
Ismertetések és bírálatok. 
Ujabb pbonet ikai irodalom. 

Hermann Breymann, Die phonetiscJie Literatur von 1876—1895. Eine 
bibliographisch-kritische Übersicht. Leipzig. A. Deichert. 1897. 

Otto Bremer, Deutsche Phonetik. (Grammatiken deutscher Mundarten, I.) 
Leipzig. Breitkopf u. Härtel. 1893. 

Wilhelm Vietor, Elemente der Phonetik des deutschen, englischen und fran
zösischen. 3. Auflage. Leipzig. O. R. Reisland. 1894. 

H. Klinghardt, Artikulations- und Hörübungen. Praktisches Hülfsbuch der 
Phonetik für Studierende und Lehrer. Cöthen. Otto Schulze. 1897. 

BREYMANN könyve a legjobb tanúbizonysága, mily gyors haladás
nak indult a phonetika tudománya az utolsó 20 év folytán, s mily nagy 
befolyással volt egyrészt a nyelvtudomány fejlődésére, másrészt a modern 
nyelvek tanítására. BR. nem írja meg a phonetika történetét; e helyett 
összeállította az 1876 óta megjelent phonetikai tárgyú munkáknak és 
értekezéseknek lehetőleg teljes bibliographiáját. A nagyobb munkák tar
talmát részletezi; majd néhány jellemző szóval idézi a róluk megjelent 
bírálatok ítéletét; s csak ha szükséges, közli végül a maga megjegyzéseit. 
Ez az eljárás a legalkalmasabb arra, hogy teljes elfogulatlansággal s 
pártatlanul tájékoztassa a kutatót a megjelent müvekről. Könyve két 
részből áll; az elsőben az általános phonetika körébe tartozó, a második
ban pedig az egyes nyelvek phonetikáját tárgyaló dolgozatokat állította 
•össze. Ε második részben legteljesebb a franczia, a német és az angol 
nyelv kiejtéséről szóló munkák lajstroma; a magyar, finn és a török 
nyelvek köréből csak azokat a dolgozatokat tudja elsorolni, melyek német 
nyelven jelentek meg. 

KezdŐ évül helyesen választotta BREYMANN 1876-ot; SIEVERS 
Grundzüge der Lautphysiologie ez. munkájának megjelenésével lép a 
phonetika a nyelvtudomány szolgálatába. A hangok képzésével, a beszélő 
szervek élettanával előbb is sokan foglalkoztak, de csak ritkán nyelvészeti 
szempontból. Egyrészt physiologusok, mint BRÜCKE és CZERMAK, másrészt 
természettudósok, mint HELMHOLTZ, előkészítették a talajt a további 
munkálkodás számára. Midőn a nyelvtudósok körében mind erősebb 
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meggyőződéssé vált, hogy az élő nyelveknek tudományos és a legapróbb-
részletekre kiterjedő elemzésére kell a nyelvek történeti vizsgálatát ala
pítani, s hogy másrészt a modern nyelvek tanításában is nagy súlyt kell 
fektetni a helyes kiejtés ismeretére, egyszerre fellendült a phonetika, 
mint önálló tudományszak. Az elmúlt 20 év folyamán nagy változáson 
ment át a phonetika módszere, s e fejlődést igen érdekesen világítja meg 
BR. könyve. A physiologia tudományából válva ki, kezdetben a hangok 
képzésmódja volt majdnem egyetlen tárgya a phonetikai vizsgálódásnak. 
A biztos eredmények megállapítását nagyon megnehezítette, hogy 
beszélő szervezetünk egyes részeinek működését a nagyon is ingatag 
egyéni érzésre kellett bízni, s a különböző hangok összehasonlítására 
sem volt más eszközünk, mint a fül. A phonetikailag kellőleg gyakorlott 
fül igen nagy szolgálatokat tehet mindig; kétes esetekben azonban 
szükség van biztosabb ós elfogulatlanabb biróra is. HELMHOLTZ nagy
fontosságú vizsgálatai nyomán (Die Lehre von den Ibnempjindungen) 
egyes nyelvészek, különösen TRAUTMANN, figyelembe vették a hangok 
akusztikai elemzését is. 

Aszubjectiv elemzés elégtelensége arra kényszerítette a phonetiku-
sokat, hogy biztosabb és pontosabb eszközöket keressenek az egyes han
gok minőségének és képzésmódjának megítélésére, s arra törekedjenek, 
hogy az akusztikai és physiologiai vizsgálódások körében használt eszkö
zöket, készülékeket a phonetika javára is értékesítsék. A mesterséges 
szájpadláson kívül, melyet magam is használtam (vö. NyK. 21 : 130) 
pontos mérő és ellenőrző eszközök használatával igyekeznek a phoneti-
kát szilárd, természettudományi alapra helyezni. LERMOYER, HENSEN, 
HERMANN L. és legújabban EOUSSELOT kutatásai egész új irányt adnak a 
phonetikának és új czélokat tűznek ki számára. A készülékek, melyeket 
e tudósok használnak, ellenőrzik és lerajzolják beszélő szervezetünk 
minden egyes részének működését s megőrzik a kiejtett hangot is, fel
jegyezve a hang rezgésének hullámvonalait.*) A physiologiai és akuszti
kai vizsgálódások egyesítésétől várhatjuk tehát csak az élő beszédnek 
oly pontos elemzését, melyre a nyelvtudomány bátran és szilárdan 
építhet. 

Minél több tudománynyal érintkezik a phonetika, annál nehezebb 
a vele való foglalkozás, s annál könnyebben lehetséges, hogy a kutató 
egyik vagy másik irányban egyoldalúságba téved. Joggal utal rá BREY-
MANN (13G. 1.), hogy mily sokféle ismeretet kell kívánnunk a phonetika 
mai művelőjétől. A beszélő szervek anatómiai ós physiologiai ismeretén 

*) Néhány üynemű kísérletről a NyK. 23. kötetében (221—224 L> 
adtam hírt. 
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kívül jártasnak kell lennie az akusztikában is, éles zenei hallással kell 
bírnia, hogy megismerje a hallott hangot s a hanghordozás, a hang
súly zenei elemeit, foglalkoznia kell psychologiával és biológiával, hogy 
& nyelvbeli jelenségek okait is kutathassa, s végül — a mit tán először 
kellene említeni — otthonosnak kell lennie a nyelvtudomány terén is. 

A legutóbbi években megjelent phonetikai munkákon meglátszik 
e tudomány újabb haladásának jótékony hatása, de egyúttal az is, hogy 
a kutató könnyen tévedhet egyoldalúságba. BREMER akusztikai alapra 
fekteti a német nyelv phonetikájának tárgyalását; KXINGHARDT csakis a 
liangok képzésének módját tárgyalja, nem is ír rendszeres phonetikát, 
hanem csak a beszélő' szervek és a fül gyakorlására ad praktikus útmu
tatást ; VIETOR a hangok képzése módjára alapítja osztályozásukat és a 
tárgyalás menetét, e mellett phonetikájának legújabb kiadásában kellő 
figyelemmel van a hangok akusztikai sajátságaira is, úgy hogy az ő 
könyve a legalkalmasabb segédeszköz, hogy a kezdőt a phonetika ele
meibe bevezesse. 

BREMER könyve első kötete a Grammatiken Deutscher Mundarten 
•ez. gyűjteménynek s czélja, hogy a kezdőnek útmutatást adjon, mikép 
kell saját kiejtését, valamint másoknak beszédét helyesen megfigyelnie. 
A mű négy részre oszlik. A bevezetésben BREMER megállapítja a phone
tika körét és czélját, s igen helyes különbséget tesz az elméleti és a 
gyakorlati phonetika között: «Die theoretische Phonetik, welche sich 
Selbstzweck ist, ohne nach ihrer Verwendung im praktischen Lében zu 
fragen, muss g l e i c h m á s s i g a l l é Faktorén, welche zum Sprechen 
überhaupt gehören, in den Kreis ihrer Untersuchung ziehen. Die prak-
tische Phonetik, derén Zweck ausserhalb ihrer selbst liegt, welche keine 
selbstándige, sondern nur eine Hülfswissenschaft ist, bescháftigt sich 
vorzugsweise mit denjenigen Sprechfaktoren, derén Wirkung man ken-
nen muss, um sich der Vorgánge beim eigenen Sprechen bewusst zu 
werden und die Sprache anderer nachbilden zu können.» Ezután szól a 
phonetika viszonyáról a nyelvtudományhoz, a psychologiához és az 
akusztikához. A második részben a beszélő szerveket és működésüket 
ismerteti. A harmadik részben (Die akustische Wirkung der Tatigkeit 
unserer Sprechiverkzeuge) akusztikai alapon osztályozza és tárgyalja a 
német nyelv hangjait; végül a negyedik részben bemutatja a német 
nyelvjárások feljegyzésére szolgáló phonetikus irását. 

BREMER tárgyalásmódja világos ós igen érdekes; mégsem hiszem, 
hogy kellőleg tudná szolgálni azt a czélt, melyet maga elé tűzött. 
A praktikus phonetika, melynek feladatát nagyon jól határozta meg, 
a hangok képzése módját kell, hogy első sorban figyelembe vegye ; erre 
biztosabban és pontosabban lehet építeni, mint akusztikai hatásukra. 
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A hallott hangok utánzása is sokkal könnyebb, ha a képzés módjának 
pontos ismeretén alapul, mint ha csak az akusztikai hatást követheti. 
Maga BREMER is több helyen bevallja, hogy a száj üregének különböző 
alakítása ugyanazt az akusztikai hatást keltheti. Legjellemzőbb a mi t 
az s (magyar sz) képzéséről mond: «Giebt man z. B. von einem be-
stimmten s an, es habé den Eigenton h'", so ist damit die Artikulation 
noch in keiner Weise gégében, weil man ein s anf h ' " an verschiedenen 
Stellen der Alveolen, mit verschiedener Lippenöffnung und mit ver
schiedenen Stellen der Vorderzunge artikulieren kann.» (125. 1.) Igen 
érdekes az a táblázatié (170. 1.), melyben összeállítja, hogyan állapítot
ták meg az eddigi kutatók a magánhangzók alaphangját (Eigenton). 
Oly különbség van az egyes megállapítások közt, hogy ennek alapján egy 
nyelv, vagy pedig egyes nyelvjárások kiejtését megállapítani épen nem 
lehet. BREMER nagyon is belemerül a magánhangzók akusztikai saját
ságainak vizsgálatába, a mivel igen megnehezíti, hogy a kezdő fejtege
téseit követhesse s a maga kutatásai alkalmával értékesíthesse. Előadá
sát megnehezíti az is, hogy a német nyelv hangjainak tárgyalását nem 
a legegyszerűbb és legtisztább zenei elemen, a zöngén kezdi, hogy a 
zönge hangok után térjen át a legösszetettebbekre, t. i. a zöngés és 
zöngenélküli hangokra, hanem ép az ellenkező utat követi. 

Egyes nyelvek és nyelvjárások phonetikáját a hangok képzése 
módjára kell alapítani; a képzés módjának pontos ismerete alapján lehet 
csak utánozni a hallott hangokat, s ha a képzés módja egyforma, az 
akusztikai hatás sem lehet nagyon különböző. VIETOR phonetikája, mely 
alig 10 év alatt már harmadik kiadást ért, physiologiai alapra helyezi a. 
hangok osztályozását és a tárgyalás módját; e mellett kellő figyelemmel 
van a hangok akusztikai hatására is. 0 sem általános phonetikát ír, 
hanem csak a német, angol és a franczia nyelv hangjait és kiejtés
módját mutatja be. A beszélő szervek rövid leirása után a hangok elem
zésére tér át, először a gége, azután a szájüreg működéséről szólva. 
A második részben (Das Sprachgefüge) a hangok összetűzésének mód
ját, a szótagok s az összefüggő beszéd alakulását tárgyalja. 

A hangok egyes csoportjait tárgyalva, először általánosságban 
ismerteti képzésük módját s ha szükséges, akusztikai hatásukat is; azután 
elemzi előbb a német, majd az angol, végül a franczia nyelv megfelelő 
hangjait. Minden fontosabb kérdésben kiterjeszkedik az eddigi vélemé
nyek ismertetésére, úgy hogy az olvasót a phonetika egész irodalmá
ban tájékoztatja; így pl. a magánhangzók osztályozásáról szólva, meg
jegyzései a kérdés egész történetévé nőnek ki, melyben végig kiséri a 
kérdés fejlődését HELLWAG háromszögétől BOTJSSELOT kísérleteiig (4-1— 
65. L), A kezdőre nézve igen hasznosak a könyvhöz csatolt függelékek 
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is. Az elsőben összeállítja a német, angol és franczia nyelv phonetikai 
irodalmának minden érdemesebb termékét; a másodikban (Phonetische 
Alphabete) bemutatja az eddig használt nevezetesebb phonetikus írás
módok hangjeleit; a harmadikban (Wortregister) azokat a német, angol 
és franczia szavakat állítja betűrendbe, melyeknek kiejtése a könyvben 
megtalálható ; az utolsó függelék pontos tárgymutató. 

A világos és könnyen áttekinthető tárgyalásmód, mely VIETOB, 
könyvét jellemzi, a legalkalmasabb segédeszközzé teszi a phonetika ele
meinek tanulmányozására s egyúttal a német, angol és a franczia nyelv 
hangjainak megismerésére. Nem úgy vezeti be a kezdőt ez új tudomány
szak körébe, mint BREMER, hogy csak az író véleményét látja s a függő, 
eldöntetlen kérdéseket nem is sejti; hanem tájékoztatja a múlt és a jelen 
munkásságáról, megismerteti a múlt tévedéseivel, hogy annál többre 
becsülje a felismert igazságot. A maga lábára állítja az olvasót, hogy ha 
akar, önállóan tudjon továbbhaladni. 

KXINGHARDT könyve nem teljes phonetika, hanem, mint czíme is 
mutatja, segédkönyv azok részére, a kik a hangok képzése módjával be
hatóbban akarnak foglalkozni. Ép ezért ez sem való a kezdő kezébe; 
csak az forgathatja haszonnal, a ki már otthonos legalább a phonetika 
elemeiben s gyakorolni akarja beszélő szerveit a különböző hangok 
gyors és pontos képzésében. KLINGHARDT a beszélő szervek egyes részei
nek működését tárgyalja, és pedig két különböző szempontból: először 
midőn a nyelvben nem használt hangokat hoznak létre (Nichtsprachliche 
Artikulationen und Schalle), mint pl. a köhögés, nevetés, horkolás, 
hörgés stb.; másodszor, midőn a nyelvben használt hangokat hoznak 
létre (Sprachliche Artikulationen und Schalle). Külön vizsgálja a beszélő 
szervek egyes részeit is, mint a gége, az ínyvitorla, alsó állkapcza, nyelv, 
ajak; leirja működésüket s a velük képzett hangokat. Természetes, hogy 
ily módon ugyanarról a hangról különböző helyeken is kell szólnia s 
nem adhat világos áttekintést a beszélő szervek együttes működéséről. 
Hanem a ki VIETOR könyvét alaposan áttanulmányozta, sok hasznos 
útbaigazítást találhat ebben is, különösen arra nézve, hogy hogyan kell 
az egyes hangok képzését gyakorolni s beszélő szerveink működését 
ellenőrizni. Csakis ilyen szempontból ajánlhatom e könyvet azoknak a 
figyelmébe, a kik nem elégszenek meg, ha általános tájékozódást szerez
tek a phonetika körében, hanem az egyes hangok képzésében tudatosan 
fel is akarják használni beszélő szerveik működését. 

BALASSA JÓZSEE. 
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A r c h í v f í i rs lavischePhi lologr ie . X V I I I . Dríttes und viertes Hefi 1896. 

n. 
Áttérek azokra a könyvismertetésekre, a melyek nem csoportosul

nak, mint az előbb említettek egy kérdés körül. Én sem akarok kapcso-
atot helyreállítani köztük, hanem abban a sorrendben, a mint az olvasó 

lapozás közben találja, gyorsan végig sietek rajtok, meg-megállva, a hol 
valamit találok, a mi figyelmet érdemel; az egyszerűség kedvéért a 
könyvismertetéseket a folyó szám alatt idézem (61 -85) , a mely élükön 
található. 

GEBAUEEnagy történeti cseh nyelvtanából megjelent a hangtan után 
az alaktan első része (61. sz.). KÁBÁDÉIG VÜK összegyűjtött kisebb nyelv
tani es polemikus iratainak kiadása serényen halad, megjelent a II. kötet 
2. es III . k. 1. füzete (62. sz.). STEOHAL nagyobb tanulmányt írt a fiumei 
horvát nyelvjárásról (64. sz.), melylyel már régebben is foglalkozott; 
ránk nézve érdekes, hogy ebben a nyelvjárásban c, s, i helyett c, s, z-t 
ejtenek (1. font KOLESZA értekezéséről írt ismertetésemet). Nagyon érde
kes, a mit JAGIÓ a 65. sz. a. arról az ádáz harczról mond, a mely Cseh
országban a königinhofi kézirat hitelessége körül még mindig folyik, 
illetőleg újra hevesebben föllobbant: «Es ist weder meine Aufgabe, 
mondja JAGIÓ, noch reichen meine Kenntnisse dazu aus, um nach der 
realen^nhalthch-bildlichenSeite die schreiende Unechtheit derKönigin-
hoíer Handschrift ins gehörige Licht zu stellen. Ich muss aber bemer
j e n d a s s nur auf d i e s e m Wege den grösseren Kreisen des böhm. 
^ublicums allmáhlich das Licht aufgehen wírd - man darf sich jedoch 
mcht uberstürzen und verlangen, dass die ganze Welt auf einmal die 
Ji. H. uber Bord werfen soll, weil sie die massgebenden Philologen nach 
langerem Zögern verurtheilt habén . . . Nein, Dr. Flajshans hat mit 
semer Vertheidigung in den Augen jener, die ihn für einen tüchtig ge-
scnulten Philologen hielten, sehr viel verloren, ohne die K. H. gerettet 
ZU lTu ' 81G Í 8 t u n r e t t b a r v e ^oren , nur freilich, ich wiederhole es, 
mcht blos aus grammatischen oder philologischen Grundén.. (593.1.). 
JAGIC e helyen két nagy értekezésről szól, az egyiket FLAJSHANS, Gebauer 
tanítványa, írta, a másik GEBAÜEB feleletét tartalmazza. Mindenkit, a 
ki GEBAUEB érdemeit ismeri, hangyaszorgalmát és példás lelkiismeretes
séget, csak szomorúsággal tölthet el az a tény, hogy sokan tudatlanság
ból, mások jellemtelenségből annyi keserű perczet okoztak az amúgy is 
beteges tudósnak, a ki elég bátor, hogy a legszenvedélyesebb támadások-
Kai szemben is immár több mint tíz év óta védi az igazságot elavult 
előítéletek ellen. Hadd álljon itt JAGic-nak még egy megjegyzése, a melyet 
a mar font említett 61. sz. a. írt ismertetésben találunk: «Die Gegner 
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Gebauer's — es ist traurig genug, dass noch von solchen geredet werden 
darf — sollten aus dieser peinlichen Gewissenhaftigkeit des unermüd
lichen Eegistrators der böhmischen Sprache die Ueberzeugung schöpfen, 
dass es ein Leichtsinn, um nicht zu sagen Beschränktheit, war, von 
einer Normalgrammatik Gebauer's zu sprechen, womit man offenbar 
eine subjective, willkürliche Zurechtlegung der sprachlichen Thatsachen 
bezeichnen wollte, die niemandem ferner lag und liegt als dem Verfasser 
dieser «Mluvnice historická» [«történeti nyelvtan»]. Nein, Prof. Ge
bauer geht mit solcher Gewissenhaitigkeit auf alle Erscheinungen der 
böhmischen Sprache im langen Verlauf ihrer Geschichten ein, dass wer 
so manche von ihm verzeichnete Thatsache tendenziös ausbeuten will, 
geradezu gegen ihn selbst Waffen schmieden kann, die ihm jedoch nichts 
anthun werden» (586. 1.). 

Figyelemre méltó, mikép értelmezi JAGIC az 594·. s k. 1. a Pannónia 
fogalmat, azét a Pannoniáét, a melyben az ószlovén nyelvnek ugyan 
nem hazáját, de igenis első irodalmi használatát kell keresnünk: [Ich] 
«möchte auch bei dieser Gelegenheit nochmals betonen, dass man unter 
Pannonién und pannonisch nichts Festes und Einheitliches, keinen 
gleichartigen localen Einflüssen Ausgesetztes sich vorstellen soll. Es 
scheint vielmehr, dass wir in Pannonién ungefähr drei Zonen sprach
licher Einflüsse auf das von Süden hingebrachte «Altslovenische» an
zusetzen haben: eine nordpannonische (bis nach Mähren hinein, im 
heutigen geographischen Sinn), eine südwestpannonische (vonPlattensee 
bis über die Drave reichend) und eine ostpannonische, die sich gegen 
Dacien hin und südlich bis an die Donau ausdehnt und zu den nächsten 
Nachbaren jenseits der Donau (und Save ?), zu den sogenannten bulga
rischen Slovenen in allerlei Beziehungen standen. Unsere ältesten, so
genannten echten pannonischen Denkmäler gehören wohl durchgehende 
der ersten und zweiten Zone an.» Alapos megfontolást és beható meg
vizsgálást érdemel JAGic-nak az az állítása, hogy Johannes, bolgár exarcha 
nyelve nem az eló'tte meglevő egyházi szláv könyvekből mesterségesen 
eltanult nyelv; VoNDRÁK-nak ezt a fölfogását JAGIC határozottan vissza
utasítja: «Das glaube ich aber nicht, mondja az 597. 1., schon darum, 
weil aus der Sprache der Werke Exarch's ein eigner frischer Zug weht, 
der im Ganzen und Grossen zwar viele Berührungspunkte zum Altslove-
nischen der ältesten Uebersetzungen zeigt, doch vielfach seine eigenen 
Wege geht . . . ich möchte der Sprache Exarch's eine grössere Origina
lität, folglich auch grössere Beweiskraft bezüglich der Bestimmung der 
alten Dialectverhältnisse zuerkennen, ich finde in seinen Werken, muta
tis mutandis, d. b. nach Entfernung jener späteren Züge, welche die 
Zeit durch Abschriften hineingebracht hat, ein hochwichtiges, präch-
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tiges Stück des sprachlichen Lebens auf der Balkanhalbinsel zu Ende 
des IX. Jahrh. in einem Umfang, den wir geographisch noch nicht genau 
bestimmen können.» 

A 70. sz. a. JAGIC is foglalkozik, ámbár csak egészen röviden SAFARÍK-
nak BoDjANSKU-jal és GraöOROvic-csal folytatott és nemrég közzé tett 
levelezésével. Érdekesek következő szavai: «Wie immer sind die Briefe 
Safah'k's voll des lebhaftesten Interesses für alle grossen und kleinen 
Fragen des allgemeinen Literatur- und Culturfortschrittes. Er war in 
der That jener Brennpunkt, in welchem sich das ganze geistige Leben 
der West- und Südslaven vereinigte und von da aus nach Bussland 
Strahlen warf. Hätte es damals einen gleichmässig leuchtenden Mittel
punkt in Bussland gegeben, so würde die slavische Philologie ohne 
Zweifel glänzendere Besultate erzielt haben, als es faktisch der Fall war.» 

A 71. sz. könyvismertetés fejéül a következő bibliographiai adatot 
olvassuk: Zizrií i trudy M. P. Pogodina. Nikolaja Barsukova. Kniga 
desataja S. Peterburgu 1896, 8°, XV. 683, azaz Pogodin Mihály élete és 
művei. IrtaBarsukov Miklós. T i z e d i k kötet. Szt.-Pétervár 1896, 8-r., 
XV. 583! Ε rengeteg munkának ez a 10-ik kötete 1848. és 1849. évet 
foglalja magában. Nagy élénkséggel apostrophálja JAGIC ' a következő 
szám alatt, a hol Zukovskij tavaly közzé tett levelezését ismerteti meg 
egy pár szóval, e szeretetreméltó orosz költő viszontagságos életét. 
«Namentlich wäre es wünschenswerth, mondja JAGIC, endlich auch seinen 
Briefwechsel mit der Maria Protasova, seiner angebeteten, so innig, so 
ideal geliebten Masa in vollem Umfang lesen zu können. Schon die 
wenigen Briefe, die B. STABINA vor Jahren gebracht hatte, gehören 
zu den glänzendsten Seiten eines Herzensromans, dessen Mittelpunkt 
Zukovskij bildete : was ist La confession d'un enfant du siecle von 
Alfred de Musset im Vergleich dazu ?» Az idén a híres GROT JAKAB-nak 
PLETNEV (olv. Pletnyof)-val 1842—1846 folytatott levelezése jelent meg 
két vaskos kötetben, a mely Oroszország és Finnország akkori szellemi 
életének megismerésére fontos forrás. A 75. sz. könyvismertetést, a mely 
egy 1794-ben meghalt ukrainai Diogenes szel foglalkozik, JAGIC e szavak
kal kezdi: Bunt und kraus, aber auch urwüchsig und originell ist die 
grosse Slavenwelt. POLÍVKA ZÍBRT (JENEK-nek a cseh népdal bibliographiá-
jának szentelt, bámulatos szorgalommal összeállított munkájáról tesz 
említést, a melyben a szerző egyebek közt a 129—324. 1. összeállította 
mind az eddig nyomtatásban megjelent cseh népdalok lajstromát 
(76. sz.). 

A 77. sz. Karadzic Vuk híres népköltészeti gyűjteményének leg
becsesebb része, a régibb szerb hősköltemények újabb kiadását jelenti. 
JAGIC a róla írt ismertetését így kezdi: «Es ist sehr bezeichnend für die· 
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Geschmacksrichtung und den literarischen Bedarf Serbiens, dass von 
der im J. 1887 veranstalteten ersten auf Kosten des serb. Staates er
schienenen Ausgabe des IL Bandes der Vuk'schen Volksliedersammlung, 
der bekanntlich die ältesten epischen Lieder enthält, nach verhältniss-
mässig wenig Jahren eine neue Auflage erforderlich war. Man dürfte 
behaupten, das epische Zeitalter sei für Serbien noch nicht zu Ende. 
Ich selbst, als ich im vorigen Herbst mit meinen Freunden (M. Gj. Mili-
cevic und Ljub. Stojanovic) eine kleine Rundreise durch das schöne 
Land machte, habe mich öfters dieses Eindrucks nicht erwehren können 
— aufrichtig gesagt — nicht immer in bonam, sondern zuweilen auch 
in malam partem.» JAGIC egy szóval sem említi azt a lehetőséget, hogy 
talán nem is fogyott el a szerb állam költségén rendezett első kiadás. 
Ez az első kiadás t. i. olyan hibás volt (1. egyebek közt Archiv f. slav-
Phil. 10: 323—330), hogy újabb kritikaiabb kiadása azonnal szükséges' 
nek mutatkozott. Mikor 4 évvel később a kisebb lyrai («női») dalok 
jelentek meg, az új kötet czímlapján csak úgy mint az előbb megjelent 
más tartalmú kötetén az «1. kötet» jelzés volt olvasható, úgy hogy 
már akkor is nyilván való volt a szándék, hogy azt a szerencsétlen régibb 
«I. kötet»-et agyon akarják hallgatni. A szerencsés véletlen úgy akarta, 
hogy KARADZIC a legrégibb hőskölteményeket szintén a II . kötetben 
adta ki, így hát a most megjelent új kiadásuk történeti joggal is viseli a 
«II. kötet» czímét. Belgrádban az ilyen fejetlenség nem ri tka: KARAD
ZIC híres szótára is hívatlan kezekbe került, úgy hogy az 1892-ben meg
jelent első füzet (1. Archiv 15 :123—135) hasznavehetetlen. A szerkesztő 
hirtelen halála következtében a hibát könnyebben jóvá lehetett tenni : 
a szótárt, a mint hírlik, igen helyes alapon, magukból KARADZIC művei
ből merített adatokkal gazdagon bővítve egészen újra ki fogják adni —• 
de hogy ez a munka, a melyre égető szükség van, mert a régi 1852-ben 
megjelent kiadás teljesen elfogyott, mikor jelenik majd meg, arról még 
nem hallani semmit. KARADZIC népköltészeti gyűjteményének IV. kötete 
is megjelent a szerb állam kiadásában. Megjelent azonkívül a nagyorosz 
népdalgyűjtemény I I . kötete (78. sz.),és hogy ezt mindjárt itt említsem, 
egy kitűnő szlovén népdalgyűjtemény, a melynek kiadójáról JAGIÓ a 
619. 1. ezeket a hízelgő szavakat mondja: «Dr. K. Strekelj kennt die 
Sprache und die Dichtung seines Volkes wie kaum ein zweiter.» A ki
adásról pedig a következő lapon ezt mondja: «So ist diese Ausgabe 
musterhaft nach allen Bichtungen ausgefallen, nichts ihr gleichkom
mendes kennen bisher die slovenischen Publicationen, ja eine so zusam
menfassende Arbeit existiert auch in der serbokroatischen oder bulga
rischen, in der böhmischen und polnischen Literatur nicht. Am meisten 
wird man noch an die bekannte Ausgabe der kleinrussischen Volkslieder 
von Antonovic-Dragomanov erinnert.» 
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Az orosz bábszínház történetével foglalkozik egy tavaly megjelent 
orosz munka (80. sz.). A 82. ós 83. sz. ismertetés még boldogult OBLAK 
tollából származik : az első BAUDOUIN DE COUETENAY főmunkájának új 
kiadásáról szól és egy pár szép megjegyzést tartalmaz szövegek följegy-
zéséró'l és a hangok életéről; a másodikban WEIGAND Die Aromunen 
ez. nagyszabású könyvéről szól. Az utóbbi könyvismertetésből hadd álljon 
itt egy pár érdekes apróság: «Nach Weigand sind die Slaven Macedoniens 
Bulgaren, weil sie sich selbst so nennen und weil ihre Sprache ein bulg. 
Dialect ist . . . In manchen Orten Südmacedoniens, z. B. Kastoria, 
macht die Gräcisirung Fortschritte, der Fanatismus geht sogar so weit, 
dass in manchen Kirchen bulg. Inschriften übertüncht und durch griech. 
ersetzt wurden . . . Ein neues Zeugniss für den Conservatismus in den 
Volksliedern finden wir bei den Walachen Akarnaniens. Sie singen 
Volkslieder, die sie aus der albanes. Heimath mitgebracht haben, ob
wohl sie deren Inhalt nicht mehr verstehen (624. 1.). . . . Es hat schon 
Weigand hervorgehoben, dass zuerst das bulg. Element auf die Sprache 
der Macedorum. eingewirkt hat und dass die bulg. Worte am gleich-
massigsten und in derselben Form auf alle Dialecte des Macedorum* 
vertheilt sind. So lange man nicht genau über die ursprünglichen Sitze 
des Macedorum. aufgeklärt sein wird, wird man diese slav. Lehnworte 
bei den slav. Dialectstudien nur mit grosser Vorsicht benützen können, 
da man bei den vielen Wanderungen der Macedorumänen nicht leicht 
bestimmen kann, wo sie die einzelnen bulg. Elemente aufgenommen 
haben.» (625. 1.) 

OBLAK ez ismertetéseitől átmegyek mindjárt a füzet végén talál
ható «Nekrolog»-ra, a melyben JAGIC megható módon elbúcsúztatja 
korán elhunyt, legkedvesebb és legtehetségesebb tanítványát, a kiben 
már-már utódját vélte láthatni. Ebből a mély érzéssel írt utószóból hadd 
említsek egy JAGIC egész tanári és irodalmi működésére nagyon jellemző 
mondatot: «In seinen ersten Jahren, mondja JAGIC a 634. 1. OBLAK-IOI, 
hatte er sich gegen die Aufnahme der Literaturgeschichte in den Um
fang der slavischen Philologie stark gesträubt, einmal kam es darüber 
zwischen uns zu einem ordentlichen Auftritt!» Mi nyelvészek nem egy
szer tehernek érezzük azt a kénytelenséget, hogy a sok nyelven kívül 
még a szláv népek irodalmával, történetével is kell foglalkoznunk, ha 
nem is behatóbban, de mégis annyira a mennyire, de hálásan elismerjük, 
hogy a jó sors olyan mestert, olyan vezért adott nekünk JAGIC ban, a ki 
bámulatos sokoldalúságával, finom ízlésével, ragyogó szellemével foly
tonosan küzd az egyoldalúság ellen és mindig újra meg újra fényes példát 
és azzal ösztönt ad 'a nyelvi ós irodalmi kérdések harmonikus össze
kapcsolására. ASBÓTH OSZKÁB. 


