
Ismertetések és bírálatok. 

Archív fíir slavische Phi lo logie . X I X . Bánd . 

Csak egészen röviden kivánok e kötetről szólni. Első félkötetében 
mindjárt az első czikk (Zum Kleinrussischen in Ungarn. II von OLAF 
BROCH. 1—21.) fölkölti érdeklődésünket, de fájdalom erre is ráillik, a 
mit BBOCH előbb megjelent nagyobb közleményéről mondtam (NyK. 
25 :468 ) : ugyanazon az élvezhetetlen tudákos nyelven szól, a mely 
kizárja, hogy épen rutén körökben további kutatásokra ösztönt adhatna 
értekezése. Egy ember, a ki így í r : «Sie sprechen hier einen deutlichen 
ungerundeten öac/í-Laut, den ieh als mid-back, dabei als unbedingt nar-
row ansetzen möchte» (3. ].), az okvetetlen elriasztja épen azokat az 
olvasókat, a kiktől első sorban várhatnánk egyes finom részletkérdés
ben helyreigazító vagy kibővítő fölvilágosítást. Mi ezt annál inkább 
sajnálhatjuk, mert BROCH kutatásai különben ránk magyarokra nézve 
fölötte érdekesek és új kutatások kiinduló pontjaiul szolgálhatnának. 
E második, most közzé tett rés.íből kitűnik, hogy BROCH mind nagyobb 
körben vizsgálja a rutén nyelvjárásokat és hogy figyelme a ruténekkel 
egy területen élő keleti tótságra is kiterjed. Hogy erre különben mennyi 
oka volt, azt hadd mutassa a mostani közlemény egy helye, a melyet 
érdekességénél fogva teljesen kiírok : «In der kurzen Einleitung zu 
meiner ersten Abhandlung wurde nach den Worten BÉPAY'S der slova-
kiscM Einfluss berührt. Dass dieser Einfluss stark ist, wird Einem 
leieht erklárlich beim Aufenthalte in der Gregend. Unbedingt reprásen-
tiren námlich die Slovaken durchgehends einen in der Cultur fortge-
schritteneren, dazu den energischeren Stamm. lm Gefühle dieser That-
sache haltén die Lente es wirklich öfters für «íeiner» zu slovakisiren, 
wenngleich die Dorftraditionen sich dagegen stráuben. Der Pfarrer 
hatte meinen neuen Grewáhrsmánnern aufgetragen, sie sollten nur wie 
Busnaken im Dorfe sprechen . . . .» (17. 1.). 

A többi értekezéseken gyorsan végig mehetünk. Említést érdemel 
JIRECEK kitűnő értekezése Der ragusanische Dicliter Sisko Mencetic, geb. 
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1457, f 1527), a melyben egyebek közt a ragusai életet ecseteli a XV. 
század második felében, és LoRENTznek a lengyel orrhangzókról szóló 
tartalmas dolgozata (132—167). Az utolsó értekezés a legrégibb horvát
országi nyomdáról szól és a Magyar Könyvszemlében megjelent nagyobb 
•értekezésem kivonata, 

Erre következik jAGicnak egy hosszabb könyvismertetése, a mely 
tele van ránk nézve érdekes megjegyzésekkel. JAGIC egy orosz munkát 
mutat be, a melynek szerzője FILEVIŐ a magyarországi és erdélyi szláv 
helynevek egész sokaságát idézi, hogy belőlök nem mindig helyes kö
vetkeztetéseket vonjon le. Hogy csak egyet említsek, JAGIC konstatálja, 
hogy a sokat emlegetett Tsierna folyónóv, a mely már római időből isme
retes és a melynek a testestűi lelkestül szlávnak látszó Cserna felel meg, 
oly annyira magában áll annyi meg annyi egy időben följegyzett "nem 
-szláv helynév közt, hogy méltán gondolkodóba eshetünk rajta (236. 
s k. 1.). Egy másik helyhez egy megjegyzést szeretnék fűzni. JAGIC a 
237. 1. ezt mondja: «Einige klar vorliegende Ortsnamen aus diesen Gre-
bieten, wie Lunkavet, Lunkoj, Dambovita, Dumbrava, Pestere, Szlatina. 
Zlata -— ich wáhle sie aus dem Werke selbst auf S. 184—188 heraus — 
sprechen deutlich für die einstigo Niederlassung und Anwesenheit sol-
cher Slaven in diesen Orten, die n i c h t zum russischen Zweig gehör-
ten». Valamennyi itt említett helynév közt legérdekesebb a Pestere név, 
mert sí-je egészen speciális ismertető jel és bolgáros nyelv hatására vall. 
De vájjon e névből szabad-e most már, mondjuk p. o. azt következ
tetni, hogy Erdélyben ilyen vagy olyan szláv törzsre találtak a délről 
odanyomuló románok ? *) Semmikép sem. Hiszen a pestere (pesterá) 
él a román nyelvben mint a p p e 11 a t i v u m is és barlangot jelent a 
román nyelvben is csak úgy mint a megfelelő szláv szók, tehát még ha 
nem is találnánk semmi más román területen Pestere nevű helységet, 
még akkor sem bizonyítana az Erdélyben található Pestere helynév sem
mit sem. Ha egy-egy Erdélyben található román község szláv nevet 
visel, első teendőnk, meggyőződni arról, nem él-e az illető név a román 
nyelvben mint appellativum, második kötelességünk pedig körültekin
teni, nem találjuk-e ezt a nevet más románoktól lakott területen is, 
Tnert tudva levő dolog, hogy a helynevek gyakran a vándorló .csapatok -

*) JAGIC, igaz, nem beszól csak Erdélyről, hanem Erdélyről ós a szom-
• szédos területekről, a hol románok laknak, de ez természetesen nem vál
toztat semmit sem az általános elven, a melyet e példából kiindulva, főnt 
fejtegetek. Tiszta román községet, a melynek neve Pestére, hármat találok 
a magyarországi helységnévtárban; egyet Fogaras-, egyet Hányad- és 
egyet Biharmegyében, de ide tartoznak az identikus Pesfera ós Pestijére is, 
& melyek tiszta oláh falvak. 

30* 
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kai együtt vándorolnak, nem lehetetlen tehát, hogy Erdélyben nem egy 
román község szláv eredetű nevében csak az előbbi hazában hátra
hagyott lakóhely nevének föltámadását kell látnunk. En tehát még 
élesebben szeretném hangsúlyozni, mint maga JAGIÓ is épen ebben az 
ismertetésben több helyen teszi, hogy helynevekből csak a legnagyobb 
körültekintéssel és óvatossággal lehet helyes eredményeket kiolvasni. 

A FILEVIC könyvéről írt ismertetés után figyelembe ajánlom nyel
vosztályaimnak még a Bibliographischer Bericht ez. fejezettől az 1. ós 
2. számot (269—278. 1.), a melyek bizonyos kapcsolatban állanak az 
előbb említett ismertetéssel, a mennyiben JAGIÓ itt is érinti a szlávok 
legrégibb történetét. Figyelemre méltó, hogy JAGIÓ az ismertetésekben 
két helyen is (273. és 276. 1.) óva inti a kutatókat, hogy a dialektícus 
tanulmányoknál ne tapadjanak mindig csak a hangtani tünemények 
leírásán, «Man lasse, mondja a 276. 1., nicht ausser. Acht, dass bei der 
Feststellung der dialektischen Eigenthümlichkeiten nicht bloss Laute, 
sondern auch Formen, ferner noch die Syntax und das Lexicon ein 
grosses Wort mitzusprechen habén. Leider sind unsere Forschungen, 
mit ganz geringen Ausnahmen, fást immer nur auf die Hervorhebung 
lautlicher Eigenthümlichkeiten beschránkt. Das ist eine Einseitigkeit, 
die man schon lángst hátte aufgeben müssen». — A következő lapon 
JAGIÓ a tót nyelvnek a csehhez való viszonyáról beszél és igen szépen 
fejtegeti, hogy a csehektől független tót irodalom a szellemi erők szót
forgácsolására vezet. Ki tagadná, hogy ebben egy magasabb, ideális 
szempontból tekintve a dolgot, igaza van a kiváló tudósnak, másrészt 
érthető, ha mi magyarok a két irodalom összeolvadását sem nem kivan-
juk, sem nem tartjuk a tótokra nézve üdvösnek, mert ez a tót intelii-
gentiát könnyen elidegeníthetnó hazájától ós legközelebbi vérrokonai
tól, a mi mindenképen baj volna rája nézve csak úgy, mint ránk nézve. 

A szóban levő ismertetés legvégén (278. 1.), JAGIÓ azokra a mél
tatlan támadásokra czóloz, a melyekben részesült, mert tavai a delegá-
czióban a boszniai kormány eljárását helyeselte, hogy a sok tekintetben 
kényelmetlen horvát vagy szerb *) név elkerülése végett bosnyák-n&k 
nevezi az occupált területen" beszélt nyelvet. A ki érdeklődik a kérdés 
iránt ós némi fogalmat akar arról szerezni, hogy a bosnyák nyelv-féle 
elnevezésnek mily régi múltja és milyen nagy, sokaktól nem is sejtetett 
belső jogosultsága van, az olvassa el JAGIÓ épen most megjelent kis érte-

*) A szerb szó Boszniában identikus a «görögkeleti*-vei, tehát már 
azért sem lehet a vegyes vagy más vallású népiskolában használni. A gym-
nasiumban különben hivatalból is beszélnek szerb-horvát nyelvről és szerb-
horvát irodalomról. 
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kezesét (Die Aufgaben der Erforschung der südslavisehen Dialekte. 
Anzeiger der phil. hist. Cl. 1897 Nr. XI. Wien\ 

Végre hadd mutassak rá még JIEECEK egy kis czikkecskéjére, a 
melyben MILETIC, a szófiai főiskola jeles tanárának, egy ránk nézve 
fölötte érdekes dolgozatát ismerteti (309. s k. 1.). MILETIC, a kinek újabb 
értekezései igen közelről érdekelnek bennünket (megjelentek a bolgár 
közoktatásügyi minisztérium Sbornik ez. kiadványának IX. és XIII. kö
tetében és szólnak a dáko-románokról és az erdélyi bolgárokról, jelesen 
a csergedi és brassói telepekről, és részben egészen meglepő világot 
•derítenek a fölvetett kérdésekre), egyebek közt a bánáti bolgár telepeket 
is meglátogatta. JIRECEK az ezekről írt értekezését ismerteti röviden. 

A második félkötetben jóval kevesebb az. általános érdekű, mint 
rendesen, a mi abban leli magyarázatát, hogy szellemes szerkesztője egy 
nagyobb munkán dolgozván, kihagyta belőle a különben olyan érdekes 
és sokoldalú bibliographiai részt. 

Nyelvészeti értekezést találunk egy nagyot (FRIEDBICH LOBENTZ : 
Die polnischen Nasalvokale 338—379) és-egy pár kisebbet. Ez utóbbiak 
közül a félkötet legelején áll a boldogult ŰBLAKnak egy pár apró czik-
kecskóje (Kleine grammatische Beitráge 321—338). Különös figyelmet 
érdemel ezeknek legelseje : Slovenisehes dl und südslavisches vy. 

A kik azt hiszik, hogy a szláv nyelveket két nagy csoportba lehet 
osztani, egy nyugatira és egy délészakira, azok első sorban arra hivat
koznak, hogy a nyugati szláv nyelvekben d egy rákövetkező l előtt 
megmaradt, míg a délészaki szláv "nyelvekben nyomtalanul e l tűnt : a 
cseh modliti-nek (imádkozni), a lengyelben és lauzitzi szerbben módiié 
felel meg, míg az ószlovén, horvát, szerb, újszlovén nyelvben moliti, az 
oroszban molití alakot találunk, a bolgárban a praesens (infinitivusa 
már nincs!) mólja, molin stb. De az újszlo vénben épen nem ritka a 
modliti alak sem és OBLAK kimutatja, hogy régebben a dl-es kiejtés a 
szlovénben még nagyobb területet foglalt el, mint ma. 

A vy- «ki-» igekötő OBLAK czikkében úgy került össze a rfi-lel, 
hogy a vy-t is gyakran egyes nyelvcsoportok jellemző vonásának nézték. 
Az orosz VOSTOKOV egyebek közt erre a vy-ve is hivatkozik, hogy ki
mutathassa, hogy az orosz nyelv közópállást foglal el a nyugati ós déli 
szláv nyelvek közt : nyugati szláv nyelvekben, t, i. a magyar ki- igekötő
nek vy- felel meg, a, déli szláv nyelvekben ellenben iz-, az orosz hasz
nálja mind a kettőt. De úgy mint a csehben megtaláljuk az iz- igekötő
nek gyér nyomait, úgy másrészt a vy- igeköto kimutatható a szlovének
nél és a horvát cu-nyelvjárásban is (1. a zenggi glagolita misekönyvről 
i r t értekezésemet, Magyar Könyvszemle 4:233). 

És most már, kihagyva minden mellékes részletet, összeállítom 
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röviden a végső consequentiákat, a melyeket OBLAK a fölsorolt tények
ből a 327. és 328. 1. levon : «Die letzten Ausláufer von vy auf südslavi-
schem Boden reichen in das kroatische Küstenland und auf die Insel' 
Yeglia Es ist mir (deshalb) nicht ganz ausgeschlossen, dass einst 
auf südslav. Sprachgebiet vy verbreiteter war als in der Gegenwart 
Dieser versprengte Splitter und modliti erhárten neuerdings die auf 
slavischem Sprachgebiet wohlbekannte Thatsache, dass vereinzelte Bei-
spiele mancher Spracherscheinung weit über das Gebiet der Masse de r 
anderen Beispiele verbreitet sein können Ist es reiner Zufall, 
dass gerade die nordwestlichen slovenischen Dialekte, die dem böhmi-
schen Sprachgebiet am náchsten liegen, mit dem Böhmischen in der 
Behandlung der Lautgruppe dl und bezüglich des vy übereinstimmen ? 
. . . . . Wer sich nicht zu den gláubigen Bekennem eines solchen Min
den Zufalles záhlen will, wird sich zu der Annahme bequemen müssen r 

dass zwischen der Einwanderung der Slovenen und der übrigen südsla-
vischen Stámme in die Alpen- und Adrialánder und der Occupation der 
von den Böhmen und Slovaken bewohnten Gebiete ein Zusammenhang 
besteht». — Nem követem OBLAKOÍ tovább érdekes, de merész fejtege
téseiben, szaktársaim már az eddig mondottakból is láthatták, hogy a-
dl hangcsoport és a vy- igekötő nem ok nélkül foglalkoztatta már annyi
szor a szlavistákat, és hogy újabb idevágó adatok fölmerülóse megvál
toztathatja a szláv nyelvek fejlődéséről és a szláv népek vándorlásáról 
táplált nézeteiket. 

Az említetteken kívül még csakRESETAB czikke (Ne,uere Ansichten 
über das Wesen nnd die Entwickelung der serbo-kroatischen Accentua-
tion 564—581) foglalkozik nyelvészeti kérdéssel. A horvát-szerb hang
súly különös érdekességénél fogva ez a czikk is nagyobb körben kelthet 
érdeklődést, ámbár kiinduló pontja és tulajdonképeni czélja — RESE-
TAE SACHMATOV nézeteit bírálgatja — az egész előadást nehézkesebbé és 
kevésbbé áttekinthetővé teszik. Azonban így is nagyon is figyelemre 
méltó, a mit ő a horvát-szerb hangsúly természetéről mond, annál is 
inkább, mert EESETAEnak rendkívül finom hallása van, a mivel épen. 
nem dicsekedhetik minden kutató, a ki e kérdéssel foglalkozik. Az két
ségtelen tény, hogy sok született horvát vagy szerb nyelvész sem tudja. 
biztosan megkülönböztetni a különféle horvát-szerb hangsúlyokat (vö. 
BESETAB nyilatkozatait: «Berlic hat die Accente seiner Heimath nicht 
richtig begriffen und daher auch nicht richtig wiedergegeben* 566. 1.. 
«Dann gehört eben auch Prof. Kusar wie Prof. Nemanic und Obiak 
selbst zu den Vielen, die die beiden sb,-kr. Accen te—a két hosszú 
hangsúlyról van itt szó — nicht zu unterscheiden vermögen»); az pedig r 

hogy az idegen nyelvészek rendszerint éppenséggel nem képesek a hor-
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vát-szerb hangsúlyozás finom árnyéklatait megkülönböztetni, azért 
érdemel újra meg újra említést, mert az újabb időben a nyelvé
szek bámulatos bátorsággal beszélnek az i n d o g e r m á n hangsúlyo
zás legfinomabb részleteiről, mintha bizony könnyebb volna ennek tit
kaiba behatolni, mint egy élő nyelv hangzását pontosan megfigyelni. 
Biztosan remélhetjük, hogy BESETAR nemsokára önálló tanulmányban is 
foglalkozik majd a horvát-szerb hangsúlyiyal, addig is tekintetbe veen
dők mostani fejtegetései, és részben kijavítandó azok szerint, a mit ón 
.a szerb emelkedő hangsúlyról A hangsúly a szláv nyelvekben ez. érteke
zésemben 9.1., mondtam. 

Az ősz MÜLLER FRIGYES egy pár sort írt a glagolita és ezirill Írás
ról (Bemerkungen zur Geschiehte der altslovenischen Schriften 554—• 
556). MÜLLER elfogadja azt a már csaknem általánosan elterjedt nézetet, 
hogy a glagolita írás régibb a ezirill írásnál és hogy a görög folyóírásból 
keletkezett, de eredeti módon magyarázza annak merev ügyetlen for
máját : «Um den steifen, verschnörkelten Charakter der letzteren Schrift 
zu begreifen, muss man sieh vor Augen haltén, dass die altén Slaven 
Leute waren, die besser den Pflug und das Schwert, als die Féder zu 
führen verstanden und dass noch heutzutage in der Hand solcher Leute 
jede ausgeschriebene Cursivschrift einen steifen, verschnörkelten Cha
rakter bekommt.» 

Végül leköti figyelmünket egy közlemény, a mely JAGIC tollából 
folyt: Kroatische Volksliedér, herausgegeben von Matica hrvatska 627— 
636. E rövid czikk megjelenése a horvát-szerb irodalmi körökben való
ságos esemény számba megy, különösen olyan időben, mikor a szerbek 
arra készülnek, hogy VÜK KARADzsicsnak, a híres szerb népdalok halha
tatlan gyűjtőjének, földi maradványait nagy ünnepiességgel Bécsből 
Belgrádba vigyék át. JAGIC földijeinek, a horvátoknak szemrehányást 
tesz, hogy egy most kiadott nagy népdalgyűjteménybe szerb eredetű 
dalokat horvátoknak neveznek. Ha valaki, hát JAGIC kivánja a horvát-
szerb irodalmi közösséget — tényleg t. i. inkább az irodalmi nyelv 
közös, mint maga az irodalom, a melyet már külsőleg is kettéválaszt a 
kétféle (latin és ezirill) írás — de azért helyesen követeli, hogy adják 
meg a szerbnek, a mi a szerbé, és maradjon a horvátnak, a mi a hor
váté — történetben, traditióban, népsajátságban. Ellenkezik minden 
történeti fölfogással, de ellenkezik a mai el nem vitatható és gyakran 
igen élesen megnyilatkozó viszonyokkal is, ha a horvátok bizonyos 
területen mindent horvátnak mondanak. 
,•,,-,• • ASBÓTH OSZKÁR. 
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A kelet i finn-ugor népek költészete . 

H. Faasonen: Itásuomalaisten kansain runoudesta. Helsingfors. 1897 
(Különnyomat a «Valvoja.» folyóiratból.) 

A finn nyelvészektől megszoktuk, hogy meglehetős gyakori kirán
dulásokat tesznek szorosabb értelemben vett tudományszakjuk rokon 
területeire"s ezen a téren is becses dolgozatokkal állanak elő. Különösen 
a néprajzi és e körben a folklorisztikai buvárlat nem egy fontos kérdés 
megfejtésének kulcsát nyerte az ő éleselméjtí közreműködésük révén. 
PAASONBN HENRIK, a nálunk is jól ismert jeles fiatal tanár, ezúttal szin
tén ily nyomokon halad: a keleti-finn népek költészetével foglalkozik 
szépen ós tanulságosan. 

A 26 nagy nyolczadrét lapra terjedő értekezés először is tárgyila
gosan, minden polemikus él nélkül, ismerteti általában az urál-altáji 
népek költészetét tárgyazó, korábbi munkálatokat és véleményeket s 
azután tér át a finnekhez legközelebb álló mordvinság költészeti hagyo
mányainak jellemzésére és vizsgálatára. 

Az elsőt illetőleg nyomós adattal erősíti meg az orosz VESSZE-
LOVSZKIJ álláspontját, mely szerint az urál-altáji népeknél közösen meg
levő teremtési mondák a X. századbeli bogumil szekta révén kerültek az 
urál-altáji népekhez, tehát nem vezethetők vissza ősi hagyományra, mint 
az «Ethnographia»-ban (1896. évf. 196. 1.) STKAUSZ A. teszi, ámbár az 
urál-altáji közösséget ő is még régibb, t. i. asszir-iráni hatásra vezeti 
vissza. 

Érdekesen utal szerzőnk a finn költészet ősi versidoma kérdésében 
HUNFALVY ós AHLQVIST közt folyt vitára. PAASONBN közlései most HUNFALVX 
véleménye mellett szolgáltatnak új bizonyságot. Kitűnik ugyanis PAASO-
NEN fejtegetései során, hogy a finn népköltés régi 8-as sora mint vers-
képző elem lényegileg a mordvin népköltésben is azonos módon szerepel 
mint a finneknél. A parallelizmus nemcsak finn-mordvin közös sajátság, 
hanem még ősibb, t. i. az urál-altáji népek költészetének legelemibb és 
legsajátabb verstani alapja, mely mellett az alliteratio bizonyos fejletle
nebb fokát szintén közös urál-altáji örökségnek tekinthetjük, föltéve, 
hogy e népek közösségének ama korában tulajdonképi költészetről egy
általán szó lehet. PAASONBN utalhatott volnaja_pontnál, ha nem is az 
urál-altáji, de a finn-ugor közösség kofában megvolt költési formák egye
zésének maradványa- ós bizonyságaként a magyar — különösen a szé
kely — népköltés legrégibb^ hagyományaira, melyekben az alliteratio ós 
a finn-mordvin jellegű^S-as sor megvolta szintén kétségtelenül megálla
pítható. / 
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Kétesnek tartom azonban a tudós szerző abbeli következtetését 
hogy a 8-as soron kívül a mordvinban meglevő egyéb — szótagszámon 
és ütembeosztáson alapuló — verstani formák eredetiségét kizártnak 
tekinti. E kérdést, mint sok egyebet, majd csak a szélesebb körű nyo
mozás fogja eldönteni. 

A szerzőnek mindenesetre nagy érdeme, hogy nem röstelt ezzel 
a nem szorosan nyelvészeti tárgygyal, melyhez külömben kiváló készült
séggel fogott, oly behatóan foglalkozni. Számba vett majd minden előző 
tanulmányt, minden idevágó anyagot, a mi csak megjelent, főleg 
MuNKÁcsinak vogul szövegeit, de módjában volt még a Finn írod. Társ. 
egy kiadatlan mordvin népköltési gyűjteményét is felhasználni. Össze
hasonlító észrevételein kívül, melyek a finn-mordvin népköltés közt levő 
tartalmi rokonságot is szépen megvilágítják, elismerésre méltók külö
nösen az egyes urál-altáji népek költészetének általános jellemzését 
nyújtó alapos megjegyzései. Kivánatos volna, hogy PAASONEN dr., miután 
erre való hivatottságát oly ékesen bizonyította be, ezentúl is folytassa, 
.az urál-altáji népek folklore-jára vonatkozó tanulmányait. 

VIKÁR BÉLA. 

P e r m i n y e l v t a n u l m á n y o k . 

Arvid Genetz: Ostpermische Sprachstudien. Helsingfors. 1897. 8-r. 57 1. 

GENETZ e legújabb dolgozatának tárgya egy eddig ismeretlen 
keleti zűrjén nyelvjárás. Az anyagot e nyelvjárástanulmányhoz a szerző 
maga gyűjtötte Parsakovában (Permi kormányzóság) 1889. évi tanul
mányútja alkalmával, néhány heti ott idó'zése alatt. 

GENETZ tulajdonkópeni czélja ez eddig ismeretlen nyelvjárás viszo
nyát a Eooow leírta nyugatihoz megállapítani. A füzet a bevetésen kívül 
három részből áll : szójegyzékből (7—33), pár lapnyi nyelvmutatványból 
német fordítás kiséretében (37—45) és rövid nyelvtani vázlatból. 

Mindenesetre legérdekesebb a szójegyzék, mely körülbelül 1700 
szót foglal magában. A szavak legnagyobb része ismeretes. WIEDEMANN-
nál (Syrjanisch-Deutsches Wörterbuch. St. Petersbg. 1880.) csupán a 
következők nincsenek meg: 

iiwanoch | oíiéSchooss j káiü- wickeln [ A;©dö schwach (11) | kud-
r ö s l i n k ( l l ) | Móka Hündchen (11) | kosok Fleisch (russ ?) (11) j kun zu 
viel gesalzen (12) | kuvosci- auf etwas kommen (12) | kőris Pastete 
(12) | kúráié- gestossen oder verletzt sein (13) ] gótjai- kakeln, gackern 
(12) \kólon vielleicht (13) j gost- fallen, ausfallen (14) | jászé i t (15) | jöz-
•aj Schwiegervater (15) | jaléi- plaudern (15) f ty(j)in Mörserkeule, 
•Stössel (16) | tétié dortig (16) j técki- (einmal) mit dem Fusse ausschla-
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gen, einen Fusstritt gebén (16) | töskás- sich schlagen (16) | corji- aus-
hauen, ausschneiden, abbrechen (19) j dingi- klingen (im Ohr) (19) | syééi-
ruhen (20) | sor spát (22) | nárgi- knurren (24) j nimál Hasé (25) | lyz 
Bremse (26) | bodor (russ.) schön (29) (WIED. motor 503) | byl wirklich, 
ja gewiss (30) | vót- etwas ungeschickt thun (30) | vizet- blicken (31). 

De a szerző nem is a szókincs teljes összeállítására fektette a fő-
Súlyt, a mi az idő rövidsége s a nép idegenkedő, sőt ellenséges maga
tartása miatt úgy sem lett volna lehetséges, hanem a pontos phonetikai 
leírásra. Különösen kiemelendő a hangsúly megjelölése, a mire eddig a 
gyűjtők nem igen fordítottak figyelmet, pedig fontossága nyilvánvaló. 

A GrENETz;-fele átírásban a szók alakja gyakran tetemesen eltér 
WIEDEMANN vagy EOGOW jelölésétől, de természetesen nem mindig lehet 
tudni, mi a pontatlan hangjelölés, mi a nyelvjárási eltérés okozta kü-
lömbség. Pl. 

GEN. 13. gdmgi- EOGOW gimgi-
« 20. syklal- « sutnáv-
« 27. postég « pystög 

Különösen áll ez a magánhangzókra nézve. így pl. 0 (meglehetősen nyilt r 

az a-hoz némileg hasonló torok-magánhangzó ajakartikuláczió nélkül): 
y (G. 8. oUt: WIED. 441. ydéyd) \ o : e (G. 12. kúsolU: WIED. 113. 
koseltny) \ o : Ő (G. 12. kuróg: WIED. 128. kurok) \ o: ö{G. 14. gormog 
W. 55. gormöd) \ o .- i (G. 18. zínot: WIED. 43. dzenid). Már ennyiből i& 
eléggé látni a GENETZ ós a WIEDEMANN jelölése közti külömbséget. 

A szójegyzóknek összehasonlító nyelvészeti szempontból érdekes
szavai : 

aú Sehwiegermutter (der Frau 9); v. ö. ángy, 
yú- fallen (9) '(MUSz. 797. mélyhangú : zürj. us- votj. mi-). 
ord/örd: mi ordan zu nns ; ordli: Eippe (9) [tkp. ,oldal- csont'];. 

v. ö. ordas? (Ethn. 5 : 178. ord seite < zend aredha). 
oliz Schooss (des Kleides) (10); v. ö. öl (MUSz. 847. sil klafter). 
vurd Fischotter (31); v. ö. vidra (szláv, vydra); csuv. udur, votj. 

vudur. 
súr- stossen (z. B. mit der Faust.); v. ö. szúr- (VÁMB. : kirg. sur-r 

sor- beledugni, hineinstecken). 
nud. Griff ,(23); v. ö. nyél (ÉV. nal, KV. nál, TV. nél, ÉO. naU 

DO. nül). 
nimál Hasé (25); v. ö. nyúl (mord. numil, numolo, lp. noammelr 

nőmmel). 
lip- sich erheben, aufsteigen (RoG.'veb-) | lépti- heben | lébal-

fliegen | léballe- bisweilen od. hin und her fliegen (26); v. ö. lebeg-r 

lebben-. 
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pyd- sticken, ausser Athem kommen (27); v. ö. fúli | (de v. ö. 
MUSz. 541). 

purtás- sich baden (von Vögeln) (28); v. ö.förd-,fürd-í (de v. ö. 
MUSz. 535 és NyK. 25 : 260). 

Az alaktan közvetlenül WIEDEMANN zűrjén nyelvtanához csatla
kozik. • 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

Indogermán nyelvtudomány. 

Meringer Rudolf: Indogermanische Spracliwissenschaft. Sammlung Göscben.. 
Leipzig 1897. Kis 8-r. 136. 1. 

Egy nagy s rendkivül nehéz tudománynak mai állásáról igen kicsi" 
könyvben rövid s mégis tanulságos, összefoglaló s mégis minden fonto
sat magában foglaló áttekintését nyújtani, — ezt a feladatot M. fényesen 
megoldotta. Bár megjegyzendő, hogy nem kezdők számára szól ez a kis 
könyvecske, sőt már kellő szakismeret kell megértéséhez. A szakértőnek 
való kedves kis kompendium. Négy főszakaszra oszlik. Az első: ,Die 
Lehre von der Sprache und ihren Veránderungen' magában foglalja a 
beszéd lelki s testi föltételeinek a megbeszélését. Szól ebben a hangok 
képzéséről, szótagokról, szavakról stb., a mit úgy nevez : ,die áussere 
Sprache'; erre következik egy fejezet: ,das Denken, die innere Spra
che', a mely azt tárgyalja, hogy miként tanulja meg az ember a beszédet 
s miként gyakorolja. Ez a kis fejezet s a következő : ,Die Anordnung 
des Sprachstoffes in der Seele' a legszebb részletei könyvének. A gondolt 
nyelv (talán így lehetne nevezni, a mit innere sprache, langage intérieur 
néven neveznek; s beszélt nyelv lehetne az «áussere Sprache») meghatá
rozása s magyarázata valóban a legkitűnőbb, a melyet eddig olvastam. 

De talán még ennél is külömb, a mit a hangtörvényről mond. Ez 
már a második szakaszban van, a mely a nyelv történetével s változásaival 
foglalkozik. Nem meri egész bizonyossággal a hangtörvényeknek kivétel
től ment érvényességét állítani; de erről már sokat vitatkoztak. Azonban 
kiválóan ügyes és elmés, midőn a hangbeli, a természeti s jogi törvé
nyeket hasonlítja össze egymással (31. 1.), persze kimutatván, hogy a 
hangbeliek a másik kettővel épen nem egyezők. Bár én azt hiszem, hogy 
mégis csak egyformák belső mivoltukban a természeti törvényekkel. 
S hogy nekünk mégis másneműeknek látszanak, annak csak az lehet az 
oka, hogy nem ismerjük mind az okozó feltételeket, mivel nagyon is 
sokfélék s változatosak. Úgy vagyunk vele, mint a meteorológiával. 

Mellékesen megjegyzem még, mennyire lelohad tudományos büsz
keségünk, midőn ezt olvassuk: «Die lautlichen Yeránderungen der' 
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Sprachen sind die einzigen, welche man in bestimmte Regein, ,Gesetze' 
Tjringen kann.» Ez fájdalom most még igaz, de még fájdalmasabbá yálik 
ezen tudat, ha meggondoljuk, hogy a hangtan voltakép a nyelvtudo
mánynak — czéljait tekintve — csak előkészítő eszköze. 

Ugyanezen fejezetben szó van az analógiáról, a népetymologiáról 
s egyéb rokon nyelvészeti fogalmakról. Érdekes, hogy M. szerint a hang-
változások nem a gyerekekből indulnak ki, mint gondolni szokták, 
hanem a férfiaktól erednek. Valamint az állami, családi életben s min
den egyebekben, úgy a nyelv alakulásában is a férfi volna az irányadó. 
Meglehet. Például az én gyermekeim is mind dunántuliasan beszélnek, 
bár az anyjuk szegedi születés s erősen szegediesen beszélt, a minek a 
nyoma még most is érezhető beszédjében, de folyton és észrevehetőleg 
gyengül. Még érdekesebb, hogy a fiú, a kinek sopronyi dajkája volt, sokáig 
sopronyiasan beszélt, még pedig igen feltűnően ; húga ellenben, a k i nem 
is egész másfél évvel fiatalabb, szegediesen, mivel mikor beszélni kezdett, 
ép Szegeden tartózkodott vagy másfél hónapig. A fiúra ez a szegedi tar
tózkodás nem volt hatással, mivel ő már akkor jól tudott beszélni. Most 
már egyformán beszélnek, még pedig az apjuk Ínyelvén. Erről jut 
eszembe, hogy még egyátalán kevés ügyet vetettek arra is, hogy a nyelv 
változásának a legeslegfontosabb oka az lehet, midőn idegen ajkúak cse
rélnek anyanyelvet. Kétségtelen, hogy ilyenkor jelentékeny hangtani 
jelentésbeli s mondatszerkezeti változások esnek meg az illető nyelven, 
& melyek eleinte csak az idegen ajkúak közösségére szorítkozva, utóbb 
az egész népben elterjedhetnek s általánossá válhatnak. Nálunk Magyar
országban különösen bő alkalom nyílnék az ilyen tanulmányokra. Ezzel 
szemben nagyon alárendelt értékű egyes idegen szók kiböngészése. Én 
legalább úgy sejtem, hogy az ilyen kutatásokból mérhetetlen hasznot 
meríthetne a nyelvtudomány. 

Beszél továbbá M. a nyelvek osztályozásáról s mint okos ember 
természetesen már nem tartja a nyelvek királyának a flexiós nyelvcsalá
dot. Egy kis hiba is csúszott be nála egyik jegyzetében (53. 1.) a magyar 
nyelv rokonairól szóltában. Azt mondja, hogy az ,uralisch-finniseh' 
nyelvcsalád két osztályra oszlik, urálira és finnre, s hogy a magyar nyelv 
szorosabban ez utóbbihoz tartozik a finnel, lappal, észttel s lívvel együtt. 
Nálunk tudvalevőleg más, az ellenkező nézet uralkodik, a mely minden 
esetre helyesebb, bár nézetem szerint ezen rokonsági viszony még nincs 
kellőleg felderítve. A nyelvek elágazását illetőleg M. is J. SCHMIDT Irul-
lám-theoriájához csatlakozik, s helyesen. Érdekes, midőn a nyelv kelet
kezéséről szóló okoskodásokat tárgyalva elsorolja GmMMnek, BoPEÉták, 
ScHLEicHERnek a nézeteit, a melyeket ma már a kezdő is elavultaknak 
ta r t ; hogy t. i. az ősi nyelv lett volna a legtökéletesebb s a nyelvek 
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változása nem egyéb fokozatos romlásnál. Különösen fontos megemlí
teni GRIMM nézetét, a ki még az egyes hangoknak is különös értelmet 
tulajdonított, mint például hogy a k különösen alkalmasan fejezheti ki 
a kérdést, s a futurumot stb. HEYSE ezt még részletesebben kifejtette 
német nyelvtanában, s elfogadták a mi nagy szótárunk szerkesztői is 
nyelvtudományunk nagy kárára. Bár meg kell jegyeznem, hogy elméle
tileg nem olyan oktalan ez a gondolat, s még jöhet idő, midőn a hang 
és a képzet közötti rokonságot is meg tudja majd fejteni a tudomány. 

A könyv közepe az indogermán nyelvek hangtanát s alaktanát 
tárgyalja összesen 53 lapon. Elképzelhető, hogy az avatatlan ebből nem 
sokat tanulhat, sőt nehéz erről ép rövidsége miatt bírálatot is mondani; 
különben ezt a részt már méltatta PETZ GEDEON a Phil. Közl.-ben, úgy
hogy én bátran csak megemlítésére szorítkozhatom, külömben sem lévén 
benne annyira járatos. 

Hogy pedig szerzőnk gondja mindenre kiterjed, azt leginkább 
bizonyítja könyvének utolsó szakasza, a melyben az indogermánok ősi 
hazájáról s műveltségéről beszól. Dicséretére válik, hogy itt is józan, 
mindennemű nagyzástól ment s tárgyilagos tudósnak mutatkozik, mint 
általában az újabb nemzedék Németországban. Az öregebbek sokat vét
keztek ebben a tekintetben, midőn oly fényes multat festettek eleiknek 
gyenge s hiányos szóhasonlítások alapján. Szóljon pedig ezen figyelmez
tetés a mieinknek is, ha ki az ilyenre hajlandóságot mutatna, de nem 
kevésbbé ellenségeinknek is, a kik hiányzó vagy idegen szók révén 
valami rettenetes barbároknak szeretik hirdetni őseinket. Mert valamely 
szó hiányából- okosan nem lehet következtetni, hogy az illető fogalom 
a nép eló'tt ismeretlen vala. ,Jedes Argumentum exsilentio ist hinfallig'. 
Tehát nem mondhatni, hogy a finn-ugorok például félig mezítelenül jár
tak, vagy hogy az indogermánok nem ismerték a tejet. Az ősi állapotokat 
a nyelvtudománynyal vállvetve csak az archaeologia s a prashistoria álla
píthatja meg, de ez még a jövő feladata. De már van hozzá kis remény
ség, a mennyiben VIRCHOW szerint a neolith korszak emberisége hasonlí
tana legjobban az árja fajhoz, s ha ez bebizonyulna, akkor a neolith 
korszak kultúrája volna az ős indogermán műveltségi állapot is. Yégül 
ne felejtsük el, hogy ha reális tárgyak nevének megvoltából s hiányából 
is bajos következtetést vonni, minthogy a szók vándorolnak, elvesznek s 
főleg jelentésüket változtatják; — mennyivel veszedelmesebb gondo
lati szókra támaszkodni. «Fast alles, was man bloss aus der Sprache 
über die Familie, die Ehe, über sociale Einrichtungen erschliessen zu 
können glaubte, hált vor der Kritik nicht stand* (133.1.). 

Újra kijelentem, hogy MERINGER fényesen oldotta meg feladatát. 
S Z I L A S I MÓRICZ. 


