen nagy a különbség, mert míg 
az újgörög a régi öt eset (nom. acc. gen. dat. voc.) közül csak a dativust 
vesztette el, addig a román nyelvekben — az óprovencei és ófranczia ki
vételével, melyekben egy casus rectus és egy casus obliquus fordul elő — 
a főnévnek és melléknévnek csak egy-egy alakja van az egyesben és 
többesben, sőt nem nagyon ritkán csak egyetlenegy formája mind a két 

• esetben (pl. olasz cittá, vertú), holott a latinban hat eset volt. 
9. A melléknév Jókait az újgörög a körülírásos alakokon kívül még 

.a régies, nem körülírásos alakokkal is kifejezi, míg a román nyelvek
ben a latin formák úgyszólván teljesen kivesztek, és csakis a körülírásos 
alakok szerepelnek. 

10. A névmások mindent összefoglalva határozottan tovább fejlőd
tek a román nyelvekben mint az újgörögben. 

11. A számnevek változása tekintetében az újgörög és román 
nyelvek egy fokon állanak. 

12. Az ige három ógörög neme (act. med. pass.) az újgörögben 
megmaradt; a román nyelvekben a latin activum és passivum közül az 
utóbbinak formája teljesen kiveszett. 

13. Az igemód négy ógörög alakja (ind. conj. opt. imperat.) közül 
az újgörögben kiveszett az optativusé, míg a román nyelvek megtartották 
a latinnak három formáját (ind. conj. imperat.); tehát itt az újgörög 
részén mutatkozik tovább fejlődés. 

14. Az igeidők fejlődése útján az újgörög és román nyelvek körül
belül azonos módon haladtak; különösen mindeniknek egyaránt sajátját 
képezi a régi egyszerű alakok helyett a körülírásos kifejezések használata. 

15. A személyragok dolgában az újgörög jobban ragaszkodik az ó-
göröghöz, mint a román nyelvek a latinhoz. 

1G. Az igenév (verbum infinitum) terén az újgörög szintén nagyobb 
szívósságot mutat a régi formák megtartásában mint a román nyelvek, 
a mennyiben az élőbbemben a főnévi igenóvnek (infinitivusnak) két 
formája (az inf. praes. és aor. act.) maradt meg (igaz, hogy csak az igé
nek körülírásos formáiban), és a melléknévi igenévből (participiumból 
és a -zóq végű adjectivum verbale-ből) hat alak (a part. praes. és aor. 
activi, part. praes. és aor. medii, part. perf. medii és a-rog végű adj' 
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verb.), míg a román nyelvekben a főnévi igenév két formáján (az inL 
pr«3S. act. és gerundiumon) kívül a melléknévi igenévnek csak két alakja 
(a part. pnes. act. és part. perf. pass.) szerepel. 

17. A pra'senstŐ képzése és ragozása tekintetében az újgörög 
nyelv és a román nyelvek összehasonlítása bajosan eszközölhető, mert 
úgy az előbbi, mint az utóbbiak külön-külön utakon haladnak, egészben 
véve azonban az újgörög itt is valamivel több szívósságot mutat mint a 
román nyelvek. 

18. Határozottan kevésbbé távolodott el az újgörög az ógörögtől 
az aoristustö képzése és ragozása tekintetében mint az aoristuséval azonos 
funetióval biró perfectiimtövet illetőleg a román nyelvek a latintól, a 
mint ez különösen abban a tényben nyilvánul, hogy a román nyelvekben 
a prassensto sokkal inkább behatolt a perfectum tövébe, mint az újgörög
ben az aoristuséba. 

19. Az adverbiumok képzése tekintetében a román nyelvek nagy 
átalakító erőt mutatnak, míg az újgörög lényegileg a régi nyelv állapotát 
tünteti fel. 

20. Hasonlóképen nagy változást jelez a román nyelvekben az 
újonnan keletkezett prwpositiók hosszú sorozata, holott az újgörög ebben 
a tekintetben is sokkal csekélyebb fejlődést mutat. 

21. Végül a conjunctiók terén is nagyobb a változás a román 
nyelvekben mint az újgörögben. 

Ha már most a fentebb mondottakat statisztikailag összefoglaljuk, 
akkor végeredmény gyanánt az tűnik ki, hogy az említett huszonegy 
eset közül a fejlődós fokára nézve az újgörög nyelv csak három esetben 
(a szóhangsúlynál, számnál és igemódnál) mutat nagyobb fejlettséget 
mint a román nyelvek, és csak két esetben (a számneveknél és igeidők
nél) áll ez utóbbiakkal egy fokon, míg a többi tizenhat esetben mögöttük 
marad, még pedig három ízben (a magánhangzóknál, adverbhunoknál 
ós praepositióknál) nagy mértékben, sőt egy igen lényeges pontban, t. í. 
az eseteket illetőleg igen-igen nagy mértékben: szóval, hogy az újgörög 
nyelv hang és alakrendszer'ében jelentékenyen közelebb áll az ógöröghöz, 
mint a román nyelvek a latinhoz. Az a parallelismus, mely közöttük a fej
lődés módjára nézve több tekintetben mutatkozik, általános nyelvfejlő
désbeli sajátosság, és nem a román nyelvek görögre való hatásának ered
ménye, mert az újgörögre nemcsak a latin és román, de általában véve 
az idegen nyelvek, különösen a szláv, csakis a szókincs tekintetében 
voltak befolyással, úgy hogy hang- és alaktana idegen hatásoktól érin
tetlen maradt, míg viszont a román nyelvek között van legalább egy, 
t. i. az oláh, melyet a vele szomszédos újgörög fejlődésében befolyásolt. 

Tagadhatatlan, hogy az a nagymérvű fejlődés, mely a román nyel-
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vekben a latin mélyre ható átalakulását eredményezte, nyelvtudományi 
szempontból c?akis előnynek tekinthető, mert arról a pezsdülő nagy erő
ről tesz bizonyságot, melyet a latin a román nyelvekben kifejtett; de 
viszont az a tény, hogy a görög nyelv alapvonásainak legnagyobb részé
ben változatlanul megmaradt még mai népies alakjában is, a nélkül 
hogy azért satnyulásnak indult volna, fényesen bizonyítja e nyelvnek 
bámulatos önfentartó erejét. Ez az erő általában véve jellemzi a görög 
geniust, mert hiszen valamint a mai görög nyelv úgy a nemzet is mélyre
hatóbb külbefolyásoktól menten ugyanaz, mint a mely volt az ókorban; 
míg a latin nemzet, a mint ezt a történelem kimutatta, a végtelen polgár
háborúk és világhódító hadjáratok tömeges mészárlásai folytán nemcsak 
Augustus, de már Cicero idejében is pusztuló-félben volt. A görög nyelv 
konzervatív voltának épen az egyik további magyarázata, hogy ez a 
nyelv a legrégibb időktől a mai napig egy és ugyanazon nemzet ajkán 
él és már csak azért sem változhatott meg annyira, mint a latin nyelv, 
mely a latin nemzet kipusztulása után idegen népek tulajdonává válva 
és azok nyelvével vegyülve, ily módon megerősödött vérkeringésével 
erőteljes új életre ébredt a román nyelvekben. De van még egy körül
mény, mely magyarázatát adja annak, hogy miért áll az újgörög nép
nyelv sokkal közelebb az ógörög irodalmi nyelvhez, nevezetesen az atti
kaihoz, mint a román nyelvek a latin irodalmi nyelvhez, és ez az, hogy 
ez utóbbiak a latin irodalmi nyelvtől elütő latin népnyelvből származ
nak, míg az újgörög népnyelv egyenesen az attikai irodalmi nyelvből 
kifejlődött ókori xoivr] diáÁexrog tovább fejlődése. 

A román nyelvek a latinnak viruló leányai, tehát új nyelvek; de 
a mai görög népnyelvben még erőteljes öregkorát éli az ókori görög 
nyelv, tehát mind a kettő egy és ugyanaz a nyelv. így hát természetes, 
hogy a román nyelvek különváltan a latintól külön philologiai tudo
mányba (a román philologia körébe) tartoznak, és hogy a mai görög 
nyelv valamint általában véve az újabb (közép- és új-) kori görög philo
logia az ókori görög nyelvvel illetőleg ókori görög és latin philologiával 
együtt a görög, illetőleg classica philologia tudományának kiegészítő 
részét képezi. PECZ VILMOS. 

Archív fttr slavisclie Plnlologie . XVIII . DrittesundviertesHeft. 1896.. 

I. 
Az Archív für slavische Philologie utolsó kettős füzetében először 

is öt értekezést találunk (321—556 1.), ezekkel azonban röviden kivánok 
végezni, mert nagyon speciális természetűek; az igazi pezsgő élet a füzet 
557. lapján kezdődik és tart a kötet végéig, azaz körülbelül 80 lapon át. 
Először hadd szóljak egy pár szót az értekezésekről. 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII. 8 
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Első helyen állanak a fiatalok : BRONISCH, STANOJEVIC, és KOLESSA, 
BEONISCH Kaschubische Dialectstudien czím alatt leírja egy pár a danzigi 
öbölbe nyúló Hela félszigetén található félreeső halászfalu nyelvét és 
azzal érdekes adalékkal gazdagítja a lengyel nyelv tájszólásainak isme
retét. Az ilyen nagyon félreeső és azért eddig ismeretlen nyelvszige
tecske átkutatásának megvan a jó és rossz oldala. Jó benne az, hogy 
a kutató mások följegyzésétől függetlenül dolgozhatik, hogy a megszokott 
hangok, az írott betűk hatásától, a már hagyományos fölfogástól szaba
dulni kénytelen s így könnyebben figyelhet meg a kiejtésben mutatkozó 
finom árnyéklatokat, a nyelvhasználatban észlelhető sajátságokat, de 
rossz benne az, hogy az ilyen kutatások gyakran egy alárendelt kérdés
nek túlságos súlyt adnak és szertelenségöknél fogva nehezen illeszthetők 
be az egész nagy munkába, a melyet egy nyelv alapos megértéséhez 
végeznünk kell. Ha BEONISCH még egy pár ilyen félreeső halászfalut 
fedez föl, könnyen egészen egyoldalú irányban fejlődik. — Érdekes, a 
mit BEONISCH a fiatalabb és öregebb nemzedék nyelve közt észlelhető 
különbségről mond. Hiszen megvan ez a különbség mindenütt, de a 
közös irodalmi nyelv, az iskola, a hol mi öregebbek tanítjuk a fiatalab
bakat, folyton egyengetnek, simítgatnak, úgy hogy a különbségek nem 
fejlődnek ki olyan akadálytalanul, mint egészen természetes folyamatnál. 
BEONISCH elmondja nekünk, hogy a lengyelben e és i előtt hallható k, g 
a tőle leírt tájszólásokban erősön jésítve hangzanak az idősebb emberek 
szájában (ő e hangokat k%, ty illetőleg gj, dj-vel jelöli), de a fiatalok, sőt 
már a középkorúak is tiszta cs és dzs-t ejenek helyettök (1. 325., 337., 
397. 1.). Hasonló módon lett erősen jésí tet t^ és/-búi [px,fy) a fiatalok 
szájában ps,fs, csupán csak a bolha nevében ejt a fiatalabb nemzedék is 
még p/-t: pyel. Egy nyelvjárásban a fiatalabbak már nem ejtenek ny 
(n)-et, hanem tiszta n-et hallatnak helyette, de már a legrégibb nemze
déknél is kihalófélben van a jósített n (397. 1.), míg egy másik nyelv
járásban csak hébe-hóba nyilatkozik a fiataloknál az a hajlam, hogy 
ny (n) helyett n-et ejtsenek (398. 1.). 

Érdekes, hogy az orrhangzók a Kussfeld-Ceynowai nyelvjárásban 
egészen olyan módon durvultak el, mint azokban a szlovén és bolgár 
nyelvjárásokban, a melyekben a régi orrhangzók emléke még megmaradt: 
a, o helyett om, on, oy vagy um, un, un hangzik, a szerint, hogy den-
talis, labiális vagy gutturalis következik (397. l.j, tehát egészen úgy, 
mint mi is az ószlovén orrhangzók (e és a) helyén a rend, bolond, szombat, 
munka-féle szókban tiszta nasalist ejtünk a hangzó után. Az ószlovén 
q-t £-nak szokás ejteni (a conventionalis átírás és kiejtés a lengyel q 
hatása alatt keletkezett), de minthogy szláv o-nak a magyarban rendesen 
a felel meg, a magyar o pedig gyakran szláv u-bó\ lett, minthogy továbbá 
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több szláv nyelvben (az oroszban, horvát-szerbben, cseh-tótban) egymás
tól egészen függetlenül a régi q-bó\ u lett (ószl. tqnipű «tompa»: orosz 
tupü, horv.-szrb. tüp, cseh-tót tupy), én u hangzásból véltem kiindul
hatni a magyar nyelvbe átvett ilyen szók magyarázatánál (1. A szláv 
szók a magyar nyelvben 23—28 1.). BALASSA a Tüzetes magyar nyelvtan 
171. lapján ezekben az esetekben máskép magyarázza az o-t: «Nem vált 
nyiltabbá, mondja ott, az o, midőn n előtt áll, s ószlovén <j-nak felel meg 
•ezekben : bolond, porond, dorong, korong; abroncs.» Érteném a dolgot, 
ha BALASSA azt állítaná és azután be is bizonyítaná, hogy: o n előtt nem 
vált nyiltabbá. Ez m a g y a r hangtörvóny lehetne. De azt valóban nem 
értem, milyen magyar hangtörvény lehet az, hogy: «nem vált nyiltabbá 
az o, midőn n előtt áll,*) s ó s z l o v é n q-n a k f e l e l m e g e z e k b e n . 
Ez tisztán egy ad hoc csinált és semmivel sem igazolható hangtörvény. Ha 
nem tudjuk, hogy az ószlovén q a mi szlávjaink ajkán <2-nak hangzott-e, 
hát honnan tudhatjuk, hogy az ő helyén mutatkozó o nyiltabbá vált-e 
vagy nem ? BALASSA bizonyosan egyet ért velem, ha a kancza szót a 
következő módon magyarázom: előbb lett konica-bó\ *koncza és csak 
azután kancza, azaz az i eltűnése régibb az o-nak nyiltabbá való válá
sánál. De ha ^koncza-b&n mint valamennyi hasonló szóban o: a-vá lett 
n előtt is, miért nem lett egy állítólag Á;<2s-nak hangzó kqsü-hó\ előbb 
koncz, azután pedig *kancz ? Nem kézzel fogható, hogy a koncz és a 
kancza szó tőjében kezdettől fogva más-más hangzót ejtettünk ? BRONISCH 
értekezésében a mi esetünkre vonatkozó érdekes adatokat is találunk, a 
337. 1. t. i. azt mondja: «Noch ist zu bemerken, dass <2 stark nach u 
neigt und oft geradezu als solches auftritt», a Kussfeld-Ceynowai táj
szólásban pedig, a melyben az orrhangzó a fönt említett módon eldur
vult, q helyett nemcsak on, om, oy, hanem un, um, un-t is találunk 
(1. 397. 1.). I t t tehát egy élő szláv nyelvből konstatálva van az £-nak u 
felé fejlődése, a melyet okvetetlenül föl kell tennünk, ha akár az orosz, 
akár a horvát-szerb, akár a cseh-tót ószlovén $-nal szemben álló u-t 
megakarjuk érteni. 

Végre még egy apróságot említek föl ebből az értekezésből. BRO
NISCH a 339. 1. a dissimilatiónak egy esetét hozza föl (a szakértő talán 
kicsit csodálkozva fogja olvasni: «der e i n z i g e mir bekannte Fali von 
Dissimilation!). A lengyel czesac (ez = cs, é= palatális ez) «fésülni»igének 
cosáe felel megHela félszigetén, a praesens a lengyelben czesze (ejtsd csese, 
lengy. sz == magy. s !) stb., a mi nyelvjárásunkban azonban a c: s előtt 
dissimilatio következtében c-vé lett, a praesens egyes száma így hangzik : 

• cösÖ, céses, cese; érdekesebb a praesens többes 3. személye, a melyben a 

*) A vessző [, ] sajtóhiba, a meg után kell állania. 
8* 
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dissimilatio kétféle lehet : cesö vagy césö l Az utóbbi eset szakasztott 
olyan dissimilatiót mutat, mint a milyen a mi csésze szavunkban véghez 
ment (v. Ö. ószl. casa). 

BBONISCH értekezése után következik STANOJEVIC STANOJE doktori 
dissertatiója, a melynek czíme : Die Biographie Stefan Lazarevics von 
Konstantin dem Philosophen als Geschichtsquelle. A fiatal szerző, a ki 
tud magyarul is és sokat foglalkozott a magyar történettel is, nem 
egészen ismeretlen "minálunk, 1893-ban igen alapos ismeretekre valló 
kis czikket írt az Ungarische Revue-be (Nachtrágliehe Bemerkungen zu 
Dr. M. Wertner «Königliche Nemanjiden» 13 : 23—27). LAZAREVIC 
ISTVÁN, a kivel most foglalkozik, 1389—1427-ig uralkodott, uralkodásának 
első évei tehát olyan időbe esnek, a mikor a magyaroknak ugyancsak 
okuk volt feszült figyelemmel kisérni a szerb fejedelem magatartását* 
1389-ben volt a válságos rigómezei ütközet, a mely LAZAKEVIC ISTVÁN 
atyjának az életébe került, 1393-ban bukott el a bolgár birodalom, 
1396-ban volt a borzasztó nikápolyi csata, csak 1402-ben szabadította 
meg az angorai csata a keresztény világot az első nagy ijedtségtől, a 
melyet a törökök neki okoztak. E csata után LAZAEEVIÓ ISTVÁN, a ki 
addig kénytelen-kelletlen a törökök hűbérese volt, határozottan a törökök 
ellen fordul és ZSIGMOND királyunkkal szövetkezik, a ki átadja neki Bel
grádot. LAZAEEVIÓ ISTVÁN megerősíti Belgrádot (életírója behatóan leírja 
a várost, épületeit, erődítéseit, a kereskedők kiváltságait). — De nem 
folytatom, már a mondottakból is világos, hogy STANOJEVIC nagy készült
séggel írt értekezése a mi történetíróinkra, különösen azokra, a kik ZSIG
MOND király korával foglalkoznak, mennyire érdekes lehet. 

Harmadik helyen áll KOLESSA értekezése (DialectologiscJie Merk-
male des südrussischen Denkmales «Zitije sv. Savy»), a mely általáno
sabb természetű, mint a czíméből sejthető. KOLESSA t. i. már az előbbi 
kettős füzetben megjelent első közleményében leírta azt a codexet, a 
melyből kiindul, ebben a nagyobbik második részben nem mozog már 
ilyen szűk körben, hanem egészen általában foglalkozik azokkal a hang
tani tüneményekkel, a melyek a régi délorosz nyelvemlékeket megkülön
böztetik az északorosz nyelvemlékektől, úgy hogy itt már a Zitije sv. 
Savy csak véletlen kiinduló pontul szolgál. Bánk nézve a csángó nyelv
járás szempontjából, a melyben tudvalevőleg s helyett sz, zs helyett z 
járja, érdekes egy az 505.1. említett rokon tünemény: «Die Verwechse-
lung, mondja KOLESSA, des ^ [cs] mit n; [ez] a; [zs] mit 3 [z), welche den 
altén Mundarten von Novgorod, Pskov und Polotsk-Smolensk-Vitebsk 
eigen war, kommt auch, obwohl sehr selten, in manchen galizisch-wol-
hynischen Denkmálern vor. In spárlichen Überresten findet man diese 
Erscheinung in manchen galizischen und wolhynischen Mundarten noch 



ARCHÍV FUR SLAV. PHILOLOGIE. 117 

gegenwártig.» Látni való, hogy a tünemény az oroszban nem szakasztott 
ugyanazokon a hangokon mutatkozik, mint a csángó nyelvben, de rokon
sága szembeötlő: az oroszban csak úgy mint a csángóknál z-t találunk 
egyes vidékeken i (g$) helyett, de már s (s) helyett alig hallani s (sz)-t 
az oroszban (1. KOLOSOV Obzor zvukovyeh i formalínych osobenostej narod-
nago russkago jazyka 187.1.), míg a csángóknál megint cz-t nem hallunk 
cs helyett, a mire pedig orosz tájszólásokban elég példát találunk, jóval 
többet mint pl. a i-ből lett z-re (1. i. h. 183—186.1. és OGONOWSKI Studien 
auf dem Gebiete der ruthenisclien Sprache 75.1.). Hasonló tüneményeket 
találni más szláv nyelvekben is, így az alsó-lauziczi szerb nyelvben, a 
horvát nyelvben a dalmát part mentén fekvő szigetekben stb., még pedig 
egyes helyeken következetesebben is, mint akár a csángóknál, akár az 
említett orosz tájszólásokban, így p. o. lengyel nyelvjárásokban (1. Miklo-
sich Vergl. Gramm. I.2 549.1.: «In den dialekten des p. werden die 
laute ez [= cs], z, s, dé so wie im schriftdialekte gesprochen oder sie 
lauten wie c, z, s, dz: diese dialekte nennt man die mazurischen»). 
Hogy e tünemény hol magyarázható idegen befolyásból és hol fejlődött 
önállóan, azt minden egyes esetben gondos kutatás tárgyává kell tenni, 
de nem árt arra rámutatni, hogy e tüneménynyel magával itt is, ott is 
roppant nagy területen szétszórva találkozunk. 

Az eddig említett három nagy értekezésen kívül még két érte
kezést találunk. Az elsőben POLÍVKA Zur Geschichte des Physiologus in 
den slavischen Literaturen ez. alatt egy a XVI. században írt szerb kéz
irat tartalmát összehasonlítja a Physiologus többi szláv versióival, a 
másodikban VONDRÁK egy hóbortos könyvecskét ismertet, a mely a gla-
golita írást a grúziai írásból akarja megfejteni. Maga VONDRÁK fölhasz
nálja ezt az alkalmat, hogy új theoriát állítson föl a glagolita írás kelet
kezéséről : Ő azt hiszi, hogy CYRILL egy pár jelt a szamaritán írásból vett 
át. A sok kétséges értékű fejtegetés után figyelmet érdemel a még be 
nem fejezett czikk utolsó kikezdésében az a józan megjegyzés, a melyet 
MIKLOSICH állítása czáfolására tesz, mintha a gyakran balfolé néző glago
lita betűk abból volnának magyarázhatók, hogy a régi görögök jobbról 
balra írtak: VONDRÁK GARDTHAUSEN-ra hivatkozva konstatálja, hogy a 
görögök már Krisztus születése e l ő t t az V. században tértek át a bal
ról jobbra való írásra! 

Idáig bizonyosan a szakembereknek is csak nagyon kis része fogja 
az Archiv e füzetét egészen elolvasni, olyannyira speciális körben mo
zognak az értekezések; innen tovább a füzet végéig a nemszakértő is 
sokat elolvashat a legnagyobb érdeklődéssel, annyira tágul egyszerre a 
szemhatár, olyan élénk, változatos az elénk táruló kép. A 25 rövid könyv
ismertetés előtt, a mely sok és sokféle, sok nyelven szóló szellemi mun-
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káról ad nekünk hírt, ott találjuk bokrétába kötve egy rendkívüli ember 
életéről és munkásságáról megjelent újabb munkák áttekintését. MURKO-
Die Literatur zum hundertjáhrigen Jubiláum P. J. Safarík's czím alatt 
rendkívül elevenen, itt-ott egyenesen huszárosán ismerteti a híres SAFARÍK-
ról születése 100-ik évfordulója alkalmából megjelent irodalmat, egy-egy 
értekezésbó'l közöl is sok érdekes dolgot, úgy hogy a csaknem 30 lapra 
terjedő' ismertetés elolvasása, ámbár igen tanúságos, egy pillanatig sem 
fárasztó. Első helyen és legbehatóbban foglalkozik MUEKO azzal a kitűnő 
tanulmánynyal, a melyet JIRECEK KONSZTANTIN, Safarík méltó unokája, 
írt nagyapjáról {Safafík mezi Jihoslovany «Safarík a déli szlávok közt», 
Prága, 1895. 144 1., megjelent az Osveta 1895. évf. 5—12. sz.). Eánk 
nézve ez az alapos tanulmány azért kiválóan érdekes, mert SAFARÍK első 
korszakával foglalkozik, a mikor még itthon, Magyarországban élt és 
működött, benne egyebek közt az akkori Újvidék rendkívül érdekes le
írását találjuk. SAFARÍK mindenesetre nagyon sokat köszönhet az újvidéki 
tartózkodásnak (az újvidéki szerb gymnasium tanára, egy időben igaz
gatója is volt), de sok csalódás is érte itt, nem csoda tehát, ha keserű
sége néha drasztikus kifejezésekben tör ki, pl. mikor a «kutyafejű» szer
zeteseket és kereskedőket emlegeti. Rendkívül jellemző', hogy SAFARÍK, 
a ki 14 évig élt Újvidéken (1819—1833), és a ki a szerb irodalom iránt 
annyira érdeklődött és annyit tett a régi szerb irodalom földerítésére, 
még Belgrádig sem jutott el! Az igaz, nem a mai vasutas világban élt, 
de meg Belgrád sem volt az, a mi ma, a szerb irodalom középpontja. 
Mielőtt elhagyjuk JIRECEK érdekes könyvét, hadd álljon itt Safarík jel
lemzésére egy pár nyilatkozata, a melyet MURKO JIRECEK tanulmányából 
idéz : Ohne politisches Lében, írja SAFARÍK, sind die Völker Nuüen ; im 
Norden ist das Volk nichts, gar nichts oder vielleicht noch tueniger als 
nichts. Unter dem 60. Grad wird ein slavisches Athén nie entstehen; 
denn ohne Freiheit gibt es kein Athén (562.1.). 1833. decz. 26-ikán ezt 
írja: Ich meinerseits schatze den aussterbende?i Lausitzer und den Bul
gár en eben so hoch wie den machtigen Russen, und bemerke mit Be-
dauern, dass dieRussomanie auch einige Slovaken so sehr ergreift,was zu 
nichts Gutem führen kann . . . Wir sind schon ganz in die Russen ver-
narrt und sehen nicht, dass wir zu Hause zu Grundé gehen und dass sie 
sich soviel um uns kümmern wie um den vorjáhrigen Schnee (563.1.) 
Más helyen meg azt olvassuk: meinem Herzen ist der arme Russniake 
gewiss ebenso viel werth wie der machtige Russe (u. o.). JIRECEK kiváló 
munkája után MURKO més; kicsikét hosszabban időzik annál a kötetnél, 
a melyben SAFARÍK-nak BoDjANSKij-jal és G-RiGORovic-csal folytatott leve
lezése jelent meg (a kötet 232 lapot foglal magában, nem «1232»!). 
MURKO ismertetésén csak az 566. lapon álló részére akarom fölhíni az 



AKCHIV FÜE SLAV. PHILOLOGIE. 119 

olvasó figyelmét, a hol a tótoknak a csehekkel való irodalmi közösségből 
történt kiválásának okairól beszél, és a hol SAFAEÍK egy érdekes nyilat
kozata olvasható, a melyet 1845-ben Prágából t e t t : In Illyrien ist lite
rarisch alles still und todt; dort politisiert, streitet und rauft alles vom 
Kind bis zum Greis. Von der serbischen Literatur wissen wir hier nichts, 
als ob sie nicht in der Welt wäre. 

Ezek után MUEKO gyors tempóban végig megy sok kisebb-nagyobb 
dolgozaton, a melyeket lehetetlen névleg is fölemlítenem, csak a Politik 
1895. 130. számában, május 12-én megjelent tárczaczikket nevezem meg 
külön, mert német nyelven van írva és így tágabb körben hozzáférhető, 
írta pedig a már említett nagy tudományú JIEECEK KONSZTANTIN, MUEKO 
úgy itél róla, hogy «ein hübsches und erschöpfendes Feuilleton». Külö
nös érdeklődéssel olvassuk azt, a mit MUEKO azokról a czikkekről ír, a 
melyek a tótoknál jelentek meg, hiszen SAFAEÍK Ő közülök való. I t t két 
intim részlet ragadja meg figyelmünket, SAFAEÍK szülőhelyének érdekes 
leírása (571. 1.) és a SAFAEÍK név etymologiája. Az utóbbira vonatkozó 
helyet szóról szóra kiírom MUEKO czikkéből: «Zur Etymologie des Na
mens S. stellt er [SKULTETY Slovenské Pohl'ady 1895] eine bemerkens
w e r t e Hypothese auf. Dass derselbe mit dem deutschen «Schaffer» 
zusammenhangt, dürfte keinem Zweifel unterliegen, aber wir erfahren, 
dass die Aufseher bei Hochöfen, die «slavische» genannt wurden, safari 
hiessen; es sei nicht ausgeschlossen, dass ein Vorfahre S.'s so ein sáfár 
war.»*) De mind ennél érdekesebb az egész 573. lap, a hol újra szóba 
kerül a tótok irodalmi elszakadása a csehektől. Az 574.1. érdekes adatokat 
tudunk meg arról, hogy mikép támogatták SAFAEÍK-ot Oroszországból 
könyv- és pénzküldeményekkel, hogy a szláv régiségekről szóló korszak
alkotó munkáját megírhassa és kiadhassa. Az 577. laptól kezdve egészen 
az 583. 1. közepéig MUEKO azzal a feszült viszonynyal foglalkozik, a mely 
SAFAEÍK és KOPITAE, e két nagy tudós közt fönforgott és annyi árnyékot 

*) Valaki hajlandó lehetne a tót sáfár szót a magyar sáfár-hói szár
maztatni. Az egyenlő jelentés (a fönt említett specialis jelentést is meg
találjuk a magyarban, 1. NySz. koh-sáfár «hüttenmeister, hüttenaufseher») 
meg a szó hangtani alakja is (*sáfár-ból is sáfár lett volna, mert két hosszú 
hangzó tót szóban nem szokott egymásra következni, az -ár képző pedig 
mindig hosszú) e magyarázat lehetősége mellett bizonyítanak. De ha meg
fontoljuk, hogy a német nyelv a tót nyelvben sokkal régibb és mélyebb 
nyomot hagyott, mint a magyar, és hogy más szláv nyelvekben is meg
találjuk az ófn. scaffáre «Schaffer» mását (cs. sáfár, 1. szafarz, kis ós fehér 
orosz safar, szlovén safar) valószínűbbnek fogjuk találni a némettől való 
átvételt. 
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vet a fejlődésben levő szláv philologiára, hogy VOLF -— igaz, szörnyű 
túlzással és semmivel sem igazolható általánosítással —, mikor a szla
visták tudományos működéséről kellene beszélnie, csak «alattomban 
működő gyarló irígykedésüket» tartja említésre móltónak (NyK 25: 
246). E fejezet után már csak másfél lapig tart MURKO érdekes értekezése, 
de e pár sorban is sok talpra esett megjegyzést találunk, mégis vissza 
kell arra térnem, a mivel kezdtem : MURKO nagyon elevenen ír, de nem 
mindig elég higgadtan, azért bár mennyire is ajánlhatom érdekes czikké-
nek elolvasását mindenkinek, a ki SAFARÍK kimagasló személye iránt 
érdeklődik, figyelmébe ajánlom az olvasónak JAGic-nak a czikk végén 
tett következő megjegyzését: Eine allseitige Wurdigung jener denkivür-
digen Zeit und Menschen ist heute kaum noch möglich: daher abweichende 
Ansichten. Ich möchte nur auf das BedenklicJie hinweisen, ivenn man 
vereinzelte briefliche Aeusserungen rerallgemeinert, um sie als Charakter-
züge zu verwerthen. (584 1.) 
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