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Középkori nyelvemlékeink olvasása. 
(Akadémiai fölolvasás.) 

L 
Körülbelül harmadfél évvel ezelőtt szerencsém volt e helyen 

egy dolgozatomat bemutatni, a melyben arra a kérdésre iparkodtam 
választ adni, hogy az Árpádok korában hogyan hangzott a magyar 
nyelv, s főképen mikép hangzottak a rövid magánhangzók. Ezzel 
a kérdéssel már korábban is foglalkoztak, nevezetesen EIEDL SZENDE, 

MÁTYÁS FLÓRIÁN és legtüzetesebben SIMONYI ZSIGMOND, S az utóbbi 
tanulmányának megjelenése óta (1879) legalább a nyelvészek kö
rében elfogadott tétel volt az, hogy az Árpádok korában «majd
nem általános volt a rövid magánhangzóknak a mainál egy fokkal 
zártabb kiejtése» (Nyr. 8 : 481), vagyis a hangfejlődés a következő 
volt: M>O, o>a; ü > ö , i>e, e>e. Ennek a tételnek az általános 
érvényességót vontam én kétségbe, s kételkedésemnek első oka az 
a hangjelölésbeli ingadozás volt, a melyet a régiek írásaiban kez
dettől fogva észlelhetünk. Ez ós a fönnebbi tételnek ellenmondó 
egyéb adatok indítottak arra, hogy a kérdést még egyszer vizsgálat 
alá vegyem, s vizsgálódásom eredményei (vö. Nyr. 24 : 145. 193 s 
köv.) a következők voltak : 

1. Az a betűvel következetesen a rövid illabiális d hangot 
(és a hosszú d-t) jelölték. Eövid hang jelölésére három esetben 
találjuk teljes következetességgel alkalmazva : a) jövevényszavak
ban, pl. paradisum, angel HB., zulga; b) szó végén mint tővég-
hangzó vagy ragvéghangzó jelölője'., pl. fa, odutta, zocoztia, mul-
chotia HB., folua, holma, hida; c) az á hangzós szótagot megelőző 
szótagokban, pl. zakadat 1055., Aianduc 1152., halalnec HB.*) — 

*) SZAMOTA is mint «ellentmondásokat», vagyis a korábbi nézetnek 
ellenmondó adatokat idézi az ilyeneket: ^aiandiw, halaz, zakalus, alma 
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A b) alá tartozókat korábban á-val olvasták, de én valószínűvé 
iparkodtam tenni azt a nézetemet, hogy az eredetibb szóvégi á 
abban a korban már a-vá rövidült. 

2. Első írástanítóinknak, a Velencze-vidéki olaszoknak 
hangzórendszeréből és hangjelöléséből azt lehet következtetni, 
hogy a régi magyar nyelvemlékekben alkalmazott o betű kétféle 
rövid, t. i. egy zártabb (o-féle) és egy nyíltabb (a-féle) hangnak a 
jele volt; ezenkívül természetesen a hosszú ó hangé is. Ezt a föl
tevésemet támogatja a) az o betűnek az a betűvel való váltakozása, 
melyet nem egyszer ugyanegy oklevélben s ugyanegy szóban is 
találunk; b) némely d hangú jövevényszónak o-val írása, pl. ohzyn, 
ohsun, oxun, ossun<.osszét aysin (vö. achscinlS3.); c) az o-val írt 
magyar hangnak a-val írása a görögben, pl. Tocsun, Tosu ANONY-
ivrusnál és Tá£is, Totc/jc CONSTANTINUS PoRPHYROGENiTUsnál. De 
egészen kétségtelenné teszi föltevésemet az, hogy a -nak és a -val 
ragok, a melyek -nok és -vol-nak nem hangozhattak, a KT.-ben 
o-val írva is előfordulnak. (Ezen utóbbi tényből velem egyidejűleg 
SIMONYI is azt a következtetést vonta le, hogy «úgy látszik, a -noc 
és -vol írás -nak és -val ejtést jelölt, tehát az Árpádok korában az 
o betű nemcsak o, hanem a hangot is jelölt.» NyK. 25 : 48). Hogy 
az o betűt mely esetekben kell o-nak, melyekben meg a-nak olvas
nunk, azt az egyes szavak és szóelemek vizsgálata derítheti ki. De 
ilyen részletekbe menni nem volt szándékom, azért csak megemlí
tettem, hogy ebben a munkában a magyar nyelvemlékeken és a 
mai élő nyelven kívül a rokon nyelvektől és a mienkkel érintke
zésben volt idegen nyelvektől remélhetünk támogatást. Néhány 
példát hoztam föl arra, hogy milyen nehézségekkel jár az eredeti 
hangszín megállapítása a rokon nyelvek alapján, s azt a nézetemet 
fejeztem ki, hogy finomabb hangszínbeli különbségek megállapí
tása czéljából a távolabbi rokon nyelvekhez hiába is fordulunk, 
hanem a legközelebbi rokon nyelvnek, a vogulnak nyelvjárásait 
kell tüzetesen egybevetnünk. Az idegen nyelvek közül, a melyek
ből szókincsünket gyarapítottuk, e helyütt csak a szlávságra vetet
tem ügyet, mert az o-val jelölt hangnál az okoz legtöbb nehézséget. 

stb., melyek sohasem találhatók így : oianduc, holaz, tokáim, olmo stb.» 
(NyK. 25:155) . Az a betűnek d hangértékére vonatkozó föltevésem, úgy 
látszik, elkerülte a figyelmét. 



KÖZÉPKORI NYELVEMLÉKEINK OLVASÁSA. 243 

Talószínüvé iparkodtam tenni, hivatkozással az oszlovén nyelvnek 
némely jövevényszavaira és egyebekre, hogy az oszlovén nyelvnek 
o-val jelölt hangja nem volt általában o, hanem részben a-féle is, 
tehát Árpád-kori szláv jövevényszavaink o betűjét sem kell általá
ban o-nak olvasnunk. 

3. Az u (v, tv) betűvel a régiek o hangot is jelöltek; erre 
vallanak az írásbeli ingadozások, különösen az egyazon oklevélben 
előfordulók. Magyarázatul azt hoztam föl, hogy őseink írásfcanítói-
nak, az olaszoknak u hangja a magyar u-nál nyíltabb, tehát a mi 
o és u hangunk között ál l ; továbbá az olasz zárt p hang meg a 
mi o hangunknál nyíltabb, tehát az utóbbi az olasz u és zárt p 
között áll. Ebből nagyon könnyen következhetett az, hogy a ma
gyar o-ra hol az ő w-jok, hol meg az ő p-jok jegyét alkalmazták, 
sőt csodálnunk kellene, ha ez nem történt volna. Hivatkoztam 
arra, hogy az o és u fölcserélésére régi okleveleink latin szavaiban 
is, sőt olasz nyelvemlékekben is vannak példák. A mi szláv jöve
vényszavaink mai o hangjának hajdani u-s írását illeti, arra 
nézve — ismét némely jövevényszavak s az o-s és M-S írás váltako
zása alapján — azt a nézetemet fejeztem ki, hogy az oszlovén 
M-betüs hang szintén nyíltabb, azaz olyan lehetett, hogy a magyar 
fül o-nak is hallhatta. A mi a latinból átvett szavakat illeti, ismét 
arra emlékeztettem, hogy az olaszok u hangja a magyar it-nál 
nyíltabb, vagyis a mi u és o hangunk között áll. Ennek nagyon 
természetes következése az lehetett, s bizonyára az is volt, hogy a 
magyarok az olaszos v-val ejtett latin szavak hangzóját hol u-nak, 
hol o-nak fogták föl, és már kezdettől fogva egymás mellett élt az 
evangélium, talentum, lilium stb. szavaknak kétféle, azaz -wm--os és 
-om-os kiejtése, a melyről későbbi nyelvemlékeinkben a kétféle 
írásnak sűrű váltakozása kétségbevonhatatlanul tanúskodik. Itt 
tehát nem későbbi « > o hangváltozásról van szó, hanem egy ide
gen hangnak mindjárt az átvételkor történt kétféle appercipiálá-
sáról. Ezek szerint az u-val jelölt Árpád-kori rövid hangot nem 
szabad általában w-nak olvasnunk, s az M-S írásból nem szabad 
azt következtetnünk, hogy a mai o helyén akkor általában egy 
teljes fokkal zártabb (u) hangot ejtettek. 

4. Ha nem tarthatjuk általánosnak az « > o hangfejlődést, 
akkor a z ü > ó hangfejlődés általános volta is elesik, mert ezt úgyis 
csak amabból következtették. 
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5. A mai e helyén i-t sokkal ritkábban találunk írva, mint az 
a és o helyén o-t és u-t, s ingadozások is vannak. Tekintve már 
most, hogy az i (y) és az e betű összecserélésére idegen szavakban 
is találunk példákat, továbbá azt, hogy a magyar zárt e az olaszok 
zárt e és i hangja között ál l : arra a következtetésre jutunk, hogy 
az igg, hig, ygeb stb. szavak i (í/)-jét nem kell okvetlenül az i hang 
jelölőjének tartanunk, mert könnyen meglehet, hogy zárt e-t is 
jelöltek vele. Különben a HB.-ben mindössze öt esetben van i a 
mai é és két esetben a mai e helyén; ellenben 16 esetben e-vel 
van jelölve a mai e előzője; sőt nemesak hogy nem zártabb, hanem 
nyíltabb hang van a mai mind-nek megfelelő mend-hen, a mely 
tízszer fordul elő. Ezek szerint az i><? hangfejlődés általános vol
tát sem találjuk igazoltnak. 

Vizsgálódásaim főeredménye tehát az volt, hogy a m a g y a r 
h a n g t a n n a k a z o n s a r k a l a t o s t é t e l e , a m e l y s z e 
r i n t az Á r p á d o k k o r á b a n a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k 
k i e j t é s e a m a i n á l e g y f o k k a l z á r t a b b v o l t , t e l j e 
s e n t a r t h a t a t l a n . Bizonyára voltak> valaminthogy ma i& 
vannak szavak és szóelemek, a melyekben egyik-másik nyelvjárás 
a többihez képest zártabb hangot ejtett; de hogy ez a zártabb 
kiejtés általános lett volna, azt semmi sem bizonyítja. S ha már 
most, — így fejeztem be, — miután lehullott a szemünkről a hályog, 
melyet a régiek tökéletlen írása borított reá, tisztábban látva hozzá
fogunk a részletek vizsgálatához, meggyőződésem szerint arra az 
eredményre fogunk jutni, hogy a z Á r p á d o k k o r a b e l i m a 
g y a r n y e l v h a n g z á s a a m o s t a n i h o z s o k k a l k ö z e 
l e b b á l l o t t , m i n t e d d i g h i t t ü k . 

Nagyon érdekes, hogy MUNKÁCSI BERNÁT is, a ki velem egy
idejűleg foglalkozott a rövid magánhangzók Árpád-kori zártabb 
voltának kérdésével, majdnem teljesen ugyanarra az eredményre 
jutott, mint én. «A magyar magánhangzók történetéhez*) czímű 
nagyérdemű tanulmányában (NyK. 25. k.), a mely az enyémnek 
fölolvasásakor már teljesen be volt fejezve s át volt nyújtva 
kinyomtatás végett (1. NyK. 25 : 272. jegyzet), a magyar a-ról 
kimutatja, hogy a legközelebbi rokon nyelvek bizonysága szerint 
hosszú és rövid zártabb hangzókból (u, ó) keletkezett, részben 
azonban a hosszú á hangzónak és kiveszett rövidjének (a) is válto
zata. «Ki kell azonban — úgymond — emelnünk e pontnál azon 
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nézetünket, hogy az a-nak itt jelzett fejlődése túl esik a positiv 
magyar nyelvtörténet látóhatárán, más szóval, hogy az Árpád-kori 
oklevelek s Halotti Beszéd o-ja, a mennyiben a későbbi nyelvemlé
kek, illetőleg mai nyelvjárások (o-val nem váltakozó) a-jával szem
ben áll, voltaképen nem o, hanem a-féle hangnak jelzése.» Ezen 
fölfogásának alapjai a következők : 

1. «Azon tapasztalat, hogy idegenek (pl. németek, oroszok, 
finnek), kiknek nyelvében a mi a, hangunk hiányzik, vagy a meny
nyiben megvolna, írásban nincs külön jelezve: rendesen o-val 
írják, illetőleg hallják a magyar a-t. Ismeretes pl. a németeknek 
ilyen o-s írása és ejtése az élczlapokból. Hasonlóképen o-val jelzik 
következetesen a vogul a-t AHLQVIST S az orosz utazók. Igen köny-
nyen elképzelhető, hogy a magyar nyelv írásra való alkalmazásá
nak első kísérleteinél, midőn a latin a betűt az á hangra foglalták 
le, a tőle lényegesen elütő a hangra nem maradt más betű, mint 
az o, mely ilyformán épúgy mint ma az e, egyszerre két hang jel
zésére szolgált.*) 

2. A magyar szó, mely az ANONYivrusnál moger-nek s egy 
1252,-i oklevélben mogor-nsik van írva, IBN EoszTEHnél 914-ben 
maggarije alakban fordul elő, s ugyanígy AL-BEKRÍ és GURDÉZI 
könyveiben is ; CONSTANTINUS PoRPHYROGENriusnál pedig MaCápot 
alakban találjuk. Sőt THEOPHANES még régibb időből, t. i. 528-ból 
említ egy MoGafépt? nevű hunn királyt, mely név ha azonos a 
magyar szóval (a mint KUUN GÉZA gr. és MARCZALI állítja), «egy
szersmind azt igazolja, hogy a kezdő szótag hangzója sem a, sem 
o nem volt, hanem valamely középen álló hangzó, tehát a». 
Továbbá a keleti magyarok nevét viselő Kaukázus-vidéki Ma$ar 
helységnév, a votjákok földjén található Madjar, Madarovo, végül 
a keleti népek (örmények, törökök) állandó ma$ar hangzású szava 
«mind azt tanúsítják, hogy e szó első hangzója már a honfoglalás 
előtt nyíltan, tehát nem o-nak, hanem a-nak hangzott, vagyis 
hogy az Árpád-kori moger írás o-ja csak az a-nak érthető orthogra-
phiai jelzése . . .» 

3. «A magyar krónikák Solt, Toksun, Tosu alakban közlik az 
ismeretes magyar vezérek neveit, de CoNSTANTiNüsnál ezen nevek 
írása: EocX-ca?, Ta|í?, TaaTjs, a mi a görög írás w, o betűi mellett 
nem történhetett volna, ha ama nevek előtagjában tényleg o hang
zott volna . . . » • . 
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4. «A magyar nyelv honfoglalás előtti török elemeinek mai 
alakjaiban a köztörök rövid o-nak szintén o felel meg, mi nem 
lehetne akkor, ha az Árpád-korban az ilyen o-k a-vá változtak 
volna . . . . A török-magyar elemek a hangja általában köztörök 
a-nak s nem o-nak felel meg . . . » 

5. «Megvan az a hang az összes vogul s az összes osztják 
nyelvjárásokban is, még pedig leginkább mint az o hang változata. 
Föltehető tehát, hogy a magyarban sem aránylag új keletkezésű 
az a, hanem a mennyiben o-ból fejlett, ez a külön magyar nyelv
történet kezdő korszakában, mindjárt az ugor testvérnyelvektől 
való elszakadás után ment végbe.» 

6. «Azon csekély, megbízhatóan közölt anyagban is, melyből 
az Árpád-kori oklevelek magyar szavainak képét láthatjuk, jó 
számmal találunk ingadozásokat az o-s jelzés dolgában . . .» 

«Ellene látszik szólni — úgymond MUNKÁCSI — az o hang
jelzés q, értékének a magyar nyelv szláv elemeinek azon tanulsága, 
hogy a szláv o, melyet még ilyennek írnak az Árpád-kori nyelv
emlékek (pl. a pótok, golumb, milost = ószl. potokü, golqbí, milostí 
szavakban) a későbbi nyelvemlékekben a-val íródik s a mai nyelv
ben a-nak hangzik. Azonban itt arra lehet gondolnunk, hogy a 
szlávság azon részében, melyből a magyar-szláv jövevényszók 
származnak, az o hang kissé nyíltabb lehetett, a mint ez pl. az 
oroszban a hangsúly előtt csaknem a-nak hangzik (xopomo = 
%qrq,sö), más részről, hogy a magyar rövid o — a mint alábbi fej
tegetéseinkből kitűnik — a mainál valószínűleg zártabb volt (a 
mai hosszú ó-nak megfelelő rövid p hangzó), minélfogva a minden
esetre nyíltabb szláv o inkább a magyar a, mint g hangzóval volt 
visszaadható.)) (NyK. 25 : 272—275.) 

MUNKÁCSI ugyanis alább (NyK. 25 : 277—278) a legközelebbi 
rokon nyelvek és a török jövevényszavak tanúbizonysága alapján 
kétféle rövid o hangot tulajdonít a régibb magyar nyelvnek: egy 
nyíltabb o-t, a mely ma is megvan, s a melyet a HB.-ben o betű
vel találunk jelölve (pl. choltat), és egy zártabb o-t, a mely a hosszú 
o-nak a rövidje; ennek a zártabb o-nak u volt a jele, pl. mundoa, 
pur HB. Ennek megfelelőleg az ö mellett is fölteszi egy zártabb ö 
hang megvoltát, s ilyennek olvassa pl. az vkurfeu (1319) szó kezdő
hangját és a kurustwt (1274) szó első és második hangzóját. 

Azt a föltevést, hogy a magyarban a tőszótag é'-je gyakran 
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régibb i-ből lett nyiltabbá, MUNKÁCSI kimutatása szerint a legköze
lebbi rokon nyelvek tanúvallomásai nem igazolják, mert ezekben 
a magyar zárt é'-nek csak igen ritka esetben felel meg szintén 
zártabb (é, i) hang. A nyelvemlékeknek azon szórványosan előfor
duló adatait, a melyekben i-vel jelölt hang felel meg a mai köz
nyelvi é'-nek, nyelvjárási mellékalakoknak tekinti, a milyenek ma 
is akadnak. A mai é'-k tetemes része az ő föltevése szerint kezdet
től fogva ilyen hangfokú volt; «de sejthetjük, — úgymond — hogy 
ép úgy mint a vogulban, kifejlődött a magyarságnak is egyes 
részeiben az e hang mellett, vagy talán belőle a még zártabb é 
hang (az é-nek megfelelő rövid hangzó), mely könnyen csaphatott 
át i-be, ép úgy mint fönmaradt hosszú mása í-be» (NyK. 25 : 
262—263). 

A végeredményt így mondja ki: «Az ugor testvérnyelvek és 
régi nyelvemlékeink egybevetéséből mindezek szerint azon tanul
ság következik, hogy bár általában megvolt a magánhangzói hang
emelkedés törvénye a magyar nyelv valamely ősi korszakában: e 
törvény jelenségeinek mégis már csak legvégső fejlődésmozzanatai 
jelentkeznek a positiv nyelvtörténet határánál. Az Á r p á d - k o r 
h a n g z ó r e n d s z e r e c s a k i g e n c s e k é l y f o k b a n k ü -
l ö m b ö z ö t t a m a i t ó l , mely főképen abból állott, hogy a 
nyiltabb o, ö, e hangok mellett, vagy talán azok helyett a zártabb 
hosszú 6, ő, é hangoknak megfelelő zártabb rövid g, ö, é hangok 
divatoztak, melyek a későbbi századokban nyiltabbá váltak» (NyK. 
25 : 282—283). 

Látnivaló ezekből, hogy a fődologra nézve t. nyelvésztársam
mal jóformán teljesen egy véleményen vagyunk. 0 is, mint én, 
tagadja a rövid magánhangzók nyiltsági fokának olyan változását, 
a milyenen a korábbi nézet szerint a régibb nyelvemlékek kora óta 
állítólag átestek. 

Nagy örömömre nemcsak MUNKÁCSI nézete találkozott az 
enyémmel, hanem a külföldről is kaptam pártoló szavazatot, még 
pedig olyant, a melynek nem csekély a nyomatéka. SETÁLÁ EMIL 
ugyanis az «Archiv für slavische Philologie»-ban (18 : 258—260) 
ismertetvén dolgozatomat, így nyilatkozott: «. . . Das Endergeb-
niss wird, dass der magyarische Vokalismus in tausend Jahren 
keine wesentliche Verschiebung erlitten hat. Dem Hauptergebniss, 
welches von grosser Bedeutung ist, stimme ich vollkommen bei, 
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um so mehr, als auch ich, hauptsächlich auf anderem Wege, zu 
dem Schluss gekommen bin, dass die grösseren Veränderungen 
in dem magy. Vokalismus der v o r h i s t o r i s c h e n Zeit ange
hören müssen; ich hoffe meine Auffassung ein anderes Mal und 
an einem anderen Orte eingehender darlegen und begründen zu 
können. Die Darstellung, sowie auch die Beweismethode des Verf.'s 
ist klar und bündig, und ich hoffe, dass diese Schrift durch die 
Aufklärung dieser wichtigen Frage zu weiteren Forschungen auf 
dem Gebiete der magy. Lautgeschichte anregen wird.» 

IL 

SETÄLÄ nem is csalatkozott várakozásában, mert a fölvetett 
kérdéshez azóta többen hozzászóltak. Egyes mellékes megjegyzé
seket és részletkérdésekre vonatkozó fejtegetéseket (vö. NyK. 25 : 
468 ; 26 : 356—360; 455—486 ; 27 : 55—76; Nyr. 25 : 177) 
nem említve, két nagyobb dolgozat fekszik előttünk, a melyek az 
egész kérdéssel behatóan foglalkoznak. 

Az egyik «A t i h a n y i a p á t s á g a l a p í t ó l e v e l e , 
mint a magyar nyelv legrégibb hiteles és egykorú emléke» czímű 
nagybecsű dolgozata egy fiatal társunknak, a ki mindnyájunk 
fájdalmára és a tudomány nagy kárára időnek előtte költözött el 
közülünk. A számos becses adalékot tartalmazó, lelkiismeretes 
gondossággal készült dolgozat (NyK. 25 : 129—167) egy része a 
rövid magánhangzók nyíltabbá válásának kérdésével foglalkozik 
(i. h. 154—167) s a korábbi elmélet mellett foglal állást; azonban 
csakis az o > a és az м>о hangfejlődés megtörténtét vitatja, az 
M>ö-ről nem szól, az г>е'-ге nézve pedig kimondja, hogy erre a 
«hegy, szeg ós egy szókon kívül alig található bizonyíték, hacsak a 
Tymis, Lyndua szókat nem számítjuk, de ezek tulajdonnevek» (i. 
h. 154). 

Mielőtt a részletes tárgyaláshoz fog, három pontban foglalja 
össze ellenvetéseit. Az első : «Igaz, hogy az oklevélbeli magyar 
szók írásmódjában vannak ingadozások és ellenmondások, de ezek 
aránylag csekély számmal találhatók, sőt . . . inkább csak látszó
lagosak, mert többnyire átírt oklevelekből valók» (i. h. 154). 

Ε megjegyzés teljesen helves, csakhogy utóbbi részét csupán 
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a korábban közölt ingadozásokra és ellenmondásokra lehet vonat
koztatni, de nem a nálam (Nyr. 24 : 154, 201) idézettekre, mert 
én — mint a hogy az előbbi helyen jegyzetben meg is említet
tem — «esak eredeti okleveleknek teljesen megbízható oklevél
olvasóktól származó másolatait használtam. A jERNEY-féle Magyar 
Nyelvkincseket egészen mellőztem; részint azért, mert e gyűjte
mény forrásai között sok a megbízhatatlan, részint pedig, mert az 
eredeti és a későbben átírt oklevelekből való szavak vegyest van
nak benne közölve, s ez sok tévedésre szolgáltat okot.» Hogy 
ingadozások és ellenmondások az eredeti oklevelekben «aránylag 
csekély számmal találhatók*), az a dolog velejét legkevésbbé sem 
érinti. Elég az, hogy vannak, mégpedig kezdettől (1055) fogva 
vannak, s a mi fő, nemcsak azonegy korban, hanem azonegy okle
vélben is előfordulnak. A ki a Balaton nevét egyszer Bolatin-n&k, 
másszor Balatyn-nsik írja ugyanabban az oklevélben (1055), az e 
szó első tagjában bizonyára sem o-t, sem a-t nem ejtett vagy hal
lott, hanem a kettő között álló a-féle hangot. Ilyen bizonyíték nem 
kell sok; teljesen elegendő annak a ténynek kétségbevonhatatlan 
megállapítása, hogy az efféle ingadozások végighúzódnak az egész 
középkoron, körülbelül addig, a mikor a könyvnyomtatásnak 
szabályozó és kiegyenlítő hatása kezdődik. Hogy a mai <x-nak 
megfelelő rövid hangot a középkorban (tudom, hogy nem egészen 
végig) legtöbbnyire o-val, a mai o-nak megfelelőt pedig w-val írták, 
s az ettől való eltérések «aránylag)) nem nagy számúak, abban én 
<;sak bizonyos helyesírásbeli hagyományos megállapodottságot 
látok, a melynek eredetét a latinbetüs írás meghonosítóinak, a 
Velencze-vidéki olaszoknak — az ő saját hangjaik alapján föl
tehető — hangfölfogásával, azt hiszem, elég valószínűvé tettem. 
Ezt az írásbeli ingadozások épen azért igazolják, mivel «aránylag» 
csekély számúak; ha nagy számúak volnának, talán a rendes írás
sal majdnem fölérők, akkor inkább fokozatos hangfejlődés tüne
teinek tekinteném őket. De ez már félig-meddig a következő pont
hoz tartozik. 

A második ellenvetés az, hogy «a nevezett hangok fokozató 
átalakulása oly pontosan kimutatható, hogy el sem képzelhetjük, 
miért kezdtek volna pl. csak 1320 táján (sok szónál már előbb is) 
magast, agyagot, homokot, vakot, nagyot, parlagot, asztalt, vad&t, 
-papot, szolgát stb. írni, pedig ezeket az alakokat már a XI— 
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XIII. századokban is így írhatták volna, mert azok a betűk épiigy 
rendelkezésükre állottak akkor is, de azért a három első században 
a nevezett szókat csakis így találjuk : mogos, ogog, humuk, vok, nog, 
porlog, oztol, vod, pop, zuluga stb.» (i. h. 154). 

Erre mindenekelőtt azt kell megjegyeznem, hogy a «hangok 
fokozatos átalakulását) kifejezés itt helytelenül van alkalmazva és 
félreértésre ad okot. Ez a ((fokozatos átalakulás*) akkor volna iga
zán «pontosan kimutatható)), ha jó csomó szónak a leírásában a 
következő fejlődés volna valamiképen jelezve : 

0 . . Ol . . 0% . . 03 • . on . . a 
u. . U\ . . . u% . . U3 • . .Un. . 0 

Ilyenről természetesen szó sem lehet. Az o jelzést közvetlenül az 
a, az M-t pedig az o váltja föl. Az értekezésben összeállított ada
tokból, melyek az egyes szavaknak — a mennyire lehet — körül
belül félszázadról félszázadra kimutatható írását tüntetik föl, a 
következő képet kapjuk (elül az utolsó o-s illetőleg u-s alak áll, 
utána pedig az első a-s illetőleg o-s alak következik): 

1236. feneozov, 1055. azaa, azah, 1298. Golomb, 1476. Galambos-
1265. azoiu 

134-7. Hodnog, 1417. Hadvtth 
1313. Bjgysholm, 1374. halm 
1346. Hurhtetew, 1397. J&ks&horha 
1391. iVbohegfark, 1424. JVapzayw 
1346. Eouozljk, 1396. Rauazhxk 
1390 körül: kopch, 1458. kapch 
1298. rodberekina, 1386. Vad-

legelew 
1339. Uozyuaruk, 1413. Aroliha,th 
1341. Ci-pkebukur, 1394. Zylbokor 
1349. J&roufuk, 1399. Zwgofoka 
1415. Harumfyld, 1521. Harom&gh 
1269. huniak, 1329. homok 
1353. Luaz, 1193. Loaz hyg 
1351. sumbukur, 1410. Somos 
1327. Hidloukw, 1365. Hollou-

fezuk 
1293. oztol 1382. Áztatnak 
1331. (1347.) Boynuk, 1377. Bay-

nuk 

pariaga 
1257. horost, 1341. Ko&chharaz-

thya 
1239. hotar, 1265. Le&nhatar 
1323. Kokos, 1370. ÜLafcasthow 
1398. Elescomora, 1451. Kamarás 
1285. Lopuchus, 1412. Lapuhus 
1338. ^op, 1418. Pö/p 
1323. NarosporZo<7, 1389. j w r % 
1323. Werespotak, 1366. Hatar-

/>aíafai 
1109. thona, 1293. T%a«a 
1319. Vdworus, 1388. Wduarnuk 
1264. (1270.) varn^oo, 1400. Zao-

árus. 
1324. Öi>rod, 1367. Apród 
1376. Bmmorkoiv, 1442. Markos 
1339. Kumlow, 1363. ZomZozurduk 
1362. Gudulafa, 1515. Godolya 
1327. Kuhnyaheg, 1380. (1414.) 

Á'oAtf^a-erdew 
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1343. Chaakíurma, 1360. Chaak-
tornya 

1337. Chuntus, 1430. Chontos 
1299. Gumbus, 1458. Gombos 
1370. Batur, 1403. Bátor. 

Ezen összeállításból csak az tűnik ki, a mit már előbb is 
tudtunk (vö. Nyr. 24 : 154, 155), hogy a szóbanforgó hangok jelö
lésének átalakulása nagyobb mértékben a XIV. század második 
felében indult meg. 

Már most az ismét a kérdések kérdése, hogy ez az átalakulás 
pusztán írásbeli-e, vagy pedig annak a tanúbizonysága, hogy a 
szóbanforgó hangoknak föltett átalakulása ebben a korban fejező
dött be vagy legalább közeledett a befejeződéshez. Nekem erre 
nézve következő a nézetem. Tudjuk és valljuk mindnyájan, a kik 
a nyelvek életével foglalkozunk, hogy a hangok átalakulása nem 
máról holnapra történik. Az igen hosszú, alig észrevehető fokoza
tokban haladó folyamat. Ha tehát itt csakugyan o > a és zt>» 
hangfejlődéssel volna dolgunk, a mely az írásbeli átalakulás korá
ban jutott volna a befejeződés stádiumába, akkor annak a meg
indulását legalább is néhány századdal előbbre, jóval a legrégibb 
nyelvemlékek kora előtti időre kellene tennünk. És akkor joggal 
elvárhatnék, hogy ennek a fokozatos átalakulásnak az írásban is 
találjuk nyomait. Pedig mit találunk ? Azo betűvel váltakozó a és 
az w-val váltakozó o «aránylag csekély számmal található»; megvan 
ugyan kezdettől fogva, s a fönmaradt oklevelek számával arányo
san szaporodik is, de mégis csak kivételes jelzés egész a XIV. szá
zad közepéig, a mikor egyszerre a másik fölé kezd kerekedni. 

Mi lehetett ennek az oka ? Első értekezésemben azt a föl
tevésemet fejeztem ki (Nyr. 24 : 197), hogy az illabiális á, a mely 
a magyar nyelvben valamikor kétségkívül megvolt, s az én nézetem 
szerint, a melyet eddig meg nem czáfolt okadatokkal támogattam 
(Nyr. 24 : 148—154), még az Árpádok korában is megvolt, — hogy 
ez az á, mondom, valószínűleg a XIV. század második felében 
ment át labiális a-ba, helyesebben mondva: ez az átmenet abban 
az időban fejeződött be, s így az a betűt, a mely előbbi tiszte alól föl
szabadult, lefoglalhatták az a hangjelölésére. «S így az o betű egé
szen az o hangnak maradt«, tettem akkor hozzá; de ezt a mondá
somat helyre kell most igazítanom, mert látom, hogy az o hangnak 

1325. Zulga, 1355. (1382.) Zolga 
1275. Zulusma, 1351. B&nzolus-

maya 
1283. Mohai-unukaya, 1463. Vnoka 
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w-val jelölése még jó ideig tartott. Azonban ez is csak az én föl
tevésem mellett szól. A míg ugyanis az a hangot rendszerint o-val 
jelölték, egész természetes volt, hogy az o hang jelölésére általában 
az u betűt alkalmazták. Hogy az utóbbi írásmód tovább tartotta 
magát, mint az előbbi, az könnyen érthető, mert az írásban az 
M > O átmenet csak akkor indulhatott meg nagyobb mértékben, 
mikor az o > a átmenet már meglehetős általánosan megtörtént. 
Teljes befejezéséhez mind a kettő csak a könyvnyomtatás elterje
désével jutott. 

Az ellenvélemény írójának nézete szerint «el sem képzelhet
jük)), mért kezdték volna csak a XIV. században a korábbi mogos, 
hnmuk-iéle írásmódot a magas, homok-félével fölváltani, hiszen 
ezeket már a XI—XIII. században is így írhatták volna, mert azok 
.a betűk már akkor is rendelkezésükre állottak. Erre én már koráb
ban megadtam a feleletet, mikor értekezésemben (Nyr. 24 : 194, 
195 és 201, 202) a magyar és az olasz hangok egybevetésével 
kimutattam, hogy első írástanítóink a latin betűket minő hang
értékkel alkalmazhatták a mi nyelvünkre. Fölösleges volna az 
akkor elmondottakat ismételnem; csak valamit akarok hozzáadni: 
egy érdekes kísérletről szóló tudósítást, a mely akár bizonyság
számba is mehet. Egy kiváló belletristánk, a ki JAÁKH BÉLA álnév 
alá kíván rejtőzni, 1895. decz. 10-ón kelt levelében az én magyar
olasz következtetéseimre reflektálva ezeket közölte velem : 

«Én sok időt töltöttem Velenczében; egy ízben fél évig laktam 
ott. Korcsmai pajtásom volt a kereskedelmi iskola egyik professzora. 
Néha tudományosféle dolgokrul is beszélgettünk. Egyszer, a VOLP 
GYÖEGY nevezetes értekezésének hatása alatt, eszembe jutott, hogy hátha 
magyar szókat diktálnék bai'átomnak ; ugyan miképen írná le és miké-
pen olvasná el ? 

Olyan szavakat választottam, a melyekben nincsen olyas magyar 
hang, melyet az olasz ábécze nehezen adhat vissza . . . Én diktáltam : 
vala, a velenczei leírta : volo ; én diktáltam : alom, a velenczei leírta : 
olum. Mikor pedig jóval később azt mondtam neki: ,Adesso favorisca 
leggermi questa roba', elolvasta: vala, alom. Hát persze nem volt az 
mégse magyar, a mit olvasott. Ajak, nyelv, gége, szájpadlás mind más ! 
Megjegyzem még azt, hogy az én o-mat nem mindig írta n-nak ; de vagy 
25 szó közül legalább tízszer. 

De megtörtént a fontos dolog, hogy ő egy fokkal mélyebbnek hal
lotta az én rövid hangzóimat; ón pedig egy fokkal magasabbnak hal-
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lottam az övéit. Szóval az esett meg rajtam, a mi az őseinkkel, a kiknek 
a fülében a templum ,templom' lett, az evangyelium (ez a gy-zéa is velen-
czei!) ,evangyélioml etc.» 

Harmadik ellenvetés: «A régi elmélet mellett bizonyítanak 
a rokon és érintkező nyelvek, különösen áll ez a szláv nyelvekre 
nézve, mert itt nemcsak azokat a szókat hozhatjuk föl, melyeket a. 
magyar nyelv vett át, hanem azokat is. melyek a magyarból kerül
tek az egyes szláv nyelvekbe. Itt azt találjuk, hogy a magyar ma 
már d-t, illetőleg o-t ejt azokban a szókban, melyekben középkori 
nyelvünknek megfelelőleg az átvevő szláv nyelvek o-t, illetőleg u-t 
mondanak . . . » (i. h. 154.) 

A rokon nyelvek és a jövevényszók tanúbizonyságára való 
hivatkozás nem új, csak ismétlése annak, a mit a régibb elmélet 
mellett már korábban is fölhoztak (SIMONYI : Nyr. 8 : 486. és A m. 
nyelv 1 : 154), de a példatár gazdagabb. A mi a rokon nyelveket 
és a török jövevényszókat illeti, azok után, a miket MUNKÁCSI fön-
nebb idézett tanulmányában ezekről elmondott, voltaképen fölös
leges is róluk szót ejtenem; de néhány megjegyzést mégis kell 
tennem a tizenegy szóból álló példagyűjteményre (i. h. 156); neve
zetesen : 

1. «mai borjú : középk. buryu: tör. purut>; — igaz, hogy ilyen alak 
van idézve a csuvasbol NyK. 10 : 78, de MUNKÁCSI péru-nak ismeri 
(NyK. 25 : 278); 

2. «mai had: középk. hocil: ug. chont»;-—az utóbbi vogul alak 
(/ont) mellett a MUSz.-ban (66.), a honnan a szerző vette, nyiltabb-
hangzós kant alak is található ; vö. még vogB. /(int, vogT. khqnt (NyK. 
25: 269); 

3. «mai hat: középk. hot: ug. chot» ; — a vogK. yot mellett is 
van a MUSz.-ban (92.) vogB. kat; vö. még vogB. yqt, vogT. khqt (NyK. 
25: 269); 

4. «mai holló: középk. hullou: ug. kullach, chullach»;— a vog. 
kullay, osztj. yülay mellett a MUSz.-ban (106.) van nyiltabbhangzós 
osztjS. kölak, kölank, osztjB. yoliy is; vö. még vogK. khivöléy (NyK. 
25 : 276); 

5. «mai homok: középk. icumuk; tör. kurn., kuniak*; — vö. alt. 
khuniakh, kirg. kumak, jak. kumay, tat. khpm, khpmak (NyK. 25 : 278), 
a melyek a második szótag hangjára nézve a középkori írással ellentéte
sen vallanak; egyébiránt megjegyzendő, hogy már 1194-ben eló'forduL 
wegu/iomoc (Nyr. 7 : 218) ; 
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6. «mai kapcs(ok, -ol): közópk.: copch: tör. kopca»; — ez aligha 
idevaló, mert a török szóvégi a a magyarban megmaradt; inkább a 
szerbből vehettük, a hol kopce alakban van meg (vö. MIKLOSICH, Etym. 
Wb. 129a). 

A jegyzetben azt mondja: «Igen sok bizonyító szóra, pl. 
kurum : korom, burcak : borsó, komis : harmincz stb., melyek két
ségtelenül így írattak: kurum, bursou, hormich, még nincsenek 
adataim . . . .» Ha ilyen írású adatok előkerülnek is, azok nem 
sokat határoznak, mert a csag. burcak- és az oszm. kurum-nál 
közelebb áll a mi szavainkhoz a esuv. pgrza és %orom (Ethn. 8 : 
28; NyK. 25 : 278); a *hormich-beli o betű sem nyomna sokat a 
latban a három hosszú á-ja mellett (egyébiránt az idézett komis, 
helyesebben komé [mordvin szó, vö. MUSz. 123] nem harmincz, 
hanem húsz). 

A szláv jövevényszók eredetijének és középkori magyar (írott) 
alakjának összeállítása (i. h. 157) nagyon szemrevaló, de nem 
bizonyít többet, mint azon már korábban idézett adatok, a me
lyekről értekezésemben elmondottam a nézetemet. Alább úgyis 
lesz még szó a szláv jövevényekről, azért most csak egy kis meg
jegyzésre szorítkozom. A haraszt : középk. horozt : szl. chvrost szó
hoz tartozó jegyzetben ezt olvassuk: «MIKLOSICH a létező források
ból csak chvrast alakot tud kimutatni az ószláv nyelvben, de az 
ős-szláv alakot chvrost-nak tartja, ezt pedig kétségtelenül bebizo
nyította UHLENBECK». Itt egy kis tévedés van ; ÜHLENBECKnél 
ugyanis csak megcsillagozott *chvorstü alakot találunk (vö. NyK. 
25 : 54), a mi nem «kétségtelen bebizonyítást* jelent, hanem 
ellenkezőleg annak a jele, hogy ez csak föltett alak. 

Már most áttérek a harmadik bizonyságra, a szláv nyelvek 
magyar jövevényszavaira. «Itt — úgymond szerzőnk — csakis a 
szerb, horvát és ujszlovén nyelvekre hivatkozhatunk, mert ezek 
már a XIII. század óta vettek át magyar elemeket)) (i. h. 160). 
Példái: 
Mai magy. Középk. m. Szláv. Mai magy. Középk. m. Szláv. 
apród oprod oproda gyapot gaputh gjoput 
bársony barsun barsun marok mork morok(vasa) 
csont chunt cunta ország uruzag rusag 
gomb gumb gumb sipos sipus sipus. 

Ezek közül a déli szláv barsun, cunta, gumb és sipus szavakról 
meggyőzően kimutatta ÁSBÓTH OSZKÁR (NyK. 26 : 468 — 472), hogy 



KÖZÉPKORI NYELVEMLÉKEINK OLVASÁSA. 255 

nem «-val vették át őket, hanem u-jok az illető szláv nyelvnek 
saját fejlesztése; sőt a barsun, cunta és a gumb mellett harson, 
conta és gomb is előfordul. S «az o-nak régibb volta mellett — 
mondja ASBÓTH — az is tanúskodik, hogy nem találunk helyette 
soha sem ü-t azokban a szlovén nyelvjárásokban, a melyekben 
régi és idegen u rendesen ü-\é lett» (i. h. 479). Ehhez már most 
nekem csak annyi a hozzátennivalóm, hogy ha így áll a dolog, s 
ha ezek a szavak csakugyan még a középkorban mentek át a szláv-
ságba, akkor határozottan a mellett szólnak, hogy a m. barsun, 
chunt, gumb, sipus-uák írt szavak hárson, csont, gomb, sipos-nok 
hangzottak a magyarban. A dbput szóra nézve ASBÓTH (i. h. 471) 
nyíltan megvallja, hogy nem tudja, mi úton-módon került bele az 
u, mikor a magyar o-nak rendszerint o szokott megfelelni: de 
talán erre is lehet vonatkoztatni azt, a mit alább (i. h. 479) mond, 
hogy t. i. «abban a pár esetben, a hol az u nem az illető szláv 
nyelv hangtani hajlamaiból magyarázható, könnyen érthető kelet
kezése az eredeti szláv szók hatásából, a melyekhez az idegen 
hangzású szók közeledtek)). (Vájjon nem a török japukhatott rája?) 
Az első szótag o-ját ASBÓTH szintén nem tudja megmagyarázni, de 
ezzel nekem nincs is dolgom, mert a középkori magyar alak a-val 
van írva, mint a hogy ma ejtjük és írjuk. A m. mork->szb. mórok 
(vasa)-m nézve megjegyzem, hogy a marok szónak ma is van 
nyelvjárási mórok változata (Zemplén m. Deregnyő MTsz.), s ilyen 
lehetett a középkorban is. Azonban a szb. szót első tagjabeli o-ja 
miatt korántsem kell okvetlenül egy középkori m. *morokvas átvé
telének tartanunk, mert igaz ugyan, hogy a magyar jövevényszók 
a-jának a déli szláv nyelvekben a leges-legtöbb esetben a (azaz d) 
felel meg, de azért találunk a^o hangmegfelelést is, mint pl. a 
siíbak>szb. éilbok szóban (NyK. 17 : 106), a melyet bizonyára senki 
sem fog középkori átvételnek tartani. Ilyen a bakter > szb. bokter is 
(NyK. 17 :101), mely szintén nem valami középkori m. Hokter alakra 
mutat; a NySzótárban nincs rá régibb adat, mint a GVADÁNYI 
Eontó Páljából (1807) idézett egyetlen bachter (még így!). A kard 
szóból is kord lett a szlovénban, (orda, d'orda a szerbben, corda a 
horvátban (NyK. 17 : 96), pedig a magyar szó, mely a perzsa kard, 
kard átvétele, aligha hangzott valaha is a magyarban *kord-nak. 
Ezek után a szlovén oproda-t sem fogadhatjuk el kétségtelen bizo
nyítéknak a középkori oprod szó *opród hangzására. Tehát csak az 
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egyetlen uruzag HB. (vrzag SchlSzj.): szl. rusag maradna a nyolcz 
közül kényszerítő bizonyítékául az u>o hangfejlődésnek. De vájjon 
az-e csakugyan ? MUNKÁCSI a déli szl. rusag-ot a HB-beli uruzag-
ból magyarázza, úgy hogy a kezdő magánhangzó elveszését teszi 
föl (NyK. 17 : 69); ÁSBÓTH ezt nem tartja egész kétségtelennek, s 
úgy látszik, inkább urszág alakból hajlandó magyarázni a rusag-oi 
«a Kari : kralj, arca: raka, marmor: mramor analógiájára*) (NyK. 
26 : 458). Igaz ugyan, hogy ezen analógiák közül csak az arca> 
raka nyom valamit a latban, mert a másik kettőben nem a két 
első hang cserélt helyet, de minthogy ASBÓTH szerint e példákat 
«könnyü szerrel szaporítani lehetne», szívesen belenyugszom az 
urszág > rusag hangfejlődés lehetőségébe. Azonban az uruzag 
(HB.) >rusag hangfejlődést sem tartom valószínűtlennek. A ma
gyar szó számtalanszor mint összetétel utótagja fordul elő, s a szl. 
rusag ilyen összetételekből válhatott ki, t. i. úgy, hogy kezdő 
hangját (mely akár o is lehetett) az összetétel előtagjához tartozó
nak vették, pl. *Magyar-oruszág, *Horvát-oruszág: *Magyaro-
ruszág, *Horváto-ntszá#.*) Ezt a lehetőséget nem azért hozom elő, 
mintha semmiképen sem akarnám megengedni, hogy az ország 
szó valamikor urszág, urúszág-n&k hangozhatott (hiszen én a 
nyíltabbá válásnak csak á l t a l á n o s voltát tagadom (vö.Nyr. 24: 
197, 201, 205); de nem látok sem a régi Írásmódban, sem a szl. 
rusag szó w-jában arra kényszerítő bizonyságot, hogy a HB-beli 
uruzag-oi és a SchlSzj.-béli vrzag-ot (mely ötször fordul elő tíz 
orzag mellett) uruszág-nak, urszág-nak kell olvasnunk. Tudnunk kell 
ugyanis, hogy az u (v, tv) betűt a középkorban az o hang jelölésére 
is alkalmazták, mint alább kétségtelen példákkal meg fogom 
mutatni. Az pedig, a mi döntő lehetne, t. i. az uruzag-nak az úr 
szóból származása, nem oly bizonyos, mint eddig gondoltuk. Arra 
nem vetek súlyt, hogy ha e származást elfogadjuk, akkor a szónak 
a mai nyelvben két erősen külömböző változata él országszerte 
egymás mellett, t. i. ország és uraság; tudom, hogy épen ilyen a 
jószág és a jóság; ezt megmagyarázza az elszigetelődés. Hanem azt 
vegyük figyelembe, hogy az úr szónak teljesebb tőalakja az egész 

*) Megjegyzendő, hogy a szerbben, valamint a szlávságban általá
ban, szeri-száma nincs az ilyen összetételeknek, a melyeknek az előtagja 
o-végű. 
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nyelvtörténeten végig (egyelőre nem értve ide a HB.-t) mindig 
a-végűnek mutatkozik: ura-t, ura-m, ura-d, ura-tok, ura-k, uras, 
uraság, ura-cska, ura-l, ura-lkodik, ura-tlan, ura-z (csak az -n és 
-nk rag előtt találunk o, u-t, de erről szakemberek előtt nem szük
séges szólanom). Már most, ha a szóbanforgó szó csakugyan az úr 
származéka, akkor a HB-ben az urot (mai: urat) írásnak megfele
lően urozag-nak kellene lenni uruzag helyett. 

Még egy szót említhetett volna a szerző e helyen, t. i. az 
áldomás-t, a mely az ÁNONYMusnál aldumas-nak van írva, és e 
mellé állíthatta volna a szerb aldumas-t. Lehet hogy azért hagyta 
el, mert talán tudta, hogy «az utóbbi mellett ott van az áldomás 
alak, a mely jóval régebben és sokkal nagyobb területről mutat
ható ki» (NyK. 26 : 476), s másrészt bizonyára volt tudomása arról 
is, hogy az ANONYMUS nemcsak aldumas-nak, hanem aldamas-nak 
is írja, s ez az utóbbi írás arra vall, hogy az előbbinek w-ja nem u, 
hanem o hangot jelölt. 

Ezzel végére értünk az ellenvélemény taglalásának és elbú
csúzhatunk a tárgyalt értekezéstől, a mely — bármily becses is más
különben — a mi kérdésünket nem vitte közelebb a megoldáshoz. 
Az o>a és M > O hangfejlődés mellett már korábban fölhozott erős
ségeket a szerző gazdag példagyűjteménynyel iparkodik ugyan tá
mogatni, de ezzel nem czáfolta meg az én ellenvetéseimet; új argu
mentumot csak egyet hozott föl: a magyarból a déli szláv nyel
vekbe átment szavak tanúbizonyságát, de ez, mint láttuk, nem vált 
be. Az i>« hangfejlődésre nézve velem egy nézeten van, az w>ö 
hangfejlődésről pedig nem is szól. 

III. 

Mielőtt a másik értekezésre térek át, röviden nyilatkoznom 
kell egy idetartozó kérdésről, nehogy később az a szemrehányás 
érjen, hogy «elintézetlen ügyem» van. Azt a kérdést értem, a me
lyet a NyK. 26 : 359. lapján jegyzetben érintettem, s a melyet 
aztán ASBÓTH «Magyar o — szláv o» czím alatt ugyanabban a 
kötetben meg a következőben nagyon részletesen tárgyalt. ASBÓTH 
barátom azt várja (vö. NyK. 27 : 75), hogy én az ő ellenvetéseire 
iparkodni fogok megfelelni s az ő kétségeit, ha lehet, eloszlatom; e 
helyett azonban őszintén megvallom, hogy az ő tüzetes fejtegetései 
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teljesen meggyőztek arról, hogy tévedtem, midőn azt mondtam, 
hogy «elegendő bizonyságot találunk a szerb, horvát, szlovén, 
ruthén és oláh nyelvbe átkerült magyar jövevényszavak közt» arra, 
hogy a mi o hangunk «más idegen [t. i. nemcsak a finn] fülre is 
majdnem u benyomását teheti». ASBÓTH minden kétséget kizárólag 
apróra kimutatta, hogy 1. a magyar o a déli szláv nyelvekben is 
rendesen o maradt; 2. a magyar o-nak kivételesen megfelelő u a 
déli szláv nyelvekben történt hangváltozás útján állott elő. Már 
most a főkérdésre nézve ebből a megállapított igazságból miféle 
tanulságot vonhatunk le ? Szerintem ezt: a következő megfelelés 
esetében: 

középkori magyar u betű : mai m. o h a n g : déli szl. u hang 
nem szabad azt következtetni, hogy a magyar szóban a déli szlávok 
az átvételkor M-t hallottak; és ha a szó középkori átvétel, a déli 
szláv u nem szolgálhat bizonyságul arra, hogy akkor az M-val írt 
magyar hang csakugyan u volt. Ezzel a déli szláv nyelvek tanúsko
dásának értéke tisztázva van. A tanulságot én vontam ugyan le, 
de mégis ASBÓTHÓ az érdem, hogy ezen tanulság alapjául szolgáló 
tényeket megállapította. 

Nem hagyhatom azonban szó nélkül (értekezésének befejező 
szavait. «Talán érdekesebb, mindenesetre sokkal bonyolódottabb — 
úgymond — az a kérdés, hogy miképen hangzott a magyar nyelv 
régebben, ,az Árpádok korában', de azt kutatni, mikor még a mai 
nyelv hangjaival sem vagyunk tisztában, képtelenség, azért azt a 
kérdést egyelőre fölfüggesztendőnek tartom, addig míg teljesen 
tisztában nem leszünk az egyetlen biztos kiinduló ponttal, a mai 
nyelv mai kiejtésével. Ha az egyáltalában még vita tárgya lehet, 
o-féle vagy «-féle hangot ejtünk-e bizonyos szókban, akkor ugyan 
hiába fogjuk azt kutatni: u-ból lett-e a mai o vagy már az Árpádok 
korában is %-nak hangzó o volt-e ?» (NyK. 27 : 75/76.) 

Ez semmiképen sem következik az értekezésben kimutatott 
tényekből. A vitatkozás tárgya az volt, hogy a mi o hangunk a közöt
tünk és körülöttünk lakó idegenek fülére majdnem u benyomását 
teheti-e vagy nem, de nem az, hogy «o-féle vagy w-féle hangot 
ejtünk-e bizonyos szókban.)) Ha nem tudjuk is, vagy nem tudtuk is 
eddig, hogy a magyar o minő szerb, horvát, szlovén, ruthén, oláh 
hangnak felel meg pontosan vagy minőhöz áll legközelebb, annyit 
mégis mindenesetre tudunk és tudtunk előbb is, hogy a magyar 
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o = magyar o. Nekünk magyaroknak a mi nyelvünk o-ja o-nak 
hangzik, hiszen azért o; mert ha nem o-nak hangzanék, hanem 
w-nak, akkor u volna. A phonetikus meg is tudja határozni, hogy 
a hangszerveknek ilyen meg ilyen állásával és működésével kép
ződik s többi magánhangzóinkhoz így meg így viszonylik; sőt azt 
is meg tudja mondani, hogy egyik-másik idegen nyelv o hangjánál 
többé-kevésbbé nyíltabb vagy zártabb. De ha mindezt nem tudnók 
is, már maga azon elvitázhatatlan tudásunk is, hogy a magyar o = 
magyar o, elegendő volna «biztos kiinduló pontul» annak a vizs
gálására, hogy ez a hang régente is olyan volt-e, a milyennek a mi 
magyar fülünk ma hallja, vagy pedig olyan, a milyennek a mi u 
hangunkat halljuk.*) Minthogy pedig nem áll az, hogy «még a mai 
nyelv hangjaival sem vagyunk tisztában*) (mert legföljebb más 
nyelvek közelálló hangjaihoz való viszonyuk nem ismeretes telje
sen), részemről korántsem tekintem «képtelenségnek» a szóban
forgó kérdés vizsgálását, azért nem is tartom «egyelőre fölfüggesz-
tendőnek», hanem tovább folytatom vizsgálódásaimat és áttérek a 
másik ellenvéleményre. 

IV. 

Ez a Nyr.-ben jelent meg « H o g y h a n g z o t t n y e l v ü n k 
a z Á r p á d o k k o r á b a n ? » czím alatt (25 : 58—69, 151—159). 
A szerző rövid bevezetés után először is annak a megállapításával 
foglalkozik, hogy miről van szó. Ezt pedig, úgy látszik, azért tar
totta szükségesnek, mert szerinte a vitatkozás tárgyául szolgáló 
tételt, hogy t. i. «a mai magyar nyelv rövid magánhangzói az Árpá
dok korában általában egy fokkal zártabbak voltak», ilyen alakban 
én előttem senki sem állította föl (i. h. 60); én — úgymond, — meg
fordítottam a tételt, s így aztán czáfolnom kellett olyasmit is, a 

*) ÁSBÓTH így fejezi ki a főkérdés egyik részét: «w-ból lett-e a mai 
o vagy már az Árpádok korában is M-nak hangzó o volt-e ?» Az utóbbi 
kissé különös. Mert mi az az tt-nak hangzó o ? Az olyan o, a mely M-nak 
hangzik, nem o, hanem u. Tehát a kérdést így lehet csak ér ten i : «w-ból 
lett-e a mai o vagy már az Árpádok korában is u volt-e ?» így még külö
nösebb, mert hiszen ha a mai o hang w-ból lett, akkor természetes, hogy 
előbb w-nak kellett lenni. Mire való hát a vagy meg a mi u tána kö
vetkezik ? 

17* 
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mit senki sem állított, s csakis ily módon fejezhettem be értekezé
semet azzal, hogy «a magyar hangtannak azon sarkalatos tétele, a 
mely szerint az Árpádok korában a rövid magánhangzók kiejtése 
a mainál egy fokkal zártabb volt, « t e l j e s e n t a r t h a t a t l a n * 
(i. h. 62). 

Nagyon különös volna, ha így állana a dolog; mert attól, a 
ki valamely állítással szembe száll, annyit legalább mindenesetre 
elvárhatunk, hogy a czáfolás alá fogott állítást ne értse félre. Ha 
én a tételt megfordítottam s így olyasmit is czáfoltam, a mit senki 
sem állított, akkor nagyot hibáztam. Azaz nagyot hibáztam 
v o l n a , ha csakugyan azt cselekedtem volna, a mit t. ellenfelem 
a szememre vet. Annyi bizonyos, hogy a tétel dolgában egyikünk 
tévedett, mert félreértette a másikat; de (nem mondhatom : sze
rencsémre) én vagyok a m á s i k . íme a tények : 

1. MÁTYÁS FLÓEiÁNnak 1863-ban megjelent akadémiai érte
kezéséből ezt idéztem: «európai nyelvtörténetünk négy első szá
zadában az a l h a n g ú a k a m a i a k n á l e g y f o k k a l t ö b b 
n y i r e a l á b b a k v a l á n a k , . . . t e h á t vogy, vola, odutt, uru-
szdg, nop, oz» (Nyr. 24 : 146). 

2. SiMONYinak egy 1879-ben megjelent értekezéséből ezt 
idéztem: «az Árpád-kori nyelvemlékeknek pontos megfigyelése és 
összevetése arra a meggyőződésre juttat bennünket, hogy m a j d 
n e m á l t a l á n o s v o l t a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k n a k a 
m a i n á l e g y f o k k a l z á r t a b b k i e j t é s e i ) (Nyr. 24 : 147). 

3. SiMONYinak ,A magyar nyelv' czímű munkájából (1889^ 
ezt idéztem: « . . . más körülmények meg a mellett szólnak, hogy 
r ö v i d h a n g z ó i n k v a l ó b a n e g y t e l j e s f o k k a l z á r 
t a b b a k v o l t a k a z e l ő t t . ) (Nyr. 24 : 147). 

4. SiMONYinak ugyanazon munkájából most pótlólag még a 
következőt idézhetem: « . . . a XI. s XII. században, s nagyrészt 
még a XlII-ban is, a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k k i e j t é s e a 
m a i n á l z á r t a b b v o l t . J e l e s e n a z t l á t j u k , h o g y a 
m a i a e b b e n a k o r b a n o v o l t , a z o w v o l t , a z é ' e v o l t » 
(1 : 152). 

5. Idézem t. ellenfelem szavait, a ki épen ebben a most 
szóbanforgó ,sisakos, pajzsos, kardos mentő-írásában' mint «álta-
nosan elfogadott véleményt)) említi azt, hogy «a r é g i m a g y a r 
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n y e l v r ö v i d m a g á n h a n g z ó i a m a i a k n á l r e n d e s e n 
e g y f o k k a l z á r t a b b a k v o l t a k » (Nyr. 25 : 60). 

6. Idézem végül a magam szavait: «a magyar hangtannak 
azon sarkalatos tétele, a mely szerint az Á r p á d o k k o r á b a n 
a r ö v i d m a g á n h a n g z ó k k i e j t é s e a m a i n á l e g y 
f o k k a l z á r t a b b v o l t , teljesen tarthatatlan» (Nyr. 24 :205) . 

Ezekből az idézetekből elég világosan kitűnik, hogy én a 
tételt nem fordítottam meg. De nem áll az sem, hogy olyasmit is 
czáfoltam, a mit senki sem állított. T. ellenfelem félreértett engem, 
a mint következő mondásából látom: «A kik eddig e kérdéssel 
foglalkoztak, mindig csak a régi magánhangzók nyíltabbá válásá
ról szóltak, de sohasem állították, hogy mai nyelvünk rövid hang
zói mindig ily úton keletkeztek* fNyr. 25 : 60). Hiszen én ilyen 
fölfogást nem is tulajdonítottam senkinek. Midőn a mai a, o stb. 
rövid magánhangzókra nézve kétségbe vontam azt, hogy az Árpá
dok korában á l t a l á b a n egy teljes fokkal zártabb hangot ejtettek 
helyettük, természetesen csakis azokat értettem, a melyekre a czá-
folás alá vett tétel vonatkozott, t. i. a melyek abban a korban is 
rövidek voltak és a régi írásokban a mostanitól eltérő hangjelöléssel 
vannak írva (azaz a mai a betű helyett rendesen o-val, a mai o betű 
helyett w-val stb.); de eszem ágában sem volt valamennyit ide érteni 
vagy azt hinni, hogy a fönnebbi tétel megállapítói valamennyit 
ide értették. Hiszen külön szóltam a következetesen alkalmazott 
a betűnek föltehető hangértékéről (Nyr. 24: 148—154), s a mit 
erről írtam, az részben czáfolat ugyan, de nem annak a czáfolata, 
hogy ez az a betű is o hangnak a jele volt (a mit csakugyan nem 
állított senki), hanem czáfolata annak a véleménynek, a mely sze
rint ezt a betűt régibb nyelvemlékeinkben a szavak végén á-nak 
kell olvasni (vö. Nyr. 9 : 3—6). S azt, hogy «a mai nyelv a hang
jára nézve nem áll az, hogy az Árpádok korában általában egy 
teljes fokkal zártabb hangot (o) ejtettek helyette» (Nyr. 24 : 197), 
közvetlenül azután mondom ki, miután kétségtelen bizonyságait 
sikerült találnom annak, hogy az o betűt az a hang jelölésére is 
használták. Ebből világosan kitűnik, hogy itteni tagadásom arra a 
mai a-ra vonatkozik, a melynek az előzőjét régi nyelvemlékeinkben 
rendszerint o-val találjuk írva. Ugyanez világlik ki abból is, a mit 
alább mondok, hogy «Árpád-kori szláv jövevényszavaink o betűjét 
se kell általában o-nak olvasnunk* (i. h. 201). Egyetlen mondásom, 
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amely talán félreértésre adhat okot, ez: «Csak azt nem szabad 
hinnünk, hogy akkor [t. i. az Árpádok korában] minden mai a-nak 
o felelt meg» (i. h. 197); azonban a ki egész tárgyalásomat figye
lemmel olvassa, az ezt is csak arra vonatkoztatja, a mire én. 

T. ellenfelem a tételt, hogy világos legyen, így állítja föl: 
«A HB. kora óta az akkori felső és középső nyelvállású rövid 
magánhangzók a magyar nyelv történeti fejlődése folyamán egy 
fokkal nyíltabbakká váltak, hacsak valamely gátló ok e fejlődést 
meg nem akadályozta*) (Nyr. 2 5 : 62), s azt hiszi, így talán nem is 
áll oly nagyon messze az én fölfogásomtól. Azonban én a tételnek 
ezen fogalmazása ellenében is föntartom az előbbi ellen tett ellen
vetéseimet, s alább még meg is szerzem őket valami kevéssel. 

V. 

A tétel fölállítása után a bizonyítékok következnék: először 
a nyelviek, azután az írásbeliek. Legyen szabad az utóbbiakkal 
kezdenem. Értekezésemben azt iparkodtam kimutatni, hogy a 
régiek az o betűvel az a hangot is, az u (v, w) betűvel az o han
got is, s az i betűvel a zárt e hangot is jelölték. T. ellenfelem az 
elsőt elfogadja, sőt még saját magyarázatával is támogatja: «Az 
o betűnek kettős értékét különben is könnyen érthetjük: az a 
hang számára a latin betűsornak nincs jegye, így tehát minden
esetre valamely rokon hang jelét kellett számára lefoglalni. Az d 
hanggal a nyelvállás, az o-val az ajakzárás tekintetében egyezik, 
úgy hogy nem csodálhatjuk, ha első könyvíróink az a jelölésére 
a két szomszédos hang közül majd az egyiknek, majd a másiknak 
a jelét használták)) (Nyr. 25:154). En azonban azt hiszem, az az 
olasz ember, a ki legelőször próbált magyar szavakat latin betűk
kel leírni, sem nyelvállásra, sem ajakzárásra nem gondolt; neki 
volt a saját nyelvében egy nyilt 9 hangja, a mely nagyon közel 
állott a mi a hangunkhoz,*) s minthogy annak a hangnak o volt 

*) T. ellenfelem ugyan ezt sem hiszi el, mer t azt mondja: « . . . a 
nyiltabb 0 hang is (melyet az olasz nyelvészek o-val jelölnek) m i n d e n 
e s e t r e közelebb állott a magyar o-hoz, mintsem az a-hoz» (Nyr. á5 : 155). 
Ezen nagyon is kategorikus állítás ellenében egyszerűen hivatkozom mind
azokra, a kik a velenczei beszédet megfigyelték; ők nekem adnak igazat. 
Egyébiránt a magyar és az olasz hangok egybevetésénél én nem pusztán 
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a jegye, természetes, hogy a magyar a-t is o-val írta. (Vö. Nyr. 2 4 : 
109). Az o betű r e n d e s jegye lett az a hangnak, s az maradt a 
XIV. század második feléig. 

Hogy az u (v, w) betűt o hang jelölésére is használták, arról 
az értekezésemben (Nyr. 24: 201) fölhozott okokkal nem sikerült 
t. ellenfelemet meggyőznöm. Talán most szerencsésebb leszek, 
s ha nem sikerül is olyan «legkényszerítőbb okokat» fölmutatnom, 
a milyeneket tőlem kíván, mégis találok olyan erősebb bizonyítéko
kat, a melyek mellett előbbi gyengéllett okadataim is gyarapodnak 
erőben, s «legalább hihetővé» teszem állításomat. Iránytűnek 
megint azt a nyelvtörténet-igazolta tételt veszem, a mely már egy
szer jól bevált, hogy t. i. a ragok és a képzők magas- és mélyhangú 
alakjának magánhangzói a függőleges nyelvállás és az időmérték 
tekintetében szabályszerűen felelnek meg egymásnak; így; a : e \ 
o : e: ö \ 6 : ö stb. Ugyanez áll a rag- vagy képző-előtti tő véghang
zókról is, pl. szárazon : tengerén : földön | százan: ezerén | irunk : 
kérünk | ironk: kéré'nk: győzőnk (Eég.) | tudónk: vetéhk : szűrőnk 
(diai.) | ugraónk: méneó'nk : (diai.) | házank: kezenk (diai.) | vagyon : 
megyén: mönyön (diai.) stb. Már most, ha így áll a dolog, akkor 
a HB.-ben a kegiggen (olv. kégyiggyén) mellett a iorgossun, oggun 
alakokat, továbbá aKT.-ben ezen alakok mellett: sciulhessen, leyes-
sen, legén, lescen (olv. szülhessen, léjesséh, légyén, lészé'n) eze
ket: maradhassun, uagu(n), wagun, nem tt-val, hanem csakis o-val 
szabad olvasnunk (azaz : —on); hasonlóképen az ezen mellett is az 
ozun nyilván így olvasandó: azon. (Egyúttal megemlítem, hogy 
ugyanebből következtetést lehet vonni a magashangú szavakbeli u 
hangzására is; így : minthogy a világon szóban o van az -n rag előtt, 
a menyun szóbeli u-t természetesen ö-nek kell olvasnunk: mény-
nyön; a cuetsegem mellett a cuetsegum alak nyilván = köetségöm 

a magam csekély olasz tudására támaszkodtam, hanem kiváló romanista 
kollégámtól, BECKER FÜLÖP ÁGOSTtól is több ízben kér tem és kaptam föl
világosítást. Nem áll az sem, hogy «az olasz u hangnak nyíltabb ejtését 
is minden ok nélkül állítja SZINNYEIB . . . . «az w-nak nyíltabb ejtéséről 
mitsem tudunk» (uo.). I t ten t. ellenfelem félreértett engem; én nem azt 
mondtam, hogy az olaszban kétféle u hang van, nyíltabb és zártabb (mint 
a hogy van kétféle o és e), csak azt mondtam, hogy az olasz u a magyar 
M-nál nyíltabb, s ezt nem «minden ok nélkül*, hanem igenis jó okkal 
mondtam. 
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v. küetségöm; ebből tovább következtetve esm(e)rum is bizonyára 
= esméröm, s így tudum is = tudom; a rohtonc mellett előforduló 
nekunc, hyrunc a fönnebbiek szerint = nekönk v. nékönk, híreink). 
De van a KT.-ben még egy kétségtelen példája az u betű o hang
értékének, s ez a pustebe(l)e («posztóba»), a mely az ószl. postavb 
átvétele, s a mely sem más szláv nyelvekben (vö. szb., t. postav, or. 
nocTaBí>), sem az egész magyar irodalomban, sem a nyelvjárások
ban w-val sehol sem fordul elő. 

Szolgálhatok még két bizonyítékkal, a melyeket ZOLNAI GYULA 
a SzAMOTA-féle hagyatékból volt szíves velem közölni. Az egyik a 
latin cantor-ből lett kántor, a mely két ízben, mégpedig jó későcs-
kén, előfordul M-val írva: Stephanum Kanthur 1329, Nicolai dicti 
Kantur 1352. A másik a kfn.meier-ből (ófn. meior-bői?) lett major, 
a metyet 1332-ben moyur-nak találunk írva; erről ugyan senki 
sem fogja állítani, hogy valamikor mojur-nak mondták. 

Kell-e még több bizonyság? Szívesen szolgálok vele, mert 
van bőven. Egészen kétségteleneknek tekintem az olyan adatokat, 
a melyekben a mai o hang előzője egyszer w-val, másszor a-val, 
vagy pedig háromféleképen is : u, o, a-val van írva, pl. 

Agyagus, Agyagas 1415. 1416. Agagasfalua 1427 (Cs.*) 1 :288) 
Barthusfalwa 1427. Barthasfaliva 1454. (ma: Barthosfalva) (Cs. 1 : 290); 
Monuk, Monak 1332—7, Mának 1348. Monok, Monak 1405. 1435 (ma: 
Monok) (Cs. 1 : 357); Onduch 1321. Andoch 1390. Andach 1390(ma: An-
docs) (Cs. 2: 586); Falkus 1390. Falkas 1416. Falkos 1469. Falkivs 1481 
(ma: Fakós) (Cs. 2: 604); Bogot 1229. Bugát 1336. Bogod 1458. Bugád 
1472 (ma : Bogát) (Cs. 2 : 594); Bugán, Pagan, Pokan 1332—7 (=Pogány) 
(Cs. 2 : 518); Sarugh 1296. Sarug Í33S. 1342. Sarogh 1400. Saragh 1427. 
Sarogh 1427.1428 (ma : Sarok) (Cs. 2 : 524); Aramis 1336. Aranos 1396. 
Aranyas 1480 ( = Aranyos) (Cs. 2 :468); Bagatha 1262. Bagutha 1361. 
Bagotha 1447. 1478 ( = Bagota) (Cs. 2:469); tuladunsag, tidaydonsag, 
tulaydansag NémGrl. stb. stb. 

Ezek közül természetesen azok nyomnak legtöbbet a latban, 
a melyek egy időben vagy csekélyebb időközben tüntetnek föl egy
azon szóban u-t és a-t vagy u : o: a-t; de azért a többi is számot 
tesz. Annyi bizonyos, hogy az az w-val jelölt hang, a melyet 

*) Cs. = CSÁNKI DEZSŐ : Magyarország történelmi földrajza a Hu
nyadiak korában. 
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nemcsak o-val is, hanem a-val is írtak, nem lehetett u, hanem 
esakis o. 

Megemlíthetem még a német Gregor-b6\ lett Geregur-t 
{Geregurlaka 1332—7.), a mely az illeszkedés megtörténte előtt 
bizonyára Geregor-nak hangzott (o-val is előfordul: Gregorfalva 
1248. 1347. Cs. 1 : 295). 

Azt hiszem, ezek után nem lehet abban kételkedni, hogy 
nálunk a középkorban az u betűvel az o hangot is jelölték. De 
miért? T. ellenfelem szerint nem volt «semmi szükség arra, hogy 
iróink az o hangot %-val jelöljék, hisz a latin nyelvnek is megvolt 
e két külön hangja s mindegyik számára külön betűje. Miért kel
lett volna tehát a magyarban a két hangot összezavarni? Ezt az 
ingadozást csak valami fontos okkal lehetne valószínűvé tenni)). 
(Nyr. 25 : 155). Nem tudom, elég fontos-e, de oknak mindenesetre 
ok szerintem az, hogy a latinbetűs írás legelső alkalmazásakor az 
o betűt az a hangra foglalták le, s ebből és a magyar o hangnak 
az olasz p és u közötti állásából*) következett az u betűnek reá-
alkalmazása. Hogy a latin nyelvnek is volt o és u hangja s mind a 
kettőre külön betűje, az semmit sem határoz. A ki ilyen ellenvetés
sel áll elő, az — sit venia verbo! — betű-phonetikát űz. A mi 
eleink nem a rómaiaktól, hanem a velenczésektől tanulták a latin-
betűs írást-olvasást. Hogy az o hangot nemcsak w-val, hanem o-val 
is jelölték, annak egyrészt az volt az oka, hogy a hozzá közel álló 
olasz zárt p-nak is az volt a jele; másrészt bizonyára az is közre
hatott, hogy az írástudó emberek rendszerint latinul is tudtak, s 
így könnyen megeshetett, hogy a magyar o hang eredeti u jele 
helyett a latin o hang o jelét alkalmazták. 

Az o és az u (v, w) betű közötti ingadozás nemcsak a XIV., 
hanem még a XV. században is gyakori. íme néhány példa a sok 
közül: 

Oroz 1333. Wrucz 1366 (Cs. 1 :177); Nyrokol 1307. Nirokul 1310 
(Cs. 2:632); Sarus, Sáros 1345. 1347. 1351. 1370. 1431. 1436 (Cs. 
1: 287); Kopach 1264. Kupach 1302. 1339. Kopach, Kupach 1344 (Cs. 

*) magy. ol. 
u 

u 
0 

o 
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2:498); Dob 1332—7. Dub 1338. Dob 1446 (Cs. 1 : 512); Orozthon 1329. 
Orosthon 1335. Wruztun 1340 (Cs. 3:88); Ormand, Wrmand 1335 
(Cs. 2:513; vö. Vrman [Baranyában] 1257. Cs. 2:520. és tör. ormán, 
mai Ormányság); Zubur 1373. Zobor 1420. Zivbor 1498 (Cs. 1:111); 
Hangon 1327. Hangún 1347 (Cs. 1 :136); M o s 1191. Sb&to 1294. 
Swklows 1313. 1325. Soklom 1344. Sucfos 1400. /MtM 1403. SofcZos 1478 
(Cs. 2:465); Bekaturuk 1341. 1368. Bekaturk 1396. Bekatorok 1401 
(Cs. 2 :472); Rakushaza 1414. ifafaw 1425 (Cs. 1 :178); Janusdy 1404. 
Janosdy 1427 (Cs. 1 :209); tfate 1427. iMos 1441 (Cs. 1 :308); 
Agarws 1408. Agarus 1424. Agaros 1455 (Cs. 2:585); JanusicelgeHlZ. 
Janoswelge 1489 (Cs. 2:493) ; Soroksár 1403. Sorwksar 1429 (Cs. 1:33); 
Fugacz 1441. Fogach 1465 (Cs. 1: 98); Wdmosfalwa, Wamusfalw 1473 
(Cs. 1:110); /íoc% és &u?í% 1494—5 (E. Phil. Közi. 21 : 54); Marhardi 
de Karol 1411. Marhardi de Karul 1413 (Károlyi-oki.); Bwlyk 1467. 
£otá 1473. £<%£; 1481 (Cs. 1 :96) || BesztSzj.: oa^Z 1212. sz. oâ foZ. 
1214. sz. || SchlSzj.: orzag 518. 529. 531. 535. 537. 539.541. 543. 
549. 554. sz. vrzag 520. 523. 525. 527. 533. sz.; kuzuru 1164. sz. cozoro 
1197. sz. EhrC.: hug 1. hogy 3; ayuytatossagert 26. ayoytatossaga 
42 ; masoczor es harmaczwr 9 ; harumzor 10. három 46; haburuUatol 
10. haboroltótól 15; nyumotuan, nyívmotuan, nywmosal 11. nyomuan 
49. megnyomuadol 41 ; labay/m^ 10. hozzam 15. hozzaya 16, sőt: hazam 
(hozzám) 15; tanwytasonkra 17. tanyoyta 18. fuguan 1. foguan 4. 22 || 
NémGl.: numtath, benyomoth ; rumtas, romol, romlás; harum, három; 
nayascuddiek, nyajascoduan. 

Legtovább] tartotta magát az a betű a mai =os és =owi szó
végben, de abban is mindig o-val váltakozva. Példák : 

SchlSzj. iozagus 1. homalus 110. orriíí 327. zakalus 341. torcus 
365. iso/ws (iszapos) 729. Aafaís 777. ioíws 1219. hurus (húros) 1812. 
makus 1857. husus 1859. balgatagus 1980. sipwa 2005. varasus (varázsos) 
2015. vigasagus 2072. — de: tacnos 358. £>OCZÜS 1974. doeos 2010. dara
bos 2145 (Hort.) | torkos 2243 (Hort.) | harum 11. 173. 611. SMÍIW 

(snlyom) 1564. solum (sólyom) 1742. solyum 2171 (Hort.) — de: barom 
658. vrom(orom) 1151 || EhrC. kyuanatus37. czudalatus37. zorgalmatus 
49. — de: drágalátos 40. kyuanatos 43. tyztasagos 48. czudalatos 49 || 
NémGl. chudalatus 64. chodalatus 124. hasonlatus 346. heruadatussag 
83. zorgalmazatus 293. vtalatus 119. 212. 324. vanalatus 131. garlosagus 
80. nayassagus 380. hewsagus 227. warasus (varázsos) 337. zauarus 343. — 
de: henvadattossag 129. herwadothossaghSO.zorgabnazatos 136. vtalatos 
73. halalatos (hálálatos) 383. dagalos 133. homályos 361. virágos 101. 
veragos 71. 
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A XVI. századi kódexekben is akadnak példák, de csak ele
nyésző csekély számmal. Hanem annál sűrűbben találkozunk az 
u-s írással a MuRMELius-féle szójegyzékben (1533). Példák: 

homalus 249. homalussaga 989. sarus (sáros) 320.322. sorus (szoros) 
370. haznus 383. 446. 1416. rostelus 396. haragus 529. 1071. czonttus 
772. poklus 876. 887. korsagus 890. undosagus 946. hurus (húros) 1112. 
hasonlatus 1443. acelus 1610. louagus 1835. 2293. 2294. iratus 2013. 
borsus 2077. kouassus (kovászos) 2087. 2089. ollaius 2094. estergarus 
2420. mesarus 2463. 2464. varus 2482. syjms 2487. 2498. viosws (viaszos) 
2506. halalus 2706. torkus 1118. —'de: homallosolni 248. velagossag 
250. 6oros 410. iwos 356. 357. 361. 407. haragosag 2710. torkosság' 
2711 | /iaram 68. 69. 107. 126. 166. /taZwm 295. ftoram 384. 442. 443. 
735. maium 531. 532. 533. alum (álom) 969. faidalum 883. 888. 918. 

A korábbi forrásokban az ;«s-végű mélyhangúaknak -es 
(azaz =t;s)-végű magashangúak felelnek meg.*) így pl. 

SchlSzj. fénes (fényes) QT./enesség (fényesség) 144. fewenes (föve
nyes) 727. gimelches 1528. heges (hegyes) 591. jeles 161. keleses (keleses) 
1971. kedes (kédés = ködös) 107. menés (ménes) 1352. 1354. nemes 505. 
1288 (Hort.). peliznes (pilisznyés = penészes) 1873. sebes 1969. zeles (szé
les) 589. termezetes37.istékes (üstökös) 295. veres 938.1205.1257. — csak 
egyszer -ös: kemenus (kóményös) 1051 j EhrC. keserewseges 162. iokelle-
metesseget 6. yelenseges 9. tekelletes 31. kedueletest 39. gyczewseges 44.. 
fenesseguel (fényességvei) 49. esmeretes 66 | NémG-1. buchuletesseg 34. 
belceseges 287. keneruietes 131. í/eiés 308./mes (fényes) 137. ygekezetes 
202. friwes (bűnös) 258. dyhesseg 300. hivesseg 111. /wríes (kürtös) 383. 
kezenseges 202. 

Ebből a fönnebb (263.1.) említett hangmegfelelési szabályos
ság alapján azt kell következtetnünk, hogy az az w-val jelölt tővég-
hangzó, a melynek a magashangúakban e (azaz é) felelt meg, nem 
w-nak, hanem o-nak hangzott. 

Nem ilyen egyszerű a dolog a MuRMELius-féle szójegyzékben, 
mert abban az -us (és =os)-végü mélyhangúaknak többnyire -us, 
-us, ritkábban -Ős, ;es-végű magashangúak felelnek meg. Példák az 
előbbire : 

*) Az sitm-végűeknek megfelelő magashangúak legföljebb a mai -elém 
és -delem képzősek előzői volnának, de ezeket a régibb nyelvemlékekben 
;ehn és delm, alakban találjuk; csupán az EhrC.-ben találtam egyetlen ily 
alakot: felelemuel 44. 



268 SZINNYBI JÓZSEF. 

lelkús 51. lelkus 440. 441. kődus 223. sőttetus 254. tegzűs 292. selus, 
selws, selűssen (széles) 299. 807. 923. 198± feuenűs (fövenyes) 307. bille-
*gus (bélyeges) 449. semermus 785. 788. 790. 792. kezuenus (köszvényes) 
885. betegus 905. visketegus 928. fekelus 944. dokleletus 992. igenűs (egye
nes) 1016. vőrus (vörös) 1112. ezustus 1599. foZks (béles) 2099. hwtús 
(hites) 2215. ieMs 2302. penzűs, peezus (pénzes) 2617. 2619. mértékle
tesség 2705. 

Vájjon w-nek olvasandó-e ezekben az ű, u? Alig hihető, mert 
hiszen =Ms-végű melléknevek a MuRMELius-féle szójegyzékkel 
majdnem egykorú kódexeink egyikében sem fordulnak elő, s az 
utána megjelent nyomtatványokban sincsen nyomuk. Vegyük 
hozzá még azt, hogy az -ás, -us szóvég mellett -ős, ~es-i is talá
lunk ; így : 

tűssűs (tövises) 1366. és tűssős 1138. tűysses 1338 j selus (széles) 
299. 1982. és seles 648; giűmőlczus 381. és gyűmőczős 406 | budussege 
983. és bűdos 1218 | lelkús 51. és lelkes 554 || Őr okos 2217. testos 620. 
ÍMAOS993. cimerős 1025. elSseiteni (éles-) 1871. ĝ</es 2059./ewes (fényes) 
1148. 1155. 

De más szavakban is előfordul az ű, u és az 6 betű válta
kozása : 

sedőlgő 914. sedőlők (szédeleg) 917. és sedidgeni 916 | etők (étek) 
1821. és étik 2071. 2072. etuk 729 j lelőkzettut (lélekzetet) 939. és libuk 
(sajtóhiba e h. lilék: lélek) 602 | megielőntis 2518. és ielunttő 57 | térő 
2476. és íwro 1876—9 | ver ős (veres) 2557. verősseiteni 2558. és vőrus 
1097 | selóncze (szelencze) 2439. és selűncze 1869 | tőltot (töltött) 2123. 
és tűltes (töltés) 301 | őtőd 1584. és ottut (ötöd) 2670 | geőkeer (gyökér) 
1256. ésgüíker 1273. 1274. gyűker 1279 ] kontős 2001. és Awtó2046 | 
moneczke 2221. és múnugzok (nuptiae) 2223. 

Ezekből és a következő tővégi hangmegfelelésekből : 
magogrol és vetemenukről (magokról, veteményekről) 1503 j zent-

segog (szentségek) 1680. betegog 1776. mestorsegoknek 2357. és erczukrol 
(érczekró'l) 1578. sekűk (székek) 1632; testük (testek) 844; helűknek 
(helyeknek) 267 \forot (forrott) 2166. pirettot (pirított) 2135. valaztot 
(választott) 2261. tőltot (töltött) 2123. fodozzőt (födözött) 2379. és belut, 
belliit (bóllett) 2027. 2056. esut (esett) 1229 j tomienozo 1639. ésezustűzni 
1602 (vö. harmatus: rorat 242) | helon (helyen) 1169. hegőn (hegyen) 
487. és testűn (testen) 896 | czooczoczke (csöcsöcske) 734. ós koduczke 
(ködöcske) 222. heluczke (helyecske) 372 | feleségét (feleséget) 2228. és 
lelőkzettut (lólekzetet) 939 | hatot (hatodik) 2671. hattod 1968. őtőd 
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1584. és tizenkettut (tizenkettedik) 2677 | feiedelem 2282. 2292. fejedelom 
1696. és ertelum (értelem) 603, — 

alig következtethetünk egyebet, mint azt, hogy ezen nyelvemlék
ben az u és u betű gyakran az ö hangjelölésére is van alkalmazva.. 
Ezt nem is nehéz megmagyarázni. Hiszen korábbi nyelvemlékeink
ben is számtalanszor ugyanazon betűkkel (u, v, w, eu, ev, ew) ta
láljuk írva mind az ö, mind az ü hangot; sőt az ew betűpárt magá
ban a szóbanforgó szójegyzékben is elégszer találjuk ilyen kétféle 
hangértékkel alkalmazva: 

ewsuer (öszvér) 471. 2367. ewltőző 1659. 1667. ewltőzet, ewltozzet 
1663. 1997. etvtues (ötvös) 2391 ewttő (öttő, öntő) 2410. 2411.2412. 
2413 | ewlo (ülő) 1804. ewst (üst) 1845. 1846. 2399. ewdo (üdő) 61. 62. 
93. 169. 577. stb. ewtto (ütő) 228. ewno (ünő) 473. ewrge (ürge) 504 
eivttes (ütés) 769. eívltetis (ültetés) 1272. ewrem (üröm) 1415.1417. ewuek, 
ewueg (üveg) 1611. 1796. ewmeg (ümög) 2039. 

Ebből könnyen következhetett az, hogy az ew-ve\ egyértékű n 
betű egy csomó esetben az ew-Yel szintén egyértékű o betű helyett 
(az ö hang jelölésére) is nyert alkalmazást a szójegyzék magyar 
részében. Egyébiránt azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, a 
mit a szójegyzékhez írt bevezetésében helyesen jegyez meg SZAMOTA, 
hogy t. i. «a magyar részben feltűnően sok a helyesírási és sajtó
hiba.) (IV. L)*) 

Ezek után, azt hiszem, nem kételkedhetünk abban, hogy a 
MuRMELius-beli -US és -um szóvégek szintén -os és ;om-nak olva-
sandók. 

Lehet, hogy tévedek, de én ebben a szóvégi -us és som
ban nem látok egyebet, mint a latin nyelv hatását. A magyarba 
átvett lafcin szavakban e két gyakran előforduló végzetet váltogatva 
o-val is, M-val is ejtették meg írták ; a kódexekben erre tömérdek 

*) Továbbá: «az egyes latin szók gyakran igen rosszul vannak lefor
dítva, sőt négy szóhoz a magyar helyett a megfelelő lengyel kifejezés 
jutott*. Részemről lehetségesnek tar tom, hogy mindez a sok hiba, zavar 
és következetlenség onnan eredt, hogy a könyvnek nyomdai javítását nem 
maga a magyar rósz szerzője végezte, hanem — talán az ő eltávozása vagy 
elhalálozása miat t — más valamely Krakkóban tanuló s m a g y a r u l 
n e m i s j ó l t u d ó ,Hungarus' , s ez változtatásokat engedett meg ma
gának. 
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a példa, mint mindenki tudja, a ki forgatta őket, azért csak egyet-
ke ttot idézek mutatóba : 

iefos criftofnac EhrC. 1. yefus criítoítol uo. 55. ieíus criftoít uo. 61. 
criftufnac uo. 63. Damascosnac BécsiC. 307. Damascusnac uo. 265. capi-
tulom uo. 54. 57. 59. 63. 82. capitulum uo. 64. 105.253. ieíuít pilatoínak 
WeszpC. 76. ieíuít pilatos uo. 89. pilatus uo. 91. Ianus, Ianos WinklC. 
106. Ianus, IanoínakErdyC.35. ciliciumbaMargh.^. ciliciommal~BécBÍG. 
16. eiliciomban JordC. 387. lilium KazC. 142. liliom ÉrdyC. 276. 

Ezt a váltakozást a deákos írók aztán átvitték (természetesen 
csak az írásban) az -os és ;om-végű magyar szavakra is, s így 
állottak elő a homalus, chodalatus, haragus, harum, faidalum-iéle 
latinos alakok. A latin szavak =ws végzetét gyakrabban találjuk 
=ws-nak, mint ;os-nak írva, ellenben az *um-ná\ sokkal közönsége
sebb az -om. Készben ez lehet az oka annak, hogy ;MS-végű ma
gyar szót is többet találunk, mint -um végűt; de a másik oka az, 
hogy ;os-végű névszó több van a magyarban, mint =om-végű, 
s az utóbbiak száma régebben még csekélyebb volt, minthogy a 
mai -alom és -dalom-végűek akkor még -alm és -dalm-va, vég
ződtek. 

Az i-ről azt mondtam: «könnyen meglehet, hogy a zárt é'-t 
is jelölték vele» (Nyr. 24: 204). Erre azt mondja t. ellenfelem: «Az 
ingadozás e hangjelölésében [úgy kellett volna mondania: e betű 
alkalmazásában] igen csekély; úgy hogy semmi okunk sincs el
hinni, hogy az i betűt e korban az e hang jelölésére tényleg hasz
nálták.*) (Nyr. 25 : 155). Döntő bizonyítékot erre csakugyan nem 
tudok előhozni*); de ez a főkérdósre nézve teljesen közönbös is. 
Későbbi és mai J-nek megfelelő i (y)-vel írott hang mindössze egy
néhány szóban fordul elő : hig (hegy) 1055. stb. (NyK. 25 : 136), ig, 
igg (egy)HB., mige (meg) HB., ygeb (egyéb) KT., ig «szent» (össze
tételekben : Igkü ^Heiligenstein NyK. 7 : 120; Nyr. 1 : 70; Kerek-
yghaz 1318. Cs. 2 : 496); Tymis, Lyndua (oki.) | timnuc HB. (később 
temnec, temlec, NySz., ma : tömlöcz). Már most, ha elfogadjuk is, 

*) A Nyr. 24 : 204. 1. fölhozott ingadozásokon kívül még ezt a néhá
nyat idézhetem: Ersebyth (Erzsébet) 1244 körül (Hazai Okmt. 8 : 43), 
Kerekyghaz 1318. Kerekeghaz 1335 (Cs. 2 : 496), féld (oklevelekben szám
talanszor) és fyld 1452. Harum/yld 1415 (SZAMOTA hagyatékában), hygesholm 
1193. hygiskeu 1193. hggyshyg 1284. Hygysholm 1313 (uo.). 
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hogy ezeket — némely vidéken vagy akár sok helyütt is — csak
ugyan i-vel ejtették, ebből nagy merészség volna azt következtetni, 
hogy az Árpádok kora óta az i hang általában egy fokkal nyiltabbá 
(é) vált. Egyébiránt erre a kérdésre később még visszatérünk. 

Van aztán t. ellenfelemnek még egy csattanós ellenvetése : 
«Vajjon képzelhető-e, hogy míg a hosszú magánhangzókat (ó, IÍ, í) 
állandóan egy és ugyanazon betűvel jelölték, a megfelelő rövid 
hangok mindegyike számára minden ok nélkül vegyesen használ
tak két betűt ?» (Nyr. 25 : 155/156). Erre ez a feleletem. Először 
is a rövid hangoknak kétféle jelöléséről már azok után is, a miket 
első értekezésemben előhoztam, nem lehet azt állítani, hogy ((min
den ok nélkül» történt, mert jó oka volt biz annak. Másodszor : a 
mi a rövid hangok két-kétféle jelölésével szemben a hosszúknak 
változatlan jelölését illeti, annak megint megvolt a maga termé
szetes oka. A hosszú mély hangok jelölésére három bettijök volt 
első írástanítóinknak: a,o, u. Az elsővel azt a hangjukat jelölték, a 
mely a mi á-nkkal teljesen azonos, azért természetesen az utóbbira 
is az a betűt alkalmazták. Hosszú o hangjuk az olaszoknak csak 
egy van, a zárt ö; ez nagyon közel áll a mi ó-nkhoz, csak kevéssel 
nyíltabb, azért a mi hangunkra is a magukénak a betűjét alkal
mazták, így aztán az ú-nak, a mely az olasz ít-nál jóval zártabb, 
ennek a jele, az u maradt. A rövideknél az ingadozásnak három 
főoka volt: 1. az, hogy az o betűt az a hang rendes jeléül alkalmaz
ták, s ennek következtében az o hang jelévé az u-t tették; 2. az, 
hogy az olasz o betű két hangnak a jele volt (9 és 0), s ezért aztán 
rendes alkalmazásán (=a) kívül a magyarban is használták az o 
hang írására; 3. az, hogy az a hang közel állott az a-hoz, s azért 
az utóbbinak a jelét az előbbire is alkalmazgatták. Ezek az okok a 
hosszú hangok jelölésénél nem voltak meg, mert 1. nem négy, 
hanem csak három rendes hangra (á, ó, ú) kellett betű, az pedig 
megvolt és alkalmas volt; 2. az olaszban az o betű csak egyféle 
hosszú hangot (ö) jelölt; 3. a magyar és az olasz hosszú á és 4 
körülbelül egyenlő távolságban állanak egymástól, a magyar ó ós ú 
meg távolabb vannak egymástól, mint a megfelelő olasz hangok, s 
ennélfogva a betűk váltogatására semmiféle alkalom nem kínál
kozott.*) 

*) Nem kell ám azt képzelni, hogy a latin betűknek a magyar 
nyelvre való legelső alkalmazásakor az illető, mikor hosszú hangzó került 
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H a n e m azért, igenis, ta lálunk néha-néha a hosszú hangok 
jelölésében is ingadozási , csakhogy nem az á, ó, ú hangok, h a n e m 
az á és egy másik, hozzá közel álló hang jelölése között. Ez a hang 
t. i. az a a melynek a megvoltát t. ellenfelem is fölteszi, mondván, 
hogy az o betű ((valószínűleg még az á h ang jelölésére is szolgált» 
(Nyr. 25 : 154). Ezt, úgy látszik, csak föltevéskép m o n d j a ; de én 
bizonyító adatokkal is szolgálhatok. Ilyenek : 

Boos 1352. Baas 1364 (ma: Bázsi puszta, Cs. 1 : 342); Geresgol 
1335. Geresgol 1436 (ma: Görösgál, Cs. 2 : 608); Kapoch 1468. Kopach 
1344 (ma : Kopács, Cs. 2 : 498); Pabrod 1249. Paprad 1377. Papraad 
1391 (ma: Paprád, Cs. 2 : 5 1 5 ) ; Boor 1328—88. Bar- 1341. Bary 1382. 
Bor, Boor 1388 (ma: Baár. Cs. 2 : 471). 

Nagyon valószínű, hogy ezekben az á-val váltakozó o (ül. 
aa-val váltakozó oo) be tű a-féle hangnak a jele volt. 

Eddigi ismereteink és a fönnebbiek szerint t ehá t a betűk 
hangér téke a következő vo l t : 
a betű — d, á; a, d hang o betű = a, d; o, őhang 
aa « « d, d « oo « « o, d « 
u, v, w « « o; u, ú « e « « é, é; e, e « 
« « « « « ü, ű; ö, o « ea, ev, ew « « ö, o ; ü, ű « 
i, y « « i, i; é ? 
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a tolla elé, azon gondolkozott, hogy mikepen is írta ő ennek a rövidjét. 
Dehogy! Egyszerűen azt a betűt alkalmazta, a melynek a hangértéke leg
jobban megfelelt a magyar hangnak. 



Az összevont mondat. 
II.1) 

2. Az , ö s s z e v o n t m o n d a t ' n é v a l a t t e l ő f o r d u l ó 
m o n d a t o k , i l l e t v e m o n d a t c s o p o r t o k az összevonás' 
t e k i n t e t é b ő l . V a g y i s : m o n d h a t ó k - e e m o n d a t o k , 
h e l y e s e b b e n m o n d a t c s o p o r t o k , ö s s z e v o n t m o n 
d a t o k n a k , v a g y n e m ; h e l y e s e l h e t ő b b s z e m p o n t 
b ó l m i n ő m o n d a t o k n a k t e k i n t h e t ő k az e g y e s cso
p o r t o k ; és m i n ő h e l y e k r e o s z t h a t ó k b e a n y e l v 
t a n b a n , h o l t e h e t n i b e n n e r ó l u k e m l í t é s t ? 2 ) 

Mielőtt e kérdések taglalásához kezdenék, előzetesen reflek
tálnom kell pár dologra, a melyekre még nem reflektáltam, vagy 
ha igen, más oldalról tettem. 

Egyik a következő. — A bevezetésben az összevont mondat
nak 3 f ő c s o p o r t j á t különböztettem meg. Ezek mellett, mint 
az idevonatkozó irodalom ismertetése rendjén is kitűnhetett, m é g 
e g y m á s m o n d a t c s o p o r t i s f o r d u l t e l ő a z idő folyamán 
,összevont mondat' név, vagy legalább is efféle kifejezések ^mon
datok összevonása' stb.) alatt. 

E csoportot azok a mondatok alkotják, a melyek ez értekezés 
1. pontja alatt mellékesen előjőve ADBLUNG és HEiNSiusnál más 
néven a participialis constructio névvel illetvék, s ez a kifejezés — 
mint itt megjegyzendő — e nyelvtaníróknál s a század elején 
másoknál is, nemcsak a participiumok (melléknévi és határozó ige
nevek) segítségével létrejövő ,összevont' szerkezetet jelöli, hanem 

*) Az I. közleményt, a bevezetést, lásd a folyóirat múlt évi folyamá
ban 280—309 lapjain. 

2) Az ,összevont mondat', ,összevonás' ás a többi efféle kifejezéseket 
tnlnyomólag így idézőjel közt kellene adnom. Azonban, mivel számtalanszor 
fordulnak elő s mindig odaórthetni, hogy mint ,eddig u. n. összevont m.', 
,összevonás' stb. jönnek-e elő értekezésemben, vagy nem: azért egyszerű
sítés kedvéért, mint már eddig is, ezután sem használok mindannyiszor 
idézőjelt; csupán ott, a hol világosság okából inkább szükséges. 
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azt is, a mely melléknév (utójelző-és határozóként álló melléknév) 
segítségével jön létre, s igy általában azt a mondatszerkezetet 
jelenti, a mely mai nyelvtanainkban az összetett mondat tanánál 
a « r ö v i d í t e t t m o n d a t , " ( ( m e l l é k m o n d a t o k r ö v i d í 
tése)) stb. kifejezések alatt fordul elő. 

Az efféle mondatok — hogy csak a német és magyar nyelv
tudományi irodalomra reflektáljak — a németeknél — hol az egész 
,összetett' mondatra, hol csak a,mellék' mondatra értve a kifejezést, 
és holczímként, hol csak a szerkezet leírásánál használva, legalább 
a század húszas éveitől kezdve általában a ,Verkürzung der Sátze' 
kifejezés, illetve a ,Verkürzter Satz' név alatt szerepelnek. Azelőtt 
azonban a múlt század utolsó évtizedeiben s e század elején, a 
kettős, sőt többszörös értelemben használt ,Participial-Construc-
tion' latinos név és a már akkor előjövő ,Verkürzter Satz' ,Verkürz-
ter Nebensatz', ,Verkürzte Periode' stb. mellett épen a «Zusam-
menziehung der Sátze» kifejezés, illetőleg a «Zuzammengezo-
gener Satz» névvel jelölve fordulnak elő, a míg e kifejezések alatt 
ama 3 első csoport ,összevont' mondat, mondhatjuk : a speciálison 
e néven ismert mondatok kezdenek szerepelni. (V. ó. mindezekre 
a múlt évf. 292, 293, 294. 1.). Nálunk is a most szóban levő mon
datcsoporthoz tartozó mondatok újabban és ma általában a ,r ö v i-
d í t e t t v a g y k u r t í t o t t m o n d a t ' , . m o n d a t k u r t í t á s 
v a g y r ö v i d í t é s ' , , m e l l é k m o n d a t o k r ö v i d í t é s e , ' 
ö s s z e t e t t m o n d a t o k n a k e g y s z e r ű m o n d a t t á v a l ó 
, á t a l a k í t á s a', ö s s z e t e t t m o n d a t o k m e g r ö v i d í t é s e , 
a m e l l é k m o n d a t n a k f ő m o n d a t b a o l v a s z t á s a s több 
efféle kifejezések alatt fordulnak elő. Ezek mellett azonban régeb
ben és ritkábban ma is, a ,m o n d a t o k ö s s z e v o n á s a ' , m e l 
l é k m o n d a t n a k f ő m o n d a t t a l v a l ó ö s s z e v o n á s a , ' 
m e l l é k m o n d a t o k ö s s z e v o n á s a ' , sőt régebben, legalább 
KEMPELEN és IMRE SÁNDOR nyelvtanában, meg SÁRFFY ÁLADÁRnak 
ly czímű értekezésében is: ,Az összetett mondat megrövidítése.' 
(A podolini r. kath. algymn. 1886/7. isk. évi értesítőjében) ,ö s s z e-
v o n t m o n d a t ' kifejezésekkel illetve is találhatók az efféle mon
datok, illetve szerkezetek. így voltakép e csoport mondat is bele 
tartozik az összevont mondat név alatt előforduló mondat
csoportok számába; azonban már csak, mint olyan, a mely csupán 
előfordult e név alatt, de ma általában más kifejezések alatt 
szerepel és ismeretes. Ezért nem vettem be az eddig elmon
dottakban e csoportot is az ,összevont mondat' néven speciá
lisan ismert mondatcsoportok közé, a melyek több évtized óta 
általánosabban egyedül ismeretesek e kifejezés alatt. — Aztán 
tulajdonképen azokról az összevont mondatcsoportokról levén szó, 
természetesen még kevésbbé érinthettem volna az edigiekben ezek
nek az összevont mondatoknak, a ,rövidített mondatok'-nak iro-
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dalmát s a rájuk vonatkozó nézeteket. Itt azonban, miután össze
vont mondat név alatt ezek is előfordultak s miután bármelyik 
rájuk használt kifejezést vegyük is, tulaj donképen ezeknél is szin
tén afféle mondatösszevonási elmélettel van dolgunk, habár kissé 
mással: legalább mellékesen és röviden e csoportot is érinthetjük 
az összevonás tekintetéből, a felvett kérdéseknek megfelelően. 

A mi egy másik dolgot, tulajdonkép szóban levő mondataink
nak, annak a 3 első csoportnak a t a g l a l á s á t illeti, min táz 
eddigiekből kivehettük, az összevonásnak legalább előttem ismere
tes fő megdöntői (BRASSAI, KERN ÉS BURGHAUSER) megdöntő fejtege
téseikben e csoportok közül tulajdonkép csak az I.-vel bajlódtak. 
A II-ikat csak érintették (KERN és BUROHAUSER), még pedig vagy 
csak inkább véletlenül meg alkalomszerüleg (KERN) vagy csak mel
lékesen és más szempontból (BURGHAUSER). III. csoportunkat még 
nem is érintették, mintha nem is vették volna észre, hogy ezek is 
szoktak az összevont mondatok közt szerepelni. Pedig ha az össze
vont mondatok elméletét teljesen tisztázni akarjuk, a II. csoportot 
is alaposabban kell érintenünk, meg a III-ikkal is számolnunk kell. 
Mivel én ezt akarnám, tőlem telhetőleg érinteni fogom a II. cso
portot is, számolni fogok a III-ikkal is, sőt az I-sőt is, mint az 
összevont mondatnak leginkább ismert és leggyakrabban előjövő 
nemét, az eddigi fejtegetőknél még tüzetesebben vizsgálom. Egy
szersmind mindhárom csoportnál számot kivánok adni a tan alap
járól, eredetéről. 

Ezek előrebocsátása után hadd lássuk e csoportokat sorban 
s taglaljuk mindhárom összevont mondatcsoportnál a felvett kér
déseket, még pedig a bevezetésben hangsúlyozott álláspontunknak 
megfelelően (1. a tavalyi évf. 285 1.) a lehetőleg helyesen és meg
fontolt módon gondolkozva, (logikusan és nem csak formális logi
kai alapon, a mi nem mindegy!), aztán n e m l o g i k a i , h a n e m 
l é l e k t a n i a l a p o n e l e m e z v e , és mindezeknél r é s z i n t 
a m a i n y e l v é r z é k r e t á m a s z k o d v a , r é s z i n t ha lehet, 
a n y e l v t ö r t é n e t r e i s r e f l e k t á l v a . — Egyszersmind 
mintegy függelékként hadd lássuk aztán ama felvett kérdéseket 
ugyanolyan alapon és ugyanolyan módon a ,rövidített monda
tokéra nézve is, a melyek, mint láttuk, szintén afféle összevonást 
tanitó elmélet nyűge alatt állnak. 

I. Csoport: A közönségesen ismert összevont mondat. 

E csoportba mint emlékszünk, az efféle mondatokat vettük: 
Bai;angol és zúg, zúg az őszi szél. Magyar tenger vizében hunyt 
el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. (Pet.) Apja, anyja sir előtte. Stb. 

18* 
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Ha az összevont mondatok irodalmából*) az e csoportra 
nézve eddigelé előfordult kifejezéseket, illetve meghatározásokat és 
részletezőbb tanokat összegezzük: a logikák idevonatkozó tanait 

*) A világosság és helyesség érdekében itt közbevetőleg még erről is 
meg kell jegyeznem pár dolgot ahhoz a vázlathoz, a melyet fennebb az 
1. pont alatt adtam. (Ld. a folyóirat múlt évi folyamát a 288—309 1.) 
A teljesség érdekében meg pótolnom kell utólag egyet és mást, mivel a 
hiányos könyvtári viszonyok közepette csak utólagosan ju tha t tam hozzá 
több régi és íVjabb műhöz, a melyekre pedig okvetlen tekintettel kellett 
lennem. 

Arra nézve, a mit ott az összevont mondat elméletének mai álta
lános alakjában való fellépéséről mondottam, megjegyzendő, hogy az ,ilyen 
alak' alatt az idevonatkozó tanoknak az az érzékibb alakja értendő, a mely 
szerint itt összehúzása, összevonása történik a mondatoknak és a mely 
szerint aztán ennek megfelelőleg az ,összehúzott vagy összevont mondat ' 
név alatt kezdik tanítni a nyelvtanírók mondatainkat. (V. ö. ezzel szemben 
a görög és latin rhetorok meg grammatikusok tanait, ott fennebb a 209. 1., 
meg Scaliger és Sanctius tanát majd alább.) 

A mi a tan első keletkezésére tet t ottani nyilatkozatomat illeti, arra 
nézve meg kell jegyeznem, hogy ott a 288. 1. e kapcsolatból: ,ezen elmélet 
alapjában görög földön született, már a rhetoroktól' a már elől elnézésből 
kimaradt a ,legalább' szó. Ennek kellett volna ott lennie : ,legalább már a 
rhetoroktól' . E nyilatkozatot, mint alább látni fogjuk, annak helyén kiegé
szíthetem ; közelebbről is nyilatkozhatom arra nézve, hogy épen kiktől 
származhatott e tan. Addig is azonban jegyezzük meg, hogy az összevonást 
tanító elmélet mint olyan tan, a melyről már eddig érezhettük, hogy 
logikai s igy a logikából kerülhetett be a nyelvtanba, természetesen a logi
kákban is elő kell hogy forduljon, legalább is más nevek alatt. A mint 
hogy elő is fordul, mint alább erre is reflektálok. így e mondatok irodal
mához hell számítanunk legalább utólagosan a logikák idevonatkozó tanait 
is. Valamint oda az olyan terjedelmesebb rhetorikai, illetőleg stilistikai 
műveket és kézi könyveket is, a melyek legalább ama figurák alatt érintik 
mondatainkat. (Pl. a németeknél GERBER és VOLKMANN id. műve ; nálunk 
meg pl. KULCSÁR ENDRÉnek ,A Magyar Stilus' ez. újabban, 1896., megjelent 
stilistikai munkája, I. köt.) 

Az újkori grammatika egyik régibb képviselőjéről, SANCTiusról itt 
mellékesen jeleznem kell azt is, hogy a conjunctiókról (kötőszókról) szólva 
is érinti mondataink közül az I . csoportot, sőt a II.-at is, szintén afféle, 
összevontságra vonatkozó elméletet tanítva ró luk; azonban, mint látni 
fogjuk, az újabbkorinál kissé még mindig enyhébbet. (L. a Minerva-t lib. 
I . cap. 18 és lib. I I I . cap. 14., az 1733-iki, PERizoNius-fóle kiadás 157. 
illetve 478. 1.; ugyanott a mellékelt Grammatica Latina-t a 6. és 32. 1.) 
Aztán itt elődjéről ScALiGERről is meg kell említenem utólag, hogy ugyan
csak a kötőszókról szólva ő is érinti mondatainkat, ő is inkább az I . cso
portot, de a II.-at is, szintén afféle tant adva ; azonban, mint ezt is látni 
fogjuk, szintén megszívlelhetőbbet. (L. JULII CAESARIS SCALIGERI. De causis 
linguse Latinse libri tredecim. Liber undecimus, cap. CLXV. Eredetileg 
1545-ből. Egy 1580-iki kiadásában [apud PETRUM SANTANDREANUM] a 414. 
és 418. 1.) 

Továbbmenve a m i a f r a n c z i a nyelvtani irodalomra tett nyilatkoza
tomat illeti, az helyesen úgy értendő, hogy a németektől tanított órzÓKibb 
tan hozzájok úgy látszik nem jutot t be s náluk összevont mondat név 
kifejezés alatt külön nem szerepelnek e mondatok. Ugyanis, mint utólag 
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egyelőre mellőzvén s csak a nyelvtani (rhetoricai, stilistikai és 
grammatikai) irodalomra szorítkozván, a következő elméletekkel, 
illetve csak tanokkal, találkozunk : 

1. Olyan érintéseknél vagy tárgyalásoknál, avagy épen tag
lalásoknál, a melyek legalább az ide vonatkozólag használt névben, 
illetve czimben, vagy kifejezésben az eredetre is reflektálnak: 

A. a) E mondatokban illetve alakzatokban ellipsis, elhagyás 
van; ezek tulajdonkép több mondatból állanak, csakhogy bennük 
egyszer tétetik ki a két vagy több névszóhoz tartozó ige, illetőleg 
egy igére vitetik vissza több mondat. (Görög és latin rhetorok meg 
gram matikusok.) 

b) A kötőszó az efféle mondatokban is mondatokat, több 
mondatot (orationes plures) kapcsol össze. T. i. ,Caesar harczol is, 
ir is' értékre nézve (,potestate') két mondat, mivel Caesar kétszer 
ismétlendő. (Scaliger. L. m. 414. 1.). Ugyanilyen értelemben e 
példa: , v e t t e m l o v a t s z á z a r a n y o n és t ö b b ö n ' ebből 
van összetéve: (syntaxis est) vettem lovat száz aranyon, és 
vettem lovat több pénzen. , P é t e r és P á l v i t a t k o z n a k ' 
annyi, mint (id est, csak igy!): Péter vitatkozik, és Pál vitatkozik. 
Miko r ezt mondod : C i c e r o ir , és ő r k ö d i k , két mondat van a 
Zeugma alakzatban. Úgyszintén C i c e r o é s a f i a e g é s z s é 
g e s e k syllepsis-alakzat, annyi mint C i c e r o e g é s z s é g e s é s 
a fia e g é s z s é g e s . (SANOTIUS : Minerva 157 és 478 1.). Hasonló 
értelemben újabb korban is : egy ilyen és-sel való kapcsolás két 
mondat összevonásának eszköze. Egy ilyen mondat ugyanis annyi, 

rájöttem, i t t is ismeretes az efféle elmélet s ha külön mondattani név 
alatt nem is, a kötőszók tanával kapcsolatban itt is előjön az efféle tan 
I. csoportbeli mondatainkra nézve. (V. ö. EGGER EMiLnek BAETAL ANTAL-
tól átültetett ily czímű művét «Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba.* 
XI I fej., a 64 1.) 

Vázlatom további folyamában kimaradt a 306. lapon a 25. és 26. 
sorok közül KIRÁLY PÁL Rendszeres magyar nyelvtana és KALMÁR ELEK 
Iskolai magyar nyelvtana. (1893—4). 

Még csak annyit, hogy a mi az összevont mondatok magyar speciá
lis irodalmát illeti, BRASSAI az Okszerű vezér-ben (II. köt.) nemcsak érin
tette, de grammatikai tekintetben is foglalkozott e mondatokkal, még 
pedig oly behatólag taglalta az I. ós I I . csoportunkba vehetőket, a mint 
eddig jóformán senki. Műve illető kötetéhez (II.) adott bevezetésében pedig 
legalább a I I . javított kiadástól kezdve (1856) elmésen megdönti egy találó 
hasonlat tal e mondatok ,összetett' és ,összevont' voltát. (VIII. 1. Az 1882-ki 
negyedik kiad. VI. 1.) Aztán ugyanő a ,szórend és accentus' ez. akad. érte
kezésében is érintette mondatainkat (14-—15 1.). I t t azonban egy kissé igen 
hamar általánosítja nyilatkozatát, a mely szerint a németeknél az líjabb 
grammatikák szerzői már elhagyták volna az összevont mondat kifejezést 
s vele azt a ferde felfogást. (V. ö. az én nyilatkozatommal, a tavalyi évf. 
300 1.) Egyéb esetleg szükséges pótlásokat hátrább az illető helyeken; a 
javításokat pedig alább az értekezés végén a sajtóhibák alatt. 
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mintha azt mondanám (!) . . . stb. (Á franczia EGGER, átültetett 
műve 64 1.) Eégebben németeknél is jön elő ilyenforma szelídebb 
t a n : Ha egy mondatban két alany áll, a melynek egy közös állít-
mánya, vagy két állítmány, a melyeknek egy közös alanyuk van: 
akkor ez voltaképen mindig két mondat. Pl. Plató und Aristoteles 
habén behauptet, e helyett áll: Plató hat behauptet és Aristoteles 
hat behauptet. (VATER). 

B) Az efféle mondatok két mondatból . e g y g y é v á l t o z 
t a t o t t ' (,in einen verwandeln' ADELUNG az Umst. Lehrgeb.-ban) 
, ö s s z e h u z o t t m o n d a t o k ' (contrahirte Sátze. BERNH.). Illető
leg két vagy több mondatból (tehát kettőnél többől is) ,ö s s z e h u-
z o t t a k ' , ö s s z e v o n t a k . ' Még pedig 

a) Két vagy több, közös alanynyal, állítmánynyal stb. biró 
mondatokból egy mondattá r ö v i d í t v e (,zu einem Satze ver-
kürzen') a kötőszó által (KOTH), vagy a mellérendelt mondatok egy 
mondatba o l v a d v á n (,Verschmelzung in einen Satz' HEYSE). 

[Már ezek is összevont mondatot tanítnak, azonban még ke
vésbbé érzéki alakban adják a tant. A ,zusammengezogener Satz' 
illetve a ,Zusammenziehung der Sátze' névben a ,zusammenziehen' ki
fejezést inkább ,összehuzatást, rövidülés'-t, illetve ,egy mondatba olva-
dás'-t és nem ,összefogás'-t jelölő érzékibb értelemben használják, s így 
meghatározásukban kevésbbé érzéki felfogást juttatnak érvényre, mint 
azok nagy része, a kik összező (synthetikus) meghatározást adnak.] 

b) Összevontak e mondatok, mint olyanok, a melyek úgy 
jöttek létre, hogy a két vagy több mondat különböző alanyát v. 
állítmányát v. más részét összevonjuk ( = összefogjuk) és a közös 
mondatrészt, a közös állítmányt v. alanyt, stb. csak egyszer 
tesszük ki. 

[Érzékibb és inkább synthetikus meghatározások: ,Ha két vagy 
több mondatban . . . akkor . . .' — EOTH a tétel magyarázásában, HER-
LING: Erst. Curs., BECKER, SCHMITTHENNER, HEYSE: az isk. gr.-ban; ná
lunk GYURITS, SZVOR. : különösen Nyelvkönyvében, ARVAY, HALÁSZ: az ,és' 
kszóról ért., SIMONYI, IHÁSZ nyelvt. BARBARICS átdolg., KIRÁLY PÁL stb.; 
az angoloknál pl. MASON.] 

Ezekkel [a) b)], különösen a b) alatti tannal nagyobbrészint 
kapcsolatban 

a) Külföldön : Bennük több ítélet (HEYSE, SCHMITTHENNER) 
illetve több gondolat (BECKER) egyesítődik, vonatik egy mondatba, 
így általában két, illetőleg több mondatra bonthatók (pl. HERLING : 
Erst. Curs.) Azonban nem mindenik (HERLING: Grundreg.); e mon
datok egy részénél nem lehet szó egész mondatok összevonásáról, 
hanem csak két vagy több állítmányszó, illetve bármely több 
ugyanazon mondatrész mellérendelő összekapcsolásáról. (A néme
teknél pl. az ifj. HEYSE, az angoloknál pl. MASON.) — De ennek 
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daczára is, mindig két mondat összevonását kell látni az ilyen 
mellérendelésben még ott is, a hol a két mondatra való szétbontás 
belőle származó homályosság miatt nincs helyén. (HERL. syntaxisa 
új kiadásában) stb. 

pj Nálunk: A l a k j u k r a nézve ugyan egyszerűek e mon
datok, illetve azoknak látszanak; t a r t a l m u k szerint azon
ban összetettek, mivel bennük két vagy több egyszerű gondolat, 
illetve két v. több önálló Ítélet van kifejezve. (Többé-kevésbbé így 
GYURITS, SZVOR., KEMPELEN, DANIELOVICS.) Ezért két vagy több 
önálló mondatra (SZVOR.) illetőleg ítéletre (KEMPELEN) bonthatók. — 
De ha ilyen több alanyú mondatot az értelem megzavarása nélkül 
több mondatra oldani nem lehet, akkor az csak l á t s z a t o s össze
vont, valóban pedig tartalmilag is csak egyszerű mondat (SZVOR.) ; 
illetőleg az ilyenek csak l á t s z ó l a g összevont mondatok (BODNÁR, 
IHÁSZ-BARBARICS). Másként: ha kurtítottnak is tekinthetünk minden 
mondatot, a melyben valamely mondatrész többször fordul elő, 
ez nem úgy értendő, hogy mindannyiszor a z e l ő t t elválasztott 
mondatok öszevonása, kurtítása történt. Az ily mondatokat egysze
rűeknek mondhatjuk, összekapcsolt alanynyal, tárgygyal vagy 
állítmánynyal s nem szabad annyira kiterjesztenünk e fogalmat, 
hogy pl. a többrendbeli határozókkal ellátott mondatokat közéjök 
sorozzuk, pl. Minden este barátságos üdvözletével tisztelt meg 
házamnál. (KEMPELEN. V. ö. részben már fennebb a múlt évf. 
306. 1.) stb. 

c) Tulajdonképen szólva minden olyan mondat, a melyben 
egynemű mondatrészek vannak kötőszók által egymással összekap
csolva, összevont mondat. (Még újabban is, pl. B. ScHULTznál, 
EAssMANNnál stbnél. Az összevonást tanító elmélet merészen általá
nosított alakjában, jóformán minden utólagos megszorítás nélkül.) 

d) Az olyan mondatot, a melyben több közös mondatrész 
van, illetve több alanyra egy állítmány vonatkozik, vagy egy alany
ról több állítmány mondatik, összevont mondatnak n e v e z i k . 
(Csak ilyenformán! pl. KOCH, 1849.; nálunk a józanabbak közül 
pl. IHÁSZ, nyelvt. régebbi kiadásaiban.) 

e) Csak tartózkodólag szólva: némely esetben összevontnak 
látszók, több egymásmellé rendelt mondatból összehúzottnak tetszők 
e mondatok; azonban mindaddig egyszerű mondatoknak tekinthe
tők, még pedig többszörös taggal biró egyszerű mondatoknak, a 
meddig két állítmányuk nincs (VERNALEKEN.) 

f) Csak egy részük összevont, más részük csak több egynemű 
mondattaggal biró egyszerű mondatok. (WILMANNS). stb 

C J N e m ö s s z e v o n t , két vagy több mondatból összevont, 
hanem a) egyszerűen csak ,halmozott mellékletes' (=halmozott 
alanyú, jelzöjű, tárgyú, stb.) mondatok ezek (BRASSAI). Illetve b) az 
állítmányt kivéve ,kettőzött vagy többszörösített' mondatrészszel, 
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így ilyen alanynyal, tárgygyal, kiegészítővel stb. bírók (KERN és 
utána H. PAUL), G) Legújabban : Nem összevontak, de még olyanok 
sem, a milyeneknek KERN mondja, hanem csak ,két vagy több
tagú, de egységes' alanynyal, tárgygyal, jelzővel, kiegészítővel és 
állítmánynyal birok (BURGHAUSER) ; illetve mellérendelt vagy több
tagú mondatrészszel állók (HALÁSZ : Egyet, előadásaiban és Magy. 
nyelvtana II. 35.) 

2. Inkább mellékes régibb érintéseknél, s egyszerűbb és az 
eredetre nem reflektáló megemlítéseknél e mondatokra csak mint 
több alanynyal és egy állítmánynyal, vagy több állítmánynyal ós 
egy alanynyal biró mondatokra történik hivatkozás. (Pl. WERNER : 
Phil. Sprl., ADELUNG: a D. Sprl., HEINSIUS a kézikönyveiben; 
GÖTZINGER: D. Sprl. 1873.; nálunk meg pl. EDVI ILLÉS PÁL : Nép
szerű magy. nyelvtan. Pest, 1844 stb.) 

E tanok közül az utóbbi nem szól e mondatokról külön, 
csak mellékesen ott érinti őket, a hol arról tanít, hogy az egyszerű 
mondatnak az alany és állítmány számát tekintve hány neme lehet, 
illetve egy mondatban hány alany és hány állítmány állhat. így ez 
voltaképen szorosabb értelemben véve nem is mondható elmélet
nek, azaz hogy, mint látni fogjuk, összefügg az összevonást tanító 
theoriával. így voltaképen csak két elmélettel állunk szemben, a 
melyek közül az egyik e mondatokat «összevont)) mondatoknak 
tanítja, a másik meg nem összevontaknak. Ennek megfelelően 
először is azon kérdés felett kell döntenünk, helyes-e az össze
vonást tanító elmélet e csoportnál, vagyis mondható-e, hogy az 
ilyen mondatok, mint «Péter és Pál ír» ebből a két mondatból 
volnának összevonva: Péter ír, Pál ír. 

E kérdéshez BRASSAI, KERN és BURGHAUSER már alaposan 
hozzászóltak, mondhatni, el is döntötték, hogy helytelen és tart
hatatlan. 

BRASSAI már az Okszerű vezér II. részének második kiadásában 
(1856) a bevezetésben így teszi tönkre e mondatok összetett, összevont 
voltának tanát. ,Ezeket (,a halmozott mellékletes mondatokat') a többi 
nyelvtanok «összetett mondatoknak» nevezik. Igáz, hogy szélylyel lehet 
azokat több mondatra szedni; de abból még nem következik, hogy a 
felvett mondat eme szétszedett részekből áll. Egy darab fát három ha
sábra lehet hasítni, de ki merné állítani ama darab fa egész korában, 
hogy három hasábból áll.' (Id. kiad. VIII. 1., a 10-edikben VL) 

A «Módszer és némi alkalmazásai* ez. akad. értekezésében pedig, 
már 1869-ben, a következőleg és a következő okoknál fogva nyilatkozik 
ezen elmélet ellen egy jegyzetben, elmésen. «A német nyelvészek az oly 
mondatot, melynek valamely része kettőztetve (házmaztatva, halmozva) 
van, dzusammengezogener Satz»-nak nevezik, és pl. ezt: «Dein Vater 
und deine Mutter waren bei mir», úgy akarják elemezni, mintha ezekből 
volna «összevonva»: «Dein Vater war bei mir, — deine Mutter war bei 
mir.» — Meg ez: «Will der Mensch geschickt und brauchbar werden, 
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«o muss er etwas lernen», — szerintök ezek helyett lenne mondva: 
«Der Mensch will geschickt, der Mensch will brauchbar werden. Er 
muss etwas lernen.» Soha ennél ferdébb pedanteriát! Vét az elemzés 
elsőben a takarékosság elve ellen. Quod potest fieri per pauca, non debet 
fieri per plura. Egy gondolat kifejezésére két rokon határzóra van szük
ségem. Veszem őket rögtön, még mondatom bevégzése előtt, s eszem 
ágába sincs, hogy még elébb két mondatot csináljak s azután fűzzem 
össze az ismétlések kihagytával. Pénelopé vászna lenne ez, fordított 
rendben. Egy kis almafám van, de kevés becses terméssel. Le akarom 
kézzel szedni gondosan. Az egymástól távol függő gyümölcsöket egyen
kint veszem le, s teszem a kéznél levő kosárba. De látok egy párt oly 
közel egymás mellett, hogy egy kézzel kényelmesen és potyolás nélkül 
leszakaszthatom. Nemde meg is teszem rögtön első gondolatra ? Ilyen 
a halmozás elmélete szerintem. De kitetszik abból, hogy az «összevonási* 
magyarázat az igazság elve ellen is van. Mert ugyan létez-e olvasóim 
közül valaki, a ki egész életében, nem hogy beszédben, de bármily meg
fontolt írásban külön gondolt s azután húzott volna össze két mondatot, 
melyben csak egy-két határzó tette volna a különbséget ? Vét karmad-
ezor a megrótt elemzés emez axiómában: qui multum probat, nihil pró
bát, — foglalt szabály ellen. Hisz' azon elemzést lehetne alkalmazni az 
ily ékre i s : «két kutya ugat» vagy «három galamb repül», miszerint a 
második a helyett volna mondva : egy galamb repül, egy galamb repül, 
^gy galamb repül, s e háromból lenne összevonva az adott mondat. Mi 
több, minden egyszerű mondatot annyi különböző mondatból lehetne 
összehúzva gondolni, a hány külön határzóval párosíthatni benne az igét. 
P l . : «En a fáról ettem cseresznyét*, ebben vannak: «Én et tem»,— 
«cseresznyót ettem», — «a fáról e t tem*.—Tetszik az elemzés? — 
Szóval ez az összevonás csak chimaera. (A hely idézését lsd. fennebb, a 
múlt évf. 307. 1.) 

KERN, ha érveit vázoljuk, általában a következőknél fogva mondja 
«zen elméletet, szintén elmésen úgy didaktikai mint tudományos tekin
tetben tarthatatlannak. E mondatfajra nézve sok grammatikában nagy 
önkényesség tapasztalható. így egyes nyelvtanírók (pl. B. SCHTJLTZ) két
félekép is beszélnek e mondatokról: összevontaknak mondják, de azt is 
megengedik, hogy egyszerűeknek is tekinthetők, olyan egyszerű monda
toknak, a melyekben több egynemű mondatrész van egymás mellé ren
delve. E jószívűség sem tudományos vizsgálódásban, sem a didaktikai 
jjraxisban nem engedhető meg. De hát jól teszi a grammatikus, hogy 
második megjegyzésével az elsőt megsemmisíti, mert különben kínos 
zavarba jönne, ha azt kérdeznék tőle, hogy mit vél, ez a mondat: «egy 
meg egy, kettő*, ez is tulajdonkép összevont ?*) 

*) Megjegyzésben: Vagy tán mást jelent abban a «meg» (az und), 
mint ebben: «a fenyü meg a tölgyfa fák (Báume)»? És ebben a pél
dában miért kell többes számú állítmányi nevező-eset, mikor azok közül 
a szók közül mindeniknek meg Kellene elégednie a «fa» kifejezéssel, mint 
állítmányi nominativusszal ? ! Még jóval merészebben mennek túl a czélon 
egyesek, pl. RASSMIN, a kire reflektálva, mint már láttuk, szellemesen olyan 
példát hoz fel KERN, a mely a szóban levő mondatainkra nézve ismeretes 
i'ecept szerint legalább is 15 mondatból volna összevontnak gondolható. (Ezt 
1. a folyóirat m. évf. 298. 1.) 
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Pedig a tanulónak, a ki e mondatot a tanító szájából már az első 
hetekben hallotta, bizonyára jogosan feltünhetik e példa. Nem ily veszélyes 
ugyan minden efféle példa-mondat, de más mondatoknál is könnyen be
bizonyítható, hogy fonákság az összevont mondat terminust ilyen sza
badon alkalmazni. 

Mert hát pl. ott van az a feltevés, hogy egy olyan mondat mint 
pl . : «az arany, ezüst, vas férnek», ezekből az egyszerű mondatokból állott 
elő, illetve vonatott egybe: «az arany fém, az ezüst fém, a vas fém». 
Ama feltevés szerint ezt eredetileg három mondatban gondolhatták, s 
csak időkímélés végett olvaszthatták azután az adott rövidebb formába. 

Es ez elég plausibilisan hangzik s azért könnyen tetszésre is talál
hat az olvasónál. Csakhogy nem fogható fel, miért nem kell összevont
nak jelölni a következő mondatot is : «En tegnap fiútestvéremmel nagy 
hidegben rosszul létem daczára vonaton Berlinbe utaztam, egy sürgős 
meghívásnak eleget teendő». Erről is ugyanolyan joggal azt mondhat
nók, hogy ez is egyszerű mondatokból állott elő. még pedig ezekből: 
én tegnap utaztam, fiútestvéremmel utaztam stb. Es mégis a gramma
tikai oktatás ellenzi, hogy ezt összevont mondatnak nevezzük. 

De igen azt is, hogy pl. ezt a mondatot: «(ime) itt van húsz alma» 
összevontnak jelentsük. Pedig ez bizonyára úgy tűnhetik fel, hogy 
ezekből a húszszor gondolt, nyelvileg egyező mondatokból állott elő, 
vagy ha akarjuk v o n a t o t t ö s s z e : itt van egy alma, itt van egy alma 
stb. (A szellemes megokolást Isd. a Satzl.2 128. 1.) 

Továbbá igen különösnek és a tanuló előtt megvilágosíthatatlan-
nak tűnhetik föl, hogy ezt a mondatot: «szeretem atyámat és anyámat», 
összevontnak nevezik; ha pedig ő észreveszi, hogy tovább menve az 
atya és anya fogalom is egybevonható a ,szülők' fogalmába (s ekkor így 
mondja mondatát: «szeretem szüleimet"), már többé nem engedik meg, 
hogy összevontnak nevezze a mondatot. Aztán hát ezzel a mondattal 
szemben: «Szeretem szüleimet*), ez a mondat: «Szeretem atyámat és 
anyámat» nyilván s z é t v o n t . — Ez a dalkezdet: «Most pihen minden 
erdő, állat, ember, város és mező», az egyes szemléleteknek kópzelem-
mel teljes előadásával az ősz theoriát követő grammatikus előtt valóban 
szép összevont mondatnak tűnhetik föl. Ha pedig most a következő sor
ban a költő maga az egyes szemléleteket oly világosan egy kifejezésbe 
vonja : «Alszik az egész világ», ekkor már ismét legkevesebb összevonást 
sem ismer el a grammatikus. 

Aztán ha a különböző határozók (igehatározók és különböző elöl
járók a maguk vonzatukkal) egyáltalán nem akadályoznak abban, hogy 
a mondatot egyenesen mint egységet fogjuk föl, miért akadályozna több 
egynemű mondatrész abban, hogy a gondolatot egységnek, egységesnek 
foghassuk föl ? — Ez a zavar nyilván a grammatikainak a gondolattal, 
az alaknak a tartalommal való lelketlen összezavarásából származik. — 
Egyáltalában azt az egész kérdést, a mely arra vonatkozik, hogy a mon
datok alapul szolgáló részeikből miként állnak elő, miként származnak, 
a tanításban el kellene hagyni. A mondatoknak nem adott elemekből 
való származása fölötti felszínes vizsgálódás elrabolja a drága időt, a mit 
inkább a biztos grammatikai tények behatóbb tárgyalására fordíthat
nánk. Ehhez járul még az a praxisra, a gyakorlatra nézve meggondo
landó dolog is, hogy a tanítvány nagy zavarba jön, mikor ilyen monda-
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tokát kell elemeznie : «Lándzsa, nyíl és íj voltak egyedüli fegyverei* — 
«A és B testvérek* stb. A beszélő lelki folyamatát nézve, a mely által 
több szemlélet egy mondatban fejeztetik ki, még lehetne szó összevont 
mondatról, de csakis ebben az értelemben. (Ezt a lélektani szem
pontból iett nyilatkozatot közelebbről majd alább ! — A vázolt érvekre 
lsd. a Satzlehre 125—130. 1.) 

BuKGHATJSER-re térve, ő egyfelől annálfogva mondja ezt az elmé
letet jogosan megtámadhatónak, mivel sok ilyen példánál egyáltalában 
nem gondolhatunk afféle előállásra. Ilyenek pl. Castor és Polydeukes 
ikrek valának; Károly és Róbert versenyeznek egymással; tavasz, nyár, 
Ősz ós tél szabályszerűen váltakoznak; a magyar zászló piros, fehér, zöld. 
És a t. Avagy mondhatni-e helyesen, hogy e mondat: «sem Károly, sem 
Róbert nem vala jelen» ebből volna összevonva: «Károly nem vala jelen»? 
és «Róbert nem vala jelen»? Hisz akkor legalább e mondatok formai átala
kulása is szóba jöhetne; az egyszerű összevonás csak így hangzanék: 
«Károly és Róbert nem vala jelen». De az amolyan formai átalakulás
nak minden olyan különös esetben különösnek kellene lenni és nem 
lehetne rá felállítani sem szabályokat, sem valami külön mondatkate-
goriát. És az nem is szükséges. Mert — mint másfelől lélektani alapon 
is kimutatja BURGHAUSEE ez elmélet helytelenségét — lélektani létrejövése-
szerint minden ilyen, vizsgálat alá vett mondat egyszerű, ép úgy, mint 
azok az egyes mondatok, a melyekből összevontnak szokták mondani, s 
a melyek egyes észrevételeket fejeznek ki. Igen, az ilyen mondat is egy
szerű, még pedig úgy formai, mint lélektani szempontból. Formaiból, a 
mennyiben új igei viszonyulásnak kell benne lennie ; lélektaniból meg, 
a mennyiben az ú. n. összevont mondat kész elemekből jön létre, adott 
alany köttetik össze az állítmánynyal (illetve adott állítmány az alany
nyal stb.). E mondatokat önkénytelenül mondjuk ki, s így nem egyes 
mondatok összevonásából keletkeznek. Minden képzet megalkotva és 
készen van a mondatképzés alkalmával. Aztán ha minden beszédben 
csak az ős elemeket akarnók felkeresni és érvényre juttatni, akkor általá
ban nem jutnánk oda, hogy syntaxisi typusokat állítsunk fel. Efféle el
járással a geometriának mindig a magában rejtvényes pontnál kellene 
maradnia, a számtannak meg a hatványmennyiséggel nem lehetne szá-
mítnia, mert ez alapjában összeadásra megy vissza; a syntaxisnak pedig 
az egyszerű képzeteknél és az egyszerű észrevételeknél meg kellene 
állnia. Pedig mint egy komplikált mennyiségtani kifejezésben a hatvány
mennyiség (a mely összetett!) nagyon jól lehet összeadási tényező, úgy 
egy komplikáltabb nyelvbeli szerkezetben a magukra nézve komplikál
tak nagyon is szerepelhetnek egyszerűként. 

Az az eljárás, a melylyel adott mondatokból összevontnak kívánják 
feltüntetni az ,összevont' mondatot, önkényes. Sem nem lélektani syn-
thesis, sem nem felel meg valóságos nyelvi folyamatoknak. Az olyan 
bizonyító eljárás épen úgy tarthatatlan, mint a minő önkényes lenne az, 
ha egy tanulónak négy találóan kimetszett golyónegyedet adnának és 
azt kivannak tőle, képezzen azokból egy testet. Aztán, mikor a tanuló a 
golyót összerakta, azt mondanák neki, hogy az négy darabból összetett 
test, olyan négy darab összetétele folytán keletkezett. Pedig hát egy 
egész nem negyedekből vagy nyolczadokból áll elő szükségkép, hanem 
negyedekre stb. oszthatni vagy olyanokból összetehetni (de csak össze-
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t ehe tn i ) . így sok ,összevont' mondat analysálható, tán a tartalomnak 
a megvilágítására, mintegy logikai iskolázás végett, de a természetét a 
mondatnak, mint alaki nyelvproductumnak ilyen elemzés nem hatá
rozza meg és nem érinti. (A bevezetésben i. folyóirat 340—342. 1. — 
A fejtegetés többi részét majd alább a második, illetve a harmadik el
döntendő kérdéseknél.) 

így az összevonást tanító elmélet e csoport mondatra nézve 
már az előbbiektől felhozott okok alapján helytelen. Mindamellett, 
mivel ez elmélettől is, mint minden régibb tantól, nehezebben 
tudunk szabadulni, csekély magamnak is szólnom kell a szóban 
levő tan ellen, bár egyszerűen a józan nyelvérzókre támaszkodva 
csak azzal is tiltakozhatnám ellene, a mit BRASSAI úgy fejezett ki, 
mint láttuk, hogy ez az elmélet az igazság ellen is van, mert 
ugyan van-e valaki, a ki egész életében nem hogy beszédben, de 
bármily megfontolt írásban is külön gondolt s azután húzott volna 
össze két olyan mondatot egygyé ? 

Én egyfelől az ezen elmélet ellen már felhozott okok közül a 
főbbeket kiválaszthatom, kissé czélszerűbben és könyebben meg-
tarthatóan csoportosíthatom, kiegészíthetem s a dolog érzékítésére 
pár helyt több példát idézhetek. Másfelől több újat is hozhatok 
fel, a tan eredetére is rámutathatok, meg ezzel kapcsolatban a 
logikai és lélektani alapot körvonalozva s ezeket bírálva ily módon 
tán még nyilvánvalóbb s meggyőzőbb eredményre juthatok. 

A szóban levő elmélet szerintem is tarthatatlan. Tarthatatlan, 
ha csak egyszerűen elvontan gondolkozunk is, csak megfontoltan 
gondolkozzunk. De különösen tarthatatlan, ha helyesen gondol
kozva eszünkbe jut, hogy a nyelvet nem az elvont, logikai, hanem 
a reálisabb lélektani alapon kell elemeznünk. BRASSAI érvei inkább 
az egyszerű józan logikus gondolkozás eredménye, de a józan 
nyelvérzéken is alapulnak, s így lélektani alapon is állnak. KERNÓÍ 
szintígy túlnyomólag az egyszerű józan megfontolás következmé
nyei, kisebb részben azonban lélektani alapon is nyugszanak. 
A BuRGHAUSERéi általában ilyenek. 

En mint olyan érveket, a melyek az összevonás elmélete 
ellen csupán egyszerűen gondolkozva is felhozhatók, a BRASSAitól, 
KERNtől és BuRGHAusERtől hangsúlyozottak közül különösen hár
mat tartok fontosnak és figyelembe veendőnek, a melyeket már 
maguk az összevont mondatot tanító nyelvtanszerzők adnak 
kezünkbe. 

a) Azt, hogy e mondatok a legtöbb esetben szétszedhetők 
ugyan, illetőleg széthasogathatok amaz elmélet követelte egyszerű 
mondatokra s így egyelőre hitelre is találhatna az, hogy tehát 
amaz egyszerű mondatokból volnának ezek összevonva; ámde 
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ebből még nem következik, s egyszerűen elvontan gondolkozva 
sem bizonyítható az, hogy azokból a mondatokból keletkeztek 
volna is. Ez épen olyan önkényes bizonyítás lenne, mint a minőt 
BRASSAI és BURGHAUSER véletlenül annyira hasonló képpel érzéki-
tettek. (V. ö. amannak megjegyzését a fahasábokra vonatkozólag, 
a BuRGHAUSERét a golyóra !) 

b) De hiszen, mint ismeretes, e. mondatok közt számos olyan 
van, a melyet nem lehet amaz elmélet szerint is szétszedni s így 
két vagy több mondatból összevontnak gondolni, még olyan ma
gyarázattal sem, a minővel legalább nálunk megpróbálkoztak. 
(Nyr. VI. 252.) Ertem e mondatok alatt azokat, a minőket az. 
említett nyelvtanírók közül már HERLING hoz fel, mint a beveze
tésben láttuk s a minőket azóta számosat idéztek, sőt mint látni 
fogjuk, már azelőtt is többet adtak. Ilyenek pl. német nyelv
tanokban : Tugend und Weisheit sind bei ihm vereinigt. Armuth 
und Beichthum widersprechen sich. Er und sie zankten sich. Nos 
et illi caedimur. (HERL. Gr. r. és Syntax.) Mann und Weib sind ein 
Leib. Zwei und drei sind fünf. (BECKER : Ausf. gr. II. 302.) A ma
gyarban : Az olaj és víz nem keveredik össze. Szabadság és törvény 
szükséges föltétele egymásnak. (SZVOR.) AZ ég és föld közös mun
kája volt. (PET. BODN.) AZ igér és ad szoros viszonyban állanak 
egymással. Haza, nemzet és nyelv egymástól elválhatatlan dolog. 
Hunyadi László és Mátyás testvérek voltak. (IHÁSZ nyelvt. MÁJER 
és BARBÁR, átdolg.) Az angolban : «John and Charles are brothers.» 
«The child has a red and white ball. He mixed yellow and red 
together. The path led anward and upward. He and I are of the 
same age.» stb. (MASON 171 és 154 1.) Lásd továbbá közelebbről 
nálunk HALÁSZ nyelvtana II. köt. előszavát. Aztán pl. efféléket ;: 
Magna est similitudo mortis et somni. A költő és a sorsharag egy 
anyaméhből született. Hagyjátok el azt a piros-fehér-zöld színt. 
(PET.) — E mondatok, ha megpróbáljuk nem szedhetők több 
mondatra. Hisz lehetne-e mondani pl. az elsőnél : Tugend ist 
in ihm vereinigt, Weisheit ist in ihm vereinigt ? a másodikban : 
Armuth widerspricht sich, Beichthum widerspricht sich ? És így 
tovább. 

Aztán c) azt tartom tekintetbe veendőnek, hogy minő fura 
módon lehetne minden olyan szétszedhető mondatot annyi külön 
mondatkából összehúzva gondolni, a hány más mondatrészszel 
párosíthatnék benne az igét (v. ö. BRASSAI fennebbi nyilatk. és 
KERN Satzl.2 127 1.) Láthatni ezt már HERLING pár elemzéséből is, 
melyek szerint pl. ,e kettős összevonásban : «Beichthum Éhre und 
Macht sind irdische und darum vergángliche Güter» tulajdonkép 
hat külön mondat van : «Beichthum ist ein irdisches Gut; Beich
thum ist ein vergángliches Gut : Éhre ist ein irdisches Gut; Éhre 
ist ein vergángliches Gutu. sw.» (Unterr. 23.) Valóban mint BRASSAI-
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nak és KERNnek pár elmés elemzéséből szemlélhettük, fura proces-
sus volna ilyen egyszerű mondatokból összehuzottaknak gondolni 
a szóban levő mondatokat . 

Az ilyen furcsa elemzések az i rodalom vázolásában hangsú
lyozott logikai álláspont eredményei, a mely, min t m á r ott érinteni 
és éreztetni igyekeztem, a mondato t azonosítja az Ítélettel s így a 
monda t elemzésében az ítélet elemzését tartja szem előtt, a tár
gyalás alatt levő mondatcsoportokra nézve ál talában még ma is. 
Pedig csaknem egy félszázaddal ezelőtt k imondta és kimutat ta 
SZEINTHAL a Gramm. Logik u n d Psych. ez. művében, hogy a mon
dat és ítélet nem egy és u g y a n a z ; sőt m á r valami 2200 évvel 
ezelőtt ARISTOTELES megjegyezte és megokolta röviden, hogy nem 
m i n d e n monda t ítélet is egyszersmind. (V. ö. STEINTHAL i. m. 169 1.) 
A tárgyalás alat t levő mondatok csak min t ítéletek és így logikai
lag elemezhetők olyanformán, ha ugyan ítéletek és szétszedhetők ; 
azonban akkor is csak formális logikai u tón. 

E tan t. i. mint az irodalom vázolásában is éreztettem, itt pedig 
már körülményesen kifejthetem, l o g i k a i t a n a nyelvtanban, ami re 
BRASSAI, KERN és BURGHAUSER sem reflektáltak; pedig mint vagy bizonyos 
elemzésük, vagy bizonyos nyilatkozatuk alapján látszik, ezt ők is érez
hették. 

Ez ugyanaz a tan, a mely a régi, általában f o r m a i logikákban 
általánosan feltalálható, az újabbkoriak közül pedig a többé-kevésbbé 
szintén formaiakban a legtöbbször ma is megvan, mindkétfélékben az 
ítéletek tárgyalásánál, ott, a hol azokat egyszerűekre ós összetettekre is 
osztják s ennek kapcsán az összetettek keletkezésére reflektálnak. E tekin
tetben pl. máson kívül egyeló're csak MILL STUART-nak minden művelt 
európai nyelvre lefordított logikájára hivatkozom. Ez az összetett ítéle
tekről szólva ezt mondja: «rövidség okáért s hogy az ismétléseket ki
kerüljük, sokszor ö s s z e o l v a s z t j u k az Ítéleteket, mint például ebben: 
,Péter és Jakab Jeruzsálemben meg Galileában prédikált'. I t t négy 
ítélet van összefoglalva: «Péter Jeruzsálemben predikált»; «Péter Ga
lileában predikált»; «Jakab Jeruzsálemben prédikált»; «Jakab Galileá
ban predikált». (A deductiv és inductiv log. rendsz. SZÁSZ BÉLA ford. 
I. 120. 1.) 

íme ugyanaz a tan, a melyet fennebb láttunk (v. ö. HERLING elem
zésével!); csak az a különbség, hogy itt ítéletről van szó és nem mon
datról. 

Ez a logikai tan, mint tapasztalni fogjuk, szoros kapcsolatban van 
a többi összevont mondatcsoportokra vonatkozó tanokkal is és többé-
kevésbbé mind azokkal, a melyek a formai logikában az ítéletek alaki 
értékére, a mondattanban a mondatok alakjára (szerkezetére ós terje
delmére) vonatkoznak. T. i. az ennél alapul szolgáló tanok, illetve szem
pontok tekintetbe vehetők, sőt veendők a többi összevont mondat
csoportoknál is, mert azoknak is, valamint még tovább menve, a más
féle, alak szerint megkülönböztetett mondatoknak elmélete is többé-
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kevésbbé e szempontokra vihető vissza. De azokra v ihe tők vissza a formai 
logikában, a többi összete t t Í té letekre vonatkozó t a n o k is, azok természe
tesen első sorban. Ennél fogva úgy a m o n d a t t a n , m i n t a logika t ek in te té 
b e n n e m lesz felesleges, ső t épen szükséges e t a n e rede te u t á n nézni és 
az t i t t közbevetőleg, h a kissé részletesen is, k i m u t a t n i . 

H a a logikai i r oda lma t s e ke re ten belül épen a logika tö r t éne t é re 
vona tkozó t t a n u l m á n y o z z u k , * ) e t a n k i m u t a t h a t ó l a g a g ö r ö g p h i l o -
s o p h i á b a n g y ö k e r e z i k ; o t t a s t o i k u s b ö l c s e l ő k r e é s a z o k 
n a k i s b i z o n y o s t a n a i r a v ihe tn i vissza, h a legalább részben n e m 
származik m é g k o r á b b i időből.**) A m i n t k i m u t a t h a t n i , m á r e bölcsé-

*) Mint ilyeneket 1. 1. PRANTL (<lr. Carl) művét, mely idevonatkozó. 
lag a legjelentékenyebb: Geschichte cler Logik im Abendlande 4 köt. 1 Bd-
Leipzig. 1855, 2.) pl. BABUS (dr. Leonhard) Logik und Metaphisik ez. szin
tén jeles munkájának I. részében a Geschichte der Logik ez. szakaszt. 
L. továbbá pl. UEBERWEG F R . : System der Logik ez. könyvének idevonat
kozó jegyzeteit. Én idevonatkozólag több máson kivül főkép e 3 művet 
használtam, mint segódművet, és az ó- és középkorra meg az újkor elejére 
vonatkozólag a két elsőből összegeztem röviden a tanokat. Azonban termé
szetesen az idézetek kellő ellenőrzésével. Aztán a stoicusok tanaira nézve 
DIOGENES LAERTIUS művét közvetlen is figyelembe vettem. Az új és legújabb 
korra vonatkozólag már közvetlen magukból a megszerezhetett logikákból 
vázoltam az idevonatkozó tanok ekkori alakját. 

**) Azért nyilatkozom így kissé korlátozva s azért nem viszem e tant 
kizárólag csak a stoikusokra vissza, mert bár az ö philosophiájukban a 
logika a grammaticai-rhetorikai elmélettel együtt különös kifejtést nyert 
(v. ö. PRANTL i. m. 404 1.1 az ő logikájok a legilletékesebb biró, PRANTL 
műve alapján az alapelvekre nézve csak megújulása annak, a mely már 
SOCRATES eg3*oldalú követőinél, köztük a megaraiaknál (a 4. száz.) és az 
eretriaiaknál előjön és előjöhetett; a kik ismét a sophistáktól (Kr. e. 5. sz.1 
vehettek fel némely elemeket. (V. ö. erre is PRANTL 33, 57. Más tekintet-
b9n is kölcsönöztek tőlük, a mire v. ö. DOMANOVSZKI E. A bölcsészet tört. 
I . 98 1.) Azután a mi az alábbiakban előjövő dolgokat, az Ítéleteket és 
ennek két faját az egyszerű és összetett Ítéleteket illeti: az Ítéletekről és 
egyéb afélékről már a megarai iskola egyik tagja, KLEINOMACHOS, írhatott 
(v. ö. PRANTL 34 1.); az összetett ítélet pedig úgy látszik már az eretriai 
philosophusnak, MENEDEMOsnak a korában meg volt, ha még fejletlenebb 
tannal i s ; hiszen különben ő hogy vethette volna el. Az ilyen tanokat, 
ha már voltak, a stoicusok értékesíthették; s így nem következik, hogy 
csak nekik tulajdonítsuk ezeket. De meg különben is a mi itt szintén 
tekintetbe jöhet, a dialecüca, a bölcsészet egyik nagy osztálya, már a 
görög philosophia első szakaszában (Kr. e. 7—5. sz.) vizsgálódás tárgyát 
képezte (v. ö. NAGY FERENCZ: Bölcs. tört. 22. 1.); a beszéd nyelvtani olda
lával pedig a sophisták s köztük PROTAGORAS és PRODIKOS foglalkoztak 
először 03 már PROTAGORAS megkülönböztette, és ő különböztette meg először 
a mondatok fajait. (V. ö. pl. DOMANOVSZKI i. m. 37 1.) így nem lehetetlen, 
hogy afféle tanok esetleg már a stoicusok előtt lehettek. A későbbi korra, 
mint látni fogjuk, már kétségkívül a stoicusoktól megy át a tan. 

I t t szóba jöhet az is, hogy magok a stoicusok közül tán éppen az 
iskola második megalapítója CHRYSIPPUS (Kr. e. 3 sz.) fejtette ki az ide
vonatkozó tanokat legalább is alaposabban, mivel az ő neve alatt azon 
számos logikai irat közt, melyeket DIOGENES LAERTIUS mint az ő iratait 
említ (valami 311-et. V. ö. ezekre a megnevezett író jsspi fkwv . . . stb. ez 
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ezeknek az Ítéletekről, illetve mondatokról szóló tanai közt megvannak 
az idevonatkozók ; még pedig egy késó'bbi író, DIOGENES LAÉRTIUS alap
ján e bölcselők közül legalább már CHRYSippus-nak az irataiban behatóbb 
tárgyalást nyerhettek s így mivel e bölcsész a Kr. e. I I I . században élt 
(280—207), már legalább is abból a korból, tehát legalább is már valami 
2100 évvel ezelőttről datálható e tan. És pedig mint kimutathatni nem
csak alapjaiban, de talán már a maihoz hasonló alakjában is. 

Az említett bölcsészek logikai, illetve dialektikai tanaiban merő 
formalismus és az a motivum uralkodik, hogy az állítólag legegyszerűbb
ről csupa összetevés utján emelkedhetni felfelé (v. ö. PRANTL i. m. I. k. 
108. és 438. 1.). Ennek következtében az Ítéleteket (d$ccó^ara, v. ö. 
PRANTL 438. 1., DIOGENES L. VII. 190.), illetve a mondottakat, 
mondatokat (rá Xéxra, v. ö. PRANTL 438, 110. jegyz.) először is h i á n y o 
s a k r a és teljesekre{iXXtizrj és adroTzlrj)osztják. Az elsők alatt olya
nokat értenek, a melyek ,nem teljes kifejezésűek', illetőleg csak egy igé
ből állanak, mint pl. ir {ypáipet); az utóbbiak alatt pedig olyanokat, a 
melyek ,teljes kifejezésűek' (nemcsak alanyból, hanem állítmányból is 
állanak) mint pl. SOKRATES ír. (V. ö. SEXTUS EMP. és DIOG. LAERT. PRANTL 
438. 110, 111. jegyz.-ben.) Azután — másnemű megkülönböztetéseiktől, 
a melyek itt másodlagosak, eltekintve — ama folytonos fokozat szem
előtt-tartásával e g y s z e r ű e k r e és n e m e g y s z e r ű e k r e különítik az 
Ítéleteket. Egyszerűek az olyan ítéletek (a nem egyszerűekkel szemben 
negatíve határozva meg!), a melyek nem egy kétszer vett ítéletből, vagy 
különböző ítéletekből tétettek össze, egy vagy több kötőszó közvetítésé
vel; ilyenek: nappal van; éjjel van; SOKRATES értekezik. N e m egy
s z e r ű ítéletek pedig azok, a melyek egy kétszer vett egyszerű Ítéletből 
vagy különböző ítéletekből tétettek össze egy vagy több kötőszó közvetí
tésével. Pl. ,ha nappal van, nappal van'; ,ha éjjel van, sötét van' stb. 
(A stoikusokhoz közelebb eső SEXTUS EMP. adata alapján. Lsd. PRANTL 
443. 1. 118. jegyz. és 445. 1. 112. jegyz.) így az olyan ítéletek, mint az 
utóbbiak, már a stoikusoknál n e m e g y s z e r ű e k . Sőt már szerintök 
két (vagy több) ítéletből t ó t e t t e k ö s s z e {auvéaxfjxi); s már ők össze
tett ítéleteknek nézik, (ha még nem is ezzel a névvel, hanem azzal a 
negatív kifejezéssel illetik), egyszerű ítéletekből összefűzötteknek tartják 
az olyanokat, melyekben k ö t ő s z ó v a n , akár egy, akár több (v. ö. 
SEXTUS EMPIRICUS megjegyz. PRANTL 445. 1. 122. jegyz.) 

művének VII. könyv, 7. fej., pl. az egyik, 1759-ben Lipcsében megjelent 
gör. lat. kiad. az 513 laptól kezdve, PRANTmál a 405 1.) épen olyanok is 
szerepelnek, a melyek idevonatkozóknak tűnhetnek fel. T. i. ilyeneknek 
tűnhetnének fel a DIOGENESÍŐI adott jegyzékben a többi között azok, melyek 
az ítéletekről (1 könyv), a nem egyszerű ítéletekről (1 k.) a kapcsolt ítéletekről 
(1 k.). a szétválasztókról (1 k.) és a kötőszókról (1 k.) szóltak, illetve szól
hattak. (V. ö. a czímeket DIOG. i. kiad. 513 és 514 1.) Valóban a fentebbi 
feltevésre utalhatna az is, hogy legalább DIOG. LAERT. az idevonatkozó 
dolgokra nézve első sorban CHRYsrppusra hivatkozik másutt is. (V. ö. az i. 
kiad. ZENO életének ismertetését.) Megjegyzendő azonban az is, hogy való
színű, a mit PRANTL mond, hogy CHRYSIPPUS anyag tekintetében újat tulaj -
donképen nem adott a logikában. (V. ö. PRANTL 108 1.) 
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íme azok az alaptanok, azok az formális logikai szempontok 
(a) teljes, vagy nem teljes ? §) két vagy több egyszerűből összetett!), a 
melyekre a bevezetésben mint általában logikai szempontra, fennebb 
pedig mint alapul szolgáló tanokra, illetve szempontokra czéloztam. 
íme ama tanok, a melyek, mint előre jelezhetni, annyi formális logikai 
és mondattani elméletnél, így minket érdeklőleg a többi összevont 
mondatcsoportokénál is többó-kevésbbé tekintetbe vehetők; első sorban 
azonban az I. és I I . csoportba vehető mondatoknál, mint Ítéleteknél 
érvényesültek, még pedig úgy, hogy a logikában a két szempont közül 
első sorban az utóbbi, az összetettség szempontja jutott érvényre. 

De hát hogyan ? Hogy hozhatni össze e tanokat, illetve szem
pontokat I. és I I . csoportunkba sorozott összevont mondatainkkal s 
azok közül először is főkép az I. csoportbeliekkel ? Hadd lássuk! 

Mint láttuk, a két tan közül az utóbbi alapján az afféle Ítéletek, 
a minő «ha nappal van, nappal van» nem egyszerűek. DIOGENES LAÉRTIÜS 
alapján ilyen nem egyszerű Ítéletek a stoikusok szerint a f e l t é t e l e s 
(ró oovTjUixévov), a h o z z á k a p c s o l ó (ró •napaouvrjiipÁvov; tán így 
hozzákapcsolónak vagy valami effélének mondhatnók; különben szó-
szerint: mellékapcsolt; de nem ,mellérendelt', mint a példa meg fogja 
világítani), a k a p c s o l t (ró oufmeTzXefnévov), a s z é t v á l a s z t ó 
(dte^eoYfÁÉvov), az o k á d ó (ahicŰőeg) és a h a s o n l í t ó (dcaacxfow 
ró fiáXlov ij ró ^rrov) Ítéletek (v. ö. ezekre DIOGENES VII. 69., PEANTL-
nál a 446. 1. A lehetőleg modern kifejezéseket használtam mint PEANTL 
is!) Szokásos példáik a megfelelő sorrendben : Ha nappal van, világos
ság van. Minthogy nappal van, világosság van. Nappal is van, világosság 
is van. Vagy nappal van, vagy éjjel van. Mivel nappal van, világosság 
van. Inkább nappal van, mint éjjel van. Kevésbbé van éjjel, mint nap
pal van (v. ö. DIOG. i. kiad. 442—443. 1.). 

Mint látjuk, ezek általában olyan Ítéletek, a minő mondatfajok 
szerepelnek ma is nagyjában — a mondattanban az összetett mondatok 
közt. És mint a bevezetésben említett összevont mondatcsoportok sze
rint (1. a folyóirat m. évf. 286.1.) megkisérthetjük, a grammatikai tárgya
lásnál pedig épen tapasztalni fogjuk, egyszersmind olyan ítéletek ezek, 
a melyek mint nyelvtani mondatok az összevont mondat neve alatt 
összefoglalt mondatcsoportok közt (Lsd. a bevezetést és a 2. elejét) leg
alább mint vagy I. vagy II . csoportba vehetők többé-kevésbbé csaknem 
mind előfordulhatnak. Megjegyzendő azonban, hogy, mint önként ért
hető, csak kevésbbé teljes alakjokban. T. i. mondattani alapon, s épen 
a mai mondattan alapján — a mely a formai logika alapján épülve fel, 
amannál még formaibbá vált •— itt is értékesíthetnó'k azt a szempontot, 
a melyet a stoikusok első sorban értékesítettek az ítéleteknél, illetve 
a mondatoknál: ezeket az összetett Ítéleteket alak tekintetében t e l 
j e s e k r e v a g y n e m t e l j e s e k r e különíthetnők s összevont mon
datainkat és az ezeknek megfelelő ilyen itóletcsoportokat az utóbbiak 
közt találhatnók fel. V. ö. ugyanis a fennebb idézett példák közül pl. 
ezt: ,nappal is van, világosság is van', ezekkel a csak kevéssé átalakított 
másaival: ,nappal is van, világosság is (van), meg : nappal is (van), vilá
gosság is van'. Ezek közül a példák közül az első eredeti teljes összetett 
mondat (és olyan ítélet) lenne, mert benne a második mondatban is ki 
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van téve az állítmány, a ,van'. A második és harmadik, miután bennük 
a ,van' vagy hátul vagy elül hiányzik (!), már összevont mondat volna ; 
még pedig a második II. csoportunkba, a harmadik I. csoportunkba 
vehető összevont mondat. (Hogy melyik miért vehető abba a csoportba, 
arra nézve a bevezetésben adott csoportosításhoz majd alább is !) 

Már most ha e különbségtevést szem előtt tartva nézzük azokat a 
példákat, a melyeket egyes régi írók, mint a stoikusoknak az összetett 
ítéletekre adott szokásos példáit idézik: azt látjuk, hogy SEXTUS EMP.-
nál és DIOGENES LAERTius-nál meg APPOLLONIUS grammaticusnál is, a 
kiktől csaknem egyedül idézhetünk ilyen példákat, általában csak olyan 
itéletpéldák jönnek elő, a minőket fennebb láttunk, tehát mondhatnók 
teljes összetett Ítéletek. Ez írók közül csupán SEXTUS Eftip.-nál találnánk 
olyan példát, a mely mint mondat összevont mondat, mint Ítélet pedig 
egybeolvasztott (MIEL), vagy mondjuk itt is összevont (v. ö. TRENDELENBURG 
és STEINTHAL kifejezéseit alább!) ítélet számba menne. E példa «vagy 
nincs semmi jel vagy van». {«7/T0i ouőév éart ayueiov y tmev*. Lsd. 
PRANTL 448. 1. 128. jegyz.) Mint látjuk, ez is csak II . csoportbeli össze
vont mondat lenne. I. csoportba vehető példát s így épen most szóban 
levő összetett Ítéletet ezeknél az íróknál nem találunk. Ezek az írók t. i. 
habár szólnak arról, mint láttuk, hogy a sloikusok a teljesség szempont
jából is osztályozták az ítéleteket, sőt azt még előbb említik, mint ezt a 
másik osztályozást, arról nem szólnak, hogy aztán a t e l j e s s é g szem
pontjából osztályozták e külön a nem egyszerű ítéleteket.*) Illetőleg 
nem különböztetnek meg ők egyszerűen összefűzött és összevont szer
kezetű nem egyszerű ítéleteket. így az ő irataik és példáikból nem tud
hatjuk, hogy már a stoikusok tettek-e olyan különbséget az összetett 
ítéletek közt, minőt pl., mint alább látni fogjuk, legalább a XVIII. szá
zadban egyes logikaíróknál megtalálunk ; napjainkban pedig már épen 
megtalálhatni. így pl. MiLL-nól, a ki az ilyen összetett ítéleteket: ,Cíesar 
meghalt, Brutus pedig él' s az olyanokat, mint a fennebb látott példa 
(Péter és Jakab Jeruzsálemben és Galileában prédikált!) megkülönböz
teti, azt mondva, hogy amazokban szemmelláthatólag külön van a két 
ítélet tartva, emezekben azonban össze vannak olvasztva az ítéletek. 
(Lsd. i. k. 120. 1. V. ö. azután a többek közt pl. KLAMARiK-nak LINDER 
után átdolgozott logikájában az összetett Ítéleteknél az ítéletek össze
foglalására használt kétféle kifejezést: ,egyszerű összefűzés' és össze
olvasztás'.) 

így amaz írók alapján rámutathatunk ugyan azokra a formális 
logikai szempontokra, a melyek az összevont mondatoknál, s azok közt 
először is az I. és I I . csoportba sorozottaknál szerepelnek; azonban épen 
olyan nem egyszerű ítéleteket, a melyek a most szóban levő I. csoport
beli összevont mondatainkkal összeesnének, nem hozhatunk fel belőlük, 
sőt II. csoportba vehetőt is alig egyet. Azt meg épen nem mutathatjuk 

* Azt a szempontot különben az egyszerű ítéletekre sem hangsúlyoz
zák külön. Ugy a nemteljes, mint a teljes ítéletre adott példáik egyszerű 
ítéletek, de nem azért, mintha épen ezekre hangsúlyoznák azt az osztá-
lyozhatást. Ennél a különbség tevésnél általában csak ítéletekről, illetve 
mondatokról szólnak. 
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ki, hogy efféle mondatokra megkülönböztetően s így külön is alkalmazva 
lennének ama szempontok már itt a stoikusoknál. 

Azonban ez a, körülmény tán megmagyarázható. Ezek az írók 
körülbelül csak a főbb különbségtevésekről szólnak, azoknál pedig a 
stoikusok kétségkívül első sorban olyan teljes vagy teljesebb alakú nem 
egyszerű Ítéleteket adhattak, melyekben mintegy szemlélhetőbb lehetett 
az az összetevés. Es e tekintetben úgy látszik felesleges teljességtől, sőt 
az erőltetéstől sem tartózkodtak a stoikusok (v. ö. pl. azt a példájukat: 
Inkább nappal van, mint éjjel van!) De hiszen azok közül az írók közül 
is SEXTUS EMPiRicus-nak a megjegyzései alapján, mint azt részben láttuk 
is, a kötőszó vagy kötőszók már a stoikusoknál elégségesek arra, hogy az 
illető Ítéletet nem egyszerűnek, összetettnek nézzék már ők. (V. ö. PRANTL 
444. 1. 118. jegyz., 446. 1. 122. jegyz.) Egy későbbi scholion alapján pedig 
épen a kapcsoló kötőszó fellépésénél már lehetőségét látták a stoikusok 
annak, hogy ott ítéletek kapcsolódtak (v. ö. PRANTL 446. 1. 123. jegyz.). 
Tehát már ők épen úgy szólhattak idevonatkozólag, mint az újabb formai 
logikák szerzői. De meg legalább az r) {vagy) kötőszós ítéletekre vonat
kozólag egy görög HoMERos-magyarázó alapján ki is tudjuk mutatni, 
hogy az efféle nem egyszerű ítéleteknél a szétválasztó ítélet,mellett még 
néhány más nemet is különböztettek meg a stoikusok. Es aztán ez a 
HoMERos-magyarázó, a mint ott az 37 kötőszó többféle jelenségére és 
használatára reflektál, kétségkívül, mert a stoikusoknak is lehettek olyan 
példáik, s mert ők sem tehettek érték tekintetében különbséget az ilyen 
kötőszókkal kapcsolt teljesebb és kevésbbó teljes ítéletek közt: több 
olyan példát idéz, mint ^ kötőszóval állót, minden különbségtevés nélkül, 
a mely mint mondat összevont mondatnak tekinthető s felvett csoport
jaink közül a Il.-ba v. épen az I-be sorozható. Effélék: ,vagy új, vagy 
r é g i ' . . . I. csoportunkba vehető; mellette épen annak a fennebb látott tel
jesebb alakú ítéletnek: ,vagy nappal van, vagy éjjel van', ez a kissé 
rövidebb s így már II . csoportunkba vehető változata: ,vagy nappal 
van, vagy éjjel' (ij rjftépa eoztv, rj vó$), azután: ,adj nekem aranyat 
vagy ezüstöt vagy drágaköveket ' . . . I. csoportba vehető stb. (v. ö.. 
ezekre PRANTL 448. 1., 129. j.) . Ezekhez végül hozzávehetjük azt is, a 
miről PLUTARCHOS értesít, hogy a stoikusok már arra az ötletre is rájöttek, 
hogy az egyszerű Ítéleteknek minden lehetséges kombinatióját próbálják 
meg nem egyszerűek előállítására, mi által valami néhány százezerre 
menő nem egyszerűt állítottak elő (PRANTL 440. 1. és rajta a 132. jegyz.). 
Ezek alapján kétségen kívül állhat előttünk, hogy idevonatkozó s épen 
a nem egyszerű meg a teljes vagy nem teljes ítéletekről írt irataikban 
(CHRYSIPPUS neve alatt, mint láttuk, említetnek ilyenek is!) az össze-
tevésnek arról a neméről is, a melyet az újabbkori logikákban egybe
olvasztás, összevonás stb. néven találunk, már ők is írhattak; teljes 
összetett ítéletek mellett kevésbbé teljeseket s így olyanokat, a melyek 
mint mondatok II . vagy épen I. csoportunkba vehető összevont mon
datok, már az Ő irataikban jöhettek elő, sőt nagy számmal jöttek elő, s 
így egyszersmind az ilyen Ítéletek, illetve mondatok összevonásának 
elmélete, már az ő irataikban meglehetett, különösen a minket első sor
ban érdeklő kapcsoló és szétválasztó ítéletekre vonatkozólag. 

Különben is legalább nem tehettek különbséget a stoikusok az 
efféle és ama teljes ítéletek közt értékre nézve s a keletkezésre nézve 

19* 
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sem abban a tekintetben, hogy ezek is két vagy több egyszerű itélet 
összetevése folytán állottak eló'. Ugyanis legalább az ő tanaikat követő 
római és középkori logikákban e tekintetben nem látunk különbségtevést 
az összetett Ítéletek közt; minden megkülönböztetés nélkül együtt jön
nek elő azokban a logikákban teljeseknek tekinthető példák mellett 
kevésbbé teljesei is mint összetett ítéletek, a melyek mint mondatok 
vagy a II . vagy az I. csoportunkba sorozott összevont mondatok közé 
vehetők. Aztán ha esetleg az a fennebb látott különbségtevés, a mely 
az összevonásra vonatkozik, későbbi is, így ha a hiányosság szempontja 
később érvényesül is ezekre az ítéletekre: akkor is s így az a logikai 
szempont is, a melyen ez a különbségtevés alapul, a stoikusoknál elő
jövő tanok közül az egyikre megy vissza, az elsőre ; s akkor is, mint meg
győződhetünk, a stoikusok alapján álló formai logikában érvényesülnek 
e szempontok olyan, kevésbbé teljes ítéletekre is. 

Hogy e nyilatkozataimat is megokoljam s azt is kimutassam, 
hogy ama formális logikai tanok, illetve szempontok s velük együtt a 
rajtuk alapuló szóban levő elmélet mikép mentek be a későbbi logikába 
s mikép mehettek be a rhetorikába, a hol szintén láttuk, meg aztán a 
nyelvtanba: hadd lássuk továbbterjedésüket és fejlődésüket. Még pedig 
hogy a bevezetésben hangsúlyozott és még manapság is kevésbbé ismert 
l o g i k a i á l l á s p o n t o t , itt már mondhatjuk formális logikai állás
pontot, közelebbről megvilágítsam, hadd lássuk mindezeket egy kissé 
részletesebben. Aztán/hogy ez álláspont tarthatatlanságát kimutassam s 
hogy az összevont mondat hívei beláthassák, hogy semmikép sincs iga
zuk, hadd bíráljuk e tanokat az illető tudományokban s azok közül 
először is a logikában. 

Ebben ezúttal természetesen az afféle ,nem egyszerű1, illetve 
,összetett' ítéletek jönnek szóba, a minőket fennebb láttunk. Mint 
ilyenek a későbbi logikában általában három itéletcsoport fordul elő : 
a feltételes, a kapcsolt és a szétválasztó itélet. Ezek közül azonban min
ket voltaképen inkább csak a két utóbbi érdekel, miután I. csoport
beli összevont mondatokként ezek jönnek elő. Ezért az alábbiakban 
természetesen inkább csak ezekre kell helyeznünk a súlyt s itt is arra, 
hogy hol jönnek elő ilyen ítéletek, vagy afféle elemzés, a mely ezeknél 
érvényesül. 

A fennebb látott logikai tanok, illetve szempontok, akár a stoi-
kusokéi voltak azok eredetileg is, akár már a sophistákéi, a stoikus philo-
sophiával tovább terjedtek és több tudományba jutottak be. És ha már 
a stoikusoknál nem kapcsolódtak a minket érdeklő ítéletekre, illetve 
mondatokra nézve — a mi azonban valószínűtlen — legalább azokban 
a tudományokban az idő folyamán kapcsolódtak is, a minthogy nem is 
igen választhatók el egymástól. Ezért róluk a mi mondatainkra értve 
általában mint egy tanról, illetve egy szempontról is beszélhetünk. 

E tanok, illetve a bennük rejlő szempontok mentek bele — hol 
az egyik, hol a másik, hol a kettő együtt, kapcsolódva — a későbbi logi
kába ; tán még ezt megelőzőleg a logikai elemekkei telt rhetorikába, 
persze először a görögbe; aztán kissé más alakokban e tanok, illetve e 
szempontok jutottak be a nyelvtanba is, még pedig ide is már a görög 
korban. 

A mi a l o g i k á t illeti, mint PBANTL műve alapján megállapít-
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hattam, a stoikusoktól a r ó m a i a k h o z jut a nem egyszerű Ítéletek 
tana, a kik különben is egyfelől általában a stoicusoktól vették át a logi
kai tanokat. (A Kr. e. II. században ismerkednek meg ezek bölcsészeté
vel.) I t t a rómaiaknál a kapcsolt Ítéletet legalább GELLIUS említi, con-
iunctum vagy copulatum név alatt, és olyan példát hoz fel reá, a mely 
formai szempontból kevésbbé teljes összetett ítéletnek mondható, még 
pedig II . csoportunkba sorozható összevont mondat lenne, de összevont.1) 
A szótválasztó ítélet pedig már CicERO-nál, mint teljesen meghonosult, 
ismert dolog jön elő, disiunctum, illetve disiunctio név alatt; GELLIUS-
nál meg disiunctivum proloquium, illetve disiunctum névvel illetve, és 
olyan példával világítva meg, a mely mint mondat szintén összevont 
lenne, még pedig ez is II . csoportunkba sorozható.2) Aztán ugyanennél 
az írónál tfapadteCeurfiévov'-ként (szintén egy neme az összetett Ítélet
nek !) olyan példát találunk idézve, a mely mint mondat épen I. csoport
beli összevont mondatnak is tekinthető.3) Végül másról nem is szólva, 
legalább AppuLEius-nál már a szokásossá vált positiv kifejezéssel, az 
ö s s z e t e t t ítélet névvel találjuk illetve ,nem egyszerű' Ítéleteinket, a 
melyeket a stoikusoknál e negatív kifejezéssel láttunk megnevezve.*) 
Mint látjuk, legalább már mindezeknél afféle tanok jönnek elő, a minő
ket a stoikusoknál a ,neni egyszerű' ítéletekre vonatkozólag láttunk. 
I t t is az jut kifejezésre, hogy az efféle Ítéletek összetettek, még pedig 
amolyan egyszerűekből összetettek. És e tekintetben nincs különbség 
téve teljesebb és kevésbbé teljes ilyen ítéletek közt. Pedig itt már ke
vésbbé teljeseknek mondható példák idéztetnek. 

A római rhetorikai és peripatetikus elemekkel vegyült logikából 
természetesen a középkori dialektikába is belemegy az összetett ítéletek 
tana. Pl. a kor elején BOETHIUS (Kr. u. 470—524) művében, az akkori 
legfőbb logikai tankönyvben, az összetett Ítélet, mely alatt, úgy látszik, 
Ő már első sorban a kapcsoltat érti, világosan és minden különbség
tevés nélkül két egyneműből kapcsoltnak hangsúlyoztatik. ABAELARD-
nál (1079—1142) pedig az említett összetevésnek megfelelő felbontással 
is találkozunk, midőn pl. ezt a tárgyalás alatti csoportunkba vehető szét
választó ítéletet: Sokrates egészséges vügy beteg, olyannak mondja, 
mintha azt mondanók: Vagy egészséges Sokrates, vagy beteg Sokrates. 
Későbbi logikákban általánosan szokásos és hangsúlyozott elemzés, mely-

x) «P. Scipio Pauli filius et bis eonsul fűit et triumphavit et censura 
functus est et collega in censura functus est et collega in censura L. Mura-
mii fuit«. (PRNTLL I. 521. 1.) 

2) Aut malum est voluptas, aut bonum, aut neque bonum neque 
malum est. (U. o.) 

3) «Aut curris, aut ambulas aut stas». (scil. tu.) U. o. Pl. németre 
fordítva épen közönségesen ismert összevont mondat lenne. 

4) A szokásossá vált positiv kifejezésekben a jelző mindenütt a 
composüus 3. melléknév, a mely AppuLEiusnál a propositio kifejezéssel jön 
elő: propositio composita, ezeknek az ítéleteknek legszokásosabb latin neve. 
Vele szemben az egyszerűeknél a propositio simplex. Később a ,propositio' 
mellett természetesen az ,itélet' másnemű latin kifejezéseivel, a sententia, 
axióma, iudicium és enunciatio főnevekkel is kapcsoltattak ama jelzők s igy 
ama kifejezések mellett, velük felváltva mások is járták, azonban ugyan
olyan értelemben. 
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lyel az ú. n. összetett mondatoknak két v. több mondatra bonthatása 
egy és ugyanaz! 

Már általánosan divatos az összetett Ítéletek tana s az újkori for
mai logikákban már általában járja; hol közvetlen az Ítéletek osztályo
zásánál mint külön tan, hol csupán az ismert itéletelemzésben nyilat
kozik. És aztán, míg régebben inkább a feltételes Ítélet szerepelt az 
efféle ítéletek közt elül, most inkább a minket érdeklő kapcsolt és szét
választó ítéletek kezdenek ott előjönni. Sőt pl. a kor elején a humanisták 
csak ezeket az ítéleteket jelzik a «quaestiones compositae» (náluk az 
összetett ítéletek ilyen kifejezéssel!) alatt. EAMUS PÉTER pedig a XVI. 
század közepén (1547) kiadott dialektikájában, mely sokáig kézikönyvül 
szolgált nálunk is a XVI. és XVII. században, már egészen formális 
alapon úgy határozza meg az efféle Ítéleteket, hogy «axióma compositum 
est, quod vinculo coniunctionis continetur». Azaz magyarul, kissé alkal
mazva : az olyan ítélet, a melyet kötőszó foglal egybe, összetett. Az ilyen 
ítélet szerinte gyűjtő vagy szélesztő, a gyűjtő pedig kapcsolt vagy össze
kötött ( = feltételes). Kapcsolt összetett ítéletre például ezt idézi: Una 
Eurusque Notusque ruunt, creberque procellis Eurus. (Lsd. pl. egyik 
debreczeni kiad. a XVII. századból, a 42. 1,). Mint látjuk, ha mint mon
datot tekintjük, épen összevont mondat; mint ítélet pedig megkülön
böztetés nélkül összetettnek van mondva. 

KAMus-nak most látott meghatározását a XVII. században nálunk 
APÁCZAI CSERI JÁNOS — a ki EAMUS-Í követi a logikában — kissé ön
állóan úgy módosítja Magyar Logikácskájában (1654), hogy ,foglalt v. 
egybe fűzött mondás (axióma compositum) az, a melynek utolsó része 
több dolgokat foglal be magába egynél valamely foglalós szócska által'. 
(Led. i. m. II . r. 6.). Aztán ő asü ilyen foglalós mondásnak ugyanolyan 
nemeit s azokat ugyanolyan sorrendben különböztetvén meg, mint EAMUS, 
a kapcsolt mondásra, vagyis copulativ ítéletekre ezeket a példákat idézi : 
«Az isten irgalmas s kegyelmes», «az ember gyarló és halandó». Az el-
választóra pedig azt, a melyet már a stoikusoknál lát tunk: «avagy éj
szaka vagyon avagy nappal». Mint látjuk, ő már olyan ítéleteket mond 
— kiemelve — összetett ítéleteknek, a melyek mint mondatok I. cso
portba vehető összevont mondataink egy részét alkotják, s kapcsolt 
összetett ítéletekre ilyen példákat is idéz; szétválasztóra már olyant 
ad, a mely I I . csoportunkba vehető s épen a stoicusok egyik példájának 
rövidített mása, de elég az, hogy ez is alakilag kevésbbé teljes össze
tett ítélet. 

Ha tovább megyünk, pl. ugyancsak nálunk MARTONFALVI GYÖRGY 
EAMUS dialektikáját magyarázatokkal kiadván (1658) azzal a megjegy
zéssel toldja meg az axióma compositűmnak szerinte «elegyes mondás »-
nak a definitióját, hogy az ilyen ítéletet az összetevésről mondják com
positűmnak, összetettnek, mivel itt valamely gyűjtő vagy szélesztő (kap
csoló vagy szétválasztó) kötőszóval úgy tétetnek össze ítéletek, hogy 
g y a k r a n két vagy több egyszerű ítéletre bontható. íme az összevont 
mondatok tanában előjövő f e l b o n t h a t á s a logikában legalább már 
itt hangsúlyozva. 

Közelebb jőve a XVIII. században pl. a németeknél a közvetlen 
azelőtti időben, a mikor az összevont mondat a nyelvtanban fellép, EEU-
scHius(Joan.Petrus, Eeusch) Systema logicumában (Jena, 1741, 478—91.) 
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ilyen alakban található e t an : Tapasztalatból tudjuk, hogy némelykor 
több ítélet rakódik egybe. Innen, míg egyik ítélet, a melyben egy alany 
és egy állítmány található, egyszerű ; addig a másik, a melyben vagy 
több alany, vagy több állítmány, vagy egyszerre több alany és több 
állítmány van, összetett. Pl. ezek az ítéletek: a takarékosság és türelem 
erények; a takarékosság ruha is, jószág is ; a takarékosság és türelem 
ruha is, jószág i s : ö s s z e t e t t e k , az elsőnek ugyanis több alanya, a 
másodiknak több állítmánya és a harmadiknak egyszerre több alanya és 
több állítmánya van. íme a logikában az összetett ítéleteknek már 
olyan tana, a melyhez az összevont mondat mai meghatározása hasonlít, 
íme általános szemléltető példákként egyes logikákban már épen olyan 
ítéletek idéztetnek, a melyek nyelvtanilag épen I. csoportbeli összevont 
mondataink közé tartoznak; s már hangsúlyoztatik, hogy ezekben vagy 
az alany, vagy az állítmány, vagy mind a kettő több. 

Az összevont mondat ismeretes elméletéhez már szintén hason
lóbban mondja SCHERFEER (CAKL) Institutiones logicas ét metaphisicse 
ez. művében, 1763-ban, hogy két alany összekapcsolásával olyan ítélet 
jön létre, a mely többre bontható fel. Többek közt AUGUST EENESTI 
pedig .Initia doctrina3 solidoris' ez. könyvében legalább az 5. kiadásban 
(1776) az egy vagy több alanyt, egy vagy több állítmányt illetve attri
bútumot szintén emlegeti, s már ezek szerint tesz különbséget, az egy
szerű és összetett, illetve complex Ítéletek közt; az ^összetetteknek pedig 
több nemét hangsúlyozván, főkép kettőt hoz fel: a) A kapcsoltat, melyre 
példái: Minden összetett dolognak bizonyos nagysága és bizonyos alakja 
van. Isten örökkévaló, bölcs és halhatatlan. A költők használni és gyö
nyörködtetni akarnak. Isten és az emberi éez az anyagi minőségtől 
(a concretione) mentek. A festők és költők képzeletben serények. 
b) A szétválasztót említi ezekkel a példákkal: Minden ítélet vagy igaz 
vagy hamis. Vagy a germánok vagy a gallok lesznek a Eajnánál győz
tesek. — íme EENESTi-nél már csupa olyan Ítéletek szerepelnek össze
tettekként, a melyek mint mondatok épen a mi I. csoportunkba tartoz
nak. Már csak egy lépés kell, hogy a nyelvtanba, még pedig a mondat
tanba is bekerüljenek ez Ítéletek, még pedig a már látott elmélettel. 
S ez annyival könnyebben történhetik a németeknél, mert a propositió-
val egyértékűleg használt Satz ( = tétel) elemzése a múlt század végén, 
épen ilyen formális logikai alapon történik. 

így pl. EEIMAEUS a Vernunftlehre-jében (Hamburg, 1756, 1782) e 
választó mondatban : die rechtmássigen Eeiche sind entweder Erb- oder 
Wahlreiche ( = A törvényes országok vagy öröklő vagy választó orszá
gok) épen úgy mint egy nyelvtanilag már összetettnek vehető mondat
ban annyi egyszerű mondatot lát beszúrva, beékelve (stecken !), a hány 
része van: Einige rechtmássige Eeiche sind Erbreiche: einige recht-
mássige Eeiche sind Wahlreiche ! (182—183. 1.)*) 

Más multszázadi logikaírók (köztük ebből az időből, pl. FÉDER és 
ULRICH) ilyen tanát (amazé 1783, emezé 1785-ből) nem részletezvén, 

*) íme most már e szerint egészítendő ki az a megjegyzésem, a 
melyet ez összevont mondat irodalmának vázolása alkalmával a folyóirat 
múlt évf. 293. 1. **) alatt tettem. — Ott persze a ,logikusai?iknál' sajtó
hiba e helyett: Jogikusailmál'. 
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csak annyit kivánok jelezni, hogy e tan a K A N T - Í é l e k r i t i k a i l o g i 
k á b a n is megmarad, a mely különben, mint tudjuk, többé-kevésbbó 
szintén formai logika, csakhogy a régibbnek spekulatív (szemlélődő) ele
mekkel bővült megújulása. KANT az Ítéleteknek viszony (relatio) szerint 
való osztályozása alatt legalább a hypothetikus és a disiunctiv Ítéleteket 
két, illetőleg több ítéletből u így ítéletekből összetetteknek mondja szin
tén. (Lsd. pl. logikájának a JlscHE-féle kiadását, Berlin 1869.) Szintígy 
természetesen azok is, a kik többé-kevésbbé az ő követői, a kiknek logi
kájában többé-kevésbbé előtérbe nyomul a specnlativ felfogás. Pl. nálunk 
KÖTELES SÁMUEL, a marosvásárhelyi tanár, a ki logikájában (1808) az 
ítéleteket egy további szempontból úgy osztályozza, hogy ,egyesek 
(simplicia) vagy pedig öszverakattattak (composita)'. — ,Az öszverakat-
tatás (compositio) pedig vagy nyilvánságoson ki-tettzik az első tekintettel 
is ; vagy pedig tsak úgy, ha szemesen, és élesen nézzük, minthogy el
vagyon rejtettetve'. — ,Az Egyenes ítéletek (categorica) másokból rakat
tattak öszve akkor, a! midőn egynél vagy több Subjectumak, vagy több 
praedicatumok köttettettek öszve. p. o. A' logika, és a' Morál princípiumai 
semmi kifogást nem szenvedhetnek. Az efféle ítéleteket ha el-haso-
gattyuk; annyi részes ítélet válik belőllek, a' hány subjectum, vagy 
praedicatum vagyon bennek.' — ,A' Szakasztó vagy választó ítéletek 
(disjunctiva) másokból rakattattak öszve akkor, a' midőn egynél több 
subjectumról mondainak ki az ellenkező praedicatumak. p. o. a' Tudo
mányok, és a' pallérozodás vagy hasznosok, vagy ártalmasok az emberi 
nemzetre nézve. Az efféle ítéleteket annyi eggyes ítéletekre lehet fel
hasogatni, a' mennyi subjectum vagyon bennek.' (66—67. 1.) 

Természetesen efféle tanok járják ezzel egyidejűleg, sőt már ko
rábban a k ü l f ö l d ö n is s ott épen Németországon. — így íme már a 
legtöbbször, vagy legalább is túlnyomólag I. csoportbeli mondataink 
szerepelnek összetett ítéletekként; s aztán a szétszedhetés említése mel
lett már azzal is találkozunk, hogy az összetétel nem mindig tűnik 
szembe azonnal, t. i. a mi ezzel a formális logikai szempont szerint egy, 
nem mindig szedhetni szét azokat az összetett ítéleteket mindjárt első 
tekintettel egyszerű ítéletekre. Mondatainknál ez is érvényesülő tan, 
még pedig a mióta a nyelvtanban kissé újabb tannal összevont mondatok 
név alatt szerepeltek, ott — mint láttuk — legalább is ÜERLiNG-nél 
(s így a húszas években) találkozunk e tannal ilyenforma alakjában. 

De minek tovább időznünk itt a logikánál, mikor inkább csak a szá
zadunk húszas, harminczas évéig terjedő logikairodalom hathatott az 
összevont mondat tanánál is annak teljesebb felépülésénél, mint nagyobb 
részint a többi mondattani kategóriákénál is. Ettől kezdve már maga a 
nyelvtan s épen a mondattan is viszonozta a hatást, most ő is hatott a 
logikára. (V. ö. pl. UEBERWEG logikájában az Összetett Ítéletek és az alany-
állítmány tanát. Amott épen BECKER-t követi e logikaíró. Lsd. ugyanis 
a 164. 1. levő jegyz. Az utóbbira v. ö. TRENDELENBURG nyilatkozatát a 
Log. Untersuch. II.3 278. 1.) Azért a hátralevő logikairodalomról csak 
annyit, hogy természetesen ezután is, sőt ma is járja az összetett ítéletek 
tana, épen olyanformán, mint régebben; s olyan példákra, a melyek I. 
csoportunkba vehetők, nem egyszer épen az «összevont* kifejezést hasz
nálva. [Külföldön az a n g o l o k n á l pl. STUART MiLL-nél, mint lát
tuk. A n é m e t e k n é l többek közt például SIEGWART : Logik I.2 205 ; 
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aztán a BEASSAI szerint is (Lsd. Log. 169. 1.) ugyancsak formális logika 
írójának, ÜEBERWEG-nek már említett művében (IV. kiad. 187*4. 160 1.); 
továbbá LOTZE: Logik (a System der Philosophie I. Th. 1874. 94 1.). 
Többé-kevésbbé mellékesen, de épen a «zusammenziehen» kifejezést 
használva: TRENDEEENBURG: Logische Untersuchungen II .3 269. 1.; 
STEINTHAL : Grammatik, Logik und Psychologie 170. 171. stb. 1.; 
WUNDT : nagy és híres logikája I.2 65. és köv. 1., a képzetek és gondo
latok logikai kapcsolásáról s ez utóbbiak összeszövó'déséró'l szólva; aztán 
a többszörös és az elbeszélő itéletfejezetek alatt 180. 181. 184. 1. és 
másutt is. Nála másféle ítéletekkel találkozunk az ((összetett Ítéle
tek* kifejezés alatt. Azokkal szemben ezeket, úgy látszik, ('többszörös 
ítéletek» névvel különbözteti meg. — N á l u n k idevonatkozólag lásd 
pl. a régibbek közül VANDEÁK ÁNDRÁs-nak Elemi logikai kézikönyvét 
(1844) és BEAssAi-nak lélekt. alapon fejtegetett logikáját (II. kiad. 1877); 
aztán mint olyant, a mely mondatainkról, mint épen külön itéletfajról 
különlegesen is'szól, DÜNAY FERENCZ «Formai észtanát» (Pest, 1871) a 
«Tétalkatok» és a Tétszövetek» fejezetek alatt. Isk. kézikönyvek közt pl. 
KLAMAEiK-nak LINDER után átdolg. logikáját, BIHAEI PÉTER gondolkodás-
tanát stb. stb.] 

A r h e t o r i k á r a térve, kétségkívül ide is a stoikusok ama tana 
jutott be a dolgozatunk 1. pontja elején említett alakzatok (Zeugma stb.) 
alatt. És talán épen valamelyik stoikus utján, mivel azt megelőzőleg és 
akkor philosophusok is munkálkodtak a rhetorika terén, s épen maguk 
a stoikus bölcsészek közül a grammatikai tanulmányaival kiemelkedő 
CiiRYSippus-nak említtetnek is rhetorikára vonatkozó iratai. (V. ö. CHRIST 
görög irodalomtörténetét a MÜLLER IvÁN-féle Handbuch der Klass. Altér-
thumswiss. "VII. köt. 445. és 551. 1.) így juthat bele ama tan először is 
a görög rhetorikába s majd mint általában a különböző mondatnemek 
stoikus osztályozása a rómaiba is. (V. ö. ezzel PRANTL egy nyilatkozatát 
említett műve I. köt. 520. 1., a hol egyenesen és határozottan állítja és 
bizonyítja, hogy e stoikus osztályozás került bele a római rhetorikába is, 
épen mint a görögbe.) Ama rhetorok közül, a kiknek műveiből fennebb 
amaz alakzatokra idéztünk, a legrégibb, ALEXANDROS, HADRIAN császár 
uralkodása (117—138) alatt, a többiek pedig PHOIBAMMON, HERODIAKTJS, 
ZONAIOS, TRYPHON) az ezután következő időben, így átlag a Kr. u. máso
dik században a császárkorban működtek, a rhetorikai tanulmányok 
újraéledése korában, s mint láttuk, amaz alakzatok alatt juttatják 
érvényre (természetesen már mintegy önkénytelenül) azt a logikai szem
pontot, itt már mondhatjuk úgyis, azokat a logikai szempontokat. Azon
ban azok kétségkívül már elődeik műveiben érvényesültek, csakhogy arna 
művek vagy nem maradtak fenn vagy csak átdolgozásban. Ezekből a 
régibb rhetorikákból kerülhetett át azoknak az alakzatoknak a tana a 
rómaiakhoz, a kiknél már legalább QUINTILIANUS ama rhetorokat, ALEXAN-
DROs-t és társait megelőzve tanítja e figurákat. 0 t. i. Kr. u. az I. század
ban élt (35—95). A rómaiak útján aztán a közép- és újkori rhetorikába is 
belementek e tanok olyan alakokban, a minőket fennebb a 1. p. alatt már 
láttunk ; és pl. nálunk is feltalálható e tan legalább KULCSÁR ENDRÉ-nek 
fennebb jelzett művében a r á é r t és vagy zeugma alatt. (252. i.) 

A n y e l v t a n b a n először is a k ö t ő s z ó r a v o n a t k o z ó 
t a n o k b a n érvényesültek a szempontok, még pedig kimutathatólag 
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legalább is a Kr. e. második századtól kezdve több-kevesebb nyommal 
föl egészen e század második feléig, só't napjainkig. 

A k ö t ő s z ó r a vonatkozólag, mint már láttuk (a m. évf. 294. 1.) 
régibb nyelvtanokban afféle tannal is találkozunk, hogy ez csak mon
datokat köt össze. E tan szoros összefüggésben van a már látott itólet-, 
illetve mondatelemzéssel s eredete attól nem különíthető el. HARRIS, a 
múlt századi híres angol nyelvphilosophus, e tanhoz való ragaszkodásá
ban már ARISTOTELKS kötőszó-meghatározását ilyennek igyekszik ma
gyarázni. (Lsd. ,Hermes, or a philosophical inquiry concerning universal 
Grammar' ez. művének német fordítását EwERBECK-től, a 192—193. 1.). 
Ez azonban tulajdonkép erőltetés. A kötőszó ugyanis, mint tudjuk, a 
görögben aávdeafiog. Ez ARISTOTELKS-nél egy helyt (Ehet. I I I . 12) úgy 
van meghatározva, hogy «a sokat egygyé teszi» (ev noTec rá iroÁÁá). Egy 
más helyt úgy, hogy jelentés nélküli t<pa)vyf» (— hang, szótag, szó, 
mondat, körmondat, beszéd stb.), a mely arra van rendeltetve, hogy egy 
íCűíi^-nak több jelentős (ptow]-jából egy jelentős (píov/j-t hozzon létre. 
Egy harmadik meghatározással is találkozhatni írónknál idevonatkozólag, 
mely szerint a aaúvdeafxoqv olyan jelentés nélküli szó lenne, a mely sem 
meg nem akadályozza, sem nem eredményezi a mondat egységét. (Lsd. 
e definitiókra STEINTHAL : Gesch. der Sprachw. bei d. Gr. u. E. aI. 265.). 
Ez az utóbbi STEINTHAL szerint az ú. n. expletiv (magyarázó) partikulákra 
vonatkozhatott (i. h . ) ; a mint pedig látjuk, a szóban levő tekintetben 
nem tájékoztat. Az első meghatározás is kissé általános, sőt az a máso
dik is. Az utóbbiban előjövő «<poji/7}», mint STEINTHAL is hangsúlyozza, 
lehet hang, szótag, szó, mondat stb. így ama «több jelentős ^wv^'», a 
melyet ama «jelentés nélküli* egybefűzne, nemcsak mondatra, de szóra 
is volna érthető, a minthogy STEINTHAL is ama meghatározás fordításá
ban az «aus mehreren Sátzen» kifejezés mellé zárójelben azt is oda 
teszi: «oder Wörtern». — így a (jővdzajwq ARISTOTELES egyik teljesebb 
meghatározása szerint általában <pLüvq\%i fűzne egybe ; azonban ezalatt 
a (pcour'j alatt nemcsak mondatokat, hanem szavakat is kell értenünk. 
Igen, de meg aztán a aóvdeafjLoq fogalmában ARiSTOTELES-nél a mai 
kötőszó mellett még a névmás és a névelő is egybefolyt. (V. ö. STEINTHAL 
i. m. 264. 1.) — így nála a (TÓvdetjfwg-ról nem is beszélhetünk általában 
mint csak kötőszóról; azt nem fordíthatjuk egyenesen effélét jelentő 
szóval, mint pl. LERSCH teszi. (Die Sprachphilosophie der Altén II . 16.: 
,Bindewort') s még kevésbbó beszélhetünk csak afféle tanról, a minőt 
HARRIS igyekszik bizonyítani. De hát így a szóban levő tan mástól, 
illetve másoktól származik. 

Kétségkívül ez is a s t o i k u s o k n á l látott itéletelemzésben 
(a nem egyszerű Ítéletek elemzésében) gyökerezik és kétségkívül leg
alább is tőlük származik ; habár ők azt a tant a oővdeoiAoc, definitiójá-
ban, úgy látszik, nem hangsúlyozzák, sőt ott olyan kifejezéssel élnek, a-
mely első tekintetre ellentétben állana fennebb látott itéletelemzésökkel 
és a kötőszónak azzal a már náluk látott felfogásával, a mely szerint 
ítéleteket (illetve mondatokat és nem szavakat) köt össze. — T. i. ők & 
már említett DIOGENES LAÉRTIUS későbbkori görög író szerint (VII. cap. 
39.) a aóvfjeafxog-t mint egyik beszédré«zt (arról nem szól írónk, hogy 
mint épen mit!) úgy határozták meg, hogy az «p.époQ Xóyoo OLTTZOJTOV, 
ouvdo'v rd l>-ép'r) xorj Xóyou*. (Lsd. LERSCH i. m. I I . 38. STEINTHAL i. m-
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I. 298. 1.) APOLLONIUS DYSCOLUS pedig, egy császárkori görög grammati
kus, fenmaradt nyelvtanában szintén ilyenformán adta a oővdeafxoq-nsk, 
ő már egyenesen mint kötőszónak, a meghatározását ([Jtépog Xóyoo, aov-
dercxdu zcuv roo Xóyov fxépcov stb. Lsd. pl. STEINTHAL i. m. II . 323.), s & 
meghatározásában magyarázója szerint régi nyomon járt. így tán, mint 
a kötőszóra vonatkozó többi tanokban általában (v. ö. LEESCH i. m. I I . 
38. ós STEINTHAL i. m. II . 221. 1.), itt is a stoikusokat követte volna 
s tán így az ő tana is a mellett szólna, hogy a stoikusok úgy határoz
hatták meg a aóvdea/jLog-t, mint látók. Már most APOLLONIUS e helyéhez 
hasonlóan DIOGENES L. adatában is a oávdeafwq-i esetleg csak kötőszóra 
érthetnők és a awdow rá (léprj zou Xóyou kifejezést tán úgy is értei-
mezhetnők, hogy azt akarja jelenteni, hogy a aóv8eap.og ,a beszéd-
részeket köti össze', v. az ,a' nélkül: ,beszédrészeket köt össze (és nem 
mondatokat!)', a minthogy pl. LERSCH az APOLLONIUS helyét így értel
mezve állítja szembe egy alább látandó másik görög grammatikusnak, 
DIONYSIUS THRAx-nak a kötőszóra adott meghatározásával. (V. ö. i. művét 
II . 139.). Ekkor DIOGENES L. adata, a mely hitelesnek látszik, ellentét
ben állna a stoikusoknak azzal a fennebb látott elméletével, a melyet a 
,nem egyszerű' Ítéletekre egyfelől épen a DIOGENES L. alapján láttunk, 
és a mely szerint ők a kötőszó fellépésénél ítéletek (illetve mondatok, 
mert az Ő ítéleteik inkább csak mondatszámba mennek!) kapcsolását 
látták. — Igen, csakhogy mint kimutathatni (V. ö. STEINTHAL i. m. I I . 
211., 212. és 216. 1.) a aóvdeafiog mint nyelvtani műszó a stoikusoknál 
is a legrégibb és régibb korban több beszédrésznek (bizonyos névmások
nak, a névelőnek és az előljáró szócskáknak) volt közös neve és csak 
másodlagon, illetve csak egyfelől jelentette a mai kötőszót is. Aztán ha 
esetleg később, mikor a beszédrészek felszaporodtak, bizonyos stoikusok 
már csak a kötőszóra értve használták is, akkor is a fennebb említett 
kifejezésben nincs ellentét s az nem azt akarja mondani, hogy (a tróu-
ősafxoq olyan beszédrész), «a mely beszédrészeket köt össze s nem mon
datokat*), hanem szerintem csak azt akarja kifejezni, hogy a aóvdeauos 
mire szolgál, s így csak úgy fordítható, hogy (ez az a beszédrész), «a mely 
a beszédrószeket (t, i. a többieket) összeköti». Ez már nemcsak a kötő
szóra, de azokra a többi beszédrészekre is talál, a melyeket a stoikusok 
a aóvdsa/JLos alatt még érthettek. Es bizonyára APOLLONIUS meghatáro
zása is így értendő, bár ez már csak kötőszóra vonatkozik, mint láttuk., 
így az a fennebb látott megjegyzés, mely szerint a kötőszó fellépésében 
a stoikusok Íteletek kapcsolódását látták, megállhat s így már a stoikusok 
szerint Ítéleteket (illetve mondatokat) kapcsolnak a kötőszók. De hiszen 
APOLLONIUS is, mint már HARRIS rámutatott (i. m. 192. 1.), azokon a 
különböző helyeken, a hol kötőszókat említ, ezeket, úgy látszik, mindig 
mint mondatkötőket képzeli és nem mint szókötőket. Es ÜARRis-nak 
emez állítását megerősíthetem magam is. Utánnéz esem szerint APOLLO
NIUS épen úgy elemez mondattanában, mint a stoikusok a nem egyszerű 
ítéleteknél, sőt épen azokat a példákat hozza fel, a melyeket mint azokéit 
láttunk. •— Persze ezekre pl. STEINTHAL sem reflektál, pedig ezek szoros-
kapcsolatban állnak a mai mondatelemzéssel, a mely lépten-nyomon 
mondatot lát a mondatban. 

A most látott felfogás juthatott érvényre aztán DIONYSIUS THRAX-
nak, az első görög grammatika szerzőjének (a Kr. e. I I . és I. sz.) művé-
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ben, mikor a kötőszót úgy határozza meg, hogy az diávoca-t kot össze. 
(LERSCH II. 139., STEINTHAL II . 211. 1.). T. i. e kifejezés alatt többek közt 
általában g o n d o l a t o t , b e s z é d e t érthetünk, szűkebb értelemben 
azonban m o n d a t o t is, s pl. LERSCH ott, a hol APOLLONIUS DYSCOLUS 
idevonatkozó meghatározását ezzel összeveti, épen teljes mondatra érti. 
(I. m. I I . 139.). — DIONYSIUS THR. nyelvtanában kétségkívül épen a 
stoicus philosophusok útján érvényesül e szempont. Ugyanis e mű úgy 
tekinthető, mint a mely az alexandriai tudósok kritikai tanulmányainak, 
az ottani philosophusok, köztük természetesen első sorban a stoikusok 
s ezek között is ZENO ós CHRYSIPPUS szőrszálhasogató dialektikájának 
érett gyümölcse. (V. ö. CHRIST. gör. irod. t. 457., 434. és LERSCH i. m. 11.41.1.) 

Az ezután következő korból a r ó m a i illetve l a t i n grammatiku
soknál részint efféle, részint olyanforma tanokkal találkozunk idevonat-
kozólag, a minó'k az újabb időben járják. Nevezetesen azok közül, a kiknek 
művei ránk maradtak, a két régibb PROBÜS és DODATUS szerint (amaz Kr. u. 
60, ez 350 körül) a kötőszó mondatot (sententiam) kapcsoló és rendező 
beszédvész. SERVIUS szerint mindent köt össze; kapcsoló faja pl., a mely 
minket első sorban érdekelhet, szavakat és gondolatot, mondatot (sen-
sum). PRISCIANUS szerint is épen így. PALAEMON és CHARISIUS szerint ismét 
csak mondatot (sententiam). Stb. E tanok közül hol egyik, hol másik 
járja a középkor következő századaiban, s köztük az, a mely minket 
érdekel, DONATUS útján szintén nem egyszer jön elő.*) 

így nem általánosíthatjuk a régiek kötőszótanát pl. ScALiGERrel 
(I. m, CLXV.) úgy, hogy szerintük a kötőszó beszédrószeket köt össze ; 
vagy pl. Vossiussal (De arte grammatica, lib. VII. Amsterd. 1735. De 
analógia, 1. I. p. 10.) úgy, hogy szerintük szavakat és nem mondatokat 
kapcsol. A már ismert ítélet, illetve mondatelemzésnek megfelelő tan a 
régieknél is megvan, sőt mondhatjuk, ez jön elő túlnyomólag s ezt adja 
pl. nálunk is SYLVESTER János a nyelvtanában, DONATUS után (lsd. TOLDY 
Corpus Gr. 76. 1.). 

A már látott szempont érvényesül aztán az ú j k o r b a n SCALIGER-
nek és SANCTiusnak fennebb már látott mondat-elemzésükben, mely 
szerint a régiek a kötőszó fogalmát kevésbbé meggondolatlanul adták ; 
mivel az nem is más beszédrészeket köt össze, a mit mondanak, hanem 
több mondatot, még pedig vagy «actu» vagy «potestate (SCALIGERÍ. m. 
i. fej. lsd. fennebb az irod. vázolásában); illetőleg a kötőszó nem hasonló 
«casusokat» s nem is más beszédrészeket köt Össze, a mint helytelenül 
mondják (ut inepte traditur\ s a tudatlanok tanítják . . . hanem az csak 
mondatokat köt össze egymás közt. (SANCTIUS : Minerva lib. I . cap. XVIII. 
ós lib. I I I . cap. XIV.) A szóban levő szempont jut érvényre azután pl. 
Vossius (GERHARDUS JOANNES a 17. sz.) kötőszótanában is (De arte gr. i. 
h.), mely szerint a kötőszók mondatot kötnek mondathoz, s nem szava
kat és mondatokat kapcsolnak össze, mint szerinte a «régiek», szerintem 
helyesebben egyik régibb tan tanítá. Aztán e logikai szempont jut álta
lános érvényre a XVIII. század philosophus nyelvészeinél, még pedig 
nemcsak a németeknél (v. ö. múlt évf. 294. 1.), de őket részben már 

*) Lásd mindezekre KEIL: Graramatici Latini I—V. k. Továbbá 
LERSCH i. ro. ALCUIN, BEDA VENERABILIS tanát a Patrologia illető kötetei
dben. Stb. 
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megelőzve pl. az angol HARBis-nál, a ki már említett művében szintén 
ilyen formán határozza meg a kötőszót. 0 ennek minden nemét mondat
kötőnek hangsúlyozza, köztük természetesen a minket érdeklő kapcsoló 
és szétválasztó kötőszókat is. Végül a szóban levő szempontra vihetni 
vissza a f r a n c z i a nyelvtanoknak még napjainkban is előjövő ilyen 
tanát. E visszavihetés annyival kétségbevonhatatlanabb, mert ezek ma 
is teljesen logikai állásponton vannak, mint már hangsúlyoztam, ép úgy 
mint XVII., XVIII. száz. elődeik, a port-royali benczések nyelvtanai, az 
első szorosabb értelemben vehető philosophiai nyelvtanok. 

E kötőszótannal kapcsolatban emlíhtetni meg, hogy legalább rész
ben ama szempont másik külső formai megnyilatkozását láthatjuk pl. 
ScALiGER-nél és SANCTius-nál abban is, hogy ilyen kötoszós kapcsolatok
ban is, a minők most szóban vannak, vagyis I. csoportunkba vehető 
mondatokban is, bár nem mindig következetesen vonást (comma) i& 
tesznek a kötőszó elé, bizonyára mintegy ezzel is órzékíteni akarván, 
hogy ott is mondatok érintkeznek. Pl. SCALIGER is : Csesar doctus fűit, 
et pugnax. (De caus. 1. L. cap. 167); de különösen SANCTIUS : Petrus, et 
Paulus disputant; Cicero seribit, et vigilat; Cicero, et filius valent; sociis, 
et rege recepto stb. (Minerva idevon, helyein !) 

Mint látjuk, a kötőszóra vonatkozó tanoktól nem választható el 
az összevont mondat tana. Azonban mint észrevehetjük, ez a maga alak
jában kissé mégis különbözik a most látott kötőszóelmélettől is (valamint 
fennebb a rhetorikaiaktól is!), a mennyiben itt az összevont mondat 
tanában nemcsak az nyer kifejezést, hogy ezekben a mondatokban mon
datok, illetve Ítéletek kapcsolódnak, hanem egyszersmind az is hang-
súlyoztatik. hogy itt kihagyás, illetve összevonás is történik. Tehát a 
stoikusoknál látott 2 formális tan, illetve szempont közül voltaképen 
mindkettő határozott érvényre emelkedik itt, nemcsak az összetettség, 
de a kihagyás szempontja is. Sőt itt a kettő közül inkább az utóbbbi 
érvényesül, míg a kötőszó tanánál az előbbi. 

így ama két formális tan, illetve szempont egyesülve jut érvényre 
a nyelvtanban az ö s s z e v o n t m o n d a t t a n á b a n , a melynek mint 
ilyennek útját egyengethette az az öntudatlanul lappangó logikai szem
pont már maga a nyelvtan útján is, és itt különösen a hiányosság taná
val, a mely mint valóságos ellipsis-vadászat SANCTIUS óta nagyon is diva
tos volt s a mondatszerkezetben gyakran, sőt minden lépten-nyomon 
kihagyást és elhagyást (ellipsis) vélt találhatni. De az összevont mondat 
tana ilyen alakjában is a formai logika közvetlen hatása alatt keletkezik. 
Hogy mikép, azt már lát tuk; valamint azt is, hogy hol merült fel, mikor 
kerülhetett be a mondattanba s minő előzmények alapján és honnan 
nyelvtani neve, stb. stb. 

* 

Mint látjuk, mindeme tanok szorosan összefüggnek egymással, 
ugyanazon szempontokra vihetők vissza, s philosophiai eredetűek. 
Alapjában az egész egyféle tan, a mely csupán formai, de nem lényegi 
különbségekkel került be ama, egymással érintkező tudományokba, még 
pedig mindenikbe. Pedig, mint másutt körülményesebben kimutathat
nám, e tan a látott alakjában a l o g i k á b a n is csak formai, még pedig 
igen formai tan, mely, ha gondolkozunk, nem állja meg a maga helyét, 
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sőt a l o g i k á b a n i s l o g i k á t l a n s voltakép abba sem tartozik 
bele külön, ilyen alakjában. 

Nevezetesen pl. MILL STUART szerint is (pedig mint láttuk, ő is az 
összetett ítéletek tanát vallja) legalább a szoros értelemben vett feltéte
les és a szótválasztó ítéletekről csak bizonyos értelemben lehetne mon
dani, hogy több ítéletből állnak; úgy látszik csak úgy, ha az í t é l e t e t 
és az á l l í t á s t megkülönböztetjük egymástól. Aztán ezek az ítéletek 
nem puszta halmazai az egyszerű Ítéleteknek. (V. ö. 121—122 1.) BABUS 
nyilatkozata alapján pedig az u. n. összetett ítéleteknél s köztük pl. a 
most említetteknél azok az odaállított u. n. egyszerű Ítéletek, a melyek
ből az ,összetett Ítéletek' keletkeznének, általában nem ítéletek maguk
ban, s az ilyen úgynevezett egyszerű Ítéletekből miért kellene épen csak 
annak vagy ennek az épen szemünk előtt levő összetett Ítéletnek létre
jönnie ? Az egész csak formális beszéd ; minden ítélet egy, csak a benne 
nyilatkozó képzet különböző, s így csak ez volna összetettnek mondható. 
(V. ö. m. 369—370.) 

De hiszen, ha visszaemlékszünk, a k a p c s o l t Í t é l e t e t is leg
alább pl. nálunk MARTONFALVI GYÖRGY magyarázatos Eamusában az 
összevont mondat helyesebb tanaihoz hasonlóan csak mint g y a k r a n 
felbonthatókat találjuk odaállítva. Már ugyan az afféle ítéletek, minőket 
fennebb mondattanilag mint fel nem bontható összevont mondatokat 
idéztünk, tehát az olyanok, mint Armuth und Eeichthum widersprechen 
sich ; Mann und Weib sind ein Leib; Az olaj és víz nem keveredik össze, 
stb. logikailag is hogyan bonthatók fel a szóban levő módon s így mikóp 
mondhatók logikailag is, s főkép úgy, két vagy több olyan Ítéletből össze
tetteknek ? Aztán ha fel is bonthatók az efféle Ítéletek két vagy több 
ítéletre, legalább némely formai logika irója szerint is ezek az Ítéletek 
sem pusztán az egyszerűek halmazai. (V. ö. pl. nálunk VANDRÁK log.) 

De hát aztán ezek az u. n. kapcsolt ítéletek, valamint mások is, 
ha szétszedhetők amolyan egyszerű ítéletekre, maga a formális logika 
alapján is nemcsak úgy szedhetők szét, s így ha olyan egyszerűbb ítéle
tek összetételét keresnők bennük, akkor is maga a formális logika alap
ján is nemcsak azokat az egyszerű ítéleteket találhatnék fel, hanem má
sokat is, s így azokkal együtt többet. 

Nevezetesen pl. épen MILL STUART szerint (I. 120.1.) minden kötő
szó csak rövidítés, és pedig általában ítéletek rövidítése, s így például e 
szavak: «Ca8sar meghalt és Brutus él», egyjelentésüek ezekkel: '(Caesar 
meghalt; Brutus él, (és még :) ezt a két ítéletet egymáshoz kell gon
dolni)), így ama fennebb idézett példájában (Péter és Jakab stb.) nem
csak négy, hanem több ítélet lenne az ő saját tana értelmében is. V. ö. 
ezzel WUNDT elemzését is, mely szerint e példában : Petrus und Paulus 
predigten und schrieben Briefe, négy önálló gondolat, képlettel: AB, 

BC, A DE és B DE, vonódott volna össze még pedig így : A BC~DE. 
(Log. I. 65—66.) 

íme csak ilyen utóbb fejtegetett módon lehetne szétbontani ezeket 
az ítéleteket is, ha ugyan lehetséges a szétbontás és e szerint, ilyen 
utón lehetne összetetteknek képzelni. 

De hát még e szétbontást is sutba dobhatnók, s még más módon 
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is bonthatnok fel amaz ítéleteket, ha ugyan felbonthatnók, s a mi a 
formai logika szerint ezzel egy jelentésű lenne, más ítéletekből is kóp-
zelhetnők ós mondhatnók összetettnek, a szerint, hogy mit veszünk egy 
Ítéletnek. Ez természetesen az ítélet meghatározására, illetve az Ítélet 
és fogalom előállására vonatkozó tanokon fordul meg, a mikre nézve 
többé-kevésbbé eltérők a vélemények. (V. ö. TRENLELENBURG : Log. 
Unters. 2II. 233—4, STEINTHAL : Gr. L. u. P. 195—198, KICSKAE. : Alany 
és állítm. Nyr. 25 : 436, 440, 488—9 stb., SCHLEIERMACHER dialektikája 
250 § jegyz. WUNBT, Logik. Zusammeng. Urth. stb.) 

Mint tudjuk, a legáltalánosabb felfogás szerint az ítélet fogalmak, 
még pedig két fogalom kapcsolata. Már most akár ahhoz a felfogáshoz 
csatlakozzunk, a mely két fogalomnak attributiv (jelzős) és objectiv (ha-
tározós vagy tárgyas) kapcsolatában csak ítélet-eredményt, azaz előbbi 
Ítéletet lát (pl. TRENDELENB., KICSKA stb.), akár pedig ahoz, a mely nem
csak a praedicativ (állítmányi) kapcsolatban, de általában két fogalom
nak bármely kapcsolatában is most végbe menő ítéletet, ítélet-műveletet 
szemlél (az igazi formai logika, STEINTHAL helyesen hivatkozik reá Gr. 
L. u. Ps. 198.): mindkettő szerint beszélhetünk olyan egyszerű ítéletek
ről s bármelyik felfogást kövessük a kettő közül, mindkettő szerint még 
annál is több ítéletre bonthatnok ítéleteinket, mint a mennyit eddig 
láttunk, s így épen maga a formális logika szerint még annál is több 
ítéletből mondhatnók összetetteknek. (Próbáld meg ezt a szétbontást pl. 
KICSKA Nyr. 25 : 440, meg STEINTHAL Gr. L. u. Ps. 196—197, elemzése 
szerint.) 

De TRENDELENBURG-nak a fogalom, előállására vonatkozó tana 
(Y. ö. SLEINTHAL i. m. 195. 1.) és jeles philosophusunknak, BÖHM KÁROLY-
nak az itélettana alapján (Az emb. és víl. II . 252, 53, 56) még tovább is 
mehetnénk. 

Azonban minek tovább, sőt minek ily messze mennünk, mikor 
különbség van MILL STUART kifejezésével élve az ,állítás' és az ,itélet', 
aztán ama másik különbségtevés szerint az ,itélet művelete1 és az ,itélet 
eredménye' (tényleges és előbbi ítélet) közt, vagy mint tán én helyeseb
ben különböztetném meg az idevonatkozó fogalmakat, különbség van 
az í t é l e t és m o n d a t , az í t é l e t és í t é l é s , meg a k o n k r é t és 
l a p p a n g ó ítéletek közt ?! De minek tovább már azért is, mivel 
s z é t b o n t h a t á s , s z é t s z e d h e t é s jobban mondva s z é t a p r í -
t á s , aztán lappangó ítéletek szerinti e l e m e z h e t ó s és ö s s z e t e v é s 
még nem mindegy ? ! 

Az í t é 1 e 11. i. a régi meghatározások alapján is döntés. Az újab
bak szerint épen öntudatos művelet, állítás, határozott czélzatos állítás, 
melynek czélszerüsége az állítmány kiemelésében rejlik. (BÖHM : Az em
ber ós víl. I. 252, 255.) Ily alapokon nyelvbeli megnyilatkozásában a 
mondatban, mint a beszélés pillanatában kifejezésre jutó Ítéletben, mint 
itélet-műveletben, az igazságot, vagy hamisságot, illetőleg az összetarto
zást vagy összeférhetetlenséget tudatosabban ós czélzatosabban hang
súlyozó kapcsolásnak előtérbe kell nyomulnia a szintén efféle, de másod
rendű kapcsolatok felett. Olyan kapcsolatnak pedig, ha az önmagunk 
meg mások ítéleteit is megfigyeljük, első sorban csak a valódi, formailag 
is prasdicativ kapcsolat tűnhetik föl. így e nélkül, hogy grammatizálásba 
esnénk, a praedicativ kapcsolatnak elsőséget kell adnunk valóban az 



304 ERDÉLYI LAJOS. 

attributiv és objectiv kapcsolat felett s így TBENDELENBUBOx-nak és társai
nak egyes formai logikák és STEINTHAL felett. De azért nem csatlakoz
hatunk az eddigi elemzőkhöz, a kik prffldicativ kapcsolattal elemezték a 
szóban levő ítéleteket, de úgy, hogy több u. n. egyszerű ítéletet láttak 
bennük. Szerintem ezek az ítéletek a maguk egészében tekinthetők erre 
képeseknek, így csak a maguk egészében vethetők a praadicativ kapcsolat 
szempontja alá s így szerintem az ilyen Ítéletek is, és általában minden 
Ítélet, csak a maguk egészében, egész felépülésükben mondhatók ítélet
nek, a mely önmagában megállhat s a maga egészében tudatos kapcsolás. 
Ez egész keretén, az ítéleten belül minden egyéb vagy csak mondat (a 
feltét. Ítéletben különösen az egyik!) vagy csak Ítélés (pl. a kapcsolt 
ítéletben az egyik alany összekötése az állítmánnyal; bármelyik Ítéletben 
a jelzős és objectiv kapcsolat, persze ha olyan is van). ítélés alatt i t t 
természetesen nem azt a lelki működést értem, a melyet a lélektanban 
értenek, hanem csak bizonyos itéletfélét, a mely az egy egész ítéletben 
csak másodlagosan jöhet tekintetbe s a mely csak akkor lenne Ítélet, ha 
isoláltan gondolnók és ha nem praedicativ alakú, azzá változtatnók. 

De ilyen alapon azt a szóban levő formális szétbontást és össze-
tevést is más szemmel kell néznünk. Ezek az ítéletek amúgy csak mon
datokra s köztük a kapcsolt és szétválasztó ítéletek csak úgy kierőszakolt 
mondatokra szedhetők szét. a melyek közül csak azok volnának, s akkor 
is csak isoláltan, Ítéleteknek tekinthetők, a melyek egy kapcsolt Ítélet 
szétszedése utján nyerhetők, ha ugyan az szótszedhető. így a látott mó
don tulaj donképen csak mondatok, illetve legfelebb ítélések összetevé-
séről szólhatni. De hiszen úgy inkább csak e l e m e z h e t n i azokat az 
ítéleteket, s akkor is csak elvontan, formálisan és másod sorban. Mert 
ha tulajdonkép közvetlen, a maguk egészében ezek az Ítéletek is egy-egy 
ítéletnek tekinthetők, természetesen első sorban úgy tagolhatok ezek is, 
mint az ideális egyszerű itólet s mint minden Ítélet a maga egészében. 
T. i. ezek is első sorban közvetlen két részre bomlanak, a l a n y r a és 
á l l f t m á n y r a, ezeket a fogalmakat úgy értve, a mint érteni kell, hogy 
t. i. alany, mint újabban a nyelvtanban is a teljes alany, nemcsak egy 
szó lehet, hanem általában az Ítéletnek an a része, a melyről valamit 
mondunk, állítmány pedig, mint a nyelvtanban a teljes állítmány, ismét 
nemcsak egy szó, hanem mindaz, a mit az alanyról mondunk, az igét is 
ebbe a részbe értve bele, ha van. (V. ö. erre pl. TBENDELENB. i. m. 2II. 277 ; 
nálunk KICSKA Nyr. XXV.) így, mint WUNDT kifejezése szerint (Log. 8I. 
161.) az ítéletnél általában az összetett képzet legelőször k é t f é l r e 
bontódik, a tárgy képzetére és a tulajdonság vagy az állapot képzetére, 
vagyis az a l a n y r a és az á l l í t m á n y r a : úgy történhetik a dolog 
ezeknél az ítéleteknél is, s ezek is első sorban azokból a részekből és a 
kopulából mondhatók ö s s z e t e t t e k n e k , — a kopula alatt nem azt 
a formális valamit, az igét értve, a mit a legtöbben értenek, elég helyte
lenül ; hanem azt az érzést, a mit pl. BÖHM helyesen hangsúlyoz. így a 
szóban levő Ítéleteink is, mint minden alanyra és állítmányra különít
hető ítélet, KICSKA kifejezésével élve «csak két test k e v e r é k é n e k ) ) 
mondhatók első sorban. 

Tehát ha pl. KicsiiÁ-nak ezt az Ítéletet: ,a szürke ló vizet iszik', 
először és közvetlen így kell tagolnia: a szürke ló ] vizet iszik (Nyr. 25 : 
489.): akkor mi azt a STUABT MiLL-től legelői idézett példát első sorban 

> 
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így bonthatjuk szét: Péter és Jakab | Jeruzsálemben meg Galliában 
prédikált. És így már azokat az Ítéleteket is tagolhatjuk, a melyeket mint 
Ítéleteket sem lehetett más ítéletekre szétszedni. így : Mann und Weib | 
sind ein Leib. Az olaj és víz ] nem keveredik össze. Ezekből a részekből 
már mondhatjuk összetetteknek ezeket az ítéleteket is. Csak azután, 
csak másod, harmad stb. sorban próbálhatni meg aztán azokat a fennebb 
látott szétbontásokat, helyesebben szétszedéseket is, mint különben is 
psych. abstractiokat (V. ö. WUNDT Log. 21. 13), illetve m i n t a determi
náló fogalomkapcsolatokra, az ítélet alsóbb tagjaira (V. ö. WUNDT 2I. 
161.) vonatkozó elemzéseket. 

És úgy hiszem, tiszta logikai és lélektani alapon csak ez a fel
fogás és ez az eljárás helyeselhető, és lélektani alapon csak ez. Már pedig 
it t itélet előállásáról lévén szó, ez is tekintetbe veendő. Különben is az 
ítélet első sorban lélektani kategória. (V. ö. a lélektanokon kivül pl. 
STEINTHAL Gr. L. u. Ps. 168 1.) így épen azon az alapon, a melyen ez 
ítéletek első tanítói, a stoikusok álltak, másként nyilatkozhatni. Ezekben 
az ítéletekben s közülök épen a kapcsoltakban és szétválasztókban adva 
vannak együtt bizonyos tárgyak, személyek vagy dolgok illetve azok 
nevei s azokról valamely állapot vagy tulajdonság állíttatik; illetve egy 
tárgyról, személyről vagy dologról többféle állapot vagy tulajdonság 
hangsúlyoztatik. íme egyik részen az alany, másik részen az állítmány! 
Az itélet létrejövesének pillanatára gondolva, akkor a konkrét, kész Íté
letben ezek kapcsolódnak. Erre a pillanatra gondolva épen lelki alapon 
nem beszélhetünk olyan gondolat-complicati.okról és combinálódásokról 
a logikában sem. Azokra a gondolatokra cfjak szétszedhetjük ezeket az 
ítéleteket, s akkor is meglehetős önkényesen és formálisan. Azok a 
formális logikai széthasogatások vagy csak puszta grammatikai szét
szedések lennének, s mint olyanok is alaptalanok, értem azt az első 
elemzést; vagy pedig igen nagy lélektani combinatiokat és complicatio-
kat kellene felvennünk. Pedig ez is csak olyan lenne, mint azok a szó-
combinatiok az ujabb nyelvtudományban, t. i. sok esetben erőltetett. 
Már pedig az itélet lélektani fogalom és műveletében, bármily tudatos is, 
momentán, mint TBENDELENBURG is helyesen hangsúlyozta (i. m. II.3 234.) 

Ha pedig itéleteredmények szerint elemeznok ezeket az ítéleteket 
s ha helyesebb logikai és a grammatikától be nem folyásolt alapon tekin
tetbe vennők, hogy azok az u. n. itéleteredmények tulajdonképen deter
minált kifejezések s mint ilyenek voltaképen egy-egy fogalmat, a formai 
logika szerint szólva egy-egy vegyes kifejezésű (MILL) vagy összetett 
(WUNDT) fogalmat adnak : voltakép f o g a l m a k r a elemezhetjük íté
leteinket. Még pedig ha a determinálást folytatjuk, oda jutunk, a hová 
vógelemzésben jutottunk fennebb is, hogy t. i. az egész itélet két olyan, 
mondjuk formaian : összetett fogalomra, az alanyra és állítmányra bom
lik ; s így voltaképen nem ítéletek összetevésóró'l beszélhetünk a szóban 
forgó ítéleteknél, mint pl. a syllogismusokban, hanem voltaképen az 
alany és állítmány-fogalomból mondhatjuk összetetteknek, természete
sen úgy, hogy a copula közvetítését is oda értjük. 

Azok a lappangó ítéletek már csak harmad vagy negyed sorban, 
vagy legalább is általában csak másodlagosan reconstruálhatók, s ezek 
voltaképen minden ítéletre kiterjeszthetők. 

Mindezek alapján a szóban levő ítéletekben is f o g a l m a k kap-
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csolódnak és nem Ítéletek; épen úgy, mint ezek és az efféle példák 
mondatalakjában fogalmak vagy csak képzetek nevei, szók és nem 
mondatok. 

így ilyen utakon a szóban levő mondatoknak, mint Ítéleteknek is, 
visszaállíthatjuk az e g y s é g e s s é g ó t . És igy az összetett ítélet kifejezés 
csak az alakra, mintegy megkülönböztető jelül volna meghagyható; azon
ban csak grammatizálva, mert tiszta logikai, tiszta ismeretelméleti alapon 
nem is kellene a 1 a k j ti k r a, s még kevésbbé l é t r e j ö v e t e l ü k r e 
reflektálni. Csak i t é l e t - j e l e n t ő s ó g ü k (igazi vagy nem igazi itélet-
alakok-e ?) képezhetné beszéd tárgyát, a minthogy pl. nálunk BÖHM csak 
az utóbbi szempontból érinti őket. (V. ö. log.) Ebből a szempontból 
pedig a feltételesek mellett legalább a szétválasztok épen nem logikai 
itéletformák (V. ö. STEINTH. Gr. L. u. Ps. 177.), csak függőben maradt 
ítéletek (BÖHM log.) 

De hiszen HEKBABT szerint a kategorikus, hypothetikus és dis-
iunctiv ítéletek közti különbségtevés egészen a nyelvbeli alakhoz tar
tozik . . . Pedig a logika nem nyelvtan. (STEINTH. i. m. i. h.) így legalább 
a szétválasztó ítéletek nemcsak hogy nem logikai itéletformák, de egé
szen grammatikai dolgok a logikában. De mint az eddigiek alapján 
nyilvánvaló, ugyanígy áll a dolog az utóbbi tekintetben a kapcsolt Ítéle
tekkel is. Grammatikai ez összetett ítéleteknek amolyan régibb elemzése 
is, s még olyannak is rossz, mint már erre részben czéloztam is, alább 
meg még körülményesebben is kimutathatom. 

I g y az összetett ítéletek és a nyelvtani összevont mondat tanánál 
c s o d á l a t o s d o l o g t ö r t é n t ! A logika, a formai logika, grammatikai 
érzékkel indult el e tan felállításánál s azzal építette fel, természetesen 
helytelenül. A grammatika már mit sem törődve a dolog lelki oldalával, 
jóhiszeműen átvette a logikától s ennek a tanait az övéiként árulta ós 
árulja általában még ma is. így itt ismét olyan eset történt, a melyre 
találóan alkalmazhatni BBASSAinknak egy elmés mondását: «tudományos 
vizsgálatokban a logika és nyelvészet, melyeket egymás segítségére rendelt 
a természet, nem egyszer egymás földébe kaszáltak s haszon helyett 
kárt tettek.» íme i t t is egy kár, mely annyi bajt okozott s oly hosszúra 
nyújtotta tárgyalásunk fonalát. Nemde elhajította a sulykot a logikus is 
meg a grammatikus is; de különösen az előbbi, mint épen philosophus ? 
Méltán czitálhatjuk fejére BitAssAi-nak egy másik, szintén találó meg
jegyzését: «Nemde különös, hogy philosophus tudománya előadásában, 
mondhatni rendszerében, vétsen saját tudománya ellen ?!» Quod erat 
demonstrandum! 

ERDÉLYI LAJOS. 



Az egyházi szláv nyelv hazája és a magyar 
honfoglalás. 

(Bemutatta a M. T. Akadémia I. osztályának 1896. november 3. és 23-iki 
ülésében.) 

Befejező közlemény. 

IX. 

A tót helynevek tehát semmikép sem tudnak megfelelni annak 
a követelménynek, hogy a múltba visszakísérve ne származzanak 
olyan nyelvből, mely csak a magyar honfoglalás óta él a hajdani 
marahán területen, se pedig, ha eredetiek, az olyan nyelvbeli 
helyneveknél ujabbak ne legyenek. En ez elősorolásokban épen-
séggel nem törekedtem teljességre, sőt mindenünnen csak muta
tókat közöltem és mégis több százra megy az olyan tót helynevek
nek a száma, melyek vag}T változatlanul, vagy átalakítva, vagy 
fordítás útján magyarból származnak vagy a magyar helyneveknél 
újabbak és e mellett nem egy tót helynév még németből is került. 
Azután pedig a tótságnak e kölcsönvett vagy újabb időben alko
tott helynevei nem szorítkoznak egy szűk határú foltra, hanem 
behálózzák, beterítik az egész hajdani marahán területet. Hogy 
ezen túl is terjednek, sőt hogy a tótokat az egész felföldön, a 
ma legtótabb megyékben is csak a magyar honfoglalás után, még 
pedig elég későn bevándorlottaknak mutatják, arról csakhamar 
meg fog győződni, a ki felföldünk többi részének helyneveit is 
egyszer gondos vizsgálat alá veszi. Nekem az most nem tartozik 
feladatomra és így nem ereszkedhetem további részletekbe. Mind 
a mellett nem tagadhatom meg magamtól, hogy legalább rá ne 
utaljak és egy kis sejtetőt ne adjak a dologról. Csak egy példát 
említek. Liptó megye 115 községében ma összen 1771 magyar 
található, úgy hogy egy községre átlag csak 15 magyar esik; tót 
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pedig van 72,067 és így egy községre átlag 626 jut. A tótság tehát 
Liptóban több mint negyvenszer haladja meg a magyarságot. 
Hogy ez valamikor egészen máskép volt, arról a helynevek tanús
kodnak. Korabinszky 1786-ban megjelent munkája (Geographisch-
Historisches und Produkten Lexikon) 61. lapján közöl Liptó me
gyéről egy latin verset, melyet a magyar helynevek kiemelésével 
ide iktatok : 

Optima sünt in Liptovia 
E t non ubique obvia: 

Aurum Botzense, 
Antimonium Dubraviense, 

Szelniczense ni trum, 
Qombascheme vitrum, 

Thermse Lutscbkenses, 
Acidulse Magyarfalvenses, 

Crematum Bobrovitzense, 
Corium Liptschense, 

Burenda Hradkiensis, 
Caseus Vicbodnensis, 

Fictilia Bosenbergensia, 
Pisa Tarnoczensia, 

Scandulse Wazecienses, 
Bates Szokatzienses, 

Ollse Nagypalugyenses, 
Asseres Dem e'nyfahenses, 

E versben a helynevek fele magyar, pedig nincsenek nyelvi 
vagy nemzetségi szempontból összeválogatva, hanem csak a sze
rint, hogy mely helység miről nevezetes. Mily nagynak kellett 
lennie valaha itt a magyarságnak, hogy a megyére ennyire rá birta 
nyomni bélyegét! Képzelhető volna-e ilyen hatás, ha Liptóban 
hajdan is 41 tót állott volna 1 magyarral szemben ? De ezúttal 
meg kell elégednem ennyivel. Csak még egyet jegyzek meg. Alta
lánosságban eléggé tájékozódtam az egész felföldről, hogy a kuta
tónak itt egyenesen meglepő eredményt Ígérhessek. 

E kis kitérés után nézzük a másik követelményt is, melynek 
a hajdani marahán terület szláv eredetű helynevei meg tartoznak 
felelni, ha arról akarnak tanúskodni, hogy a tótokat a honfoglaló 
magyarok mint Easztiszláv és Szvatopluk marahán népét már itt 

Tigni Lehotenses, 
Oorbes Goutfalvenses, 

Cerevisia Liptschiensis, 
Martialis Aho-Rasztokiensis, 

Caro Bosenbergensis, 
Panis Nikopoliensis,*) 

Montes Pribilinenses, 
Fides Bcharfalvenses, 

Campus Urbicensis, 
Siligo Olasziensis, 

Parochia Bosenbergensis, 
Ecclesia Okolitsnensis, 

Limbi Pribilinenses, 
Lorices Bodofalvenses, 

Salices Felső-Rastokienses, 
Specus Deme'nyfalvenses, 

Papyrus Szent-Mihalyensis, 
Fons Szent-Ivaniensis. 

*) Nicopolis : Liptó-Szent-Miklós. 
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találták. Ki volt emelve többször is, hogy e helyneveknek akkor 
nem szabad nyilvánvaló ószlovén, hanem jellemző tót sajátságokat 
kell mutatniok. Itt már nem köt bennünket az, hogy az illető 
helységeket ma is tótok lakják-e. Ha a legrégibb adatok is szláv 
eredetűnek bizonyítják a helynevet, minden tekintet nélkül föltesz-
szük, hogy az a hely hajdan tót birtok volt, akár milyen lakossága 
legyen is ma. De természetes, hogy e föltevésünket a nyelvnek 
igazolnia kell. Csakhogy bizony semmikép sem igazolja. Abban 
senki sem kételkedhetik, hogy a hajdani marahán területen a 
legrégibb szláv eredetű helyneveket a marahánoktól vettük át. 
A kérdés csak az, hogy marahán és tót azonos-e. Eddig a kettő 
közt semmi történeti kapcsolatot sem tudtunk fölfedezni. A hely
nevek azt mutatták, hogy a tót nemcsak a magyarnál, hanem még 
a magyar után jött németnél is későbben költözött a hajdani 
marahán területre. A nyelvi sajátságok azután végkép elválasztják 
a marahántól a tótot. A kettőnek azonossága így merő koholmány
nak bizonyul. Lássuk, minő szláv sajátságokat őriztek meg e hely
nevek a mi nyelvünkben, a hová, ha a tót a marahánnal azonos 
volt, a tótból kellett jutniok. A tótnak, kivéve a lengyelhez átme
netet alkotó szepesit és sárosit, a morvával és csehhel egyetemben 
egyik jellemző sajátsága az, hogy g helyett h-t mond. Ha már most 
a hajdani marahán területnek legrégibb szláv eredetű helynevei a 
mi nyelvünkben nem h-t, hanem g-t mutatnak, akkor a tótnak 
semmi része bennük. Már pedig fölös számmal találunk e hely
nevekben g-t. így van Bars megye a r a n y o s m a r ó t i járásában : 
Gesztőcz : tót. í/ostovica és ifostovce ; g a r a m s z e n t k e r e s z t i 
járásában : Geletneh: tót. iZiiník (Ortvaynál I, 27. 1. már 1075-ben 
Geludnuk és a XIY. század elején Gélének, iráshiba Geletnek 
helyett, ószlov. gladxki,: sima, gladiti: simítani, tót. hliník : agyag
gödör); o s z l á n y i járásában: Ugrócz: tót. U/ierce (Kis- és 
Nagy- U.: Maié- és Yelké-U.; Czinárnál 464.1. 1258-ban Vgroch, 
1295-ben Ugrog, Ortvaynál I, 29. 1. a XIV. század elején Vgrot); 
v e r e b é l y i járásában : Belleg (Czinárnál 48.1. 1331-ben Bylegh ; 
ószlov. bélégi.: jegy, jel). — Esztergom megye e s z t e r g o m i 
járásában ; Dág (Czinárnál 113. 1. 1350-ben és Ortvaynál I, 287.1. 
a XIV. század elején Dag; szláv eredete kétséges, de lakossága 
már a múlt században tót volt s ma is több mint fele tót), Dorog 
(Czinárnál 128. 1. 1288-ban Dorogh; német lakosságú; ószlov. 
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drága: völgy, tót. dráha: út, pálya). — Komárom megye gesz t es 
járásában: Gerencsér (Bókodhoz tartozó puszta; Czinárnál 168.1. 
1108-ban és 1109-ben Girinchar, 173. 1. 1249-ben Grinehar, 
165. 1. 1269-ben Gerenchier és 1364-ben Gerencsér; ószlov. 
grT>ni>cari>, tót. hrnciar: fazekas); u d v a r d i járásában : Bagotta 
(magyar lakosságú; ószlov. bogait, tót. bohaty: gazdag). — Nyitra 
megye g a 1 g ó c z i járásában : Beregszeg (hozzátartozik Farkaskxít 
szintén magyar nevű puszta; lakossága már a múlt században is 
tót volt, neve azonban még ma sem tót; Czinárnál 42. 1. 1268-ban 
Bereghszegh; ószlov. brég-b, tót. breh: part), Galffócz: tót. i í lo-
ftovec és Nové-Mesto, szokottabban Frasták és Frajsták (Czinárnál 
169. 1. 1249-ben Golgouch, 160. 1. 1249-ben Galgocz, 1349-ben 
Galgoch, 1394-ben Galgooez, 1395-ben Galgoucz, 1412-ben Gal-
guth, Ortvaynál I, 21. 1. a XIV. század elején Golgous; ószlov. 
glogt, tót. hloh: galagonya), Maniga: tót. Malzenice (Hazai 
Okmánytár I, 190. 1. 1345-ben és Czinárnál 279. 1. 1420-ban 
Maniga; a tót név népetymologiai átalakítás, melyben maly: ki
csiny és zena: asszony érezhető), Ság (hozzátartozik Vöröserdő 
magyar nevű puszta; lakossága már a múlt században is tót volt ; 
szláv eredete nem bizonyos, or. s ág i : lépés); n y i t r a i járásában : 
Gerencsér: tót. .fírnciarovec (Ortvaynál I, 21. L a XIV. század 
elején Guerencher; ószlov. grintcart , tót. hrnciar: fazekas), Geszté 
(magyar lakosságú; Czinárnál 166. 1. 1283-ban Gestey; szláv ere
dete kétes), Pográny: tót. Poforanice (Czinárnál 353. 1. 1209-ben, 
1249-ben és 1287-ben Pogran; ószlov. grant : sarok, szöglet, tót. 
h rana: szöglet, él, hranice: határ), Salgó (tót lakosságú, szláv 
eredete bizonytalan), Üzbég: tót. Zbehy (Czinárnál 221.1.1292-ben 
és 1401-ben Izbegh, 1336-ban Izbék; ószlov. bégt : menekü
lés, futás, tót. zbeh : lefolyás). — Pozsony megye g a 1 á n t a i járá
sában: Galánta (magyar lakosságú; Czinárnál 159.1. 1359-ben 
Galatna, Ortvaynál I, 14. 1. a XIV. század elején Gualanta; szláv 
eredete bizonytalan), Gány (Czinárnál 160. 1. 1249-ben Gan, Ort
vaynál I, 10. 1. a XIV. század elején Guan; ószlov. ganati: talál
gatni), Vága: tót. Vaj/iavce (magyar lakosságú; Czinárnál 47í . 1. 
1326-ban Vaga; újszlov. vaga, tót. váha: mérleg, súly); n a g y 
s z o m b a t i járásában : Bogdány: tót. Bo Adanovce (ószlov. bogi, 
tót. boh : isten), Gerencsér: tót. iZrnciarovec és iírnciarovce (ószlov. 
grtntcart , tót. hrnciar": fazekas), Geszt (ószlov. gasiti, tót. hasit: 
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eloltani); s z e m p c z i járásában: Igrám (ószlov. igrt, tót. inra: 
játék, ószlov. igrati, tót. ihrat': játszani). -7- Trencsén megye 
b á n i járásában : Gradna : tót. Üradna (Kis- és Nagy-G.: H. malá 
és velká; Czinárnál 171. 1. 1264-ben Gradna, Ortvaynál I, 96. 1. a 
XIV. század elején Granna; ószlov. gradí>: fal, tót. hrad : vár, 
hradny: várhoz tartozó), Ugrócz (Zay-U.): tót. U/irovce (Czinár
nál 497.1. 1299-ben Zay-Ugrocz, Ortvaynál I, 96.1. a XIV. század 
elején Hongrot). — Turócz megye m o s ó c z z n i ó i járásában: 
Gáj (ma már magyarul is tótul is Háj, Czinárnál 162. 1. 1281-ben 
és 1340-ben Gay, Ortvaynál I, 93. 1. a XIV. század elején Guay; 
ószlov. gaj, tót. há j : liget, berek). Ezekhez járulnak még a víznevek, 
melyekben szintén g-t találunk. Ilyenek : Garam: tót. i í ron (ok
leveleinkben 1075-től kezdve Garana, Geron, Gorán, Goron, Graan, 
Gran, Grana, Granna, Granne, Granua, Granus, Gron, Grona alak
ban igen gyakori),*) Vág: tót. Váfe (okleveleinkben 1086-tól 
kezdve Vaag, Vag, Vagh, Vagus, Waag, Waagh, Wagh alakban 
igen gyakori, /i-val Vaha alakban csak 1271-ben Czinárnál 471.1.), 
Draguna (a Garam mellékvize, Esztergom vagy Bars megyében, 
említve egy 1228-ban kelt okiratban Ortvay vízrajza I, 279. 1.; 
ószlov. drága: völgy), Bodrog (halas tó a Csallóközben, Komárom 
megyében, említve Budrig, Budruc, Bodrogh, Pudrig, Budrik alak
ban 1093-ban, 1095-ben és 1211-ben kelt okiratokban Ortvay 
vízrajza I, 163. 1.), Rogács (halas Komárom megyében, említve 
Bogach alakban egy 1260-ban kelt oklevélben Ortvay vízrajza 
II, 159. 1.; ószlov. rogt, tót. roh : szarv). E nevek közül néhány 
kétségkívül nem szláv eredetű, de a magyarba csaknem vala
mennyien világosan szlávból jöttek. Az átadó a marahán volt és a 
jellemző tót /i-val szemben következetesen g-t mutat. Élesebb el
választó alig szükséges. 

Pedig van még élesebb is : az ószlovénnek kétféle orrhang
zója, mely helyneveink tanúsága szerint a marahánban közönséges 
volt, míg a tótban teljesen ismeretlen. íme néhány példa. Bars 
megye v e r é b él y i járásában : Dombócz (Eüsshöz tartozó puszta; 
ószlov. dabi»: fa, tót. dub : tölgyfa, dubovy: tölgyfából való), 
Munkács (Verebélyhez tartozó puszta; ószlov. inaka, tót muka: 

*) L. OKTVAÍ : Magyarország régi vízrajza. (Budapest, 1882) I. köt. 
326. s k. 1. 
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kín, gyötrelem), Rendve (a múlt században is tót lakosságú volt; 
Czinárnál 378. 1. 1237-ben Eenduvey; ószlov. re_di, tót. r ad : 
rend), Szenese: tót. Stwca (a múlt században is tót lakosságú volt ; 
Czinárnál 400. 1. 1268-ban Schenche, 398. 1. 1270-ben Scenthe, 
505. 1. 1276-ban Zenche, Ortvaynál I, 28. 1. a XIV. század elején 
Senche). •— Nyitra megye g a l g ó c z i járásában: Péntekfalva 
(ma Zelle : tót. Zelenice, Alsó- és Felső-Z.: Dőlné- és Horné-Z., Fe
jérnél X, II, 818.1. 1400-ban Zela alias Pintekfalva; ószlov. petok-b, 
tót. piatok: péntek); n y i t r a i járásában : Menge (ma Menyhe) : 
tót. Méhenice (magyar lakosságú; Czinárnál 287. 1. 1272-ben 
Menyge, Korabinszkynál 408.1. 1786-ban Menge); n y i t r a z s á m-
b o k r é t i járásában : Krencs : tót. Kraca (a múlt században 
is tót lakosságú volt; ószlov. kr^nati: csavarni). — Pozsony megye 
f e l s ő c s a l l ó k ö z i járásában : Gomba (magyar lakosságú; Czi
nárnál 175.1. 1390-ben Gumba; ószlov. gaba, tót. buba: gomba); 
n a g y s z o m b a t i járásában: Donihó: tót. Dwbove (Alsó- és 
Felső-D.: Dőlné- ós Horné-D.; a múlt században is tót lakosságú 
volt; Czinárnál 132. 1. 1296-ban Dumbo, 127. 1. 1390-ben Dombo, 
Ortvaynál I, 8—9. 1. 1262-ben Dombou, 1277-ben Fuldombo, 
a XIV. század elején Dombo, Korabinszkynál 124. 1. 1786-ban 
még csak magyarul; ószlov. dab'L: fa, tót. dub : tölgyfa, dubovy : 
tölgyfából való), Koronipa: tót. Krwpa (Alsó- és Felső-K.: Dolná-
és Horná-Kr.; a múlt században is tót lakosságú volt; Czinárnál 
253. 1. 1256-ban Kurumpa, 250. 1. 1394-ben Krompa; ószlov. 
k rap t : kicsiny, apró, tót. krúpa: dara); p o z s o n y i járásában : 
Péntek-Súr: tót. Pmtkove-Surovce és Maly-Sur (magyar lakos
ságú ; Korabinszkynál 688. 1. 1786-ban még csak magyarul; ószlov. 
petak'1,, tót. piatok: péntek), Stomfa: tót. Stwpava (Czinárnál 
424. 1. 1271-ben Stomffa és 1390-ben Stompha; ószlov. stapa: 
mozsár, tót. stupa: kölyű); s z a b . k i r. v á r o s a i közül: Nagy-
Szombat (Czinárnál 513. 1. 1291-ben Zombath ; ószlov. sabota, 
tót. sobota: szombat); v i z e i közül: Dombó (folyó, említve 
Dombov, Dumbov alakban egy 1262. évi adománylevélben Ortvay 
vízrajza I, 277.1.). — Trencsén megye t r e n c s e n i járásában: 
Bolondócz (ma Beczkó : tót. Beckov; hozzátartozik Somos magyar 
nevű puszta; Czinárnál 54. 1. 1267-ben Bolonduch, 53. 1. 
1391-ben, 1396-ban és 1438-ban Bolondócz, Ortvaynál I, 98. 1. a 
XIV. század elején Bolondvg; ószlov. blad'L, tót. blud: tévedés). 
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Ezekhez járul az egész hajdani marahán területen a &:<?7ií-tel 
összetett számos helynév is (ószlov. sveta, tót. sváty, svaty: szent), 
melyeknek jelzője bizonyára nem Pannoniából vándorolt ide, 
hanem a marahánoknál is nasalissal hangzott. Elég bizonyság rá 
Szvatopluknak a neve, mely az egykorúak és közel egykorúak 
szerint Sfewtopulchus (VIII. János pápa levelében), Zwmtibulc 
(Ann. Alamann.),Zu£wdipalc (Vita s. Emmerammi), Zugwtibaldus 
(Ann. Fúld.), Zu^wdibold (Regino) és StpevSoTrXóxo? (Const. Por-
phyr.) volt. Az elősorolt példákban ugyanaz a két orrhangzó tükrö
ződik, mely az ószlovénnek sajátja. Ez még élesebben elválasztja 
a marahánt a tóttól mint a g: h; mert a g-t a tót legalább egy-két 
idegen szóban ismeri és k pröepositiója is lágy mássalhangzóval 
kezdődő szó előtt g-nek hangzik, de a nasalismusról merőben 
nem tud. 

Mind erre azt mondhatná valaki, hogy valamikor a tótban is 
meglehetett a g meg a nasalismus vagy pedig ha nem volt, a 
magyarban válhatott fe-bó) g és fejlődhetett némely hangzók után 
n vagy m. Az utóbbi föltevést azonban nyelvünk azonnal lerontja. 
Van ugyan a magyarban olyan szláv eredetű szó, melyet némelyek 
/z-val, mások g-Yel ejtenek. Ilyen a haluska, mely galuska alakban 
is közönséges. Csakhogy amaz is, emez is más-más szláv nyelvből 
került hozzánk és így szó sem lehet arról, hogy nálunk lett akár a 
/i-ból g, akár a ^-ből h. A magyar kiejtésnek különben is g és h 
egyformán szokott és így semmi oka, mért váltsa föl egyiket a 
másikkal. Még kevésbbé lehetséges, hogy az a bizonyos n vagy m 
fejlődött volna a magyarban. Először is ez n vagy m mássalhangzó
torlódást okoz, melyet nyelvünk inkább kerül, nemhogy maga 
idézné elő. Azután ez n vagy m épen csak ott található nálunk, a 
hol az ószlovénben nasalis hangzó van; másutt hiába keressük. 
Tehát csak arra lehetne gondolni, hogy a g és a nasalismus vala
mikor megvolt a tótban is. De ilyféle nagyon általános ellenvetés
sel nem elégedhetünk meg. Nem engedhetjük el annak a valamikor
nak pontos meghatározását. Ha a közel múltra tehető, annál 
jobb; ha nem, akkor vissza szabad menni a X. század elejéig. 
Ezt azért kell végső határnak kitűznünk, mivel azok a szláv ere
detű helyneveink, melyekben g ós nasalis reflexek vannak, ettől 
az időtől, vagyis a marahán föld elfoglalásától kezdve származtak 
nyelvünkbe. Ha a X. század elején azok a sajátságok a tótban 
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már nem voltak meg, akkor az illető helyneveket semmikép sem 
kaphattuk tótból. Minthogy azonban a tót irodalom csak nagyon 
rövid múlttal dicsekedhetik, még abba is beleegyezünk, hogy az 
ellenvető a tótot, ha máskép nem boldogul, legközelebb rokonai
val, a morvával vagy csehhel pótolja. Ez bizonyára nem csekély 
engedmény; mert valamely nyelvjárásban lehet olyan sajátság, 
sőt egynél több is, mely legközelebb rokonában sincs meg. Hogy 
csak egy példát említsek, ott van a cseh f, mely a tótban ismeret
len. Már most mutassa ki az ellenvető, hogy a morvák vagy csehek 
ott, a hol az ószlovén g-vel és orrhangzókkal szemben ma h-t és 
tiszta hangzókat ejtenek, a X. század elején vagy még később is 
kétségtelenül g-t és orrhangzókat ejtettek. Nagy engedményünk 
fejében csak annyit kötünk ki, hogy azok a g-k és nasalisok hite
lesek ós eredetiek legyenek, tehát ne koholtak vagy csak látszato-
sak, se pedig más nyelvből valók; mert se történeti hamisítványt 
vagy holmi graphikus szemfényvesztést, se pedig kölcsönkért 
pávatollat bizonyítéknak el nem tartozunk fogadni. Akkor aztán 
elhiszszük, hogy azokat a bizonyos helyneveket tótból kaphattuk és 
hogy a tótok ivadékaik lehetnek a marahánoknak. A magunk 
bizonyítékai alapján, míg le nem rontják, azt vagyunk kénytelenek 
állítani, hogy a marahánoknak és tótoknak se nyelv, se vér szerint 
semmi közük egymáshoz. A tót nyelvnek egyébiránt, hogy tekin
télyekre is hivatkozzam, a X. század elejére nézve a legtudósabb 
szlavisták is alapjában csak mai sajátságait tulajdonítják, a melyek 
között a g-nek és nasalismusnak hiánya bizonyára nem utolsó. 
Azt mondja JAGIC : «Hogy a mai tótok őseinél, kik egész bizonyosan 
már a IX. században mutatták a cseh-szláv nyelvtörzsök kifejlett 
sajátságait, a Codex Zographensis vagy Suprasliensis ószlovén 
nyelve nem tehető föl, az egészen magától értő)).1) MIKLOSICH 
meg a csehben g helyett a h-t ősréginek tartja2) és ugyanolyan
nak itéli a nasalisok hiányát is ;3) ezt pedig bizonyára a tót nyelvre 
is érti, melyet mindig csak cseh dialectusnak nézett. 

x) Archív f. dac. Philol. I. köt. 445. 1. 
2) Die slav. Ortmamen aus Appel la t iven. Denkschriften der kais . 

Akad. der Wissensch. Philos.-hist . Cl. X X I . B. (Wien, 1872) 106. 1. 
3) Altslov. Formenl. in Pa rad igmen IV . 1. 
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X. 

Már most foglaljuk össze a tanulságokat. A Morva- Duna-
Garam közti területen, mely hajdan a Szvatopluk birodalmához 
tartozott, a helyneveknek főképen három rétegét találtuk. Legalul 
mint legrégibbjük van egy szláv réteg, a marahán, mely végig húzó
dik az egész területen. Erre kor szerinti rendben ráborul egy 
magyar réteg, szintén az egész területet foglalva el, kis részben 
helyenkint német rétegtől takarva. Legfölül mint legfiatalabb
következik ismét egy szláv réteg, a tót, mely az előbbi két főréteg-
től abban is különbözik, hogy nem terjed ki az egész területre, a 
mennyiben délen a magyar rétegnek egy nagy részét érintetlen 
hagyja és északon is nem egy magyar helynevet őriz emlékkőül-
Délfelé legmesszebbre nyugaton, Morvaország szomszédságában 
nyomult előre. A marahán réteg helyneveit nem találjuk eredeti 
alakjukban, mert a magyar nyelvhez idomultak. Mindazáltal 
megőriztek bizonyos sajátságokat, melyek fölismertetik és egyúttal 
eléggé meghatározzák annak a szláv nyelvnek is a természetét,, 
melyből tanúságúi maradtak. A magyar réteg magába vette a 
marahán helyneveket, egyeseket könnyen, másokat nehezebben, 
némelyeket épen nem fölismerhető alakban. Az előbbiek egész 
vagy elég biztosan reconstruálhatók, a legutóbbiak már aligha 
fognak valaha kiválasztva napvilágra kerülni. Ezek olyanok, 
melyeket a népetymologia vagy a forditás egészen magyarrá tett, 
úgy hogy minden marahán szláv nyomuk eltűnt. De a magyar
rétegben nemcsak átvett marahán helynevek vannak, hanem nagy 
számmal eredeti magyar elnevezések is, melyeket új, a marahán 
korban még nem létesült lakóhelyek keletkezése teremtett. Ilyenek 
bizonyára nem kis számmal vannak a kereszténység bélyegét vise
lők közt is, mindenesetre azok, melyek a XI. századtól kezdve 
keletkezett helységeket jelölnek. Hogy a magyar réteg mikor borult, 
a marahánra, azt nem lehet ugyan határozott évszámmal megálla
pítani, mert hisz az nem is történhetett egy csapásra, hanem hosz-
szabb ideig tartott; de kétségkívül a marahán terület elfoglalásá
val kezdődött és azután a magyarság terjedésével és gyarapodásá
val tovább folyt. A kezdő pont a X. század elejére esik, a mikor a 
magyarok megsemmisítették a nagymorva birodalmat és földjét 
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hatalmukba vették. A magyar foglalást a helynevek föl északra, 
messze Trenesénen át Zsolnán túlig, Árvába, Liptóba és tovább 
kisérik. A magyar helynevek, beleértve természetesen az eredetie
ken kívül a magyarrá alakultakat is, hosszú ideig uralkodtak e 
területen és részben mind máig élnek, legnagyobb számmal délen, 
mindinkább gyérülve észak felé. A tót réteg mint legújabb ugyan
azt tette a magyarral, a mit ez a marahánnál. Az előtalált hely
neveket részint változatlanul, részint átidomítva, részint megmá
sítva vette át és számukat néhány újjal szaporította. Egészen új 
föltűnően kevés van, a mi azt mutatja, hogy a tótok leginkább már 
létező helységekbe költöztek és nem sok újat alapítottak. A tót 
rétegnél jobb helyzetben vagyunk mint a marahánnál, a melynek 
megmásított helyneveit kielégítő nyelvi és történeti adatok hiá
nyában, legalább ez idő szerint, lehetetlen fölismernünk. Ellen
ben a tótnál már annyi nyelvi és történeti adat áll rendelkezé
sünkre, hogy legtöbb esetben ki tudjuk hüvelyezni nemcsak az 
átvett, hanem a megmásított helyneveket is. 

Hogy a tót réteg mikor kezdett a magyarra rakódni, arról 
semmi biztos adatunk nincs. A legrégibb nyom, melyet találtam, 
a Vág folyó nevének Vaha alakja 1271-ről, melyben a marahán 
g helyén a cseh-morva-tót h van. Ez adat azonban keveset nj^om. 
Először is nem teszi kétségtelenné, hogy azok a szlávok, kiket a 
g helyett h alapján a XIII. század vége felé a Vág vidékén föltéte-
leztet, csakugyan tótok és nem csehek vagy morvák voltak; másod
szor pedig iráshibából is származhatik oly módon, hogy az oklevél 
írója gh-i akart írni, mint előbb is, utóbb is előfordul a Vág neve 
gh-val (Vagh, Wagh, Waagh), de véletlenül kifelejtette a g-t. A ki 
netán a gh-ból akarna /i-forma hangot kihozni, annak szolgáljon 
fölvilágosításúl, hogy a magyarországi oklevelekben g mellett a 
h csak diakritikus betű volt, mely azt jelezte, hogy a g ez esetben 
nem gy-nék, hanem g-nek ejtendő. így egyelőre, míg szerencsésebb 
kutató nem segít rajtunk, biztos adat nélkül vagyunk és csak álta
lánosságban tudjuk, hogy a hajdani marahán területen a tót hely
nevek legkésőbben lépnek föl. Sehol sem mutatkoznak sem a 
magyar, sem a német helynevek előtt, hanem mindenütt csak 
ezek után. A történetírók dolga marad ez alapon tovább építeni 
és pontosabban meghatározni, hogy a tótok mely időtől kezdve és 
mily módon szivárogtak be hozzánk. Mert hogy nem egyszerre 
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egész áradatban nyomultak be, hanem hosszú idő alatt kisebb-
nagyobb csapatokban költöztek ide, azt a tót helyneveknek lassú 
terjedése, tovább-tovább harapódzása mutatja. A csendes beszivár
gás nem oly föltűnő, hogy nagy figyelmet keltene és így széles 
körben híre maradjon. Itt tehát csak az egyes helységek történeté
ből remélhetünk fölvilágosítást.*) De akármire mennek majd a 
történetírók, gondos vizsgálat után legalább arról az egyről meg 
fognak győződni, hogy a tótok nem vérszerinti utódjaik a mara-
hánoknak. Erről helyneveink tanúsága szerint szó sem lehet. 
A két szláv helynévréteget, a marahánt és a tótot, ugyanis nemcsak 
az választja el egymástól, hogy közbül esik a magyar, a mi elvégre 
is csak időbeli dolog volna, hanem még inkább az, hogy ez a két 
szláv réteg igen éles nyelvi eltérést mutat. Ez eltérés, mint láttuk, 
oly tetemes, hogy a két nyelvet és következóskép a két népet 
azonosítani lehetetlen. Ily nagy nyelvi eltérés nélkül azt lehetne 
gondolni, a mit elég gyakran állítottak is, sőt már csaknem dog
mává tettek, hogy a marahánok ma is élnek a tótokban, és a há
rom helynévréteg keletkezését úgy lehetne képzelni, hogy a ma
gyarság az itt talált szlávságot egy időre visszaszorította, míg ez. 
utóbb megint erőre kapva ismét a magyarságot szorította vissza, 
így váltotta volna föl az eredeti szláv réteget a magyar és ezt végül 
újra az eredeti szláv. De mindezt halomra dönti maga a két szláv 
réteg, mely úgy elválik egymástól, mint az olaj a víztől. Olyan 
szláv nyelv, a milyen a marahánoké volt, többé nem él; a mara
hánok tehát végkép eltűntek a föld színéről. Hogy hová lettek, 
arra feleletet ád az, hogy szavaiknak egy jelentékeny része tovább 
él a magyarban. A hová szavaikat rejtették, ott rejlenek ők 
maguk is. Magába olvasztotta a magyarság, mint magába olvasz
totta a pannon szlávokat is, kik a marahánokkal a magyarban 
megőrzött bőséges szókincs tanúsága szerint egy nyelvet beszéltek 
és egy törzsökből valók voltak. 

De hát ott vannak a mai morvák, kik legközelebbi rokonaik 

*) A múlt század elejére nézve sok becses adatot szolgáltat ACSÁDY 
IGNÁCZ munkája: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 
(Magyar Statisztikai Közlemények. Új foly. XII. köt. Budapest, 1896). Igen 
tanulságos továbbá KÖRÖSI JÓZSEF dolgozata: Magyarosodás és eltótosodás 
Nyitramegyében {Budapesti Szemle 1896. LXXXVI. köt. 234. sz. 394—418. 1.) 
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a tótoknak és már csak bizonyosan ivadékaik a régi morváknak ! 
Erre az ellenvetésre már régen megfelelt DÜMMLER,1) midőn 
1854-ben kimutatta, hogy semmi történeti bizonyság nincs, mely a 
régi és mai morvák azonosságát igazolná, sőt minden adat az ellen
kezőre utal. Állítását máig sem birták megczáfolni sem a történet
írók, sem a nyelvészek. Sőt a mit DÜMMLER történeti úton fölötte 
valószínűvé tett, azt a hajdani és mostani morvák nyelve teljes 
bizonyosságra emeli. A marahánok nyelve, a hogy a magyarban 
tükröződik, oly sajátságokat mutat, a milyenekkel a morvák nyelve 
sem ma nem bir, sem a X. század elején nem dicsekedhetett. 
A marahán nyelv ószlovén volt, a morva pedig ép úgy cseh nyelv
járás, mint a tót. Még azt sem lehet gondolni, hogy a morvák el-
<jsehesedett marahánok, mert a magyarok a nagymorva birodalom 
megdöntése után a mai Morvaországot is legalább egy félszázadig 
nemcsak bírták, hanem lakták is2) s ez időben a megmaradt és 
bizonyára nagyon megfogyott marahánok csak megmagyarosod
hattak. Azután pedig már nem igen találkozhatott elcsehesíteni 
való marahán. A morvák tehát ép úgy, mint a tótok még időben 
sem közvetetten utódaik a marahánoknak, a mennyiben nem 
nyomban ezeket, hanem jóval későbben csak a magyarokat követ
ték abba az országba, mely azontúl hazájuk lett. A tótok sem köz-
vetetlenül a marahánok, hanem szintén csak a magyarok után 
jöttek, még pedig sokkal nagyobb idő múlva, mint a morvák. 
Hogy honnan eredtek, arra megfelel nyelvük, mely a cseh nyelv
nek legkeletibb ága. Megindultak Csehországból és Morvaországon 
át beszivárogtak a Morva Duna-Garam közébe oly korban, mikor 
a marahánok többé nem éltek és a magyarok már rég urai voltak 
•e területnek. A helynevek bizonyítják, hogy a tótok soha és sem
mikép sem érintkeztek a marahánokkal. Egyetlen egy marahán 
eredetű helynevet sem vettek közvetetlenül maguktól a marahá-
noktól, hanem mind csak másodkézből a magyaroktól, sőt gyakran 
épen harmadkézből a németektől kapták. Általában összes hely
neveik, mint nyelvi és történeti adatok alapján kimutatható, mind 
újabbak a magyar és német helyneveknél. 

x) Die pawnonisclie Le<jende vorn heiligen Methodius {Archív für 
Kundé österreichischer Geschicbts-Quellén. XIII. köt. 169—178. 1.). 

2) CONSTANT. PORPHYR. De administrando imperio cap. 41. és 42. 
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Ki akkor a régibb lakó, ki a későbbi jövevény? Kétségkívül 
mindig régibb lakó az, a ki a hely nevét tovább adja, mint az, a 
ki átveszi, és az utolsó átvevő minden bizonynyal a legkésőbbi 
jövevény. Ezt a tót helynevekre alkalmazva, mindenki csak arra a 
következtetésre juthat, hogy a tótok, minthogy a legkésőbbi átvevők
nek bizonyulnak, szükségképen a legkésőbbi jövevények is. így merő 
koholmány, hogy a honfoglaló magyarok már itt találták őket és 
voltaképen tőlük hódították el e földet. A tótok még akkor mélyen 
az idők méhében rejlettek és épenséggel nem születtek oly korán, 
mint JAGIC és követői szeretik gondolni, a kik a puszta képzelet
ből merítve azt állítják, hogy Morvaország nyelvi viszonyai már a 
IX. században olyanok voltak, a milyenek ma, s így a régi mara-
hánok ugyanazt a cseh nyelvjárást beszélték, a melyet a mostani 
morvák beszélnek, valaminthogy ugyanakkor Magyarország észak
nyugati részét már a tótok lakták, még pedig jóval nagyobb terü
leten, mint ma ; sőt egyikükkel a káprázat már azt láttatja, hogy 
még Pannoniának is nagy része tót volt.*) De szükségképen ilyen 
eredményre kellett jutniok, mikor nem hallgattak a magyar nyelv 
vallomásaira, mely mint egyetlen hiteles szem- és fültanu egyedül 
tehet e kérdésben igaz bizonyságot. Megvetve a valót, csak mesé
hez folyamodhattak. Bizony pedig úgy áll a dolog, hogy beteljese
dett rajtunk a magyar közmondás. Országunk északnyugati része 
a honfoglalás előtt marahán volt, a honfoglalás után ma
gyarrá lett és hosszú ideig az is maradt, míg utoljára be 
nem költözött oda a tót és majd teljesen ki nem szorította 
a magyart. És mégis azt híresztelik, hogy a magyar verte 
ki valamikor a tótot a házából és hogy a szemmel látható tót 
terjeszkedés csak visszafoglalás. De mért ne híresztelnék, mikor a 
magyar történetírók is, hiszékeny seggel pótolva a kutatást, valónak 
fogadták e mesét, sőt egyikük MUNKÁCSY MiHÁLYlyal is elhitette, a 
ki történeti tanácsadójában bízva, a honfoglalás képén tótokkal 
fogadtatja Árpádot. Kár, hogy a mester nem örökítette meg a 
képen tudós sugalmazóját is. 

*) VONDEÁK: Altslov. Studien 80. 1. 
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XI. 

Tehát a morvával együtt a tót sem akadály, hogy Nagymorva
országba a IX. században oly szláv népet ne tegyünk, mely az 
ószlovént anyanyelvéül beszélte. Sőt többet tapasztaltunk. A ma
gyar nyelvben megőrzött marahán helynevek bizonysága szerint 
az a IX. századbeli marahán szláv nép szakasztott olyan nyelvet 
beszélt, a milyen az ószlovén. Itt tehát ugyanarra az eredményre 
jutottunk, a mire Pannoniában. A helynevekben olyan szókincsre 
építettünk, a melyről nem mondhatni, hogy akárhonnan való 
lehet s így nem tudni, hová való sajátságokat mutat. Itt minden 
egyes szónak pontosan tudjuk származásának helyét. Apróra 
ismerjük, melyik pannon, melyik marahán, sőt azt is meg tudjuk 
mondani mindenikről, hogy Pannoniának vagy Nagymorvaország
nak mely részén vagy pontján eredt. így a mi nyelvi sajátságokat 
mutatnak, nem lehet kétség, hogy mely nyelvnek tulajdonítandók. 
Az adatok ugyan se Pannoniára se Nagymorvaországra nézve nem 
hézagtalanok, de egyrészt kölcsönösen kiegészítik egymást, más
részt meg szláv eredetű közszavainkat fölvilágosítva, innen nyer
nek teljességet. A helynevek kétségtelenné teszik, a mit eddig 
sem tudtunk máskép gondolni, hogy szláv eredetű régi szavaink
nak nagy sokasága nem innen-onnan összekapkodott czókmók, ha
nem egészében Pannoniában és Nagymorvaországban szerzett egy
séges szókincs. Szláv eredetű régi helyneveink teljesen ugyanazokat 
a nyelvi sajátságokat mutatják, melyeket szláv eredetű régi köz
szavaink, és megfordítva. E sajátságok pedig mind a hány, egyene
sen az ószlovén nyelvre vallanak. Az ószlovénnek kétféle nasalisa 
és kétféle félhangzója híven tükröződik a mi régi szláv jövevény
szavainkban ; annak jellemző ét, é& hangkapcsolatát, l epentheti-
cumát és a cseh-morva-tót /i-val szemben #-jét teljes megegyezésben 
mutatják ezek is. Es e részben nincs különbség pannon és mara
hán közt. Az ószlovén g-t ép úgy g-nek ós nem h-nak ejtette a ma
rahán mint a pannon. Methodius érsek marahán papot jelölt ki 
utódjának, a kinek 6rorazdi> volt a neve, g-yel és nem h-val. Ha 
pedig azt hiszi valaki, hogy csak Methodius ejtette kijelölt utódja 
nevét g-vel, akkor ott találja sok marahán eredetű g-s helynevünket. 

Minthogy Pannoniából csak azt a kis részt vettük tekintetbe, 
a hol ma vendek laknak, az elősorolt helynevekben nem sok szóról 
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találunk adatot arra, hogy közös volt mind Pannóniával, mind 
Nagymorvaországgal. Sokkal többet találnánk, ha egész Pannoniát 
vetnők össze Nagymorvaországgal. De megelégedhetünk a kevéssel 
is, mert czélunknak teljesen megfelel. Ilyen közös szó volt gmnh-
carb (fazekas), mely mint helynév Vas megyén kivül (Gerencserócz, 
1366-ban még Gerencsér) fenmaradt Komárom, Nyitra és Pozsony 
megyékben is (Gerencsér). E szó a vendeknél csak a magyarból is
meretes, a tótoknál pedig h-v&l hangzik (hrnciar). Föltűnő, hogy az 
ószloven T> és a ellenére a magyarban nem mélyhangú, hanem mind 
pannon, mind marahán területen mint helynév Gerencsér, mint 
közszó gerencsér, gelencsér, göröncsér, gölöncsér, tehát magashangú 
lett. Ennek az a magyarázata, hogy az ószlovénben az b hajlandó 
volt b-be átmenni és így abban az időben, mikor a mi nyelvünkbe jött, 
e szó Pannoniában is, Nagymorvaországban is már bizonyosan b he
lyett b-vel hangzott és akkor az eleje magashangú lévén, a magyarban 
a-ja kénytelen volt a hangzóvonzatnak engedni. Egy másik közös 
szó grad/b (fal, vend. grád, tót. hrad : vár), mely mint helynév alap
szava Vas és Trencsén megyében (Gradistya, Gradna) fordul elő. 
Harmadik közös szó kovaéb (kovács), mely vas- és barsmegyei hely
névnek (Kovacsócz, 1366-ban még Kovácsfalva, és Kovácsi) szolgál 
alapszavául. Közös szó továbbá svepb (szent), mely mind a pannon, 
mind a marahán területen számos helynévnek jelzője és Szvato-
pluk nevének marahán alakjában is megvan. Végül még közös szó 
sqbota (szombat), mely mint helynév Vas és Pozsony megyében 
(Mura-Szombat, Nagy-Szombat) maradt fenn. A ki csekélyli e szá
mot, vegye egész Pannónia helyneveit és akkor jóval több közös 
szót fog találni. De nem a szám teszi, se az, hogy e szók Pannoniá
ban is, Nagymorvaországban is egyáltalában megvoltak, hanem az 
a fontos, hogy mind a két területen először is azonos és másodszor 
ószloven alakban voltak meg. Ebből következik, hogy a pannon és 
marahán szlávok ugyanazt a nyelvet, mégpedig az ószlovént beszél
ték. Ezt teljesen megerősítik legrégibb szláv eredetű nagyszámú 
közszavaink, melyek nem származhatnak sem egyedül Pannoniából, 
sem egyedül Nagymorvaországból, hanem szükségképen mindkét 
területről kerültek nyelvünkbe és mégis tökéletes megegyezést és 
elvitázhatatlan ószloven bélyeget mutatnak. A magyar nyelv tehát 
arról tanúskodik, hogy ugyanazon a vidéken, a hol kétségtelen 
történeti bizonyság szerint maga az ószloven irodalom keletkezett, 

HYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXVIÍ. 21 
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ez irodalom nyelvét is nemcsak beszélhették, hanem valósággal 
beszélték is. Van-e pedig a magyar nyelven kívül más tanú ? És 
tanúsága nem kifogástalan-e ? Kell-e, lehet-e, szabad-e tehát 
«a szlávok szent nyelvének» hazáját másutt keresni, mint a hová 
ez egyetlen és igaz tanú helyezi? Akár tetszik valakinek, akár nem, 
a való mindenesetre az, hogy az ószlovén nyelv oly földről való, 
mely most már ezer év óta magyar birtok, és oly egytörzsű két 
szláv népé volt, mely a honfoglalás után csakhamar teljesen 
magyar lett. 

Arra nem vagyunk és nem lehetünk büszkék, hogy az ószlo
vén nyelv bölcsője épen Pannoniában és Nagymorvaországban 
ringott. Nekünk semmi érdemünk benne. De ha büszkék volnánk 
is rá, a miatt talán csak nem válik az igazság nem igazzá. Mi 
csak azon örvendhetünk, hogy oly derék ós a művelődésre oly 
fogékony két nép olvadt a magyarságba, szaporítva és gya
rapítva ennek nemes tulajdonságait. Nem méltatlanok egye
sültek, mert a magyar sem volt az a vad, barbár csorda, a 
melynek rémületükben a nyugati krónikások festették. A byzan-
tiumi irók, kik közelebbről és jobban ismerték, tudákos dölyfük 
mellett is máskép szólnak róla. A magyarnak államalkotó tehetsé
gét ezer óv múlva is hirdeti országa, melyet oly földön alapított, a 
hol előtte nem bírt maradandót teremteni se római, se hun, se avar, 
se germán, se szláv. A beolvadt pannon és marahán szlávok két
ségkívül jótékonyan hatottak a magyar művelődésre. Ezt elismer
nünk nem válhatik szégyenünkre. De igazságtalanok volnánk a 
honfoglaló magyarok iránt, ha a mértéket a pannon és marahán 
eredetű szláv jövevényszók száma szerint állapítanék meg. Nem 
minden átvett szó jelentett a magyar előtt addig ismeretlen fogal
mat. Minden beolvadó nép számos oly szót visz át új nyelvébe, 
melyre ennek nincsen szüksége. így volt ez nálunk is. E miatt sok 
eredeti magyar szó veszendőbe ment s helyét pannon-marahán 
szláv szó foglalta el. A Halotti Beszéd első megszólítása (feleym) 
tiszta magyar, a második (bratym) már szláv jövevény. Az egyik 
ugyanazt jelenti, a mit a másik; a kölcsönvételre tehát nem volt 
szükség és mégis megtörtént, sőt ez esetben a kölcsönvett máig 
már teljesen kiszorította az eredetit. Igen sok szónál ugyanerre az 
eredményre jutnánk. Miről tanúskodik tehát nyelvünkben az a 
nagymennyiségű pannon-marahán jövevényszó ? Egyrészt minden 
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-esetre arról, hogy a magyar tanúit, művelődött; másrészt azon
ban arról is, hogy hódított. Ep oly oktalan az a magyar, a ki e 
szavainkat rösteli, mint az a szláv, a ki fölhányja. A magyar csak 
akkor röstelhetné, ha általában tanulni, a szláv pedig csak akkor 
hányhatná föl, ha különösen szlávtól tanulni szégyen volna. 
A hódítás meg talán egy kicsit még dicsőség is. A magyar magába 
tudott olvasztani két olyan szláv népet, mely abban a korban jog
gal mondhatni a legkülönb volt, melyet a nagy tudós Cyrillus és 
a nagy érsek Methodius arra találtak méltónak, hogy legjobb ere
jüket neki szenteljék. És ki meri állítani, hogy ezt a magyar nem 
jósággal, hanem kegyetlenséggel tette, mikor minden történeti 
bizonyíték arról tanúskodik, hogy a meghódoltakkal nemesebben 
bánt, mint abban a korban akármely más nép. 

A honfoglaló magyar sok tekintetben jobb volt nemcsak 
a hírénél, hanem azoknál is, a kik rossz hírét költötték. A ke
gyetlenség nem volt természetében. A legyőzöttet, ki hogy érde
melte, vagy megvetette, vagy megszánta. A meghódolót nemcsak 
megkímélte, hanem oltalmába fogadta és magához emelte. Más 
hódítók csakhamar leszállottak az uralomról és elvegyültek a 
meghódítottak közt. «Die schnellen Herrscher sind's, die kurz 
regieren.» A magyart ellenben okos és emberséges bánása meg
őrizte; nem ő merült el a meghódított népekben, hanem meg
fordítva ezek ő benne. Fölszítta a honfoglalás után a pannon 
és marahán sziávokat, az avar maradványokat és más nép
töredékeket, mint fölszítta későbben a besenyőket, kunokat és 
törököket; maga pedig megmaradt magyarnak ezer év múlva is. 
Van- e sok ehhez fogható példa a világtörténetben ? Hogy milyen 
uralkodónak kellett lennie a magyarnak, azt megmutatja a sok be
költözés. Nem lakott új hazájában még száz esztendeig, mikor biza
lommal kezdett jönni hozzá egyik nép a másik után. «Bejöttek, 
valamint Géza fejedelem, úgy más királyok idejében is csehek, 
lengyelek, görögök, besenyők, örmények és majd minden külső 
nemzetből, mely az ég alatt van, a kik a királyoknak vagy az ország 
többi urainak szolgálván, tőlük hűbéreket szerezve, idő jártával 
nemességet nyertek))*). Mint a meghódoltak úgy az eleinte beköl-

*) SIMONIS DE KÉZA De originibus et gestis Hungarorum libri duo. 
Appendix, cap. I. §. 18 

21* 
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tözök is mind elvegyültek a magyarságban, hasonlóképen a kisebb 
számú későbbiek is ; csak a legutoljára jött nagyobb népek őrizték 
meg nemzetiségüket. Nincs Magyarországon ma oly nemzetiség, mely 
azzal dicsekedhetnék, hogy itt őslakó, akár csak abban az értelem
ben is, hogy legalább a magyarnál előbb költözött e földre. Egytől-
egyig mind jövevény és egytől-egyig újabb jövevény a magyarnál. 
Ma már csak a vendekről és tótokról állott fenn az a hiedelem, hogy 
a honfoglaló magyarok előtt birták Magyarországnak egész nyugati 
részét. Ézt helyneveink vizsgálata gyökeresen lerontja. Az ószlovén 
nyelv hazáját keresve, arra az eredményre jutottunk, hogy a ven
dek és tótok csak jóval a magyar honfoglalás után költöztek Magyar
országba. Ezzel kitűnt, hogy az összes ma élő nemzetiségek között 
Magyarországnak legrégibb lakója maga a magyar, a ki ez országot 
teremtette és ezer éven át mind máig megtartotta. 

VOLF GYÖRGY. 

Esperest, öspöröst. A NyK. XXVI. k. é. füzetében SZINNYEI J. 
e szónak egy új magyarázatát közölte, melynek fó'nehézsége kétségtelenül 
a két feltételezett olasz preste és vei. prést alak, melyeken bizonyí
tása alapul. 

Kiindulva SZINNYEI okoskodásának utolsó részéből, mely szerint 
az öspöröst szónak elsó' tagjában az ErdyC.-ben előforduló «atya» jelen
tésű ös keresendő', mely czímmel az ÉrdyC. bizonysága szerint, úgy lát
szik, egyáltalában papokat, szerzeteseket illettek (v. ö. pl. ErdyC. 633.), 
nagyon valószínűnek tartom, hogy az öspöröst a régi magyar ös = atya, 
páter és a ném. Propst-nak összetétele. Hogy a nem. Propst-nak meg
felelő magy. alakja magashangúvá lett, az összetételnek első magashangú 
ös tagjának befolyása alatt történt; hozzájárulhatott az umlautos ném. 
alakok (Pröpste, pröpstlich, Pröpstin) hatása is. Más hangtani nehézséget, 
mely bizonyításra szorulna, nem látok. A magy. esperest, öspöröst és 
ném. Propst szónak jelentése pedig teljesen összevág. A NySz. szerint 
esperest: antistes dioecesis P. P. archidiaconus P. P. Bl. [Unterdechant, 
Senior], Cz. F. szerint: «A latin és görög kath. egyházi rendben oly 
személy, ki valamely püspök-megyei nagyobb vagy kisebb kerületnek 
főnöke . . . A protestáns egyházban szinte kerületi főnököt jelent, kit 
máskép latin néven seniornak is mondanak ; SANDEBS szerint: «Propst» 
bei den Katholiken Vorgesetzter in Klöstern und Stiftem (= magy. 
prépost) . . . bei den Protestanten: ein höherer Greistlicher (auf den 
Superintendenten folgend). 

J A C O B I G Y U L A . 



Az oláh nyelvbe átment magyar szók. 

i . 

Egy jeles oláh nyelvész, TITKIN, a GRöBER-féle Grundriss der roma-
nischen Phüologie ez. nagy gyűjteményes munkának I. kötetében, a 
mely 1888-ban jelent meg, az oláh nyelvbe került idegen szóknak a 
következő igen kétes értékű statisztikáját adja: «Nimmt man, mondja 
TITKIN, das CiHAc'sche (freilich unendlich viel falsche Etymologien ent-
haltende) Dictionnaire zur Grundlage, so erhált man, nach einer von 
mir vorgenommenen ungefáhren Schátzung, folgende Zahlen: 3800 
slavische, 2600 volkslateinische, 700 türkische, 650 griechische, 500 
magyarische und 50 albanesische Vokabeln.» A szláv nyelvből behatolt 
szók mennyiségét, épen mert oly roppant nagy, csak olyan bajos hatá
rozott számmal kifejezni, mint akár a latin népnyelvből átörökölt nyelv
kincs nagyságát, de méltán kérdezhetjük, mi szükség volt SAINEANU 
1885-ben megjelent értekezése után a törökből került szók számát CIHAC 
oly annyira megbízhatatlan összeállításából megállapítani ? De ez még 
hagyján! Hiszen ha CIHAC műve TITKIN Ítélete szerint is annyira zavaros 
forrás, a szaktudós amúgy is tudni fogja, hogy jó lesz SAINEANU munkáját 
is megnézni, TITKIN idézi is a források közt, csakúgy mint G-ASTER is, a 
hol a török nyelv hatásáról szól (u. o. 413. 1.). De hogy a magyar nyelv
ből kapott szókról hol lehetne tájékozást nyerni, azt sem TITKIN, sem 
G-ASTER egy árva szóval sem említi, úgyhogy az ember csakugyan azt a 
benyomást kaphatja, hogy az e téren kifejtett kutatás eredmény nélkül 
maradt, «fará succes» a mint §AINEANU az oláh philologia történetéről 
írt, különben sok tekintetben igen becses művében mondja (Istoria 
filologiéí románé. Bukarest 1892. 309 L). Akkor, mikor SAINEANU emlí
tet t művét írta, ez az itélet már semmikép sem felelt meg a tényállásnak-
És ezt tudnunk és hirdetnünk, közös érdekünk, csakúgy a mint nekünk 
magyaroknak és oláhoknak, vállvetve kell dolgoznunk az ide vágó pro
blémák megoldásán, mert kit érdekel, ha minket, magyarokat és oláhokat 
nem, hogy a magyar nyelv milyen nyomot hagyott az oláh nyelvben ? 
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Hogy ez az annyira kivánatos együttműködés, az eredmények kölcsönös 
fölhasználása és ismertetése milyen gyenge lábon áll, arra majd csattanós 
példát hozok föl értekezésem legvégén SAINEANU épen említett munkájá
ból, a hol a kérdésnek a visszáját, az oláh nyelvnek a magyarra gyako
rolt hatását fogom, ha mindjárt csak futólag is, érinteni, i t t csak egy 
elsó' lépést kivánok tenni, hogy az együttműködés útját egyengessem, 
másokra, hivatottabbakra, bízom a munka folytatását. 

A legújabb magyar munka, a melyről SAINEANU említést tesz, 
ALEXICS értekezése {Magyar elemek az oláh nyelvben. Budapest, 1888; 
különlenyomat aNyr.-ből), azóta tudtommal minálunk nem foglalkozott 
senki sem behatóbban a kérdéssel. De megjelent Bukarestben 1892-ben 
egy oláh munka: SIMEON C. MÁNDBESCU Elemente ungure§tí in limba 
romána, a melyről minálunk alig vettek tudomást, nem hogy kellően mél
tatták volna (1. NyK. 23:328—331.1.), pedig már SAINEANU kicsinylő itélet 
is fölkelthette volna szakértőink figyelmét. SAINEANU ugyanis az idézett 
helyen ezt mondja róla: «Itt a szerző megkisérti a tájszóknak a tisztán 
népies elemektől való különválasztását, de nem érinti sem az átvett szók 
hangtani oldalát, sem culturalis jelentőségét.*) Tudva azt, hogy ALEXICS 
értekezésének főhibája az, hogy egy egész rakás olyan szót vett föl jegy
zékébe, a mely csak igen kis területen, még pedig olyan területen 
használatos, a hol a magyarokkal való érintkezés igen sűrű, hogy nem 
egyszer olyan szót is említ, a melyet épen csak egy helyen «hallott*, 
nem tudjuk kitől, milyen körülmények közt — mondom, ismerve ALEXICS 
értekezésének e főhibáját, csak örömmel értesülhetett a szakértő arról, 
hogy valaki különválasztotta a tájszókat az általánosan ismert szóktól, 
mert a magyar hatásról tiszta képet csak úgy alkothatunk magunknak, 
ha tudjuk, milyen szók hatoltak az egész oláh nép vagy legalább annak 
jó részének a nyelvébe, és ha semmikép sem téveszthetjük össze ezeket 
a szókat azokkal, a melyeket egy magyarul talán jól tudó, mondjuk 
aradi vagy szalontai oláh talán nem is rendesen, hanem csak elvétve 
használ. Igaz, hogy ALEXICS meg szokta mondani, hogy ez vagy az a szó 
hol járatos, melyik szó általánosan ismeretes, úgyhogy még az is, a ki 
nem tud egy árva szót sem oláhul, körülbelül kiböngészhetné értekezésé
ből azokat a szókat, a melyek összeállítása ránk nézve első sorban érde
kes, és ezért nagy igazságtalanság eredménytelennek mondani dolgozatát,, 
de igaz, hogy ALExics-nak magának kellett volna ezt a munkát végez
nie és igaz az is, hogy ALEXICS értekezésében a nemszakértő előtt sok
kal nagyobbnak tűnhetik föl a magyar hatás, mint a milyen tényleg, 
ALEXICS ugyanis több mint 1000 magyar szót mutat ki az oláh nyelv
ben és mikor ezt a tényt fölemlíti és összeveti az előbbi kutatás ered-
mónj'eivel, így folytatja: «A mi az én összeállításomat illeti, meg kell 
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jegyeznem, hogy az épen nem teljes, bizonyára lesz még elég anyag, 
kivált a. provincialismusokból, a mely nincsen benne képviselve» 
(129 1.). De bocsássuk meg az akkor még egészen fiatal, kezdő tudós
nak ezt a kicsit megfontolatlan kijelentést, a melyet a 121. lapon a Ta
nulságok czím alatt olvasható fejtegetések amúgy is mérsékelnek, és 
ne Ítéljük meg igen szigorúan azért sem, mert a nagy anyagot, a 
melyet összehordott és nagyjában helyesen, helyesebben mint akárki 
is ő előtte, élénkbe tárt, nem rendezte el úgy, hogy tiszta képet alkot
hassunk magunknak arról a mélyre menő magyar hatásról, a melyet az 
oláh népnek a nyelve olyan vidékeken is hirdet, a melyek ma már mesz-
sze esnek a magyar műveltség hatáskörétől. 

MÁNDBESCU munkája kétségkívül nagy haladást jelent: tisztán 
helyi természetű kifejezéseket csak elvétve vett föl, az általánosan ismert 
szókat meg epenséggel egészen külön csoportba állította: nem zavar 
bennünket a legfontosabb szók tárgyalása közben a sok nem oda tartozó 
mert csak helylyel-közzel használt, jóformán meg sem honosodott, kóbor 
idegenszerűség. Hogy MÁNDBESCU igazságtalan ALEXics-csal szemben, 
hogy a magyar akadémiára haragszik, mert ALEXICS értekezését kitün
tette — ALEXICS a kezdők buzdítására szolgáló, 15 aranyból álló Sámuel
dijat kapta — az mind kevésbbé érdekel bennünket, hiszen MÁNDRESCU 
is kezdő, ez az értekezés első tudományos munkája, a mely, mondhatjuk, 
becsületére válik, a fiataloknak pedig sehol a világon sem tisztje higgadtan 
igazságot szolgáltatni a küzdő felek közt. 

Mielőtt áttérek MÁNDBESCU munkájának beható ismertetésére, 
röviden szólanom kell az oláh írásjelek értékéről és forrásairól. 

kz á (e) jel egy tompa hangot jelöl, a mely körülbelül a német 
szóvégű -e-nek (tragg, sage) felel meg (ALEXICS a, SZINNYEI -, MIKLOSICH e 
jellel írja); % (a, é) MIKLOSICH-csal együtt egy energikusabb a-nek mond
ható (ALEXICS é, SZINNYEI i, MIKLOSICH I) ; % = j , illetőleg az előtte való 
mássalhangzó jésülésének jele; í azonkívül redukált i-t jelent kettős 
hangzók végén, úgy mint ű a redukált u-t; az e-ből keletkezett ea és az 
o-ból lett oa*)-ban az első hangzó egészen röviden hangzik; g = sz, 
£ = s ; $ = ez; c e és i előtt cs-nek ejtendő, más hangzók előtt a cs-t 

*) Ea, oa h. sokan ékezett e-t, o-t irnak, ón az ékezettel mindig csak 
a hangsúly helyét jelölöm. Az oláh nyelvben, a hol a hangzó, ha hang-
siílytalan, annyira módosul (a: a-vé, e: i-vé, o: M-vá lesz), rendkívül fontos 
a hangsúly helyét tudnunk, ha a hangtani fejlődésről tiszta képet akarunk 
kapni, azért minden szón, ha lehetett, megjelöltem a hangsúly helyét, lígy 
a mint ezt pl.! MIKLOSITS, CIHAC, GASTER teszik. ALEXICS a hangsúlyról nem 
szól semmit, nem tudom tehát, vájjon a magyarok közvetlen közelében 
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úgy jelölik, hogy a c után t-t vagy egy nem ejtetett e-t í rnak; szakasz
tott ugyanazokban az esetekben ejtendő a g dzs-nok ; ha e vagy i előtt 
k vagy g ejtendő, eh, gh-t írnak, a mi azonban egyúttal a ty és gy jele; 
j — zs. 

ALEXICS átírása különösen egy pontban nem felel meg az irodalmi 
(de egyszersmind a romániai és az előttem ismert erdélyi népies kiejtés
nek sem): d és t e és i előtt nem lágyulnak d' és í'-vé, úgy annyira nem, 
hogy CARAGIALE egy pompás szatirájában (un pedagog de seoala noud) 
külön megjegyzi, hogy Magyarországból származó hőse a d-, t-ét az emlí
tetett esetekben gy, ty-nek ejti. 

A források közül, a melyeket használtam, csak hármat emelek ki 
külön. 

A ki az oláh nyelvvel tudományosan akar foglalkozni, valóságos 
kincses bányát talál MIKLOSICH nagy tanulmányában, a mely e szerény 
czím alatt: Beitrage zur Lautlehre der rumunischen Dialekte jelent meg 
a Sitzungsberichte 98—102. köteteiben 1881 és 1882-ben és azután 
külön is (idézem : MIKLOSICH S. B.). Semmi sem jellemzi ALEXICS kezdő 
voltát jobban, mint az a tény, hogy ezt a több száz lapra terjedő nagy 
munkát, a mely annyira részletes, hogy belőle csaknem az oláh nyelv 
etymologiai szótárát meg lehetne írni, nem ismeri. MÁNDRESCU ugyan 
fölemlíti forrásai közt, de értekezésében sehol sem említi MIKLOSICH nevét, 
pedig ha oláh szó származásáról van szó, egy névnek sincs annyi súlya, 
mint épen az övének. 

ALEXICS értekezése után jelent meg GASTER oláh chrestomatiája 
(Chrestomatie roumaine I és I I . Lipcse és Bukarest 1891), de MÁNDRESCU 
sem használta még ezt a gazdag forrásmunkát, a mely a régi nyelv anya
gát a I I . kötet végén található részletes szótár által jóval hozzáférhetőbbé 
tette (idézem: GASTEK). A nagy oláh nyelvtörténeti szótár, a melyet 
HASDEU szerkesztett, a B betű elején megakadt, TITKIN jeles szótára még 
az A betűn sincs túl, úgy hogy egyelőre GASTER indexének kell pótolnia 
a nyelvtörténeti szótárt. 

Az oláh irodalom a XVI. század közepe tájt kezdődik, ennél régibb 
adatokat sem ALEXICS, sem MÁNDEESCU nem idéz. De az oláh vajdák 
udvarán kelt és a hivatalos bolgár nyelven írt okiratokban a XV. szá
zadba is követhetünk egy-egy a magyarból az oláhságba került szót. Az idő 
rövidsége miatt ezekből csak itt-ott közölök többet, mint a mennyit 

nem őrzik-e meg a magyar szók részben a magyaros hangsúlyt is, csak 
épen a magyar kocsis másáról a cocis szóról tudom, hogy Nagy-Szeben 
környékén, a hol e sorokat írom, cocíf-nak mondják, míg Magyarországon 
a cócis hangsúlyozás hallható. 
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MILETIC összeállított Növi vlaho-bülgarski gramoti ot Brasov, Szófia 1896 
ez. munkája végén a nLeksikalni osobenosti» (lexicalis különösségek) czímű 
fejezetben 136—152. 1. (idézem: MILETIC). 

A kisebb szótárak közül, a melyeket szintén egyszerűen a szerző 
nevén fogok idézni, a következőket használtam : THEOCAB ALEXI, Bumá-
nisch-deutsches und Deutsch-rumánisches Wörterbuch. Brassó 1894; 
SAB. POP. BARCIANU, Wörterbuch der rumánischen und deutschen Sprache. 
Nagy-Szeben 1886 (csak az oláh-német részt használtam); GHETIE JÁNOS, 
Bomán-magyar szótár. Budapest 1896 ; LAZÁR SÁINEANU, Dictionar ger-
mano-román. Bukarest 1887 ; czyrill szótáron értek egy kis oláh-német 
szótárt (románesc-nempse), a mely még tanulókorom óta tulajdonom és 
a melyet, ha nem tévedek, a 60-as évek elején PETRI adott ki N.-Szeben-
ben (czímlapja kiszakadt). 

A nép nyelvét csak Nagy-Szeben környékéről ismerem, a hol neve
kedtem, különösen Besinarból, a mely csak ZU órányira van nyaraló 
helyemtől, úgyhogy munka közben is többször átrándulhattam, hogy az 
•ottani nyelvhasználatról tájékozást szerezzek. 

Az idevágó kutatásnak legelső és legfontosabb föladata meg
győződésem szerint az, hogy tisztán megállapítsa azt a hatást, a 
melyet a magyar nyelv az összes oláhságra gyakorolt, azért különös 
figyelemmel fogom kisérni azokat a szókat, a melyeket MÁNDRESCU a II . 
részben állított össze, azaz az általánosan elterjedt szókat vagy, a mint 
ő nevezi: Cuvinte comune tuturor Romdnilor din Dacia Traiana. A táj-
jszók összeállítása egészen más czélt szolgál, azonkívül a dolog termé
szeténél fogva soha sem lehet teljes. De az ide tartozó, általánosan elter
jedt szók teljes összeállítása nem csak tudományos szempontból fölötte 
kivánatos, hanem az oláh philologia, különösen az oláh lexikographia 
haladásával biztosan remélhető is. Lássuk tehát mindenekelőtt, mely 
szókat sorol MÁNDRESCU e csoportba: 

alkdtuésc (alkatuesk*): alkotni. 
aldámas (aldamas): áldomás. ALEXICS ezt a szót a vallás és nép

hit körébe tartozónak veszi 122.1. Alapja az áldomásivásnak, a mint a 
magyar szó származása kétségtelenül bizonyítja, igenis vallásos, ós isten 
áldását az oláhok csakúgy kérik az áldomásivásnál, mint pl. a horvátok 
(1. «magyar o — szláv o» ez. czikkemet NyK. 26:474), de első sor
ban mégis jogi szokásnak kell tekintenünk az áldomásivást: az áldo
másivókat, a kikre az oláhnak csakúgy van külön terminusa {aldamasár), 

*) ALEXICS átírását, a mely természetesen nem mindig az előtte 
álló alak átírása, zárjelben közlöm, hogy a czikkszóra könnyebben rá lehes
sen találni. 
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mint akár a horvátnak (áldom asnik)*), a régi okiratokban törvényes tanúk 
gyanánt sorolják föl, 1. az érdekes szót ÜASDEu-nál, Etymologicum Mag-
num Románia? 719—784. 

aleán (alján): ellen. A régi irodalomban gyakran találjuk az ere
deti jelentésben, ámbár alvinozi János pap (Pópa Joan din Vintjí) már 
1683-ban azt mondja az «aranyszekrény» (Sicriul de auj') bevezetésében, 
hogy az ín alean («ellen, contra»)-féle kifejezést a szlávból jött ínpro-
tiva-val szemben nem értik meg mindenütt (1. GASTEKI. 270). Egy 1670 
körül írt és kéziratban maradt szótárban alenshig ( = ellenség), alenish 
( = ellenes), alenzuiesc (= ellenzeni) és alenzuiture «contradictio» szó
kat találunk, de minthogy ezt a szótárt bánáti ember írta, a két utóbbi 
szót máshol egyáltalában nem találjuk, alen§ug azonkívül még csak 
DOSOPTEI egy helyéből ismeretes, aleáne§ is csak elvétve fordul elő a régi 
egyházi iratokban, csak helyeselhetjük, ha MÁNDRESCU csakis az aleán 
szót sorolja az általánosan elterjedtek közé. Ellenben nem érthetek 
egyet HASDEU egy megjegyzésével, a mely a szó átvételének korát akarja 
hozzávetőleg meghatározni (Etym. Magnum 819. 1.). A XVII. század 
közepe tájt írt voroneci codex az úgynevezett r nyelvjáráson van írva 
(aduna h. adura-t, ariná h. arird-t, unul h. urul-t ír stb.). Abból most 
már, hogy ott alean-t és nem *alear-t találunk, HASDEU azt következteti, 
hogy a magyar szó nemrég kerülhetett a nyelvbe és azért nem ment 
még át az r-es változáson, mintha a később idegenből a nyelvbe jutó 
szók egyáltalában mindig alkalmazkodnának a régi hangtörvényekhez 
(brat-ból barát lett a magyarban, de drága még ma is drága). E mellett 
készségesen elismerem, hogy HASDEu-nak érdeme, hogy az oláh aleán 
szó magyar eredetében már nem kételkedik senki sem, a kinek szava 
egyáltalában tekintetbe jön. — Még csak azt említem, hogy az aleán a 
mai nyelvben egészen mást jelent, mint a magyar ellen: sajátságos tovább
fejlődés következtében a «búbánat» jelentéshez jutott és így az oláh nép 
mélabús dalaiban nagyon sűrűn hallható szó. 

altoán, altoánd (AL. ultoan, oltoan alatt) : oltovány, «gepfropfter 
Baum, Pfröpfling» TITKIN. Mellékalakok: oltoán, ultuán, hultoán és 
oltoánd, hultoánd. — [altóiü (AL. ultoj a.): oltó ? — mellókalakjai: oltóm 
ultóíü, hultóíü. Szóvégű magyar o-nak rendesen -dü felel meg az oláh-

*) A szászok az áldomás-t ahnesch-nek mondják, áldomásivókat náluk 
már egy 1307-ben Nagy Szebenben kelt okiratban, találunk: testibus et 
almasiatoribus honestis praesentibus 1. ZIMMEEMANN és WKRNER szedés 
alatt levő okirat gyűjteményét (Urkundenbuch zur Geschichte der Deut-
schen in Siebenbürgen II 290 vagy Archív des Vereins für siebenb. Lan-
deskunde. Neue Folge X. 326.). 
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ban : bíró : biráü, háló : halaü, halastó : helestdü, hordó : hdrddu, mán-
goló: mdngdldu, sóvágó : saugaű, az -dü különben is tisztán oláh képzé
sekben is sűrűn hallható, föltűnő tehát, hogy egy magyar oiío-nak miért 
nem felel meg *altdü, *oltdü, ultdü, hultdű és HASDEU magyarázata, a 
melyet ALEXICS is említ, ámbár olyan összefüggésben, a mely érthetet
lenné teszi, hogy t. i. altdü a «tuus» birtokos névmással (al teu) esett volna 
össze, nem távolítja el ezt a nehézséget, mert az <x-n kezdődő alakok 
épen nem a legsűrűbben használtak, egy *oltdü, *ultdü, *hultdü alakot 
pedig amúgy sem lehetett volna az al teü «tuus» névmással összetévesz
teni ! Jobb tehát ezt a szót a jegyzékből egészen kihagyni, MÁNDBESCU 
tényleg csakis az oltoán alatt szól róla, TITKIN pedig nem is oltó, hanem 
oltvány-hói származtatja, a min nem csodálkozhatunk, ha látjuk, hogy 
vá-hol (oltmny) legalább a szó elején (itt szótag elején áll!) igenis o 
lesz : város: órás, vágás: ogas, vármegye : ormegie, ha továbbá tudjuk, 

-hogy nem csak a magyar ny finomult az oláhban j-\é (nyomás-ból 
*mma$-on keresztül *jimas lett, a mit imá§-n&k írnak, boszorkány-ból 
pedig bosorcaie lett — a végső -e olyan bővülés, mint a milyent az 
ultóiu mellett hallható ultóíe-hen is találunk), hanem az eredeti n is.] 

altoésc (AL. ultoesk, oltoesk a . ) : oltani, «Obstbáume, Bosenstöcke 
etc. pfropfen* TITKIN. 

apród: apród; régebben a fejedelem apródjait jelenti, mostr 
«hajdú, lovász, inas». 

arpdcás (arpakas): árpakása. 
bacáü (bákaü): bakó. Ez a szó csak egy szólásfélében járatos: 

a' si gdsi bdcdul «mesterére találni», hogy abban a bdcdű valóban 
«bakót» jelent-e, az épenséggel nem bizonyos, a szó tehát törlendő ebből 
a jegyzékből. HASDEU az Etym. Magn. egy időközben 1893-ban meg
jelent füzetében, 2291—2294.1., igen szellemesen magyarázta a bacdul 
szót Bacaü helységnévből, a hol régebben a határvám volt Eománia és 
Erdély közt (a helységnevek az oláh nyelvben sűrűn fölveszik a hatá
rozott articulust, mondják Berlinül Berlin, Parisul Párizs). 

bdnát (bánat): bánat. Ep oly sűrűn használt szó, mint a vele 
rokonértelmű álcán. 

bdntuésc (bántuesk): bántani. MiLETic-nél ezt az oláh igét szlávos 
képzővel olvassuk (bantovat), de kétségtelen, hogy azért nem bolgár,, 
hanem oláh szónak veendő; MILETIC csak két okiratból idézi, de elő
fordul a 48. sz. okiratban is, a mely azért érdekes, mert 14 nyomtatott 
sorban három az oláh nyelvbe átment magyar szót találunk: banlovati : 
bántani, kelcug: költség, keltovati: költeni. Az okiratok mind a XV-
század első feléből valók. 
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banuésc (banuesk): bánni ; Eomániában azt jelenti, hogy «gyanú
sítani, gyanakodni »f 

barát (barát): barát — így híjják Bukarestben a katholikus lel
készt, a bukaresti ferencziek temploma pedig barátid nevet visel. Hogy 
a név Eománia más helyein is ebben a tisztségben dívott, azt olvashat
juk most már a HASDEu-féle Etymologicum Magnum 1896-ban megjelent 
füzetében: «Nem csak Bukarestben, mondja 3236.1., hanem Bománia 
más helyein is baráfi-nsik*) hittak a katholikus lelkészeket, a honnan 
Bdrafö falu Moldvában, a melyben igen régi katholikus templom volt. 

belfee, bulfee (ALEXICS egyes számban közli a szót: belfjaüa, 1. a 
«pótlékok»-at): bélfa, «a járomnak egy része». ALEXICS azt mondja: 
«A szorosan vett magyarországi részeken s a móczoktól (Torda-Aranyos 
m.) hallottam.» MÁNDKESCU azonban az általánosan elterjedt szók közé 
sorolja, de megjegyzi, hogy belfee alak csak ott járja, a hol az oláhság 
leginkább keveredik a magyarsággal, különben csak bulfee hallható (az u 
gyakran lesz i-bó'l, i pedig magyar e-nek rendes mása bélfa tehát úgy 
viszonylik bulfee (többes)-hez, mint a magyar -se'g képzó' a -§ig-en keresz
tül ment -sug-hoz). Hogy mennyit várhatunk még az oláh lexikographia 
haladásától, azt fényesen bizonyítja ez az eset i s : egy szónak, a melyet 
egy szavahihető és minden esetre teljesen elfogulatlan tanú általánosan 
elterjedtnek mond, hét előttem fekvő szótárban semmi nyoma sincs. 

bel§úg, bil§úg, bev§úg, biv§úg, biu§úg, bi§ug(Ah. bisug, biusug, belsug): 
bőség, bévség, *bólség, «abundantia». ALEXICS a keszthelyi codexból 
idéz egy bwlseg alakot, a NySzt. a pozsonyi codexból. 

beteág (bet'ag): beteg. 
bete§úg, bete§ig, betegig (betegéig): betegség. 
bir: bór, «steuer, tribut». 
biruésc (bimesk): bírni (valakivel). Az oláh szó azt jelenti, hogy 

«győzni, legyőzni», a belőle képzett biruín^d annyi mint «győzelem*), 
•biruitőr a «győzó'». 

bizuésc (bizuesk): bízni. 
borcán (borkan): borkanna, «nagy fazék, nagy korsó, kancsó* 

GHETIE. ALEXICS a szó végén elesett -a (a) miatt a 116.1. kétesnek mondja 
ezt az összeállítást, a melyet CiHAC-tól vett át — a már előfordult arpd-
ca$: árpakása-féle hasonló esetet a ca§ «sajt»-hoz való közeledésből 
magyarázza. 

borvíz: borvíz. 
bumb (ALExics-nél a szó a pótlékok közt keresendő a 111., nem a 

113. lapon, a mint a szómutató hibásan mondja): gomb. A szókezdő 

*) Baráti a barát többes száma. 
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g- a szó végén álló 6-hez hasonult, om-, ha mássalhangzó következik rá, 
rendesen «ro-má változik az oláh nyelvben. 

cheltuésc (keltuesk): (el)költeni. Hogy a cheltuésc szlávos mezben 
(keltovati) már a XV. század első felében található az oláh vajda cancel-
lariájában kelt bolgár okiratokban, azt már a bdntuésc szó alatt láttuk, 
de ugyancsak ott találkoztunk a magyar költség-nek megfelelő chelcmg 
szóval is. MILBTIC azonkívül egy régiesebb chelcig-et is idéz körülbelül 
ugyanabból az időből, ALEXICS 1648-ból és 1788-ból chelsúg (keléug) ala
kot mutatott ki, GASTER-nél chelcmg és chelsúg alakot találunk. MÁN-
DKESCU bizonyosan csak azért nem említi ezt a szót külön czikkben, 
hanem csak a cheltuésc czikk végén, mert a szó Magyarországon kívül 
már feledésbe ment, elavult, helyét oláh továbbképzés foglalta e l : chel-
tueála. 

chezés, chezás, chizés (kezes, kizes): kezes. ALEXICS a chezdsluesc 
(kezesluesk) kezeskedni igét egy föltett *kezeselni igéből származtatja, 
TITKIN is így magyarázza nyelvtanában (Gramatica romána I . Bukarest 
1895. 206 1.), de a sok magyarból került -luésc-en végződő ige hatása 
alatt magában az oláh nyelvben is képződhetett elvégre a nagyon elter
jedt chezás-\>6\ egy chezdsluesc ige, a mit pl. az oláh pre\: pretius-ból 
egy prefáluésc «becsülni, taksálni* ige képződött. MÁNDRESCTJ csak a 
chezes szó alatt említi. 

chibzuésc (kibzuesk): képezni «megfontol, képzel, rendez, intéz» 
GHETIE. • 

chip {kip, t'ip): kép. Az it t említett chípes, chípi§ tárgyalásánál 
megboszúlta magát, hogy MÁNDRESCU nem használta a Magyar Nyelvtör
téneti Szótárt, a melynek itt tekintetbe jövő II. kötete már 1891-ben 
teljesen kész volt. Ebből azután meggyőződhetett volna, hogy a régi 
magyarságban a képes szó korántsem jelentett csak «capabil»-t, hanem 
szakasztott úgy mint az oláh chipe§ «formosus, pulcher, speciosus»-t i s : 
nképes az abrazatia, de ki szöktek az felső várból» (ÜEcsi-nél) annyit 
jelent, hogy szép az ábrázatja, de üres a feje. A chipes tehát nem oláh 
képzés és mint külön átvétel külön czikkbe iktatandó. 

ciatldü, cetldü (catlaü, cetlaü): csatló. MÁKDRESCU emígy magya
rázza a szót ori-ce instrument, cu care se leagd strdns ceva, azaz ((vala
mely eszköz, a melylyel valamit összekötnek; azután folytatja crdmpeiür 

crampoíu, azaz GHETIE szerint «pőröly, csákány, tönk»; Moldvában azt 
mondja «nagy gyalut» jelent [gialaü maré); erre azután francziául adja 
a jelentését CIHAC szótárából csak a rabot «gyalut* hozzátéve. Lejebb 
azt mondja, hogy felhércz-nek is hijják (se mai numeste si feleherf)! 
A belőle képzett cetluésc igét a franczia «garotter»-rel magyarázza, a mely 
jelentés a három idézett példába jól bele is illik. CIHAC említi «garrotT. 
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rondin, tortoir» jelentéssel. SziNEANu-nál van: Knebel: cetldü, knebeln; 
a cetlui. ALEXICS csakis CiHAC-ból idézi (francziául) a jelentést, de, úgy 
látszik, nem érti, mert a 125. lapon a mi catldü szavunkat a ((társadalmi 
állást, foglalkozást kifejező fogalmak* között említi! 

ciupércd (cuperkd): cseperke. 
cócie (kocija): kocsi. 
cocí§: kocsis. MANDRESCU téved, mikor azt hiszi, hogy CIHAC a 

cócie szóval együtt a szláv elemek közé sorolja. CIHAC t. i. nem is ismeri 
a cocís szót és nem említi sem a 66. lapon, sem az indexben, de igenis a 
vastagon szedett cócie mellé, úgy mint szokott tenni közönséges dőlt 
betűvel a czikkszó két oláh származékát említi, a cociér és a cocié§ szót, 
mely mind a kettő kocsist jelent. Mindenesetre föltűnő, hogy CIHAC 
nem ismerte a coci§ alakot; ALEXICS mindenesetre ismerte ós csak vigyá
zatlanságból hagyta ki, mert a cocís (vagy cócis) Magyarországon szélű
ben használt szó. Vájjon MiNDREscu-nak igaza van, ha az összes oláh
ságban ismert szónak mondja, azt nem tudom, a rendelkezésemre álló 
szótárak közül csak BAECIANTJ és GHETIE vették föl. 

coróiű, corúiü (koroj, koruj): karoly, karuly (karvaly). A coróíü 
alakkal szemben a magyar nyelvben is találunk karoly mellékalakot, 
1. NySzt.) és HASDEU CUVB 1311- egészen helyesen ebből magyarázza az 
oláh coróiű alakot, MÁNDREScu-nál csak lapsus calami, ha «károly»-t és 
«312» 1. idéz. 

dóba, tóba (dobd): dob. » 
fdgdduésc (fdgdduesk): fogadni, «igérni». Nem tekinthető általá

nosan elterjedt szónak a fogadás: fogadás «ígéret» szó; maga ALEXICS 
Bihar és Arad megyéből ismeri, azonkívül két régi Erdélyben nyomtatott 
könyvből idézi, ÖASTER-nél más erdélyi író (alvinczi János pap) művé
ben olvassuk három ízben I 273. és 274. 1.' A kezemnél levő szótárak 
egyikében sem találtam, mindenütt fdgdduínfö ésfdgdduedlá oláh kép
zések helyettesítik. A régi nyelvben ezeken kívül egy érdekes képzést 
találunk ugyanazzal a jelentéssel a fagddd szót (GrASTER-nél kétszer = 
voeu, egyszer = desir), a mely fdgdduésc igéből úgy van képezve mint 
pl. láudd «dicséret» a láud «dicsérni»-bői. 

fedeles, fidelés (fedeles): fedeles, «bögre, döbörke, berbencze, put
tón)) GHETIE. 

fel: féle — de un fel «egy féle», ast-fel «így, ekkép», alt-fel ((más
kép* stb. Főnév gyanánt is szerepel: «faj, fajta, nem, tulajdonság, ter
mészet, szokáso GHETIE. 

feredéit (féred? aü, firidJ áü): feredő (fürdő). 
ferestaü, ferestrdü, herestdű, herestrdű «fűrész». ALEXICS (l.firez alatt) 
ezeket az alakokat az élő nyelvhasználatból nem ismeri, csak a Lexicon 
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Budenseből és CiHAC-ból idéz egy ferestau alakot, a melyet egy magyar 
fűresztőre vezet vissza, míg az ugyancsak CiHAC-nál talált feresaü alakot 
egy *förészobő\ magyaráz. Annyi bizonyos, hogy ferestau, illetőleg 
ferestraű sokkal elterjedtebb mint afirez: fűrész szó, a melyet MANDRESCU 
épen ezért a tájszók közé sorol: a hány szótár kezem ügyében van, 
mind ismeri a ferestraű (r-rel -dü előtt!) alakot, o,firez szót egyetlen egy 
sem •— Nagy-Szeben környékén is csak az előbbi járja. 

festelésc. ALEXICS nem ismeri, MANDRESCU azt mondja, hogy egy 
eredetű a festeniböl keletkezett festése tájszóval. A szótárak az egy 
CiHAC-ot kivéve vagy nem ismerik vagy ha ismerik, mint BARCIANU és 
GHETIE, más jelentést tulajdonítanak neki: «meghomályosít, elharvaszt». 
GASTEK-nél egy moldvai mesében «bepiszkítani)) (salir) jelentéssel talál
juk II . 352.1., ezt a jelentést tulajdonítja neki MANDRESCU is, de CiHAC-on 
kívül, a ki maga is moldvai ember volt, csak egy moldvai írónőből idéz 
két helyet. A szó általános elterjedése tehát több mint kétes, a kiinduló 
pont és a jelentésfejlődés is tisztázandó még. 

gazda: gazda. ALEXICS a gazddluése (gazdaluesk) igét is magyar 
eredetűnek tartja, de jelentése «recevoir chez soi quartier, loger «teljesen 
elüt a magyar gazdálni ige jelentésétől, én tehát az egyjelentésű «gdz-
duésc igével együtt oláh továbbképzésnek tartom, vö. fönt a éhezés alatt 
a chezdsluésk ige magyarázatát. 

gíngas: gyenge — ALEXICS zingas: gyengés, zsengés. 
giolgiű, givlgíü (zolz): gyolcs. 
haídúk, aídúk {hajdúk), a. m. hajdú többeséből. A régibb időben 

«gyalogkatonát» jelentett, ma leginkább «rablót, szegény legényt* jelent, 
csak helylyel-közzel «hajdút». A költői nimbus, a mely a fanarioták 
ellen a hazáért küzdő haídúc-ok&t körülveszi, erősen emlékeztet a szom
széd Szerbiában körülbelül egy időben nagy népszerűségre szert tet t 
hajdukókva,, úgy hogy nem tekinthető egészen kizártnak az a lehetőség, 
hogy a szerb szó új tartalmat adott az oláh szónak. 

hdítuése, aítuésc (hajtuesk): hajtani (vadat). «Igen elterjedt szó 
mindenfelé» ALEXICS szerint a hditáü (hájtáti): hajtó szó is, a melyet 
MANDRESCU haídáti alakban is említ, de elterjedtebb a tisztán oláh kép
zésű hdítá§. (Csak helylyel-közzel jelent a hdatás malomgátat — mely a 
vizet a csatornára hajtja — és akkor természetesen csak a magyar haj
tás mása). 

hájmd (hazma): (mogyoró-)hagyma. 
hdldduésc (háláduesk): haladni, «menekül, kiszabadul; elhalad* 

GHETIE; azután annyit is jelent mint együtt haladni: «élni, életét 
tölteni». 

haldü, háldü (halaü, hálaü) : háló. 
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hang: hang, «dallam, ének, hang» GHETIE. BARCIANU, ALEXI és 
^AINEANU nem ismerik. 

helestéű, hdlestéu, elestéű (hálástaü): halastó. 
hirdaű, hurdaű hurdóíü (hardaü, ardau): hordó. 
hóit (hojt): holt, «dög, döghús». 
hotár: határ. ALExics-nél hiányzik. 
iléű, iláu (iVáü): üllő. 
imas, emás, támas, inimás (imas és nimas): nyomás, «legelő». 
íngdduésc (éngáduesk): engedni «megengedni, megbocsátani*. 
jildű: gyalu. CiHAC-nál gialdű, gealau, azaz dzsalau, alakot talá

lunk. ALEXICS mindössze azt mondja: «£ilaü: gyalu Arad s Bihar m.», 
de ez nem felel meg a tényállásnak, a szó gelaű alakban messze e szűk 
határon túl ismeretes, csak úgy mint a belőle képzett geluésc «gyalulni» 
ige. Hogy MANDEESCU eljárása mennyire kritikusabb mint ALExicsé, az 
e helyen is kitűnik: MÁNDRESCU az oláh denominativképzést a magyar
ból átvett főnév alatt igenis fölemlíti, de tisztán csakis a főnév illusztrá
lására, nem így ALEXICS, a ki a,jiluésc (ziluesk) igét a, jildű (zildű) főnév
től egészen külön tárgyalja (a kettő közt a éüip czikk áll), mintha komo
lyan azt hinné, hogy a magyar gyalul igéből származhatnék, a magyar 
szómutatóba is külön fölveszi és külön átvett szónak számítja a gyalul 
igét! De ez mind nem elég, megint egészen más helyen, a 85.1. (a ziluesk 
a 102., a éiláü a 101. 1. találhatók) külön is fölemlíti a neéiluit nem 
gyalult (gyalulatlan) tagadószócskával összekapcsolt participialis alakot, 
így az egymáshoz tartozó anyagot szerte-széjjel hányja és a mi még 
nagyobb baj, oláh továbbképzést magyarból átvett szónak bélyegez. 

iobagiü (jobaz): jobbágy. 
Ideás (lakás): lakás. 
lacuésc (lákuesk): lakni. 
lácdt, lácáta (lakat, lakató): lakat. 
lacatús, lacdtis (lakatus): lakatos. 
mágld: máglya, «mot employé surtout aux salines pour designer 

les morceaux de sel sortis de la saline» CIHAC. ALEXICS a tőszót nem 
említi, csakis a mdglás (maglas, magl'es) «mineur de salines»: máglyás 
szót. HUNEALVY NyK. 14:447, így állítja össze e csoportot: «magla 
amas, magla de sare salorge ; máglya, -— maglasu mineur de salines; 
máglyás, só-bányász». ALEXICS nyilván itt is abból a föltevésből indul ki, 
hogy épen az -as: -ás végzet bizonyítja a magyar eredetet, de ebben 
téved, mert az as ép úgy lehet oláh képző, hiszen a haituésc ige alatt is 
láttuk, hogy a hajtót oláhul hditás-nsk híjják. Mégis valószínű, hogy 
nem csak a mágld, hanem a ináglás is magyarból átvett szó. Fájdalom 
nem tudtam egész Nagy-Szebenben az új Tájszótárt fölhájszolni, a régi-
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bői pedig a magyar szónak a sóbányákra való speciális vonatkozását nem 
lehet kiolvasni, abból csak azt tudjuk meg, hogy máglya a székelyeknél 
«rakást» jelent, a NySzt. pedig a mágia alatt ennyi fölvilágosítást sem 
nyújt, a máglás szó alatt azonban azt olvassuk: «ki lesz máglás az 
aknán*.*) 

mertic (mirtik, mertik): mérték «une petité mesure, part, portion, 
ration» CIHAC. ALEXICS 1580-ból idéz egy helyet, MiLETic-nél gyakrabban 
találjuk a szót abban az érdekes számlában, a melyet Brassó városa egy 
oláh vajdának állít ki azokról a költségekről, a melyek ott tartózkodása 
alatt, 1508-ban és 1509-ben, fölmerültek, de jelentése nem egészen vilá
gos előttem, MILETIC meg nem magyarázza a helyeket, csak egyszerűen 
identifikálja a 44. 1. a szót a mai mertic: mérték-kel; az illető helyek a 
36. 1. 1508. decz. 18-ika alatt és a 39. 1. 1509. jan. 30-ika alatt olvas
hatók. 

mester (mester): mester. MÁNDRESCU SLAVici-tól átvett egy érdekes 
meghatározást: «M.aiestru, zweifellos das álteste der drei Worte, bezieht 
sich auf Kunst und hat im allgemeinen eine edle Bedeutung, mester 
ist der geschickte Gewerbemann, gewöhnlich der Werkführer und maistor 
oder me§te§ugar der ganz gemeine Schuster.» MÁNDRESCU elismeri, hogy 
ez a definitio a mai nyelvhasználatra talál, de megemlíti egyúttal, hogy 
régebben a teremtőt «a dolgok mesterének* nevezték mester al lucrurilor. 
Érdekes, hogy a mester az oláh nyelvben melléknév is lehet; ha a modern 
szótárak erről nem tudnak, ez nem a nyelvhasználaton múlik, hanem 
annak hiányos megfigyelésén. MÁNDRESCU példája ez: viteaz si mester la 
ale rmbóíelor «vitéz és ügyes a harczokban», egy másik példát találunk 
a következő lapon a m,estesúg czikkben: femet mestere = sorciéres 
(«ügyes asszonyok))). Hogy melléknév is lehet a szó, mutatja fokozása 
is — középfokban találjuk pl. GASTER-nél I. 167. egy 1645-ben írt kéz
iratban : Stratocamil adicá gripsorul jaste o pasere maré si mai mester 
dácít toate paserile «a strucz nagy és valamennyi madárnál ügyesebb 
madár», a felsőfokot olvashatjuk pl. NÁDEJDE 1886-ban megjelent iroda
lomtörténetében (Istoria limbeí §i literatureí románé, 456. 1.): totü 
astü-feliü si la acestí traducétorí putemü deosebi pe ce% mai mesteri in 
mestesugulü vorbireí «ép így megkülönböztethetjük ezeknél a fordítók
nál is a legügyesebbeket a nyelvhasználat mesterségében)). 

me§tesúg, mester súg, mestesíg (mester sug, mestesug, mesfesug): 
mesterség. Hogy ez a szó milyen mély gyökeret vert az oláh nyelvben, 
azt mutatja a sok továbbképzés is, a melyet részben már a régibb fórrá-

*) Vö. A mágiára jár: sót fuvaroz; máglálás: a só fölterhelése és 
lerakása (Mármaros m. MTsz.). A szerit. 

NYELVT0D. KÖZLEMÉNYEK. XXVII, 2 2 
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sokból is kimutathatunk, 1. GASTER indexében a következő szókat: 
mestersuguésc travailler, fairé, préparer; mestersuguít artistique ; mestc-
§ugíre a r t ; mcstesugít artificiel. 

mistuésc, amistuésc (mistuesk, amistuesk): emészteni, «meg-, föl
emészteni, fogyasztani, költeni». A régibb nyelvben gyakoribb az ami
stuésc alak, a maiban rendesen a mistuésc járja. 

musai (musaj): muszáj. A szótárak nyilván nem tartják elég 
finom szónak, mert idegen volta annyira kirí, az egy CiHAc-on kívül 
sehol sem találtam, pedig széltiben használják, egyebek közt itt is Nagy-
Szeben környékén. 

neám (nam): nem, «natio, gens, populus, stirps, familia; propin-
quitas, cognatio, consanguinitas, gentilitas» Lex. B. 

ogás, vágás (ogas, üogas): (kerék-)vágás. 
orá§ (oras, üoras): város. ALEXICS és MÁNDRESCU a város alakból 

indulnak ki, de csak a szó elején történt változást igazolják (ALEXICS a 
118.1.), mikor a vágás: ogás, vármegye: ormegie szópárakban észlel
hető hasonló változásra hivatkoznak. ALEXICS tényleg létező mellék
alakoknak idézi az üo-n kezdődő alakokat: üoras, üogas és ebből a kettős
hangzóból magyarázza az o-t. Bármennyire tetszetős ez a magyarázat, 
mégis pontosabb bizonyításra szorul, mert ha tényleg ismer üoras és 
üogas mellékalakokat, igazolnia kellett volna, hogy nem olyan nyelv
járásban találta, a melyben minden szókezdő o-, «o-nak hangzik, tehát 
pl. om = homo helyett is üom-ot ejtenek, vö. MIKLOSICH, S. B. 99 : 7 1 . 
A szó végével egyikök sem törődik, pedig csaknem bizonyosnak mond
ható, hogy város-hói soha sem lett volna órás, hanem legfeljebb oros: 
oris: oris (MiLETic-nél varís alakot találunk egy 1462 és 1472 közt írt 
okiratban), órás meggyőződésem szerint csakis a régiségben sűrűn elő
forduló váras-ból magyarázható (MILETIC 1472—1481 időközből idéz 
egy varas alakot, a mai ora§-t azonban már 1420 és 1431 közt talál
juk nála). 

parcáláb (párkálab): porkoláb, de a régi időben «préfet, maire», 
példákat 1. GrASTER-nól. MÁNDRESCU egy pár érdekes fejtegetést idéz a szó 
régi jelentésének megvilágítására. 

pilda (pildá): példa. 
pirgár (párgar, pérgar): polgár, «községi tanácsos* GHETIE ; 

«Ortsgeschworener, Gemeinderath» BARCIANTT. Ugyanezt a jelentést tulaj
donítja a szónak MÁNDRESCU és igazolja két XENOPOL-ból vett idézettel, 
ALEXICS «polgár»-nak fordítja egy 1591-ből idézett helyben, a mi csak 
úgy helyes, ha a polgár-t abban a jelentésben veszszük, a melyet a régi 
Tájszótárban így találunk körülírva: «a bíró után való, annak vicéje*. 
De nem a jelentés a bökkenő, hanem a szónak az alakja. MÁNDRESCU 
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•ezen főn sem akad, ALEXICS észreveszi a föltűnő alakot, de egészen hibá
san magyarázza a 119. lapon, mert igaz ugyan, hogy «szó közepén 
közönséges jelenség az l: r hangváltozás de csak hangzók közt! Ha 
mégis magyarnak akarjuk a szót tekinteni és nem németnek (szásznak), 
úgy mint GASTER a GrRÖBER-féle Grundriss-h&n I. 413., akkor alig marad 
más hátra, mint hogy a szó belsejében álló Z-nek a szövegén hangzó 
r-hez való hasonlását föltegyük, mert r-es alakot a régi magyarságban 
nem igen találunk (aNySzt. mindössze 1749-bol idéz egy purger alakot). 
Igaz, hogy az oláhok sok helyen csak német (szász) polgárokat és községi 
tanácsosokat ismerhettek, de egy kürülmény nagyon is óvatosságra int, 
& magyar elem érvényesülése t. i., a melyet az oláh órás; város, pdrcd-
láb: porkoláb (várnagy), soltúz: soltész, a régi okiratokban található 
folnoghiü (1. MILETIC) : folnagy, falunagy*) olyan fennen hirdetnek. 
A pírgar szó különben száz meg százszor található azokban a bolgár 
átiratokban, a melyeket az oláh vajdák Brassó tanácsának küldtek, 
MILETIC mindössze egyszer talált Z-es alakot: palgar (Ő ebben a pírgar 
szónak a Brassóban élő bolgárok nevéhez való népetymologicus közele
dését látja!). A levél 1430 és 1446 közt kelt, szóvégóben a rendes pírgar 
alakot olvassuk, de a czímezésben ugyanazokat a brassói tanácsosokat 
jDí%ar-oknak híjjá vagy talán csak írja az íródeák. 

ráUd (rajta): rajta, «indulj!», azonkívül: «cri de celui qui fait la 
ronde, tournée, tour» CIHAC. A da O raíta, a melyet ALEXI és BARCIANU 
úgy fordítanak, hogy «eine Bunde machen», MANDRESCTJ szerint azt 
jelenti, hogy «futásnak eredni* = a da ofuga. Érdekes, hogy a szászok
nál is él egy Raita szó : er ist auf der Raita = kószál. 

sdlás (salas): szállás. Nem külön czikkben, hanem csak is e szó 
alatt említi MANDRESCTJ a sdlasluésc (sálásluesk): szállásolni igét, a mely
től ALEXICS joggal mondja, hogy «szintén igen gyakori a nyelvemlékek
ben s a mai nyelvben». A mellette említett ritkább sdldsuesc már tisztán 
oláh képzés, a sdluésc: szállani ugyan megint magyar eredetű szó, de 
aligha általánosan használt: három szótárban, a hol a sdlasluésc meg
van, hiányzik a sdluésc, csak ALEXI említi a sdldsluésc-re való utalással; 
GASTER-nél tíz helyen találjuk a sdlasluésc igét, három helyen a belőle 
képezett sdldsluíre «habitation» főnevet, ötször a sdldsuesc alakot, de 
sdluésc nem fordul elő. 

selaű (sáláü): szálló. MÍNDRESCU és ALEXICS «vendégnek, utasá
nak magyarázzák a szót, úgy mint CIHAC és a budai szótár, és egy és 

*) ALEXICS jurnoz alakot idéz «szász-oláh falú bírája, falunagya* ; én 
Nagy-Szeben környékéről csak a fmwyiű alakot ismerem, a melylyel a 
falú szász bíráját nevezik szemben az oláh fude: judex-szel. 

22* 
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ugyanazt a helyet idézik egy népdalból. A cyrill szótár egészen mást 
mond: saldü der Hausherr, Unterkunftsgeber! a többi szótárak nem 
is ismerik. 

sudálmd (sudalma): szidalom. 
suduí, suduésc (sudujesk): szidni. 
sánfd (sanfa, samfaü) : sámfa, «Stiefelleisten». CiHAc-on kívül egy 

szótárban sincs,.Eesinarban sem ismerik! MÁNDRESCU san alakot is említ 
CREANGA, egy ismert moldvai író, műveiből. 

saugáü, salgdu (saügaü): sóvágó, sóbányász. 
fireág, sir ág, §arág (sirjog): sereg «eine lange Reihe, die Schaar* 

BARCIANU. 
sóim (éojm) : sólyom. 
soltúz (soltuz): soltész. MiLETic-nél a XV. század közepén írt 61. 

sz. okirat czímezése ekkép hangzik : soltuzom i pirgarem Brasova Brassó 
soltészeinek és tanácsosainak. 

tagdduésc (tagaduesk): tagadni. Ebből az igéből nem csak tagadd, 
hanem tdgd (!) főnév is képződik «tagadás» jelentéssel. Nyilván csak 
sajtóhiba, hogy MÁNDEEScu-nál a tdgdddü: tagadó szó, ámbár a sor végén 
áll, úgy van szedve, mintha külön czikk akarna lenni : a szó csakis a 
budai szótárból ismeretes, még pedig olyan speciális jelentéssel «infi-
ciator Sanctissimae Trinitatis, ein Leugner der heiligen Dreifaltigkeit», 
hogy nem tehetjük föl általánosabb használatát — a «tagadót» különben 
rendesen tdgáduitór-nak híjják. 

tálhár {tálhar, talharj): tolvaj (v: h változás gyakori, -aj helyét 
elfoglalta az oláh -ar, -aríü képző, a mely a hangsúlyt is magára vonta, 
így aztán teljesen megoláhosodott a szó). 

tdmdduésc (támaduesk): támadni. 
tdü (táű) : tó. 
farcd, sarca: szarka. ALEXICS a tarcá, azaz az általánosan hasz

nált alakot nem említi, csakis «a magyarországi részeken* használt sarca 
(sarka)-ről állítja, hogy a magyarból jött, ós ebben kétségtelenül igaza 
van. MUNKÁCSI-t tévútra vezette MIKLOSICH, a ki csak a sarca alakot 
említi, csak így érthető, hogy MUNKÁCSI ezt a szorosan vett Magyar
országon kívül nem ismert alakot a szlávságból magyarázza (Ethno-
graphia 1897 :22). Az általánosan elterjedt \arcd szóról ellenben alig 
lehet eldönteni azt a kérdést, vájjon magyar vagy szláv forrásból került, 
ha csak talán nincs az erdélyi magyarságban egy ez-én kezdődő alak,*) 

*) A régi Tájszótárban nem találtam *czarka alakot, az új meg e 
pillanatra nem áll rendelkezésemre. — [A MTsz. adatai között czarka 
alak nincsen. Sz. «/.]. 
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az oláhban t. i. szókezdő s (sz) nem szokott ( (cz)-be átmenni, a magyar
ban ellenben igen. E föltűnő szókezdő (-n kívül nem volna lehetetlen 
az oláh szót akár a szlávból is magyarázni a nélkül azonban, hogy szabad 
volna ebből olyan következtetéseket vonni az átadó szláv nyelvre, mint 
a milyeneket MUNKÁCSI vont. Az, hogy a magyarból több madárnév 
ment át az oláh nyelvbe, nem igazít útba, mert az oláhok másrészt a 
szlávságból is vettek több madárnevet. 

ulíu (ul'): ölyv, ölyü. 
uriá§ (urijes, urijas): óriás. 
várna (vama) : vám. Aligha nem magyar szó rejlik a vámef: vámos 

szóban is, a melyet MÁNDEESCTT oláh képzésnek tart, mellette váma§ alakot 
is találunk (1. G-ASTER indexét). 

vicleán, hiclean, hitlean, fidean, fitlean, haclean: hitlen, «ravasz, 
hamis, csalfa, álnok» GHETIE. ALEXICS is említi mind ezeket az alakokat, 
de az élükre egy alig igazolható oláh hitlen alakot tesz. Igaz, hogy 
MILETIC is (a ki azonban keveset tud oláhul) egy hitlen-t tesz föl, hivat
kozik is ALExics-re, de az e-nek csak a többesben van jogosultsága (hit
lem), az okiratokban pedig csakis többesben fordul elő a szó. Ezek az 
okiratok körülbelül 100 évvel előbb íródtak, mint a legrégibb oláh nyelv
emlék, a melyre ALEXICS hivatkozik, de ennél is nagyobb súlyt kell fek
tetnünk arra, hogy a szó belekerült az oláh miatyánkba, a hol a reü 
szóval váltakozva megfelel a «gonosz» szónak: boldogult ^AGUNA metro-
politáról mondják, hogy mindig így imádkozott: ci ne míntuésce de cel 
vicleán «hanem szabadíts meg a gonosztól'), mások meg azt mondják, 
hogy de cel reü, és ezt a két változatot már az oláh miatyánk legrégibb 
följegyzéseiben is megtaláljuk. MÁNDRESCTJ fölemlíti, hogy HASDEU is 
valószínűnek tartja a vicleán-nsk magyar hitlen-bő\ való származását, de 
fájdalom nem mondja meg, hogy HASDEU hol nyilatkozott újabban e 
szóról, régebben t. i. a szláv hitrü-ból magyarázta. 

vicle§úg, hicle§úg, hitle§úg, hitlen§úg, ficle§úg, hetlían§úg, vicle§úg, 
hiclentjúg (ALEXICS: hitlenéug stb.) : hitlenség, «ravaszság, csel, csalás» 
GHETIE. MiLETic-nél szláv képzővel találjuk (hitlenstvo) 1472 és 
1481 közt. 

vileág (világ, vil'ag): világ. A «világ», mundus különben lume az 
oláh nyelvben — vö. a lumea §i vileagul-féle tautológiát, a melyet MÁND-
EESCU Erdély több részéből említ és a mely ALEXICS idézetében is talál
h a t ó — a vileág szó rendesen annyit jelent, hogy «nyilvánosság*: in 
vileág «nyilvánosan, mindenki szeme láttára*. 

zabáld (zabáld): zabola. 
zápor (zápor): zápor (-himlő) «bárányhimlő* GHETIE. 

ASBÓTH OSZKÁE. 
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Streitberg, W. Urgermanische Grammatik. Einführung in das ver
gleichende Studium der altgermanischen Dialekte, Heidelberg, Winter, 
1896. (XX, 372 1.) 8 Mk. — Ism. Berl. Phil. Woch. 22. sz. — Ht. H. 
Liter. Centrbl. 6. sz. Finck. Die neueren Sprachen. IV. köt. 54.1. — 
Jellinek M. H. Zeit. D. Phil. 29. köt. 374—384.1. 

Studer, Julius. Schweizer Ortsnamen. Bin historisch-etymologi
scher Versuch. Zürich, 1896. Schulthess. (8-r. 288 1.) 3 Mk 60. Ism. 
Liter. Centrbl. 30. sz. 

Sweet, Henry. An Icelandic primer. With grammar, notes and 
glossary, 2. ed. Oxford, Clarendon Press. 1896. (8-r. 118 1.) 3 sh. 6 d. 

Tetzner, F. Wörterbuch sinnverwandter Ausdrücke. (Universal
bibliothek. Nr. 3506—3510). Leipzig, Eeclam. (16-r.) 1 Mk 50 pf. 

Thimm, C. A. English self-taught oder der englische und ameri
kanische Dolmetscher. Völlig neubearb. Aufl. London, Brockhaus, 1896. 
(8-r. 96 1.) 1 Mk 50. 

Thomsen, O. Egennavne som Sprogrodder i Fransk. Kjöbenhavn, 
1896. Klein. (8-r. 64 1.) 90 öre. 

Thorkelsson, J. Supplement til islandske Ordboger. 2. Sämling. 
Ny. Udg. 2—5. Hälfte, Kjöbenhavn, Skandináv. Antikv. 1896. (8-r. 48, 
144 1.) 1 Kr. 35 öre. 

Tümpel, II. Niederdeutsche Studien. Bielefeld, progr. 1896. 
Ufer, Chr. Die Pflege der Deutschen Aussprache in der Schule. 

Altenburg, Bonde, 1896. (8-r. 40 1.) 60 pf. 
Uhlenbeck, Dr. С. С. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch 

der gothischen Sprache. Amsterdam. Müller, 1896. (8-r. VIII , 174 1.) 
10 Mk. 

Vietor, Wilhelm. Wie ist die Aussprache des Deutschen zu lehren ? 
Ein Vortrag. 2. Aufl. Marburg. Elwert, 1896. (8-r. 28 1.) 50 pf. 

Vietor, Wilhelm. Die northumbrischen Bunensteine. Beiträge zur 
Textkritik. Grammatik u. Glossar. Marburg, Elwert, 1896. (4-r.) 8 Mk. 

Viljoen, Dr. Wilh. Jacob. Beiträge zur Geschichte der Cap-hol-
ländischen Sprache. Strassburg, Trübner, 1896. (8-r. 58 1.) 1 Mk 50. 

Wadstein, Elis. Medeltidsordsprák, tolkade eller belysta. (Bidrag 
tili kännedom om de svenska landsmálen ock svenskt folkliv XI. 6.) 
Stockholm, 1896. (8-r. 71 1.) 

Walbe, Ernst. Die Spuren älterer Sprachstufen im Neuhoch
deutschen (Weseli gymn. progr.) 1896. (4-r. 24 1.) 

Weigand, Dr. Gust. Der Banater Dialekt. Leipzig, J. A. Barth. 
1896. (8-r. VII, 135 1.)3Mk. 

Weise, 0. Unsere Muttersprache, ihr Werden u. ihr Wesen. 2. Aufl. 
5. bis 8. Tausend. Leipzig, Teubner, 1896. (8-r. VIII, 2701.) 2 Mk 60. — 
Ism. Meyer, B. M. Arch., Stud. d. neu. Sprachen 97. köt. 157 1. 

Weisz, Rudolf. Ueber Matthisson's Gedichte, mit besonderer Be
rücksichtigung der Sprache und des bildlichen Ausdruckes. (Komotaui 
gymn. progr. 8-r. 40 1.) 

Wenig, Ch. Deutsches Handwörterbuch. 8. Auflage 2—9. Lfrg. 
Köln, Du Mont-Sch. 1896. ä 90 pf. 

Wenker, G. und Wrede, F. Der Sprachatlas des Deutschen Reichs. 
Dichtung und Wahrheit. I. G. Wenker: Herrn Bremers Kritik des 
Sprachatlas. II. F . Wrede: Ueber richtige Interpretation der Sprachatlas-
Karten. Marburg, Elwert, 1896. 1 Mk. 
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Wershoven, Dr. F. J. Hauptregeln der englischen Syntax. Mit ein. 
Anhangs-Synonyma. Trier, F. Lintz, 1896. (8-r. IV, 47 1.) 60 pf. 

Weyel, F. Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs im Ormulum. 
Meiderich, 1896. (Progr.) (8-r. 58 1.) 

Wilmanns, W. Deutsche Grammatik, Gothisch, Alt-, Mittel- und 
Neuhochdeutsch. 2. Abth.: Wortbildung 2. Hälfte. Strassburg, Trüb
ner 1896. (8-r. XVI, 353—663 1.) 6 Mk. — Ism. B. W. Liter. Centrbl. 
47. sz. 

Winkler, Heinr. Germanische Casussyntax. I. Der dativ, instru
mental, örtl. und halbörtl. Verhältnisse. Berlin, Dümmler, 1896. (8-r. 
VIH, 551 1.) 10 Mk. - Ism. Str. W. Liter. Centrbl. 40. sz. Mackel. E. 
Arch. f. d. Stud. d. neu. Spr. 97. köt. 388. 1. 

Wright, J. The english dialect dictionary. Part. I . : A.—Ballot. 
London, Frowde, 1896. (4-r. 144 1.) 15 sh. 

Zache, Walth. A. Wulfila-Abriss des Gothischen f. Anfänger. 
Leipzig-Beudnitz, Hoffmann, 1896. (8-r. 97 1.) Mk 25. 

Román nyelvek. 

Abbatesciani, Giov. Fonológia del dialetto barese : studi e ricerche. 
Bari, Giovinazzo, Avellino, 1896. (8-r. 701.) 

Alge, S. Über die Erlernung des Französischen. Vortrag. St Gal
len, Fehr, 1896. (8-r. 27 1.) 40 pf. 

Arrighi, Cletto. Dizionario milanese-italiano col repertorio italiano-
milanese. Premiato nel concorso governativo del 1890— 93. Milano, 1896. 
Hoepli. (8-r. XII, 900 1.) 8 lira 50 с. Ism. Ρ. Α. Liter. Centrbl. 38. sz. 

Arro, Alessandro. Notereile glottologiche. Torino. Clausen. 1896. 
(8 г.) 1 lira. 

Balladur о, A. Folk-lore, veroneses proversi. Torino. 1896. (8-r. 
176 1.) 2 Mk. 

Beiträge, Berliner, zur germanischen und romanischen Philologie, 
veröffentlicht von Dr. Emil Ebering, Bomanische Abtheilung. Berlin, 
E. Ebering. 1896. 6. Ein Kommentar zu Giacomo Leopardis «Pensieri» 
von Dr. Ernst Siebert. (8-r. 112 1.) 2 Mk 80. 

Bello, Andr. Gramática de la lengua castellana, destinada al uso 
de los Americanos. 5. ed. hecba sobre la últ. del autor, con extensas 
notas у un copioso indice alfab. de Bufino Jose Cuervo. Paris, 1896. 
Boger & Chernoviz, (8-r. VIII, 486 1.) 

Brächet, Auguste. A historical grammar of the french language. 
From the French rewritten and enlarged by Paget Toynbee. Oxford. 
Clarendon press, 1896. (8-r. XXIV, 339 1.) 

Campanelli, Bern. Fonetica del dialetto reatino, ora per la prima 
volta studiata sulla viva voce del popolo : aggiuntovi un piccolo lessico 
e alcuni saggi dialettali antichi e moderni. Torino. E. Loescher, 1896. 
(8-r. XI, 240 1.) 4 lira. 

Clédat, Léon. Grammaire classique de la langue francaisc Paris, 
H. Le Soudier, 1896. (8-r. VI, 377 1.) 3 frc. — Ism. V. J. Arch, de lin
guist. 29. T. 256 1. 

Cremona, A. Fonetica del caltagironese con riguardi alle princi
pal! parlate del Siciliano. Palermo, Beber, 1896. (8-r.) 2 lira 50. 
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Croce, Ben. La lingua spagnuola in Italia: appunti, con un' ap-
pendice di Arturo Farinelli Borna, E. Loescher 1896. (8-r. 87 1.) 1 lira. 

Dan, D. Din Toponimia romineascä. Studiu istorico-imguistic. 
Tesä de licen^ä in litere sustinutä la 18/30 Junie 1896. Bucuresti, Socecu, 
1896. (8-r. 75 1.) 2 lei 50 b. 

Decurtins, Dr. C. Eätoromanische Chrestomathie. I. Bd. 3. Lftv 
IL Bd. 1. Lfr. Erlangen, F . Junge. 1896. 18 Mk. 

Dehsalle, G. Dictionnaire argot-fr&ncais et francais-argot. Preface 
de Jean Bichepin. Paris, Ollendorff. 1896. (8-r. XXIII, 427 1.) 7 fr. 50 с 

Douw, J. D. Gids voor de uitspraak der Fransche taal. Gorin-
chem, Noorduyn & Zoon, 1896. (8-r. 2, 106 1.) 75 cent, 

Escrig у Martinez, J. Diccionario valenciano castellano. Cuad. 
30. у 31. Valenzia. 1896. (4-r. 1116—1235 1.) ä 1 Mk 60 pf. 

Espagnole, J. Le vrai dictionnaire étymologique de la langue 
francaidé. Paris, Klencksieck, 1896. (8-r.) 10 fr. 

Estienne (Henri). La précellence du langage francais. Béimpri-
mée par Ε. Huguet. Paris, Colin (18-r. XXXIII, 435 1.) 4 is. 50 с 

Favre, Ε. Manuel élémentaire d'histoire de la langue franchise,-
Paris, 1896. Poussielgue. (8-r. 108 1.) 

Godefroy, Frederic. Dictionnaire de l'ancienne langue francaise 
et de tous ses dialectes du IXe au XVe siécle, composée d'aprés le 
dépouillement de tous les plus importants documents manuscrits ou 
imprimés qui se trouvent dans les grandes bibliothéques de la France et 
de l'Europe et dans les principales archives départementales, municipa-
les, hospitalieres ou privees. Fasa 83—85. (Conoille—Doble). Paris, E . 
Bouillon, 1886. (4-r. 161—490 1.) 

Grassi, Gius. Saggio intorno ai sinonimi della lingua italiaua. 
6. ediz. Torino, tip. Saleriana, (24-r. 216 1.) 60 cent. 

Grünbaum, Μ. Jüdisch-spanische Chrestomathie. Frankfurt a. Μ. 
1896. (8-r . )4Mk. 

Guimerä, Ang. La llengua Catalana-Discurso. Barcelona, 1896. 
(4-r. 42 1.) 

Hahn, L. Lo Gardacors. Provenzalische Dichtung des 14. Jahr
hunderts, aus einer Florentiner Handschrift zum ersten Male vollstän
dig veröffentlicht. I. Metrische und sprachliche Untersuchung. Marburg, 
1896. Dissert. (8-r. 30 1.) 

Hatzfeld, Α., Darmesteter, Α., Thomas, A. Dictionnaire general de 
la langue francaise du commencement du XVI. siécle jusqu'a nos jours. 
Fase. 17. Paris, 1896. Delagrave. (8-r. 2 hasábos 1265—13441.) 1 franc. 

Henze, Wilh. Ueber die bevorstehende Beform der französischen 
Orthographie durch die Académie francaise. Berlin. (Gymn. progr. 8-r. 
23 1.) 1 Mk. 

Histoire de la langue et de la littérature francaise des origine» 
ä 1900. Publiee sous la direction de L. Petit de Julleville Tome I. Moyen 
äge (des origines ä 1500). I. partié fasc. 1—6. Paris, 1896. Armand 
Colin & Co. (8-r. I—LXXX. és 1—408 1.) — Ism. Liter. Centrbl. 23. sz. 

Hosch, Dr. Sieg fr. Französische Flickwörter. Ein Beitrag zur 
französischen Lexikographie. 2 Th. Berlin, B. Gaertner, 1896. (4-r. 241.) 
1 Mk. 

3. Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (Bumäni-



348 HBLLEBKANT ÁRPÁD. 

sches Seminar) zu Leipzig, Herausg. v. Dr. Gust. Weigand. Leipzig, 
J . A. Barth, 1896. (8-r. XV, 332 1.) 6 Mk. 

Ioppolo, Giov. La orthographia di Giovanni Tortelli. Catania, tip. 
di D. Mattéi, 1896. (8-r. 41 1.) 2 lira 50 e. 

Juranville, Clar. Dictées curieuses sur les difficultés, les contrastes, 
les bizarreries, les anomalies, les irrégularités et les subtiHtós de la 
langue francaise, suivies de dictées officielles données dans les examens 
de l'Hőtel de ville, á la Sorbonne et dans les départements. 4. édit. Paris, 
1896. Larousse. (16-r. 192 1.) 1 fro 50 с. 

Konjugations-Tabellen, Französische. Heidelberg, F . W. Buch
heim. 1896. (S-r. IV, 51 1.) 75 pf. 

Kressner, Adolf. Vergleichendes Elementarbuch des italienischen, 
spanischen, portugiesischen. Mit praktischen Übungen. Leipzig, 1896. 
Benger, (8-r. 206 1.) 4 Mk. Ism. Beyer A. Lovera, B. Neuere Sprachen 
IV. köt. 313 1. 

Krön, R. Le petit Parisien. Pariser Französisch. Ein Fortbildungs
mittel für diejenigen, welche die lebend. Umgangssprache auf allen Ge
bieten des iägl. Verkehrs erlernen wollen. Nebst e. systemat. Frageschule 
als Anweisung zum Studium. 2. Aufl. Karlsruhe, Bielefeld, 1896. (12-r. 
VIII, 151 1.) 2 Mk 20. Ism. Tobler, Arch. f. d. Stud. d. neu. Sprachen. 
97. köt. 451. 1. 

Levy, Emil. Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichti
gungen u. Ergänzungen zu Baynourds Lexique roman. 6. Heft. (2. Bd. 
129—256 1.) Leipzig, Beisland (8-r.) 4 Mk. 

Livet, Ch. L. Lexique de la langue de Moliere. Tom. I. A—С. 
IL D—L. Paris. 1896. (8-r. 532, 666). 

Lotsch, Dr. F. Wörterbuch zu den Werken Zola's und einiger 
anderer moderner Schriftsteller. (Nachtrag zu Sachs-Villate's Wörter
buch). Greifswald, J. Abel, 1896. (8-r. 24 1.) 60 pf. 

Mähliss, I. Frdr. Französischer Vokabel-Schatz. Geordnet nach 
den Accenten und dem Geschlecht der Hauptwörter. Halle, С. H. Kaem-
merer & Co. 1896. (8-r. 34 1.) 60 pf. 

Martin, Dr. Karl. Konversationsunterricht im Italienischen. 
9. 10. Heft. (III. Bd.) Italienische Sprachlehre. Im Anschluss an den 
Sprachstoff in Esercizi per le legioni di conversazione italiana secondo i 
quadri di Hoelzel. Mit vollständ. Wörterbuch. Giessen, E. Both. 1896. 
(8-r. IV, 93 1.) 80 pf. 

Meder, Franz. Zur französ. Satzlehre. (Stolpi gymn. prog.) 1896. 
(8-r. 32 1.) 

Meurer, Karl. Sachlich geordnetes französisches Vocabularium 
mit Phraseologie und Sprechübungen über Vorkomnisse des täglichen 
Lebens. Anleitung zum französisch Sprechen. Berlin, Herbig, 1896. 
(8-r. XII, 151 1.) 1 Mk 80. Ism. Schultze, 0 . Arch. f. Stud. d. neu. Spr. 
97. köt. 192 1. 

Meyer; Adolf. Formenlehre und Syntax des französischen und 
deutschen Thätigkeitswortes. Hannover, Cruse, 1896. (8-r.) 3 Mk. 

Michaelis, H. Neues Wörterbuch der portugiesischen und deut
schen Sprache. 2 Theile 4. Aufl. Leipzig, Brockhaus, 1896. (8-r. IX, 737 
es V, 573 1.) 15 Mk. 

Michaelis, H. Neues Taschen-Wörterbuch der italienischen und 
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deutschen Sprache. 2 Theile 2. Aufl. Leipzig, Brockhaus 1896. (8-r. VL 
484, és V, 540 1.) 6 Mk. 

Michel, Mai'. Notions élémentaires de grammaire historique de la 
langue francaise, rédigées conform, aux derniers programmes. 5. edit. 
Paris, 1896. Belin fréres (12-r. TV, 146 1.) 

Monseur, Eug. L' orthographe wallone. Liege, Vaillant-Carmanne. 
1896. (12-r. 52 1.) 75 cent. 

Mussafia, Adolf. Zur Kritik und Interpretation romanischer 
Texte. Ein Beitrag. Wien, Gerold, 1896. (8-r. 36 1.) 50 kr. 

Neufeld's Sprachführer für Haus und Beiee. Französisch. Enthalt . 
die Hauptregeln der Aussprache und französ. Grammatik, sowie eine 
reiche Sammlung von nützlich. Gesprächen, nebst eingeordnetem syste-
mat. Vokabular. 4. verm. u. verb. Aufl., besorgt von Dr. G. Glanz, 
Berlin, Neufeld u. Henius. 1896. (16-r. VIII, XXXII, 242 1.) 1 Mk. 

Neufeld's Sprachführer für Haus und Beise. Italienisch. Enthalt . 
eine kurzgefasste Grammatik, sowie eine reiche Sammlung von nützl. 
Gesprächen nebst eingeordnetem systemat. Vocabular. 3. verm. u. 
verbess. Auflage, besorgt von Dr. H. Boskoschny. Berlin, Neufeld u. 
Henius, 1896. (16-r. XXXIX, 240 1.) 1 Mk. 

Neufeld's neue fremdsprachliche Taschenwörterbücher. Franzö
sisch-Deutsch und Deutsch-Französisch. Für den Privat-, Kontor- u . 
Schulgebrauch von Dr. Bernh Klein. 6. Aufl. 2 The. Berlin, Neufeld u. 
Henius, 1896. (16-r. 566, 612 hasáb) 2 Mk. 

Nitti, Fr. II dialetto di Bari. Parte I. (Vocalismo moderno). Mi
lano, Bern, di Bebeschini. (8-r. 16 1.) 

Oesterreicher, Jos. Beiträge zur Geschichte der jüdisch-französi
schen Sprache und Literatur im Mittelalter. Czernowitz, H. Pardini, 
1896. (8-r. 32 1.) 2 Mk. 

Pajello, Lu. Dizionario vicentino-italiano e italiano-vicentino, pre-
ceduto da osservazioni grammaticali e da regole di ortográfia applicata. 
Parte L Dizionario vicentino-italiano. Vicenza, Brunello e Pastorio, 1896. 
(8-r. XXI, 320 1.) 

Penalver, Juan. Diccionario de la rima. N. ed. corr. con arreglo 
á la orthografia de la Acad. esp. Paris, Garnier, 1896. (32-r. 655 1.) 

Reynard, Clara. Una velhada, poeme en vers montpellierains. 
Précédée d'une note sur le sous-dialecte de Montpellier, par Alph. 
Boque-Ferrier. Montpellier, Hamelin fréres, 1896. (8-r. 20 1.) 

Rigutini, Gius. u. Bulle, Osk. Neues italienisch deutsches und 
deutsch-italienisches Wörterbuch. I. Bd. Italienisch-deutsch. Leipzig, 
B. Tauchnitz, 1896. (G-r. XII, 916 1. 9 Mk. 

Rinfret, Raoul. Dictionnaire de nos fautes contre la langue fran
caise. Montreal, Cadieux, K. Dóromé (12-r. VII, 306 1.) 

Rink, Otto. Die Konjugation der französischen Zeitwörter. Eine 
nach Begeln und Lautgesetzen geordnete übersichtl. Darstellung aller 
Unregelmässigkeiten, nebst e. Anhang Konjugations-Tabellen zusam
mengestellt zur leichten u. gründl. Erlernung der französ. Verben. 
Braunschweig, Selbstverl. 1896. (8-r. 68 1.) 2 Mk. 

Rogez, P. et Berlitz, M. D. Littérature francaise, avec extraits et 
exercises. Berlin, S. Cronbach, 1896. (8-r. 246 1.) 5 Mk. 

Rolla, Pietro. Note di dialettologia e toponomia italiana. Bossano, 
Ang. Palazzi. 1896. (8-r. 47 1.) 
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Rydberg, Gust. Zur Geschichte des französischen —э. I. Die Ent
stehung des з-Lautes. Upsala, Almqvist & Wiksell, 1896. (8-r. 67 1.) 

Sauer, Carl M. Grammaire espagnole. Corrigé des thémes et ver
sions. 3. edit. Heidelberg, J. Gross. 1896. (8-r. III, 55 1.) 1 Mk 60. 

Scartazzini, G. A. Enciclopedia dantesca: dizionario critico e 
ragionato di quanto concerne la vita e le opere di Dante Alighieri. Vol. 
I . A—L. Milano, Hoepli, 1896. (16-r. VIII, 1169 1.) 12 lira 50. 

Schumann, Paul. Französische Lautlehre für Mitteldeutsche ins
besondere für Sachsen. Ein Hilfsbuch für den Unterricht in der französ. 
Aussprache. 2. veränd. Aufl. Leipzig, B. G. Teubner, 1896. (8-r. IV, 
42 1.) 1 Mk. 

Staaff, Erik. Le suffixe -arius dans les langues romanes. These 
pour le doctorat. Upsala. 1896. (8-r. 159 1.) 

Tiktin, Dr. H. Eumänisch-deutsches Wörterbuch. I. Lfrg. Buka
rest, 1896. (VHI, 1—64 1.) 1 Mk. Ism. Liter. Centrbl. 20. sz. 

Timmermans, Adr. Etymologies comparées de mots francais et 
•d'argot Parisien entiérement inédites et précédées d'un essai de Syn
these du langage, 1. livr. Paris, Klincksieck 1896. (8-r.) 6 fr. 50 с 

Toldo, Pietro. La lingua nel teatro di Pietro Larivey: ricerche ed 
osservazioni. Imola, Ign. Galeati, 1896. (8-r. 36 1.) 

Va'isse, Emilio F., Hoyos Félix, Echeverria i Reyes, Anibal. Glos-
sario de la langua Atacamena. Santiago, Cervantes 1896. (8-r. 36 1.) 

Vocabolario degli accademici della Crusca. V. impressione Vol. 
VIII, fasc. 3. Firenze, Le Monier. 1896. (4-r. 481—720 1.) 

Vocabolario (Nuovo) della lingua italiana. Disp. 46—47. Firenze 
Μ. Celliui i. 0. 1896. (8-r. 409—507. 1.) 

Wagner, H. Bepetitorium in Fragen und Antworten über die 
wichtigsten unregelmässigen Verba der französischen Sprache nebst 
100 gemischten Beispielen unter Hinzuziehung der Composita. Canstatt, 
G. Hopf. 1896. (8-r. 14 1.) 50 pf. 

Weill, L. Französische Grammatik 26—29. Lfrg. Stettin, Her-
reke & Co. 1896. ä 75. pf. 

Latin és görög nyelv. 

Aeschinis orationes. Post Fr. Frankium curavit Friedr. Blase. Edit, 
maior aucta indice verborum a. S. Preuss confecto. Lipsiaa, Teubner, 
1896. (8-r. XV, 5221.) 8 Mk. Az index verborum a 333—522. lapig 
terjed. 

Ballas, Ε. Specimen lexici Corneliani. Pars I. Fraustadt, 1896. 
(Progr.) (4-r. 16 1.) 

Benseler, Gust. Ed. Griechisch-deutsches und deutsch-griechisches 
Schul-Wörterbuch. I. Griechisch-deutsches Wörterbuch. 10. Aufl. Von 
Dr. Ad. Kaegi. Leipzig, Teubner, 1896. (8-r. X, 920 1.) 6 Mk. 75 pf. 

Bergmüller, Ludw. Zur Latinität der Briefe des L . Munatius 
Plancus an Cicero. (Begensburgi gymn. progr.) 1896. (8-r. 26 1.) 

Blass, Friedr. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 
Göttingen, Vandenhoek & Buprecht, 1896. (8-r.) 5 Mk 40 pf. 

Burnet, J. Greek rudiments. London, 1896. Longmans. (8-r. 
388 1.) 5 sh. 
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Burnouf, Ε. Petit mamiéi pour la prononciation du grec. Paris, 
1896. Impr. Nat. (21 1.) 

Burton, E. D. Syntax of the moods and tenses in New Testament 
Greek. 2. ed. revised and enlarged. (Chicago). London, 1896. (12-r.) 
7 sh. 6 d. 

Catapano, Fr. Un po' di filológia о ragionamento intorno all' 
esistenza degli aoristi nella lingua latina, alia distinzione dei perfetti in 
primi e secondi ed all' ampliamento del tema in ambidue i tempi. Lan-
ciano, Eocco Carabba. 1896. (8-r. 20 1.) 

Clugnet, L. Dictionnaire grec-francais des noms liturgiques en 
usage dans l'église grecque. Paris, Picard, 1896. (8-r. X, 188 1.) 6 frc. 
Ism. Pisani. Polybibl. Avr. 

Corredera, B. G. ^Ptaolofia. μιχρά, ό elementos fundomentales 
eomparados en la lenguas clásicas griega у latina. Madrid, 1896. Murillo. 
(4-r. 79 1.) 2 pes. 

Czyczkiewicz, Andr. De dativi usu Taciteo. Brody, F. West, 1896. 
(8-r. 27 1.) 1 Mk. Eövid ism. Arch. f. lat. Lexikogr. X. köt. 144 1. 

De la Chaux, Gustav. Der Gebrauch der Verba und ihrer Ablei
tungen bei Nepos. Theil I. Gumbinnen, gymn. progr. 1896. (4-r. 22 1.) 

de Poyen-Bellisle, Rene. The Laws of hiatus «i» in gallic popular 
latin. (Η. ésé .n.) (8-r. 111.) 

Ehrlich, Ε. Beiträge zur Latinität der Itala. (Bochlitzi realisk. 
progr.) (8-r. 36 1.) 

Egbert, J. C. Introduction to the study of latin inscriptions. Lon
don, 1896. (8-r. 506 1.) 19 Mk 20 pf. 

Filadelf, A. Ein Wort für die Einführung der neugriech. Aus
sprache in den deutschen Bildungsanstalten. Athen, 1896. 

Frenzel, J. Die Entwickelung des temporalen Satzbaues im Grie
chischen. I. Die Entwickelung der Sätze mit πριν. Wongrowitz, 1896. 
(Progr.) (30 1.) 

Frey, I. Die Thätigkeit Münsterischer Humanisten auf dem Gebiete 
der lateinischen Syntax. Münster, 1896. (Progr.) (4-r. 17 1.) 

Froelich, G. Quatenus in nominibus nominum doricorum propriis 
historici graaci formis dialecticis usi vel atticam dialecticum secuti sint. 
(Insterburgi gymn. progr.) 1896. (4-r. 23 1.) 

Frölich, K. Adverbialsätze in Caesars b. Gall. Υ—VII. 2. Theil. 
Berlin, Gaertner, 1896. (Progr.) (4-r. 20 1.) 1 Mk. 

Giles, P. Vergleichende Grammatik der klassischen Sprachen. Ein 
kurzes Handbuch für Studierende der klassischen Philologie. Autoris. 
deutsche Ausgabe, besorgt von Joh. Hertel. Leipzig, Beisland, 1896. 
(8-r.) 9 Mk. 

Giri, Jacobus. De locis qui sunt aut habentur corrupti in Catulli 
carminibus. Vol. I . Augustas Taurinorum, H. Loescher, 1896. (8-r. 289 1.) 

Giussani, Gar. La questione del linguaggio secondo Piatone e 
secondo Epicuro. Milano, Hoepli, 1896. (4-r. 38 1.) 1 lira 50 с. 

Hafner, Ernst. Die Eigennamen bei den lateinischen Hexametri-
kern. (Müncheni Ludwig-g}7mn. progr.) (8-r. 19 1.) 

Hahne, F. Zur sprachlichen Ästhetik der Griechen. Die Lehre von 
den Stilarten. Braunscbweig, 1896. (Progr.) (4-r. 381.) 

Hansen, Dr. Reimer. Vokabeln und erste Präparation zu Xeno-
phons Anabasis. 5. Buch. Gotha, Perthes, 1896. (8-r. 32 1.) 40 pf. 
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Hartl, Alois. Sprachliche Eigenthümlichkeiteii der Vulgata. (Eied-i 
gymn. progr.) (S-r. 21 1.) 

Heine, F. Methodische BehandluDg der Dassätze im Lateinischen. 
Kreuzburg, 1896. (Progr.) (4-r. 30 1.) 

Henry, Vittorio. Compendio di grammatica comparata del greco e 
del latino. Versioné fatta sulla quinta edizione originale francese dal 
Allessandro Arro, con correzioni dell' autore per una sesta edizione ori
ginale. Torino, Clausen, 1896. (8-г. XXVI, 383 1.) 8 lira. — Ism. Meyer 
G. Berl. phil. Wochenschr. 21. sz. — Stolz F. Neue phil. Eundsch. 11. 
sz. — Skutsch F . Deutsch. Lit. Ztg. 31. sz. — Ziemer, Η. Wochenschr. 
f. klass. Phil. 27. sz. 

Hidén, Carolus I. De casuum syntaxi Lucretiana. I. Helsingfors. 
(Berlin, Mayer & Müller). 1896. (8-r. XI, 122 1.) 2 Mk. — Ism. Brieger, 
A. Berl. Phil. Wochenschr. 51. sz. 

HiUert, A. De casuum syntaxi Sophoclea. Dissert, inaug. Berolini, 
1896. (8-r. 32 1.) Ism. H. G. Wochenschr. f. klass. Phil. 25. sz. 

Hoeveler, J oh. Jos. Die Excerpta Latina Barbari. IL Theil. Die 
Sprache des Barbaras. (Kölni gymn. progr.) (4-r. 29 1.) 

Judson, H. P. The Latin in English. New-York, London, 1896. 
(16-r.) 5 sh. 

Kapff. Die poetische Sprache der griechischen Tragiker zunächst 
im Anschluss an des Euripides Iphigenie in Tauris. (Cannstatti gymnas. 
progr.) (8-r. 14 1.) 

Kretschmer, Paul. Einleitung in die Geschichte der griechischen 
Sprache. Göttingen, Vandenhoeck & Euprecht, 1896. (8-r. IV, 428 1.) 
10 Mk. —Ism.Henry. Eevue crit. 24.sz.—E. M. Liter.Centralbl.30. sz.— 
Uhlenbeck. Museum IV, 7. — Wackernagel, J. Berl. Phil. Wochenschr. 
44. sz. — Schrader 0. D. Lit. Ztg. 49. sz. 

Krieger, E. Die Präpositionen ine und προς in Xenophons Ana
basis und im griechischen Unterricht. Gumbinnen, 1896. (Progr.) 
(4-r. 21 1.) 

Krohn, J. Eepetitionstabellen zur lateinischen Grammatik. (Das 
Verbum). Breslau, 1896. Koebner. (8-r. 58 1.) 80 pf. 

Lange, J. Zu den neuesten Schulausgaben von Caesars bellum gal-
licum. Neumark, 1896. (Progr.) (4-r. 31 1.) 

Lattmann, Dr. Herrn. De coniunctivo latino. Nordhausen, 1896. 
(Göttingen, Vandenhoek & Euprecht). (8-r. 48 1.) 1 Mk. 

Lattmann, Julius. Geschichte der Methodik des lateinischen Ele
mentarunterrichts seit der Eeformation. Eine spezialistische Ergänzung 
zur Geschichte der Pädagogik. Göttingen, Vandenhoek & Euprecht, 
1896. (8-r.) 8 Mk. 

Lautensach, Dr. Grammatische Studien zu den griechischen Tra
gikern und Komikern. I. Personalendungen. Gotha. (Progr.) 1896. (4-r. 
32 1.) 80 pf. 

Lindsay, W. M. A short historical latin grammar. Oxford, Claren
don Press. 1896. (8-r. 214 1.) 5 sh. 6 d. 

Mitsotakis, Johs. K. Chrestomathie der neugriechischen Schrift-
und Umgangssprache, Zusammengestellt und mit erläuternden Anmer
kungen und biogr. Notizen versehen. Berlin, W. Spemann, 1896. (8-r. 
IX, 360 1.) 16 Mk. 
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Muller, Η. С. Beiträge zur Lehre der Wortzusammensetzung im 
Griechischen, mit Excursen über WortzusammenStellung im Indoger
manischen und in verschiedenen anderen Sprachfamilien. Leiden, 1896. 
Sijthoff. (8-r. 11,59 1.) 1 f. 50 с — Ism. Stolz, F . Neue phil. Eundschau 
19. sz. — Ziemer, H. Wochenschr. f. klass. Philol. 33—34. sz. —Ulden-
beck, Museum IV. 6. 1. 

Nerz, F. Perfectum und Inrperfectum, respective Passe défini und 
Imparfait. (Nürnbergi gymn. progr.) (8-r. 31 1.) 

Neue, Fr. Formenlehre der lateinischen Sprache. I I I . Bd.: Das 
Verbum. 3. Aufl. von C. Wagener. 7—9. Lfrg. Berlin, 1896. S. Calvary. 
(8-r. 385—576 1.) a 2 Mk. — Ism. Ziemer, H. Wochenschr. f. klaes. 
Phil. 29. sz. 

Nikel, Joh. Herodot und die Keilschriftforschung. Paderborn, F . 
Schöningh. 1896. (8-r. III, 91 1.) 2 Mk. 

Nordenstam, E. Studia syntactica. I I . De structura verborum cum 
prsepositionibus compositorum quae extant apud Μ. Annasum Lucanum. 
Commentatio. Göteborg. Wald. Zachrissort, 1896. (4-r. 20 1.) 

Olschewsky, S. Tableaux synoptiques pour faciliter í'étude de la 
syntaxe latiné de J. Gantrelle. I. fasc. Gand, 1896. 

Otte, Heinr. Wortwiederholungen bei Sophokles. Berlin, R. Gaert-
ner, 1896. (4-r. 26 1.) 1 Mk. 

Pavanello, Ä. F. I verbi latini di forma particolare nel perfetto e 
nel supino, con indice alfabetico di dette forme. Milano, 1896. (8-r. VI, 
215 1.) 1 Mk 50 pf. 

Peters, K. Schulwörterbuch zu Virgils Aeneis. Gotha, 1896. Perthes. 
(8-r. VIII, 214 1.) 2 Mk 50 pf. 

Peyronel, B. Uso del congiuntivo in Lucano, Parte I. (Congiuntivo 
indipendente). Catania, Nicol. Giannotta. 1896. (8-r. 57 1.) 2 lira. 

Pitman, Η. Greek conjunctions. London, 1896. Rivingtou, Per-
cival & Co. (8-r. 54 1.) 2 sh. 

Quicherat,L. Dictionnaire francais -latin, tiré des auteurs classiques 
latins pour la langue commune, des auteurs spéciaux pour la langue 
technique, des Peres de l'Eglise pour la langue sacrée et du glossaire de 
Du Cange pour la langue du moyen age. Nouvelle edition (3-е tirage), 
revisée, corrigée et augmentée de noms historiques et géographiques par 
Ε. Chatelain. Paris, 1896. Hachette. (8-r. XXII. 1, 553 1.) 9 fr. 50 с 

Rabany, С La pronunciation du grec. Extr. de la Bevue generale 
d'administration. Nancy, 1896. Berger-Levrault. (8 1.) 

Reinhardt, K. Lateinische Satzlehre. Berlin, Weidmann, 1896. 
(8-r. XI, 197 1.) 2 Mk 40 pf. — Ism. Müller, Fr. Berlin. Philol. Wochen
schr. 38. sz. 

Renel, C. Compositorum grsecorum quorum in ΣΙ prior pars exit 
de origine et usu. (These). Lyon, 1896. (8-r. 117 1.) 

Ritchie, F. Easy greek grammar papers. London, 1896. Long
mans. (12-r. 114 1.) 1 sh. 6 d . 

Ritchie, F. Easy continous latin prose. London, 1896. Longmanns. 
(8-r. 208 1.) 2 sh. 6 d. 

Roosen, A. De quarundam verbi et adjectivi formarum usu Plau-
tino Annaeano. Bonn, 1896. (Progr.) (4-r. 32 1.) 

Sachs, Dr. Herrn. Wörterschatz zu Xenophons Anabasis. 4. Heft. 
Buch IV. 2. Aufl. Berlin, Th. Fröhlich. 1896. (8-r. 32 1.) 50 pf. 
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Scharnayl, Joh. De Arnobii maioris latinitate. Part. II. (Görzi 
gymn. progr.) (8-r. 40 1.) 

Schmid, Dr. Wilhelm. Der Atticismus in seinen Hauptvertretern 
von Dionysius von Halikarnass bis auf den zweiten Philostratus dar
gestellt. IV. Bd. Stuttgart, 1896. Kohlhammer. (8-r. II , 734 1.) 15 Mk. 
Ism. B. Lit. Centralbl. 4-3. sz. 

Schmidt, Dr. K. E. Vokabeln und Phrasen zu Сазяагв bellum Gal-
licum, nebst kurzen Anweisungen zum Uebersetzen. XII. Heft, VII. 
Buch, Kap. 32—62..Königsberg, F. Beyer, 1896. (8-r. 28 1.) 30 pf. 

Schoener, C. Über ein Gesetz der Wortstellung im Pentameter des 
Ovid und über die Bedeutung der Cäsar für den Satzton. Erlangen, 1896. 
(Progr.) (8-r. 31 1.) 

Schwab, Otto. Historische Syntax der griechischen Comparation in 
der klassischen Litteratur. I I I . (Schluss) Heft. Des besonderen Theiles 
HI. u. IV. Abschnitt. Würzburg, Stuber, 1896. (8-r. X, 205 1.) 6 Mk. — 
Ism. M—r G. Lit. Centrbl. 31. sz. — Dyroff, A. Deutsch.Lit. Ztg. 33. sz. — 
Ziemer, H. Wochenschr. f. klass. Phil. 38. sz. — Stolz, Fr. Berlin. Phil. 
Wochenschr. 30. sz. 

Seeger, H. Elemente der lateinischen Syntax mit systematischer 
Berücksichtigung des Französischen. Wismar, Hinstorff. 1896. (8-r. VIII, 
270 1.) 2 Mk 40 pf. 

Sewera, Ernst. Zu den Verbalformen der griechischen Schulgram
matik. Ried. 1896. (8-r. IV, 32 1.) 

Spandl, J. Der Ablativus absolutus und sein Verhältniss zum 
gewöhnlichen Ablativ. Gayn, 1896. (Progr.) (8 r. 11 1.) 

Stacey, S. G. Die Entwickelung des livianischen Stils. Leipzig, 
1896. Teubner. (8-r.) Ism. E. Z. Liter. Centrbl. 31. sz. 

Steinzel, Theodor. Scheideformen im Latein. (Potschkau gymn. 
progr.) 1896. (4-r. 27 1.) 

Stoff, Leop. Matth. El. Kurzgefasste theoretisch-praktische Gram
matik der lateinischen Kirchensprache. Mainz, F. Kirchheim. 1896. 
(8-r. XII, 266 1.) 2 Mk 50 pf. 

Stonrac, Fr. Ueber den Gebrauch des Genitivus bei Herodot. 
(Olmützi gymnas. progr.) (4-r. 22 1.) 

Suhle, B. Vollständiges Wörterbuch zu Xenophons Anabasis. 2. 
Auflage. Breslau, 1896. Kern. (8-r. VIII, 184 1.) 1 Mk 50 pf. 

Sydow, Konrad. Zum Gebrauch von oder bei Plautus. (Stettini 
gymn. progr.) 1896. (4-r. 26 1.) 

Tod, A. H. & Longworth, F. D. Passages for unseen tnmslatin: 
Latin and greck. London, 1896. Longmans. (8-r. 278 1.) 3 sh. 6 d. 

Weise, F. O. Les caracteres de la langue latiné. Traduit de l'alle-
mand par F. Antoine. Paris, 1896. С Klincksieck. (12-r. V, 300 1.) 

Wesener, Dr. P. Paradigmen zur Einübung der griechischen For
menlehre, im Anschluss an das griechische Elementarbuch des Ver
fassers zusammengestellt. 3. Aufl. Leipzig, Teubner. 1896. (8-r. IV, 
76 1.) 1 Mk. 

Weyel, Friedrich. Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs im 
Ormulum. Meiderich-i realisk. ért. 1896. (58 1.) 

Winterfeld, Paid ν. Beiträge zur Quellen- und Textkritik der 
Wetterzeichen Aviens. Berlin, Weidmann, 1896. (8-r. 28 1.) 1 Mk. 
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Zingg, Ed. Die Elemente der lateinischen Formenlehre und Syn
tax. Basel, 1896. B. Schwabe. (8-r. 2t 1.) 65 pf. 

Más indogermán nyelvek. — Indogermán nyelvhasonlítás. 

Ceci, L. Oapitoli scelti di fonológia indogermanica. Serie I. Roma, 
1896. Loescher. (8-r. 120 1.) 3 lira. 

Geiger, Willi, u. Kuhn, Ernst. Grundriss der iranischen Philologie. 
Unter Mitwirkung von F. A. Andreas, u. A. heraus». 2. Bd. I. Lfr. 
Strassburg, Trübner, 1896. (8-r.) 8 Mk. 

Gillies, Η. Cameron. The elements of Gaelic grammar: based on 
the work of Al. Stewart. London, Nutt. 1896. (8r-.) 3 sh. 6 d. 

Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde. 
Herausg. v. Geo. Bühler. I. Bd. 6. Heft. Yedische u. Sanskrit-Syntax, v. 
J. Speyer. (96 1.) 5 Mk. — I. Bd. 11. Heft. Indische Palaeographie von 
ca. 350 a. Chr. bis ca. 1300 p. Chr. v. G. Bühler (96, IV, 1.) 18 Mk 50 pf. 
17 táblával. — III. Bd. 4. Heft. Sámkhya u. Yoga ψ. Eich. Garbe. (541.) 
3 Mk. · - III. Bd. 8. Heft. Manual of indián buddhism. By H. Kern. 
(1381.) 7 Mk. 

Grundriss der iranischen Philologie. Herausg. v. Wilh. Geiger u. 
Ernst Kuhn. IL Bd. 2 Lfr. Strassburg, K. J. Trübner, 1896. (8-r. 161 — 
320 1.) 8 Mk. 

Holder, A. Alt-celtischer Sprachschatz. 8. Lfr. Leipzig, 1896. 
Teubner. (8-r. 1793—2064 hasáb). 8 Mk. — Ism. Dottin, G. Rev. crit. 
27. sz. — Meusel, H. Wochenschr. f. klass. Phil. 35. sz. 

Kirste,J. Die alphabetische Einordnung vonAnuevära und Visarga. 
Wien, Gerold, 1896. (8-r. 24 1.) 60 pf. 

Körting, Gustav. Neugriechisch und Romanisch. Ein Beitrag zur 
Sprachvergleichung. Berlin, W. Gronau, 1896. (8-r. VI, 165 1.) 4 Mk. 

Mac Bain, AI. An etymological dictionary of the Gaelic language. 
Inverness, 1896. Northern Counties Pub. Co. (8-r. 422 1.) 10 sh. 

Nicholson, Edw. W. B. The vernacular inscriptions of the ancient, 
kingdom of Alban. Transcribed, translated and explained. London, Qua-
ritch, 1896. (XXII, 64; VIII, 90 1.) 

Pisko, Jtd. Kurzgefasstes Handbuch der nordalbanesischen Sprache. 
Wien, Holder, 1896. (8-r.) 5 Mk. 

Quellenwerke der altindischen Lexikographie. II. Bd. Das Unadi-
ganasutra des Hemachandra, mit dem selbstverfassten Commentare des 
Autors. Herausg. v. Joh. Kirste. Nebst e. Appendix, enthaltend den In
dex zum Anekärthasamgraha, V. Th. Zacharias. Bombay. Wien, A. 
Holder, 1896. (8-r. 55, 241 1.) 8 Mk 70 pf. 

Wackernagel, Jakob. Altindische Grammatik. I. Bd. Lautlehre. 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1896. (8-r. LXXIX, 344 1.) 8 Mk. 
Ism. Liebieh B. D. Lit. Ztg. 47. sz. 

Whitney, W. D. A Sanskrit grammar, including both the classical 
language, and the older dialects, of Neda andBrahmana. 3. edit. (Biblio
thek indogermanischer Grammatiken. 2. Bd.) Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
1896. (8-r. XXVI, 551 1.) 10 Mk. 

Winkler, Heinrich.' Die Sprache der zweiten Columne der drei-
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sprachigen Inschriften und das altaische. (Boroszlói gynin. progr.) 1896. 
(4-r. 42 1.) — Ism. Bng. W. Liter. Centrbl. 34. sz. 

Zupitza, E. Kritik der Lehre vom Übergang indogermanischer 
labiovelarer Geräuschlaute in germanische reine Labiale. Berlin, 1896. 
(Dissert.) (8-r. 47 1.) 

Sémi nyelvek. 

Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft. 
Herausg. v. Friedr. Delitzsch u. Paul Haupt. III. Bd. 2. Heft. Leipzig, 
Hinrichs, 1890. (8-r. 189—385 1.) 13 Mk 50 pf. 

Belot, J. B. Cours pratique de langue Arabe avec de nombreux 
exercices. Beyrouth, Imprim. cathol. 1896. (8-r. XIX, 299 1.) 5 frc. — 
Ism. C. F. S. Liter. Centrbl. 42. sz. 

Bibliothek, Keilinschriftliche. Sammlung v. assyr. u. babylon. 
Texten in Umschrift und Uebersetzung. In Verbindung mit L. Abel, C. 
Bezold, P. Jensen, F. E. Peiser, H. Winckler, herausg. v. Eberh. Schra-
der. IV. Bd. Texte juristischen und geschäftlichen Inhalts v. Fei. К 
Peiser. Berlin, Beuther u. Beichard, 1896. (8-r. XX, 323 1.) 13 Mk. 

Budge, Ε. A. W. An Egyptian reading book for beginners. Lon
don, 1896. (8-r. 6501.) 18 Mk. 

Cheikho, P. L. Commentaires sur le Diwan d'al-Hansa. Beyruth, 
1896. Ism. S. С F. Liter. Centrbl. 48. sz. 

Cheikho, P. L. La critique du language par Ibn is-Sikkit. I. Partie. 
Beirut, imprim. cathol. (N. 8-r.) 5 frc. 

Dalman, Gustaf. Aramäische Dialektproben. Lesestücke zur Gram
matik des jüdisch-palästinischen Aramäisch zumeist nach Handschriften 
des britischen Museums mit Wörterverzeichniss herausgegeben. Leipzig, 
Hinrichs, 1896. (8-r.) 1 Mk 80 pf. 

Delitzsch, Frdr. Die Entstehung des ältesten Schriftsystems oder 
der Ursprung der Keilschriftzeichen, dargelegt von —. Leipzig, Hin
richs, 1896. (8-r. VII, 239 1.) 11 Mk 50 kr. 

Delitzsch, Friedr. Assyrisches Handwörterbuch. 4. (Schluss) Theil. 
Leipzig, Hinrichs, 1896. (8-r. XX, 577—730 1.) 10 Mk 50 pf. 

Durand, A. et Cheikho, L. Elementa grammatical arabicae cum 
chrestomathia, lexico variisque notis. Pars I. Beyruth. Impr. cathol. 
(8-r.) 3 frc. 

Gerber, Dr. W. J. Die hebräischen Verba denominativa insbeson
dere im theologischen Sprachgebrauch des alten Testamentes. Eine 
lexikogr. Studie. Leipzig, Hinrichs, 1896. (8-r. IV, 250 1.) 7 Mk 50 pf. 

Gesenius, Wilh. Hebräische Grammatik, völlig umgearb. v. E. 
Kautzsch. 26. Aufl. Schrittafel. u. Facsim. der Siloah-Inschrift, bei
gefügt von J. Euting. Leipzig, Vogel, 1896. (8-r. XII, 558 1.) 6 Mk. 

Goldziher, Ign. Abhandlungen zur arabischen Philologie. I. Theil. 
Leiden, Brill, 1896. (8-r. VII, 231 1.) 7 Mk 50 pf. — Ism. M. J. de Goeje. 
Journ. Asiat. Tom. VII. 549—553 1. 

Grimme, Hubert. Grundzüge der hebräischen Accent- und Vocal-
lehre. Mit e. Anhang: Ueber die Form des Namens Jahwae, von Hub. 
Grimme. (Collectanea Friburgensia). Freiburg i/Schw. Univ. Buchh. 
1896. (4-r. XII, 148 1.) 8 Mk. 
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Holzhey, Carl. Der neuentdeckte Codex Syrus Sinaiticus unter
sucht. Mit einem vollständigen Verzeichniss der Varianten des Codex 
Sinaiticus und Cod. Curetonianus. München, Leutner, 1896. (8-r.) 5 Mk. 

Japhet, J. M. Die Accente der heiligen Schrift. Frankfurt a. M. 
Kauffmann, 1896. (8-r. XI, 184 1.) 2 Mk 50 pf. 

Karabacek, Jos. Die nivolutio im arabischen Schriftwesen. (Aus 
«Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss.») Wien, С Gerold, 1896. (8-r. 
26 1.) 90 pf. 

Landau, Dr. E. Die gegensinnigen Wörter im Alt- und Neu
hebräischen, sprachvergleichend dargestellt. Berlin, 1896. Calvany&Co. 
(8-r. 236 1.) 7 Mk. Ism. Str. H. Liter. Centrbl. 46. sz. 

Lindl, Dr. Ernest. Die babylonisch-assyrischen Praesens- und 
Praeterial-Formen im Grundstamm der starken Verba. Eine sprachver
gleichende Studie. München, H. Lukaschik, 1896. (8-r. 52 1.) 4 Mk 80 pf. 

Maclean, A. J. Grammer of the dialects of vernacular Syriac, as 
spoken by the eastern Syrians, Xc. Cambridge, Univ. Press, 1896. (8-r. 
352 1.) 10 sh. 

Marti, Karl. Kurzgefasste Grammatik der biblisch-aramäischen 
Sprache, Litteratur, Paradigmen, kritisch berichtigte Texte u. Glossar. 
(Porta linguarum orientalium. XVIII.) Berlin, Beuter & Beichard, 1896. 
(8-r. XIV, 134, 90 1.) 3 Mk 60 pf. — Ism. N. Th. Liter Centrbl. 19. sz. 

Meyer, Arnold. Jesu Muttersprache. Das galiläische Aramäisch in 
seiner Bedeutung für die Erklärung der Beden Jesu und der Evangelien 
überhaupt. Freiburg, Mohr, 1896. (8-r. XIV, 176 1.) 3 Mk. — Ism.Well-
hauser. Götting. gel. Anzeig. 265. 1. 

Muss-Arnolt, W. A concise dictionary of the Assyrian language 
(Assyrian-English-German). Part. IV. Berlin, Beuter & Beichard. (8-r. 
193—256 1.) 5 Mk. 

Nordlander, K. G. Armandus. Die Inschrift des Königs Mesa von 
Moab. Leipzig, W. Drugulin, 1896. (8-r. VIII, 63 1.) 

Peyronis Lexicon copticum. Editio iterata ad editionis principis 
exemplum. Accedunt auctaria exephemeridi aegyptiaca Berolinensi ex-
cerpfca. Berlin, Calvary, 1896. (4-r. V, XXVII, 470 1. és Auctarium III , 
20 1.) 36 Mk. 

Stbawaihi's Buch über die Grammatik. Nach der Ausgabe ν . Η. 
Derenbourg aus dem Commentar des Straf, übersetzt u. erklärt u. mit 
Auszügen aus Síráfí u. anderen Commentaren versehen v. Prof. Dr. G. 
Jahn. Mit Unterstützung der kön. pr. Akad. d. Wiss. u. der deutsch, 
morg. Ges. 11—13. Lfg. Berlin, Beuther & Beichard. IL Bd. (8-r. 97— 
224 és 49, 128 1 . ) ä 4 M k . 

Strack, Herrn. L. Abriss des biblischen aramäisch. Grammatik. 
Nach Handschriften berichtigte Texte. Wörterbuch. Leipzig, 1896. Hin-
richs. (8-r. 32, 47 1.) 1 Mk 60 pf. Ism. N. Th. Lit. Centrbl. 9. sz. 
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B R A S S A I S Á M U E L . 
1797—1897. 

Elhunyt az utolsó magyar polyhistor, a kinek egy évszázadra 
terjedő élete egyes-egyedül a tudománynak volt szentelve. Tanult 
és tanított. A tudományoknak nagyon sok ágával foglalkozott, ós 
minden, a mit írt, magán viselte az ő sajátságos egyéniségének, az 
ő eredeti eszejárásának, az ő éles itélőtehetségének a bélyegét. 

Egy tudomány volt, a mely talán leginkább vonzotta, a 
melyhez mindig vissza-visszatért, s a melynek terén a legmaradan
dóbb nyomok maradnak utána: a nyelvtudomány. Az atyja szász 
eredetű volt, az anyja székely asszony. Ettől örökölte azt az er.ős 
nyelvérzéket, a melyet meg nem ronthatott semmi idegen hatás. 
Ezzel a romlatlan nyelvérzékkel szállt síkra a nyelvújítók szer-
telenségei ellen, s ez támogatta másnemű nyelvészeti munkásságá
ban is. A vitatkozás, a szó- és tollharcz volt az ő igazi eleme, 
abban érezte magát otthonosan. Elméje inkább a bírálatra, a bon-
czolásra hajlott, mint az összefoglalásra, az alkotásra. De azért az 
ő számtalan alkalmilag elejtett elmés és elmemozdító megjegy
zésén kívül maradt utána néhány nagybecsű összefoglaló nyelvé
szeti dolgozat is, a melyeket eddig csak néhány szakavatott ember 
méltatott kellő figyelemre. Ezek a magyar mondatról, a mondat 
dualizmusáról, a szórendről és a hangsúlyról szóló dolgozatai, a 
melyeket az ő legértékesebb szellemi hagyatékának tekinthetünk, 
a melyekért a magyar nyelvtudomány művelői mindenkor nagy 
tisztelettel fogják emlegetni a BEASSAI nevet. Sz. J. 



V O L F G Y Ö R G Y . 
t 1897. szeptember 13. 

Mintha átok súlya nehezednék a magyar nyelvtudományra: 
veszteség veszteség után éri. Alighogy HUNFALVY PÁLt elhantol
tuk, már ott könnyeztünk BUDENZ JÓZSEF ravatalánál; s a két 
nagyot harmadikul csakhamar SZARVAS GÁBOR követte a sirba. És 
most ismét váratlanul gyászra virradtunk. Ismét elvesztettük 
egyikét a legjobbaknak, a kit mint tudóst tiszteltünk, mint embert 
nagyrabecsültünk és szerettünk. 

A törökbálinti szegény német földmíves fiából tüzes magyarrá 
lett VOLF GYÖRGY valóban mintaképe volt az igazságot kereső, a 
tudományért élő-haló igazi tudósnak, a ki nagy sikerei után is 
csak olyan egyszerű, szerény ember maradt, a milyen azelőtt volt. 
Végtelen szorgalma és lankadhatatlan kitartása ritka elmeéllel 
társult. A mihez hozzáfogott, azon szívvel-lélekkel dolgozott; s a 
mit éles elméjével kiderített, a mi benne erős meggyőződéssé érle
lődött, azt a polemikus éles fegyvereivel védelmezte, ha meg
támadták. De ezen éles fegyvereket nemcsak védőleg, hanem mint 
támadó is diadalmasan tudta villogtatni. A Magyar Nyelvőr har-
czias korában SZARVAS GÁBOR mellett ő volt az új orthologiának 
leghevesebb bajnoka, s abban a hatásban, a melyet e folyóirat 
elért, igen nagy része volt neki is. 

Azonban ő nem azon polemikusok közé tartozott, a kik csak 
lerontják azt, a mi lerontani való. 0 épített is. Maradandó emléket 
állított magának a Nyelvcrnléhár tizennégy kötetében, ebben a 
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páratlan gondossággal készült forráskiadásban, a melyben derék 
neje hűségesen segédkezett neki. 

A másik maradandó emlékkő az a sokat emlegetett neve
zetes tanulmánya, a melyben kétségbevonhatatlanul kimutatta 
hogy eleink a latin kiejtést és a latinbetűs írást-olvasást a velen-
czésektől tanulták. 

Ez után a betegség egy időre kivette a kezéből a tollat, de 
midőn fölépülve ismét megragadhatta, annál nagyobb hévvel 
fogott hozzá újra a munkához. A legutóbbi években szinte lázas 
munkásságot fejtett ki. Egymást követték tanulmányai: első ke
resztény téritőinkről, az egyházi szláv nyelv hazájáról (a mely 
épen ebben a füzetben fejeződik be) és a honfoglaló magyarok 
műveltségéről, a melyet a M. T. Akadémia legutóbbi közgyűlésé
ben olvasott föl, s a melyet méltán üdvözöltek nagy lelkesedéssel. 

Sokat, nagyon sokat vártunk még tőle mi fiatalabbak, a kik 
ismertük az ő tartalmas lelki világát, ismertük az ő sovinizmus nél
küli lelkes magyar voltát és irigylésreméltó munkabírását. 0 maga 
is sok tervet tartogatott elméjében arra az időre, a mikor a hivata
los gondoktól menten egészen a tanulmányainak élhet. Es ime, 
mind ennek vége! Elragadta közülünk a halál, élete delén, ereje 
teljességében, s mi szomorkodva kérdezzük: ki lép a nyomába, ki 
folytatja a munkáját ? 

De mi, a kik közel állottunk hozzája, nemcsak a tudomány 
veszteségét gyászoljuk benne, hanem gyászoljuk az embert is, az 
áldott jó szívű, a nemes gondolkozású derék embert, a hűséges jó 
barátot, a kinek elvesztése sokunknak sokáig fog fájni. 

Nyugodjék békével, és áldott legyen az emlékezete! 
Sz. J. 
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