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Az egyházi szláv nyelv hazája és a magyar
honfoglalás.
(Bemutatta a M. T. Akadémia I. osztályának

1896. november 3. és 23-iki

ülésében.)
Első közlemény.

I.
Honnan származik az a szláv nyelv, mely velejében az összes
óhitű (görög keleti) és görög katholikus, sőt régi maradványkép
kis területen még római katholikus szlávoknak is egyházi nyelvökűl
szolgál ? Közte és valamennyiük anyanyelve közt, még vidékeik
szerint nem csekély mértékben módosítva is, oly nagy a különb
ség, hogy ezt a sajátságos nyelvet nemcsak mai, hanem még
hajdani anyanyelvűknek sem tarthatják. Orosz, rutén, bolgár, szerb,
horvát mind változtatott rajta, hogy saját nyelvéhez közelebb
kerítse,*) de mind a mellett idegen maradt az mindnyáj oknál éd
ha jól akarják érteni, ép úgy külön meg kell tanulniok, mint az
olaszoknak, spanyoloknak, francziáknak a latint. Az egyházi szláv
nyelv, bár különböző foglalatban, oly közös kincsök, melynek
eredetét nem tudják. A szláv theologusokat, történetírókat és
nyelvtudósokat már régóta foglalkoztatja e kérdés. Fáradozásaik
nak mondhatni egész története és egyúttal ingatag sikere is már
előre tükröződik azokban az elnevezésekben, melyekkel ez isme
retlen hazájú nyelvet teleaggatták. Mily tarkaság, bizonytalanság,,
nyugtalanság, tnpogatódzás, bukdácsolás, kapkodás ez elneve
zésekben !
*) «Der natúr der sache gemáss wurde sie von jedem dieser völkerseinem einheimisehen idiom immer náher gebracht.» MIKLOSICH: Altslovenische Formenlehre in Paradigmen (Wien, 1874.) I. 1.
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Az egyházi szláv elnevezést nem találták megfelelőnek, mert
ezen a mai, már népenként módosult és így többé nem teljesen
egységes orosz, rutén, bolgár, szerb, horvát egyházi szláv nyelvet
kell érteni. Nem nyugodtak bele a pontosabb ó egyházi szláv
elnevezésbe sem, mert ez ellen is legalább az szólt, hogy az a régi
szláv nyelv nem egyházi eredetű, hanem valaha kétségkívül élő
nyelv volt, melyet tehát az egyház nem teremtett, hanem csak
alkalmazott. Az általános ószláv elnevezés sem volt kielégítő, mert
ez a szláv ősnyelv volna, melynek a mai és valaha létezett szláv
nyelvek valamennyien származékai. Megindult tehát a névkeresés és
a névtelenre fosztott nyelvet természetesen kiki a maga föltevése, a
maga álláspontja szerint keresztelte. így bolgár, maczedon, karantán, pannon, szlovén eredetet tulajdonítva neki, kellett korára való
tekintetből valamint az illető mai nyelvektől való megkülönböz
tetésül is óbolgár, ómaczedon, ókarantán, ópannon, ószloven
nyelvvé lennie. Pedig ezzel a névsor még nincs is teljesen kime
rítve. Minden névnek voltak és vannak buzgó hívei és heves elle
nei, a kik a megegyezést gátolva, bábeli állapotot teremtettek.
Idővel egy pár név elesett ugyan, de az egyházi szláv, ó egyházi
szláv, ószláv, óbolgár és ószloven nevek még ma is föntartják a
zavart és félő, hogy nemsokára még növelni fogja az ómaczedon
név fölélesztése is.
Történeti igazolással egyedül a szlovén név dicsekedhetik, a
többi mind csak föltevések szüleménye. Már SAFARÍK idézte a
karantán névtelennek «noviter inventis Sclavinis literis» ós
VIII. János pápának «literas sclaviniscas a Constantino philosopho
repertas» szavait.1) Az utóbbi bizonyságra hivatkozik MIKLOSICH
is, nyomatékosan kiemelve, hogy az egyházi szláv nyelvet mindig
«szlovénnek nevezték ama népről, mely beszélte». E szláv népet
«Jornandes és Prokopius Sclaveni és £%Xa{hjvoí néven ismerik és
nevét a görögök és rómaiak és végül maguk a szlávok is átvitték
valamennyi szláv népre. »2) JAGIC meg azt veti azok ellen, kik
a régi szláv liturgikus nyelvet óbolgárnak nevezik, hogy magok a
szláv források «egész a XIV. század tájáig csakis a ,ejiOB,feHi>CKí>'
x

) SAFARÍK: Über den TJrsprung und die Heimath des Glagolitismus
Pragr 1858) 6. 1.
2
) MIKLOSICH : Altslov. FormenUhre X—XI. L
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névvel élnek.))1) Valamennyi közül tehát történetileg csakugyan
•egyedül a szlovén név igazolható. De szlovénnek nevezik nyelvöket a vendek is és így szükségesnek mutatkozott, hogy a nyelvé
szek a régóta mindig szlovénnek nevezett egyházi szláv nyelvet a
történeti név megőrzésével és a szintén szlovénnek nevezett vend
nyelvtől való megkülönböztetésül ószlovén-nek nevezzék. E név
nem követel semmiféle elméletet és különben is ma valamennyi
közt még leginkább elfogadottnak mondható. Azért fejtegetéseim
további folytában, minden elmélet mellőzésével, csakis az ószlovén
nevet fogom használni, mely a mi nyelvtudományi irodalmunkban
egyúttal a legismertebb és csaknem egyedül használatban levő is.
A szláv nyelvtudósok kérdésünkkel főkép e század eleje óta
foglalkoznak. Eégibb megfejtő kísérleteket mellőzve, melyek az
ószlovén nyelvet még szerb, sőt orosz eredetűnek is gyanították,
csak azt emelem ki, hogy a vélemények lassankint két vidék körül
csoportosultak. Már némely történettudósok nagy fontosságot
tulajdonítottak e kérdésben annak a történeti adatnak, hogy a
szláv liturgia megteremtői, Cyrillus és Methodius, déli Maczedo
niában, Szaloniki (Thessaloniké) városában születtek. Erre támasz
kodva azután DOBKŐVSKY, miután a szerb eredetet el kellett ejtenie,
«gy hallomás szerint Maczedoniában, Szaloniki tájékán élő «szerb bolgár-maczedon nyelvjárásban)) fedezte föl az ószlovén nyelvet.
Igen nyomós okok ellen is elég erős volt neki a puszta hallomás
és egy képzeletbeli szerb-bolgár-maczedon nyelvjárás. Jó ideig
Maczedoniában kereste az ószlovén nyelv hazáját SAFARÍK is, harag
gal támadva mindenkire, a ki nem ott találta; de élte vége felé
kénytelen volt megvallani, hogy addig hiába fáradozott, «mivel
túlságos nagy súlyt vetett az első nagy tanítók és Konstantinápoly
ból velük jött társaik hazai nyelvére és Maczedoniában mint
valami vak utczában megrekedt.))2) Míg DOBROVSKY és eleinte
sokáig SAFARÍK is, kik mellékesen mondva mindketten érzelmeik
ben teljesen elidegenedett hazánkfiai voltak, kész föltevéshez
utólag kerestek nyelvi bizonyítékokat és ilyeneket nagy erőlte
téssel is alig találva, a hiányokat újabb-újabb föltevésekkel pótol*) JAGIC két bolgár középiskolai ószlovén grammatikát birálva (Ar
chív fiir davische Philologie XV. köt. 426. 1.)
2

) SAFARÍK id. m. 25. 1.
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ták, addig KOPITAE, a történeti adatokat való értékük szerint becsülve, az egyenes utat választotta, melyre SAFARÍK csak utolsó
éveiben tért, és azt kereste, hogy maga az ószlovén nyelv nem
vall-e hazájára. Bizonyos nyomok alapján már 1809-ben támad
benne a pannon eredet gondolata, mely azontúl folyton foglalkoz
tatja. E gondolatát először a közte és DOBROVSKY közt folyt levele
zésben érlelte és fejtegette,1) messze meghaladva ősz mesterét, a
sok tekintetben már nagyon elmaradt DoBROVsKYt. Sok nyomós
nyelvi adatot összeszedve, 1836-ban a upanonnietas linguoe Slavorum sacrsew előtte egészen kétségtelen.2) Elte fogytáig kellett ezt
vitatnia, különösen SAFARÍK ellenében, a ki körömszakadtáig védte
Maczedoniát, csupán ez egyben fejtve ki állhatatosságot, míg
minden más kérdésben igen hamar és igen gyakran váltogatta
nézeteit. De elvégre itt is beállott Pál fordulása és mikor KopiTARt
már a hant takarta, SAFARÍK egyszer csak hirtelen ott hagyta
Maczedoniát és Pannoniába tért, mert meggyőződött, hogy e kér
désben addig «korlátolt módon» csupán egy jelből, «főkép a rövi
dített aoristusokból indulva akart tovább hatolni, a helyett hogy
valamennyi jelt erősen együtt tartotta volna». 3 ) Akkor már a
KOPITAE állította pannonismusokat nemcsak helyeselte és elfő"
gadta, hanem egy legalább tízszer akkora sorral még szaporította. 4 )
Az ószlovén nyelv pannon eredetét legfényesebben, legtöbb tudo
mánynyal és legnagyobb elmeéllel KopiTAEnak nagy tanítványa,
5
MIKLOSICH védte. ) Ennek fejtegetéseit itt nem ismertetem, mivel
később úgyis behatóbban kell velők foglalkoznom. Csak annyit
jegyzek meg, hogy a pannon eredet védői rövidség okáért és talán
a potiori Pannoniát mondva, mindnyájan hozzá értik a hajdan
Nagymorvaországot is vagy ennek legalább keleti, a X. század
eleje óta Magyarországhoz tartozó részét.
x

) L. Briefwechsel zwischen Dobrovsky und Kopitar 1808—1828. H e ransgegeben von V. JAGIC (Berlin, 1885) 33., 182., 437., 467., 473., 506.
514., 516., 538. 1.
2
_;
) KOPITAE: Glagólita Clozianus (Vindobonse, 1S36) IX. 1.
s

) SAFARÍK id. m. 25. 1.

4

) U. o. 32—45. 1.
) MIKLOSICH sokszor érintette vagy vitatta ezt a kérdést; összefog
laló áttekintését Altslovenische Formenlehre in Paradigmen czímű m á r idé
5

zett művében találjak IV—VIII., X—XIII. és XXIX—XXXII. 1.
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Eddig haladt a kérdés, midőn újabban meglepetésül ismét
déli Maczedoniára, Szaloniki vidékére kezdtek gondolni. E tudo
mányos visszafordulásról azonban később még bőven lesz szó. Itt
csak annyi fontos, hogy a régibb álláspont fölújítása a dolog
velején nem változtat. így is csak két vidék és ugyanaz a két vidék,
Maczedonia és Pannónia verseng a dicsőségért, hogy vagy ott vagy
itt ringott a szlávok szent nyelvének bölcseje. Hogy e kettő közül
valóban hol, az volna eldöntendő. Fölvetődött ugyan valami
olyan nézet is, hogy az ószlovén nyelv grammatikai tekintetben
Maczedoniából, szókincse szerint pedig Pannoniából való,*) de ilyen
különösséget csak akkor fogadhatnánk el, ha nem tudnók, hogy
az ószlovén nyelvnek van declinatiója és infinitivusa, ellenben a
maczedon nyelvjárásoknak nincs és hogy viszont az ószlovén
nyelvnek nincs névmutatója, ellenben a maczedon nyelvjárások
nak van. Ezek bizonyára elég nagy és fontos különbségek, hogy
azt a kiegyeztető nézetet el ne fogadjuk. De hátha a IX. században
minden úgy volt a maczedon nyelvjárásokban is mint az ószlovén
nyelvben? Igen természetes, hogy hátha; csak az a baj, hogy arra
semmi, de semmi bizonyíték nincs, sőt a legparányibb valószínű
ség sem mutatkozik. így továbbra is szemben áll egymással
Maczedonia és Pannónia, egyikük is másikuk is osztatlanul magá
nak követelve a dicsőséget. A kérdést tehát minden ráfordított
nagy munka mellett is csaknem változatlanul ott találjuk, a hol e
század elején tespedett. A fegyverek is, habár nagyon tökéletesbedtek, jobbára a régiek. Csak egy van köztük, mely új is és min
ket is igen közelről érdekel. A pannon elmélet mellett ugyanis
latba vetették a mi nyelvünk tanúságát is. Annyit ez elmélet elle
nei is kénytelenek elismerni, ha van e kérdésben döntő fegyver,
akkor egyedül a magyar nyelv az; a többi világ végéig is ellen
súlyozza egymást.
Ha egyéb közünk nem volna hozzá, már ez maga kívánatossá
tenné, hogy magyar részről is megvizsgáljuk a kérdést. Nem árt
hat, úgy gondolom, a magyar nyelvtudománynak sem, a szlávnak
meg kétségkívül csak használhat. Mert azt egyelőre állásfoglalás
nélkül is kiemelhetem, hogy nyelvünk, kellően számba véve, rend*) JAGIC egy könyvismertetésben (Archív f. slav. Philologie IX. köt.
329. 1.)
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kívül becses szolgálatot tehet nemcsak a tárgyalandó kérdés el
döntésében, hanem a szláv nyelvtudománynak általában is. Már
KOPITAR hivatkozott rá, nemkülönben SAFARÍK is, de leginkább
MIKLOSICH, a ki legerősebb bizonyítékait köszönte neki. Hogy a
mostani szlavisták mind a mellett vagy ép azért mellőzik, sőt
fitymálják, az csak annak a bizonysága, hogy még máig sem
bírtak fölemelkedni odáig, a hol MIKLOSICH már legalább egy
negyed századdal ezelőtt, különösen a Die slavischen Elemente
im Magyarischen első kiadása óta állott. Nem fontolják meg,
hogy a mi nyelvünkben, még pedig csakis ő benne és sehol
másutt, a pannon és marahán (hajdani morva) szlávok nyelve,
mielőtt örökre elnémult, számos mély nyomot hagyott, melyek
most ezer vagy közel ezer év múlva is világosan fölismerhetők.
Tudnak-e rajta kívül széles e világon emléket vagy nyelvet,
mely a kihalt pannon és marahán szláv nyelv hangzásának,
alakjának, szókincsének kifejtésére módot és eszközt nyújtana?
Igaz ugyan, megvan az a nagy bűne, hogy nem szláv nyelv létére
az ószlovén nyelv hazájának kérdésében a fő tanú rangját kö
vetelheti; de azt a nagy bűnét szíves örömest kész jóvá tenni
azzal, hogy akár erre akár arra dőljön el a kérdés, őket minden
kép fölötte értékes fölvilágosításokkal kínálja. Az a régi szláv
nyelv, melynek oly gazdag maradványait őrzi, mind koránál mind
minőségénél fogva a szláv nyelvtudományra nézve kiválóan fontos.
Ezen nem változtat, hogy azonos-e az ószlovén nyelvvel vagy
nem azonos. Ha azonos, vagyis ha az ószlovén nyelv Pannoniából
származik, akkor a mi nyelvünkben egy megbecsülhetetlen ószlo
vén emléket találnak fentartva; ha pedig nem azonos, vagyis ha
az ószlovén nyelv máshonnan, mondjuk Maczedoniából került,
akkor a mi nyelvünk segítségével egy oly régi szláv nyelvet hoz
hatnak napfényre, mely az ószlovénhez minden tekintetben leg
közelebb áll. Helyesen és tudományuk javára cselekesznek-e tehát,
mikor a magyar nyelvet, mely egész kincses bányát tár föl előt
tük, közönbösen mellőzik vagy oktalanul megvetik ?
Ha az előbbi ok csak kívánatossá tette, egy másik egyenesen
szükségessé teszi, hogy magyar részről is keressük az ószlovén nyelv
hazáját. Legrégibb szláv jövevényszavaink, s ezek legalább kilencz
tizedrészét teszik összes szláv jövevényszavainknak, oly sajátságokat
mutatnak, melyek az ószlovén nyelv jellemző sajátságaival tökélete-
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sen összevágnak. A mit tehát, a mennyiben arról jövevényszók egy
általán tanúságot tehetnek, műveltségünkből szlávoknak köszö
nünk, az csaknem egyedül azokat a szlávokat illeti, a kiktől leg
régibb jövevényszavaink származnak. Nincs a ma velünk és körü
löttünk élő szlávok közt olyan nép, melynek mi legalább tízszer
annyit ne adtunk volna, mint a mennyit tőle kaptunk. Beszélt
nyelvük, régibb irodalmuk és régibb szótáraik erről elég hangosan
tanúskodnak, míg mostani irodalmuk és újabb szótáraik minden
kép el iparkodnak tüntetni a magyar nyomokat. Már jó idő óta
gyűjtöm a különböző szláv nyelvekbe átment magyar szavakat és
ámbár még messze vagyok a munka befejezésétől, már annyit
most is mondhatok, hogy nemcsak valamennyi országunkbeli és
minden szomszéd, hanem nem egy távolabb lakó szláv nép is
bőségesen merített közvetetlenűl és közvetve a mi nyelvünkből, a
többi közt elég sajátságosan magyar bélyeggel átvéve meglehetős
számmal szláv eredetű szavakat is. Ez világos bizonysága annak,
hogy hosszú időn magyar csatornák közölték velük a művelt világ
haladását. Az igazság követeli, hogy tudjuk, kinek mivel tarto
zunk. Mi a szláv népek közül igazán csak annak az egynek
vagyunk hálára kötelezve, mely nyelvünkön ós egyúttal művelt
ségünkön oly nagyszámú mély nyomot hagyott. De épen ezt az
egyet nem találjuk a ma élő szláv népek között. Végkép eltűnt,
azt sem tudjuk, mikor és hogyan; csak annyi bizonyos, hogy hon
foglalásunkat bajosan élhette túl csak száz évvel is. Se elköltözé
séről se kiirtásáról nem lehet szó; annak is ennek is híre maradt
volna, s így nincs más magyarázat, mint a minek elfogadására
nyelvünkbe jutott föltűnő sok szava is kényszerít, hogy belénk
olvadt, hogy velünk egy vér lett. Nem természetes-e tehát, hogy
minket ez a szláv nép mind magáért mind nyelvéért mélyen
érdekel'? Már most nyelvünkben megőrzött szavainak megfejtéséért
hiába fordulunk akármelyik más szláv nyelvhez; egyedül «a
szlávok szent nyelve», egyedül az ószlovén ád hozzá kulcsot. így
bizonyára senki sem veheti nekünk rossz néven, ha mint ama
belénk olvadt szláv nép jogainak természetes védői, a saját nyel
vünk szempontjából azt kívánjuk, hogy az a kérdés, hol dívott
az ószlovén nyelv hajdanában mint a nép élő beszéde, Pannónia
javára dőljön el. Hiszen a szláv liturgia épen a pannon és marahán nép földjén és egyenesen e nép számára jött létre. Azonfölül
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pedig, mint már említve volt, e nép nyelve, a hogy a mienkben
tükröződik, és a szláv liturgia nyelve, a hogy a legrégibb ószlovén
emlékekben fenmaradt, meglepően egyezik. így lehetséges-e, hogy
épen a pannon és marahán szláv legalább is igen erősen ne hatott
volna az ószlovénre? De egyáltalában valószínű-e, hogy a szláv
liturgia, midőn épen a pannon és marahán szlávok földjén hazai
nyelvvel akarta pótolni az idegen latint, egészen más vidékről,
messze országból szláv ugyan, de mégis szintén csak idegen nyel
vet vitt volna oda? Azt hiszem, nekünk nemcsak szabad, hanem
kell is e fontos körülménynek tekintetbe vételét követelnünk.
Még egy nevezetes dolog kívánja, hogy a kérdést mégse enged
jük végkép a mi hozzászólásunk nélkül elintézni. Némely újabb
szlavisták ugyanis azzal akarják az ószlovén nyelvet Pannoniá
ból és Nagymorvaországból kiszorítani, hogy már honfoglalásunk
előtt amoda vendjeinket, emide meg részint tótjainkat, részint pe
dig a mai morvákat telepítik, a kikről, kivált a tótokról ós morvák
ról, csakugyan nyilvánvaló, hogy az ószlovén soha sem lehetett
anyanyelvük. Már csak természetes, hogy minket is kiválóan érde
kel, kiket találtunk itt a honfoglalás idején, kiket nem. Teljességgel
nem lehet közömbös előttünk, van-e a hazánkban ma lakó népek
közt olyan és ha van, melyik az, mely régibb jogot tarthat e föld
höz, mint a magyar. Azért egyáltalán nem volna helyes, ha némán
és tétlenül várnók, hogy mit határoznak a szláv nyelvtudósok és az
ő nyomukban a szláv történetírók is de nobis sine nobis. A néme
tekről, horvátokról, szerbekről, ruténekről, oláhokról ma már
mindenki tudja, hogy a magyarnál valamennyien későbben, sőt
részben nem is nagyon régen jöttek ez országba. Az örményekről,
görögökről, bolgárokról és még néhány néptöredékről ezt csak
megemlíteni is szükségtelen. Tudunk meglehetős kései vend, cseh,
morva, tót bevándorlásokról és telepítésekről is; a kérdés csak az,
hogy mai vendjeinknek és tótjainknak legalább egy része mégis
nem vérszerinti maradványa, kétségtelen ivadéka-e a pannon es
marahán szláv népnek, és így nincsenek-e még napjainkban is
vendek és tótok, a kik azt mondhatják, hogy a magyar az ő őseik
től foglalt birtokot. Vendjeink jámborok és nem hozakodnak elő
ilyenekkel; de tót atyánkfiai közül sokan annál hangosabban
emlegetnek bizonyos tót herczegségeket, sőt királyságokat, melye
ket a rettenetes «tatár» magyarok megsemmisítettek és elfoglaltak.
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|
Talahara talán mégis meg kellene vizsgálnunk, hogy e nagyhangú
szemrehányásnak van-e egyáltalában igaz alapja és ha van, meny
nyi benne a való, mennyi a koholt.
Mind ebből látható, hogy az ószlovén nyelv hazájának kér
dése, bármennyire kiválóan szláv érdekűnek tessék, különösen
következményeinél fogva minket is igen közelről érint. Sajátságos,
hogy mind eddig nem törődtünk vele. Tudtommal legelőször ma
gam utaltam e kérdésnek magyar szempontból is figyelemre méltó
voltára és valamikor legalább alkalmi jegyzetben kiemeltem, hogy
a magyar nyelvnek ebben nemcsak fontos, hanem egyenesen döntő
szava van.1) Majd tíz év múlva azután fölújítottam az ügyet és akkor
végre sikerült tudományos vitát támasztanom, mely minden heves
sége mellett is, úgy hiszem, igen üdvös volt.2) A tárgy azonban oly
nagy, hogy alkalmi vitatkozásban elég behatóan nem fejtegethető, és
oly fontos, hogy személyes tollharczban méltó módon el nem intéz
hető. Azért elhatároztam, hogy minden magánügyet és minden szó
vesztegető vitatkozást félretéve, tisztán a kérdést fogom minden
részében megvilágítani. Az ügy régóta nyomja lelkemet és így
örvendek, hogy ezzel végre egy oly igéretemet teljesíthetem, melyet
bizony már tíz evvel ezelőtt tettem. 3 ) Csak még egy dolgot kell
a tárgyalás megkezdése előtt érintenem. Vájjon mi magyarok elég
elfogulatlanok lehetünk-e a minket annyira érintő kérdés megvizs
gálásában? Nem fogják-e érdekeink és érzelmeink egyszer-másszor
elhomályosítani látásunkat? Erre ugyan viszont azt kérdhetnők,
hogy hát a szlávok, a kikhez a dolog még közelebb áll, talán kevésbbé elfogultak lehetnek? De a helyett vegyük sorra, amihez
erősebb közünk van. Ott van először is az, hogy a mostani szla
visták hajlandók nyelvünk tanúságát semmibe se venni. De vájjon
mi vesztünk-e vele, ha ők nem elég bölcsek arra, hogy nyelvünket
mentül nagyobb mértékben hasznukra fordítsák? Mi csak örven1

) Meg egy kis szlavisztika (Magyar Nyelvőr XV. köt. 124. 1.)
) E vita köztem és ASBÓTH OSZKÁR közt a Nyelvtud.
Közlemények
tavalyi és idei (XXV. és XXVI.) kötetében folyt. Az én idevágó dolgoza
taim : Ószlovén, újszlovén (XXV, 244—247): Az ószlovén nyelv hazája (XXVI,
78—84) ; A tudomány szabadságáért (XXVI, 319—328). ÁSBÓTH válaszai:
Ószlovén, újszlovén (XXV, 442—451); Az ószlovén nyelv hazája
(XXVI
218—225).
3
) Magyar Nyelvőr XV. köt. 168. 1.
2
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denénk, ha nyelvünknek rájuk nézve nagy érdemét és igaz értékét
fölismernék; de máskülönben semmi érdekünk a dologban. A
magunk szempontjából mindössze is jóakaró figyelmeztetéssel tar
tozunk nekik. Hajtanak-e rá vagy sem, abban nekünk se hasznunk,
se kárunk. Azután mi az ószlovén nyelv hazáját legrégibb szláv
jövevényszavaink kedvéért Pannoniába szeretnők tenni. De hát
olyan nagyon nagy szükségünk van-e nekünk arra? Tőlünk bátran
származtathatják az ószlovén nyelvet Maczedoniából is. Ezzel tel
jességgel nem változik meg az a kétségtelen igazság, hogy a mi
legrégibb szláv jövevényszavaink sajátságai tökéletesen összevág
nak az ószlovén nyelv jellemző sajátságaival. Mi tehát, mint eddig
tettük, úgy jövőre is egész bizalommal fordulhatunk az ószlovén
nyelvhez fölvilágosításérfc, akár Pannoniába, akár Maczedoniába
teszik hazáját. Végül kívánatos lehetne nekünk, ha őseink se a
vendeket, se a tótokat nem találták volna az országban. Nos ha
mégis itt találták volna, micsoda veszedelmünk származnék abból?
Akkor talán a magyar többé nem maradhatna e honban az igazi
államalkotó és igazi államfentartó hatalom? Csak nem hiheti
senki, hogy a magyar, ha kétségtelenül kitűnnék is, hogy a ven
dek és tótok után foglalta el az országot, akár most, akár jövőre
kénytelen volna, ezeknek engedve át a helyét, visszavándorolni ős
hazájába. A kérdés tehát méltán nagyon érdekel bennünket, de
üdvösségünk mégsem forog vele koczkán és így egész nyugodtan,
higgadtan, elfogulatlanul foglalkozhatunk vele. Bár e felől a szlá
vok részéről is ilyen bizonyosak lehetnénk !
II.
Minden oly irodalmi nyelvnél, melynek eredete ismeretlen,
a legelső és legtermészetesebb föltevés az, hogy azon a vidéken és
annál a népnél beszélték mint élő nyelvet, a melyen ós a melynél
maga az illető irodalom keletkezett. Ha ez a föltevés nem igazol
ható és így más vidékre és népre is lehet vagy kell gondolnunk,
akkor igen sok lehetőséggel állunk szemben. Marad ugyan még az
a másik természetes föltevés, hogy a kérdéses irodalmi nyelv az
illető irodalom alapítóinak a nyelve; de már ez maga is többféle
lehetőséget enged meg. Az irodalmi nyelvek története ugyanis azt
mutatja, hogy míg az egyik irodalom alapítói szülőföldjük nyelv-
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járását alkalmazták, addig a másikéi népüknek más tájbeszédét
választották, sőt egy harmadikéi egészen máshonnan való nyelvet
használtak. Ez még bonyolódik azzal, hogy valamely irodalom
alapítóinak nem kellett szükségképen azon a vidéken születniök
vagy egyáltalában abból a népből származniuk, a hol vagy a
melynek az illető irodalmat teremtették; sőt még az sem szük
séges, ha többen voltak, hogy mindnyájan egy vidékről vagy leg
alább egy népből valók legyenek. Hozzájárulhat, hogy nem ismerjük
valamennyiök szülőföldjét, és még végső csapásul, hogy az illető iro
dalom keletkezése korából nem maradtak fenn azoknak a nyelvek
nek vagy nyelvjárásoknak emlékei, melyekkel a kérdéses irodalmi
nyelv összevetendő volna. így könnyű átlátni, hogy valamely iro
dalmi nyelv eredetét az illető irodalom hazáján kívül keresve, sűrű
sötétségbe jutunk. Az említett bajok pedig mind tetézve találhatók
az ószlovén nyelvnél. Midőn tehát a szláv tudósok nagyon hamar
abban állapodtak meg, hogy az ószlovén nyelv vagy Pannoniából
vagy Maczedoniából való, akkor igazában még nem vetettek számot
minden lehetőséggel és minden nehézséggel, hanem tulajdonké
pen erővel ketté vágták a kérdést. Pedig már tudni sem akarnak
róla, hogy mégis jóval több csínja-bínja van. «A vitás kérdés»,
mondja Jagic, «ma már csak ebben a szűk keretben mozoghat)).*)
Szűk keretben bizony csak addig mozoghat, míg az ószlovén iro
dalom keletkezése helyén vagyis a tágabb értelmű Pannonián belül
maradunk; azon túl kezdődik a nagy világ és a lehető legbizony
talanabb tapogatódzás.
Vizsgáljuk már most, hogy a szláv nyelvtudomány művelői
az ószlovén nyelv hazájának kutatásában mily eszközökkel élve
és mily eljárást követve, mi munkát végeztek. Mert csak akkor
nyughatunk meg kutatásuk eredményében, ha teljes bizonyos
ságot kapunk, hogy jó alapra építettek, helyesen okoskodtak és
rendszeresen dolgoztak. Hogy valamikép hiábavaló dolgot ne
műveljünk, azaz talán már meghaladott, elavult nézetekre ne paza
roljuk az időt, kezdjük a szláv nyelvtudomány legújabb álláspont
ján. Ennek tétele az, hogy az ószlovén nyelv az ószlovén irodalom
megindítóinak, Cyrillusnak és Methodiusnak szülőföldjéről, tehát,
déli Maczedoniából származott. Újnak ez álláspont ugyan mind—
*) Archív f. slav. Philol IX. köt. 329.1.
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össze csak annyiban új, hogy nincs újabb; valósággal épen oda tér
vissza, a hol kérdésünk vizsgálatát a szláv nyelvtudomány még
zsenge korában megindította és a honnan azóta már egyszer meg
is jött. Velejében nem más az, mint DoBRovsKYnak igen gyöngén
támogatott és SAFARÍKnak később a leghatározottabban megtaga
dott régebbi álláspontja. Tehát épenséggel nem új, hanem csak
fölújított nézettel van dolgunk. Már-már azt hitte mindenki, hogy
az a nézet, melyet MIKLOSICH, mint egyik leghivatottabb ellenese,
a nem rég elhunyt nagytehetségű OBLAK VATBOSZLÁV is kénytelen

elismerni, «oly fényesen védett", 1 ) végkép megállapodik, különö
sen mikor az eszes és tudós SAFARÍK is már régen erre tért. Mármár megnyugodtak tehát az elmék, hogy az ószlovén nyelv az
ószlovén irodalom hazájában volt a népnek beszélt nyelve és így
Pannoniából származik, hozzáértve ehhez természetesen, a történet
kívánsága szerint, Nagymorvaországot is. Egyszer azonban csak
fölszólal az Archív für slavische Philologie alapítója és szerkesz
tője, a nagytudományú JAGIC VRATISZLÁV és azzal a kijelentéssel
lepi meg a világot, hogy Pannoniát is otthagyva, megint csak
Maczedoniában kell kezdeni a kutatást. 2 ) Nem mondja ugyan,
hogy itt már meg is találta az ószlovén nyelv hazáját, de oly ügye
sen forgatja a dolgot, hogy még a figyelmes olvasó is könnyen bi
zonyosnak gondolhatja az eredményt. Mindenki azt hiheti, hogy
gyöngéden kiméli MiKLosicHot és csak azért fejezi ki a kétségtelen
eredményt oly óvatosan. De hát MIKLOSICH azóta már régen elköl
tözött az élők sorából és JAGIC még mindig nem nyilatkozott hatá
rozottabban. Mind a mellett sokan szegődtek fölújított nézetéhez,
iegbuzgóbban a fentebb említett OBLAK.
Nem példátlan ugyan, ha ritka is, hogy a tudomány valami
már egyszer elhagyott nézetet fölelevenítsen; csak nyomós oknak
kell előállania, mely ismét az előbbi helyzetbe billentse a fontot.
Hiszen támadhat új erős bizonyíték vagy az újabb nézet ellen,
vagy a régibb mellett és akkor az utóbbi újra lenyomhatja a ser
penyőt. Itt csak az a föltűnő, hogy kérdésünkben a szláv nyelv
tudomány már eleinte farkánál kezdte fölkantározni a lovat, mikor
*) Archív f. slav. Philologie XV. köt. 363. 1.
2
) JAGIC : Neue Beitráge Prof. Miklosich's stb. (Archív f. slav. Philol.
I. köt 443—453. 1.)
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legelőször nem az ószlovén irodalom hazájában kereste az ószlovén
nyelv eredetét is. Most aztán, mikor már annak rendje és módja,
szerint folyt a dolog, jöttek újabbak, a kik egészen leszedve a szer
számot, megint csak hátul kezdték a fölkantározást. Méltán kíván
csiak lehetünk tehát e különös dolognak különös okára. Csakhogy
ilyet sehol sem látunk. Mert a ki azt hiszi, hogy talán időközben
a szláv nyelvtudomány vagy történet terén akár JAGIC, akár más
valaki olyan fontos fölfedezést tett, mely vagy az újabb nézetet
érzékenyen gyöngítette, vagy a régibb nézetet tetemesen erősítette
és így azt a tudományos visszafordulást szükségképen maga után
vonta, az nagyon csalódik. Hiába a legszorgosabb keresés, a leg
élesebb szemmel sem akadunk olyasmire. «Wie weit man auch die
Stimme schickt, nichts Lebendes wird hier erblickt.» A visszafor
dulás tehát épenséggel nem látszik megokoltnak. Hiszen JAGIC
még külön fejtegetést sem szentelt neki, hanem csak úgy melléke
sen, könyvismertetésben mint valami puszta ötletet vetette oda.
Egyáltalában jellemző, hogy soha még azután sem részesítette a
kérdést külön beható tárgyalásban. 0 is, követői is húsz óv óta
mind máig megelégesznek egy-egy alkalmi megjegyzéssel vagy ki
téréssel; többre nem érdemesítik az ügyet. Mit következtessünk
ebből? Bajos volna mást gondolnunk, mint hogy még eddig soha
összefüggően, rendszeresen nem foglalkoztak vele. Pedig kár, hogy
nem tették, vagy legalább jelét nem adják, mert az, hogy fölújított
nézetüket mindig csak úgy mellékesen nyilvánítják és mégis únosúntalan hajtogatják, mintha csak azt a szabályt követnék: repetere audacter, semper aliquid hasret, teljességgel nem alkalmas
arra, hogy törekvésüknek valami komoly színt adjon.
De a visszafordulásnak, ha nem látjuk is semmi okát, talán
czélja van. Mert abban, hogy hívei meg sem várva az időt, míg
egészen meg tudják érlelni, nyakra-főre sietnek terjeszteni nézetü
ket, nyilván valami czél rejlik. De fájdalom, ilyet se találunk.
Nincs a szláv nyelvtudománynak olyan kérdése, mely az ószlovén
nyelvnek maczedon eredetét különösen szükségessé vagy csak kí
vánatossá is tenné. Legalább JAGIC és követői ilyen kérdést soha
sem jelöltek meg és bajosan is tudnának kimutatni. A szláv nyelv
tudománynak legalább is annyi haszna volna abból, ha az ószlo
vén nyelvnek kétségtelen pannon, mint ha kétségtelen maczedon
eredete állapíttatnék meg. így legfeljebb nem tudományos czélt
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sejthetünk. A visszafordulás talán arra való volt, hogy a szlovének
meg a bolgárok valahogy el ne bizakodjanak, mintha nekik a
szlávok szent nyelvéhez több közük volna más szlávoknál.1) A dicsekvők elnómítására és általában minden versengés megszünteté
sére jónak mutatkozhatott a maczedon eredet fölújítása. A török
uralom alatt tengő szegény maczedonok nem fogják büszkén hánytorgatni, hogy ők adták a szlávságnak a közös szent nyelvet. Örül
nek, ha görögök, törökök, albánok, oláhok és czigányok közt
szanaszétszórva valahogy megélnek. A visszafordulás különben
talán még inkább arra való volt, hogy a magyar nyelvnek
tanúságtételét elhárítsa. Mert hát hogyan volna az tűrhető,
hogy ez a nem szláv nyelv mondja meg, hol keresendő az
ószlovén nyelv hazája? JAGIC még a sophistikát sem veti meg,
csakhogy az egyetlen tanú igaz vallomásának döntő voltát tagad
hassa.2) Hű tanítványának, OBLAKnak is fő-fő gondja, hogy a ma*) JAGIC többször kifejezi visszatetszését, hogy hol a szlovének, hol
meg a bolgárok akarják maguknak foglalni ősi nyelvűi az ószlovént, föl
keltve hiúságukkal a többi szlávok irigységét. Két kis bolgárul írt ószlovén
grammatikát ismertetve, a többi közt azt mondja: «Beidé Werke habén
manches gémein, z. B. in beiden heisst die altkirchenslavische Sprache —
altbulgarisch, trotzdem beidc Verfasser recht gut wissen, dass in allén einheimischen Quellén (bis gegen das XIV. Jahrh.) n u r der Name cJOBtutCK'b gebráuchlich war. Wir wollen diese kleine Schwáche den Bulgaren zu Gute
haltén, habén sich doch mehrere Decennien hindurch Slovenen viel zu
Gute gehalten, dass diese Sprache ,altslovenisch' hiess, im Sinne ihres
besonderen Eigenthunis» {Archív *. slav. Philol. XV. köt. 426. 1.). Bégeb
ben meg egy csehül írt ószlovén grammatika ismertetésében így szólt:
«Maa spricht gern von der ,altbulgarischen' Sprache, als ob es im IX. J a h r h .
einen einheitlichen Typus der slavischen Sprache gégében hátte, der die
gauze Balkanhalbinsel (so weit sie nicht serbo-kroatisch war) umfasste.
Das ist entschieden unrichtig. Man vergisst, dass es in der Grammatik des
heutigen Bulgarischen Züge und Erscbeinungen giebt, die keineswegs auf
das Altslovenisehe zurückgefühi't werden können ; m a n beachtet nicht, dass
so manche Eigenthümlichkeit der altslovenischen Sprache noch heutzutage
treuer im Serbisch-Kroatischen als im Bulgarischen wiederhallc* (u. o.
IX. köt. 329. 1.). Megható volna, ha ennélfogva még a szerbek ós horvátok
is a versengők közé állanának. Nem volna-e jó, ha a szlávok mind meg
egyeznének, hogy a dicsőség sorba járjon, m i n t a falusi biróság? így talán
vége szakadna minden versengésnek és irigykedésnek.
a

) L. Archív f. slav. Philologie I. köt. 447—448. 1. Erre még
visszatérünk.
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gyár nyelvet elhallgattassa,*) mely állhatatosan Pannónia és a
vele szomszéd déli Nagymorávia mellett vall, tehát ezer esztendő
óta mind máig Magj^ar országhoz tartozó vidékre utal. Nyilván azt
hiszik, hogy mink is fölfuvalkodhatnánk a dicsőségtől, mint a szlo
vének meg a bolgárok, ha megengednék, hogy a mi országunkba
essék az ószlovén nyelv hazája. De mi nem vagyunk szlávok és
így ebben nem látnánk érdemet, valamint viszont abban, ha kitűn
nék, hogy az ószlovén nyelv kétségtelenül máshonnan, pl. Maczedoniából eredt, kisebbséget sem látnánk.
De minek kutatnám tovább, mi lehetett a nevezetes vissza
fordulásnak, ha már okát nem találtuk, legalább a czélja, mikor
tudományos nyereségre itt sem számíthatunk ? Kereken kimondva,
puszta ötlet volt az kezdetben és az is maradt húsz esztendő óta
mind máig. De azért készséggel elismerem, hogy a puszta ötlet
is lehet jó és hogy ennélfogva hasznot is tehet a tudományban.
Hiszen már nem egy jó ötlet ösztönt adott, gondolatot ébresztett,
irányt mutatott. De ilyen szolgálatot csak addig tehet, míg sze
rény mivoltát félre nem ismeri. Mihelyt elbizakodik és nagy meré
szen kifejtett elméletnek, vagy épen már kész igazságnak képzeli
magát, azonnal kárára válik a tudománynak, mert a babona maszlagát hinti el. Azt sem akarom állítani, hogy a tudósnak, ha vala
miről több nézet van, nincsen joga azt választania, mely neki job
ban tetszik. Bátran választhat, sőt ha a magáévá tett nézetet csak
hallgatag vallja, azt sem igen kérdezzük, elegendő alapon válasz
tott-e. A ki azonban választás útján szerzett nézetét úton-útfélen
hirdeti, attól meg kell kívánnunk, hogy alaposan igazolja is, egé
szen úgy, mintha csak maga állította volna föl először. Épen ez az
alapos igazolás az, a mit JAGIC és követői nagy sajnálatunkra
mindeddig elmulasztottak. Ezt már eleve ki kellett emelnem, hogy
a galvanizált nézetet kellő szempontból láthassuk.

III.
A maczedon elmélet arra az egyetlen adatra támaszkodik,
hogy a két szláv apostoltestvér Szalonikiban született. Egyszerűen
-azt gondolja, ha az ószlovén nyelv Cyrillus-Methodiusé, akkor Sza*) L. Archív f, slav. PhUol. XV. köt, 355—366. 1.; XVI. köt. 496. 1.
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loniki vidékéről vagyis déli Maczedoniából való. Pedig itt sok
egyeben kívül az is lehetséges, hogy Cyrillus és Methodius, noha.
Szalonikiban születtek, mégis más vidéki szláv nyelvet beszéltek.
Szaloniki mindig görög város volt és ma is csak igen csekély
számú szláv lakossága van. A szláv apostolok korában pedig még
azt sem tudjuk bizonyosan, hogy falain belül egyáltalában voltak-e
szlávok. Ha voltak, számuk még a mainál is csak jóval csekélyebb
lehetett és mint ma is, többfelől verődhetett össze, úgy hogy
valami egységes szláv beszédre gondolnunk sem szabad. Ma is
Szalonikiban annyi szláv nyelvjárást beszél a kisszámú szlávság,
a hány vidékről szakadt oda; a műveltebbek többé-kevésbbé a
bolgár irodalmi nyelvvel élnek. Ilyen köznyelvnek azonban Cyril
lus és Methodius idejében még nyoma sem volt. Ha tehát ők
magában Szalonikiban tanultak meg szlávul. akkor egyedül a jó
Isten a megmondhatója, hogy miféle szláv nyelvjárást sajátítottak
el. Hasonló eredményre jutunk, ha Szaloniki környékére gondo
lunk. Ott a szláv nyelvjárásoknak ma is igen nagy tarkasága ural
kodik. Mekkora lehetett hát a IX. század elején, mikor a szlávok
Szaloniki környékén és Maczedoniában általán meg többnyire
rajzottak és végleg még csak igen kis részben telepedtek le! így ki
tudná megállapítani, hogy a véletlen miféle szláv nyelvjáráshoz
juttatta Cvrillust és Methodiust? Pedig mind ezen kívül az is
tekintetbe veendő, hogy a szláv apostolok műveltségüket nem
szülőföldjükön, nem Szalonikiban, hanem Konstantinápolyban
szerezték. Hátha itt sajátították el szláv nyelvüket, vagy a maguk
kal hozott szláv nyelvjárást itt mással cserélték föl ? Csak annyi
bizonyos, hogy szlávul tudtak; de hogy hol szerezték ezt a nyelvü
ket, arra ugyan senki sem tud felelni. Hiszen lehetséges, hogy
Szalonikiban, sőt ennek még a valószínűségét is megengedhetjük,,
de akkor is teljes bizonytalanságban maradunk e szláv nyelvük
minősége felől. Látni való tehát, hogy a Maczedoniába vivő út egy
általán nem olyan egyenes és olyan sírna, mint a maczedon elmé
let hívei gondolják.
Az első nagy akadály az, hogy Cyrillus és Methodius nyelvét,
egyáltalán nem is ismerjük. Pedig ezt szükségképen ismernünk kel
lene, először azért, hogy megállapíthassuk a legrégibb emlékekben
megőrzött ószlovén nyelvvel való azonosságát, másodszor pedig,,,
hogy hazájának keresésére indulhassunk és így az azonosság alap-
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ján megtalálhassuk az ószlovén nyelvnek is a bölcsejét. De isme
retlen nyelvről se azt nem tudhatjuk, azonos-e valamely ismert
nyelvvel, se azt nem sejthetjük, honnan eredt. Csak legalább az
utóbbira volna valami határozott történelmi adatunk! Csak leg
alább azt tudnók, hogy Cyrillus és Methodius hol sajátították el
szláv nyelvüket! De fájdalom, még ezt a csekélységet sem tudjuk.
Hanem hát a maczedon eredet hívei talán elhárítják a nagy aka
dályt és valami úton-módon megállapítják a két szláv apostol
nyelvének sajátságait, biztos alapot teremtve ezzel a további kuta
tásnak. Az ugyan nagyon jó volna és a szláv nyelvtudomány igen
nagy hálával is tartoznék nekik érte; de száz okból nem teszik,
melyek közül untig elég az az egyetlen egy is, hogy egyszerűen nem
tehetik. Mert hogyan férnének Cyrillus és Methodius nyelvéhez?
Csakis úgy, ha philologiai úton kihámoznák az emlékekből, hogy
a ránk maradt legrégibb ószlovén irodalomból mi a két szláv
apostolnak kétségtelen tulajdona. Csakhogy mi ennek a biztos
ismertető jele, mi a megtéveszthetetlen bélyege ? Ismerik-e Cyril
lus és Methodius keze írásának csak egy betűjét, csak egy vonását
is ? Vagy van talán valami más, a mi elárulja az ő elvitázhatatla n
munkájukat ? Bizony a maczedon eredet hívei se egy betű írásra,
se egy hiteles idézetre, se egy világos utalásra, se egyéb olyanra
nem tudnak hivatkozni, a mivel meg lehetne állapítani, hogy a
legrégibb ószlovén irodalomban Cyrillusnak és Methodiusnak
mennyi és mi a kétségtelen része. De még ha ezt általánosságban
meg lehetne is jelölni, igen nagy kérdés maradna, hogy azután
változatlan, igazi, hamisítatlan alakjában jutott-e ránk. A két szláv
apostol egyike sem érte meg a IX. század végét; Cyrillus 869-ben,
Methodius 885-ben halt meg. A legrégibb ószlovén emlékek pedig
melyek napjainkig fenmaradtak, legalább is egy, ha nem másfél
századdal későbbiek. Addig akár hány módosító másoláson és
gyökeres átdolgozáson mehettek keresztül. Tehát Cyrillus és
Methodius nyelvének hiteles megállapítására teljességgel semmi
mód sincs.
Hogy ez mennyire igaz, az a lehető legvilágosabban meglát
szik abból, hogy a legrégibb ószlovén emlékek semmikép sem haj
landók Cyrillusra és Methodiusra vallani. Ez emlékek általában gö
rögből való fordítások és lépten-nyomon oly nagy görög nyelvbeli
botlásokat mutatnak, a milyeneket a görög anyanyelvű, kiváló
NYJSLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII.
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görög műveltségű és általában az akkori időkhöz képest igen nagy
tudományú Cyrillusról és Methodiusról föltennünk teljes lehetet
len. E hibákra már KOPITAR utalt és arra az eredményre jutott,
hogy ama fordítások nem eredhetnek Cyrillustól és Methodiustól.1)
Ilyen hibák SAFARÍK rövid összeállítása szerint: vhdovic<£ (x*iPav)
lovitva^ (iHjpav) helyett (Zsolt. 131, 15); wh pesnechi> gospodhnich'h
(w§alc;) patechí, (óőoí?) helyett (Zsolt. 137, 5); Vhzmogq, vagy VhZmogos\ (V]§üvfjíh]<3av) usladis§ s§ (7j§óv\h]aav) helyett (Zsolt. 140, 6);
ki. Diné (a Dina folyóhoz) k t oni»sici (Tipö? TÖV Ssiva) helyett
(Máté 26, 18); rod'h ognja és rozdhstvo ognhnoje (fsvsá) geenna
(fésvva) helyett (Márk 9, 43, 46); klepl^ (kerepelve : pulsans) znamenaje^ (aYjfJuxívcöv: significans) helyett (Ján. 12, 33 és 21, 11));
Arievh lediy (Arius jege) Areopagt (vApsiov Trcqov) helyett (Ap. csel.
17, 9); crhkvi (sbodirjaias) otT.lg.citi (éxxXsíaai) helyett (Gal. 4, 17).
Ezek csak a legfeltűnőbbek; számuk különben jóval nagyobb.2)
Iparkodtak ugyan egynéhányat e vastag hibák közül, melyek
3
MIKLOSICH szerint is «csak a két testvér segédeitől eredhetnek)), )
4
úgy magyarázni, hogy későbbi átdolgozok követték el; ) de az
minden csűrés-csavarás mellett sem sikerült. Igen helyesen
mondja SAFARÍK: «Ha ezek a hibák nem lettek volna meg már az
első fordításban, bizonyára semmiféle tudatlan vakmerőnek nem
sikerült volna őket későbben az egész szláv papságra, mely pedig
mindig számlált kebelében néhány tudós tagot, oly esetlen módon
rákötni». 5 ) A legrégibb ószlovén emlékek tehát csakugyan sem
mikép sem hajlandók Cyrillusra és Methodiusra vallani. No de
nem is szükséges nekünk itt fáradnunk; maguk a maczedon ere
det hívei megvallják teljes tehetetlenségüket. Azt mondja JAGIC:
«Sőt az első és legfontosabb műről, mely alapját tette az egész
missiónak, az evangéliumról sem tudjuk mind máig határozottan
megmondani, hogy az előttünk levő szövegek közül melyik adja a

*) KOPITAR : Ursprung der slavischen Liturgie in Pannonién (CHMEL :
Der österreichische Geschichtsforscher I. köt. 3. füz. 510—511. 1.).
2
) SAFARÍK: Über den Ursprung des Glagolitismus 12. és 30. 1.
3
) Altslov. Formenl. in Párad. X I I . 1.
*) Pl. VONDRÁK: Altslovenische Studien (Sitzungsberichte d. philos.hist. Classe d. kais. Akad. CXXII. köt. VII. sz. 71—73. 1.).
6
) Id. m. 30. 1.
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szláv apostolok tulajdonképi fordítását leghívebben vissza)).1) Cyrillus és Methodius nyelvét pedig csak valamely művükből lehetne
megismerni. De mikor ilyet egyet sem, sőt egy árva sort, egy árva
betűt sem tudnak biztosan kihüvelyezni az emlékekből! Igazán
bámulatos tehát az a bátorság, melylyel a maczedon eredet hívei
Cyrillusnak és Methodiusnak semmikép meg nem állapítható és
így teljesen ismeretlen nyelvére minden habozás, minden tudomá
nyos lelkifurdalás nélkül ráfogják, hogy az ószlovén nyelvvel
azonos.
E könnyelmű állításnak azután méltó folytatása, hogyan
indulnak el annak az ismeretlen nyelvnek és ez úton az ószlovénnek is fölfedezni a hazáját. Nincs más útravalójuk, mint az a hasz
navehetetlen történelmi adat, hogy Cyrillus és Methodius Szalonikiban születtek és az az önkényes ráfogás, hogy az ismeretlen
cyrillo-methodianus nyelv azonos az ismeretes ószlovén nyelvvel.
Hogy a szláv apostolok szülőföldje még korántsem dönti el, minő
szláv nyelvet vagy nyelvjárást beszéltek, az a maczedon eredet
híveit legkevésbbé sem tartóztatja, hogy azt a nyelvet vagy nyelv
járást egész nyugodtan Szaloniki vidékére ne tegyék. Ez pedig
még könnyelműbb azonosítás, mint az előbbi. Mert ott Cyrillus ós
Methodius ismeretlen nyelve legalább ismeretes nyelvvel és csak
egygyel állt szemben. Itt ellenben nemcsak csupa ismeretlen nyelv
vel vagy nyelvjárással, hanem még azonfelül egész rajjal is. Hogy
a szláv apostolok korában, különösen első ifjúságuk idején vagyis
a IX. század elején Szaloniki körül milyen nyelvi viszonyok ural
kodtak, azt még eddig senkinek sem sikerült megállapítania. Csak
azt tudjuk, hogy egész Maczedoniában és általában a Balkán-fél
szigeten a szlávság akkor még sok apró törzsökre oszolva, folyton
mozgott, gomolygott és nagyobb egységekké alakulni alig kezdett.
Maga JAGIC legalább a IX. század végéről úgy nyilatkozik, hogy a
félszigeten akkor a nyelvjárásoknak oly sokasága uralkodott, melyet
ma már nem vagy még nem lehet pontosabban meghatározni 2 ) és
NOVAKOVIC SzTOJÁiraak igazat adva, ő is inti a szlavistákat, hogy ne
vigyék át elhamarkodva a mai állapotokat és viszonyokat a IX. és
*) Die neuesten Forschungen über die slavischen Apostel Gyrill und
Methodius (Archív f. slav. Philol. IV. köt. 98. 1.).
2
) Archív f. slav. Philol. XVI. köt. 239. 1.
2*
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X. század idejére; mert akkor a Balkán-félszigetnek egész bizony
nyal más képe volt, mint ma.1) Csakhogy ez ép úgy vagy még
inkább áll a IX. század elejéről, mint a végéről. Mindamellett
jAGicnak semmi sem bizonyosabb annál, mint hogy a IX. század
elején ott élt Szaloniki környékén az ószlovén nyelv; csak a végére
nézve van erős kétsége. «Nagyon szeretné ugyan hinni, hogy még
a IX. század végén volt a Balkán-félszigeten valahol egy darab
föld, melyen az ó egyházi szláv nyelvnek sajátos alkotó részei (és
ezeket a nasalismus vagy az sí zd nem meríti ki) még beszélt nyelv
ben tovább éltek, de — non liquet».2)
A mi azonban a IX. század végén non liquet, az ugyan e
század elején gyönyörűen liquet; mert erről még kevesebb bizo
nyosat tudni, mint amarról. A IX. század eleje ugyanis jóformán
tabula rasa; annálfogva JAGIC és követői azzal írják tele, a mivel
nekik tetszik. Czáfolja meg, a ki tudja. Csakhogy az alaptalan
állítás mindig tudománytalan dolog marad, akár meg lehet czáfolni, akár nem. Nem ismernek a IX. század elején Szaloniki körül
beszélt szláv nyelvek vagy nyelvjárások közül egyetlen egyet sem,
hogy Cyrillus és Methodius hasonlóképen merőben ismeretlen
nyelvével azonosíthatnák. De az őket nem ejti zavarba, valamint
azzal sem törődnek, hogy se Szaloniki környékén, se általában
Maczedoniában kimutathatólag soha egységes szláv nyelv nem
uralkodott, különösen olyan nem, a milyennek a szláv apostolok
nyelvének kellene lennie, ha az ószlovénnel azonos volna. Azt hi
szem, még soha tudomány különösebb okoskodást nem látott. Annyi
bizonyos, hogy a gondolkozás közönséges szabályai semmikép sem
illenek rája. íme összefoglalásul a veleje. Van egy ismeretes nyelv :
az ószlovén, és van egy ismeretlen: Cyrillus és Methodius nyelve.
Erre az ismeretlen nyelvre a maczedon eredet hívei egyszerűen
ráfogják, hogy azonos azzal az ismeretes nyelvvel.Azután van sok
ismeretlen: a IX. század elején Szaloniki vidékén beszélt nyelvek
vagy nyelvjárások. Ezek közül meg valamelyikre, hogy melyikre,
azt természetesen maguk sem tudják, hasonló alapossággal ráfog
ják, hogy azonos az előbbi ismeretlennel. Minthogy pedig ez az ő
állításuk szerint azonos az egyetlen ismeretessel, tehát a Szaloniki
x

) ü. o. 236. 1.
) U. o. 239. 1.
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környékéről való ismeretlen is azonos azzal az ismeretessel vagyis
az ószlovénnel. Ha a = x és x = y, akkor már csak világos az is,
hogy a = y. Nem kézzel fogható-e tehát, hogy az ószlovén nyelv
Maczedoniából, a szláv apostolok szülőföldjéről való? Csak az a go
nosz ha ne volna! De x és y, minthogy meghatározásukra teljesseg
gel nincs semmi mód, se egymással, se harmadikkal össze nem
mérhetők. Szerencsere azonban a maczedon eredet hívei az ilyet
egy csöppet sem bánják; szerintük ugyanis nem ha, hanem mint
hogy a =x, valamint nem ha, hanem minthogy x=y és így termé
szetesen nem is akkor, hanem tehát a = y. Ez igen szép példája
annak, hogyan lehet valamit minden bizonyítás nélkül, csupán
csak a kötőszók alkalmas változtatásával eldönteni. Ilyen a macze
don eredet híveinek a logikája és tudományos eljárása. De van
mentsége a dolognak. Az ismeretes szláv nyelvek nem engedik,
hogy az ószlovénnel azonosítsák. így e czélra merőben ismeretlen,
még csak ezután valamikor kiderítendő szláv nyelveket vagy nyelv
járásokat kellett alkalmazni, melyek ugyan semmikép sem igazol
ják, ele teljesen némák lévén, nem is ellenzik az ószlovénnel való
azonosítást. A józan ész azt gcndolhatja ugyan, hogy e nyelveknek
vagy nyelvjárásoknak maguknak kellett volna követelniök az
azonosítást, és fennakadhat azon, hogy a helyett a maczedon
eredet hívei erőszakolták azt; de ki törődik a józan észszel, ha
bizonyos eredményt minden áron el akar érni ?
Mennyire minden való adat nélkül fogtak a dologhoz, az
leginkább kitűnik abból, hogy a maczedon nyelvjárásokkal csak
akkor kezdtek foglalkozni, mikor már rég dogmává emelték, hogy
az ószlovén nyelv déli Maczedoniából, Szaloniki vidékéről való.
A jelszó 1876-ban az Archív fűr slavische Philologie I. kötetében
hangzott el, a maczedon nyelvjárásokról pedig az első számbave
hető dolgozat csak 1893-ban ugyan e folyóirat XV. kötetében jelent
meg. Tehát nagysokára utólag kerültek oda, a hol mindjárt kezde
niük kellett volna. Ha már a hajdani maczedon nyelvjárásokat
nem ismerhették, legalább a maiakat kellett volna gondosan vizs
gálniuk, mielőtt oly hamarosan kimondták, hogy az ószlovén is
maczedon nyelvjárás. De még abban a kései vizsgálatban sincs
sok köszönet, mert annyira irányzatos, oly mohón keresi különö
sen a Szaloniki környékén élő maczedon nyelvjárásokban az ószlo
vén sajátságokat és annyira csak ezeket, hogy elfogulatlanságában

m

VOLF GYÖRGY.

és így kellő megbízhatóságában kételkednünk nemcsak lehet és
szabad, hanem egyenesen kell is. Maga a derék bizonyítás a leg
szebb petitio principiin alapszik. Mert a maczedon eredet, mint
láttuk, egyedül arra támaszkodik, hogy az ószlovén nyelv Cyrillusnak és Methodiusnak Szalonikiból hozott nyelve. De epenséggel
nem bizonyos se az, hogy csakugyan a szláv apostoloké, se az,
ha mégis az övék volna, hogy akkor csakis Szalonikiból hozhatták
magukkal. Főbizonyítékúl tehát olyas szolgált, a mi maga is két
szeresen a legerősebb bizonyításra szorul. Es a petitio principii
folyton kisért a maczedon nyelvjárások vizsgálatában is, főkép
OBLAK dolgozataiban. Itt van mindjárt egy föltűnő példa. Tudva
levő dolog, hogy a kétféle ószlovén írás a hangjelölés némely
pontjában jelentékeny eltérést mutat. Ilyen a többi közt, hogy a
cyrill B és u helyett a glagol írásban csak A található. Már most
a szlavisták azon vitatkoznak, hogy ez a glagol A csak egy hangot
jelent-e vagy kettőt, és ha csak egyet, milyennek kell azt gondolni.
OBLAK addig kutatott a maczedon nyelvjárásokban, míg olyat nem
talált, a mi szerinte eldönti a kérdést. 0 ugyanis azt tapasztalta,
hogy Szaloniki keleti környékén nemcsak a cyrill B-nek, hanem
Szuchóban (mely azonban, mellékesen mondva, jó 35 kilométer
nyire esik északkeletre Szalonikitól) legalább c, 2, s, l után még a
cyrill ra-nak is ia, eá felel meg. Ezzel aztán szerencsésen megta
lálta a glagol A hangját, mely természetesen a cyrill írás tanúsága
ellenére is csak egy, még pedig ép oly természetesen csak a szalonikividéki fM vagy eá lehet.*) Még az hagyján, hogy nem c, i, s, t
után a cyrill la-nak még Szuchóban sem e-, hanem a-hang felel
meg; de már az nagy baj, hogy az egész eredmény csupa igazol
hatatlan bizonyítékra támaszkodik. Mert a glagol A hangzását a
Szaloniki környékén ma élő nyelvjárások csak az esetben képesek
megállapítani, ha múltjuk határozottan a glagol írás keletkezése
koráig ér vissza és ha még ezenfölül a glagol írás kétségtelenül
valamelyikük alapján készült. De se erre se arra nincs semmi bi
zonyság ; csak puszta föltevések vannak, melyek maguk is puszta
föltevéseken alapszanak. Meglátszik tehát itt is, hogy a maczedon
eredet híveinek módszerében fő bizonyító eszköz a petitio principii.
*) OBLAK: Einige Capitel aus dei' bulgarischen Grammatik (Archív
f. slav. Philol. XVII. köt. 161. 1.).
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De mi fontossága van a glagol A kiejtésének az ószlovén
nyelv eredetének kérdésében ? Úgy látszik, mert világosan sehol
sem találom kifejezve, maczedon eredetűnek szeretnék vele
bizonyítani először a glagol írást, hogy azután ennek segítségé
vel az ószlovén nyelvet is maczedon eredetűnek bizonyíthassák.
Nem kell ismételnem, hogy a glagol A betűnek mindaddig
lehetetlen akár maczedon, akár másféle kiejtést tulajdonítani,
míg magának a glagol írásnak nincsen tisztázva az eredete.
Tehát nemhogy a glagol A kiejtése tárhatná föl a glagol írás
eredetét, hanem megfordítva csak a glagol írás eredete adhat
útmutatást, hol keresendő a glagol A kiejtése. E nélkül egyenlő
joggal és egyenlő kilátással minden szláv nyelvnél és nyelv
járásnál lehetne tapogatódzni, hogy melyikük fejti meg azt a kiej
tést. Csakhogy a glagol írás eredete ma is homályos. Még mindig
nincs biztosan eldöntve, hogy a kétféle ószlovén írás közül
melyik az eredeti, melyik származik tehát Cyrillustól, ha el
fogadjuk is, hogy a valószínűség nem a cyrill, hanem a glagol
írás mellett szól. De akármelyik legyen az, annyi bizonyos, hogy
Cyrillus nem Szalonikiban, tehát nem Maczedoniában szerkesz
tette. A legenda szerint Konstantinápolyban kapta hozzá az isteni
sugallatot és miután ott el is készítette, nyomban kísérletet tett
vele, szlávra kezdvén fordítani János evangéliuma elejét.*) Ebből
azonban Cyrillus írásának csak helyszerinti és nem nyelvbeli ere
detét tudjuk meg. Hogy készítésekor maga Cyrillus milyen szláv
nyelvet vetett írásának alapúi, azt csak találgatni lehet; se biztos
adatunk se semmiféle más bizonyítékunk nincs rá. Lehetséges,
hogy az a nyelv, melynek alapján szerkesztette, azonos azzal a
nyelvvel, melyre alkalmazta; de az is lehetséges, hogy nem azonos.
Az előbbi esetben az írás eredete eldöntené az ószlovénnek vagyis
annak a nyelvnek is az eredetét, melyre Cyrillus az Ő írását alkal
mazta ; az utóbbi esetben az írás eredetéből csak az következnék,
hogy az ószlovén nyelv más eredetű. Az írás maga azonban mind
erről nem árúi és nem is árúihat el semmit sem. Mert föltéve, hogy
Cyrillus Konstantinápolyban, mielőtt bátyjával a nyugati szlávok
hoz indult, szülővidékének valamely nyelvjárása alapján készítette
szláv írását, akár a glagol, akár a cyrill legyen az, ki tudná meg*) Vita sancti Comtantini cap. XIV.
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mondani, hogy ezeknek a nyugati szlávoknak kedvéért, az ő nyel
vükhöz alkalmazkodva, azt az írását igen tetemesen nem módosjtotta-e ? Mert hogy ő is, Methodius is általában legalább is nagyon
alkalmazkodott e nyugati szlávok nyelvéhez, ha ugyan egyenesen
ezt nem választotta a szláv liturgia nyelvéül, azt nyilvánvalóvá
teszi az ószlovén nyelvnek nagyszámú jellemző nyugati szava és
sajátsága. Hol tehát a biztosíték, hogy akár a glagol, akár a cyrill
írás az ószlovénre alkalmazva is még mindig csak annak a nyelv
nek vagy nyelvjárásnak a hangjait tükrözteti vissza, melynek alap
ján Cyrillus készítette? Hátha épen csak a nyugati kiejtés jellemző
sajátságait mutatja és az eredetileg alapjául szolgáló nyelvéit tel
jesen elejtette ? Ha tehát egészen kétségtelen volna, hogy Cyrillus
nem a cyrill, hanem a glagol írást alkotta, és egészen kétség
telen volna az is, hogy ennek a maga szülőföldje nyelvét vetette
alapjául, akkor a glagol írás maczedon eredete még mindig nem
tenné az ószlovén nyelvet is szükségképen maczedon eredetűvé.
Még mindig fenmaradna annak a bizonyítása, hogy az ószlovén
a glagol írásnak alapúi szolgáló nyelvvel kétségtelenül azonos.
Ezt pedig a maczedon eredet hívei, mint már láttuk, sehogy sem
tudják bebizonyítani és így az írás segítségével hiába akarnák az
ószlovén nyelvet Maczedoniából származtatni.

IV.
Az eddigiekből kitűnik, hogy a maczedon elméletnek sem az
ószlovén nyelvemlékek sem az ószlovén írás nem nyújtanak semmi
nemű támasztékot. De talán segít a maczedon nyelv, vagy helye
sebben mondva valamelyik maczedon nyelvjárás. Határozottan
ugyan, mint láttuk, semmi sem utal ide; de más már úgy sincs
hátra, mert a többi élő szláv nyelv ós nyelvjárás mind legalább
annyira ismeretes, hogy ma már laikus sem keresheti náluk az
ószlovén nyelv eredetét. A maczedon nyelvjárásokat ellenben még
meglehetős homály borítja; hiszen a maczedon eredet hívei is csak
legújabban kezdtek velük foglalkozni. Szinte húzódoztak megisme
résüktől, mintha féltek volna, hogy utolsó kártyájuk nem talál ütő
lenni. De ép azért és csakis azért, mivel jórészt ismeretlenek, meg
lehet puszta kisérletképen koczkáztatni a maczedon nyelvjárások
vallatását is, hátha az ószlovén nyelv hazájáról a többi élő szláv
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nyelvnél és nyelvjárásnál többet és biztosabbat tudnak. Hogy a
részrehajlásnak még a színét is elkerüljük, szorítkozzunk tisztán
OBLAK dolgozataira, a ki a maczedon eredetnek még jAGicnál is
buzgóbb védője volt, a hely színén is járt és így bizonyára legszor
galmasabban kereste, a mi a maczedon elméletnek kedvez. OBLAKnak ide vágó nyilatkozatai legiükább az Archív für slavische
Philologie XV., XVI., XVII. és XVIIL kötetében találhatók. Macze
don tanulmányai teljesen ugyan még csak ezután a bécsi akadémia
kiadásában fognak megjelenni,*) de más aligha lesz bennük5 mint
a mit rövidebbre fogva vagy vázlatosan már ismerünk, különösen
pedig a fődolgot, az eddig közölt adatokat bizonyára nem fogják
se eltagadni, se megmásítani. így már ma is megítélhetjük az ered
ményt.
Határozott maczedon nyelvjárást, melyet az ószlovén nyelv
maradványának tartsunk, OBLAK nem állapított meg. Mindig csak
általános mondásokban nyilatkozott. Az ószlovén nyelvben hol
egyszerűen délszláv (Archív XVI, 154), hol általában maczedon
(XVII, 459), hol szorosabban déli maczedon (XVI, 154), hol hatá
rozatlanul Szalonikitól keletre eső (XVII, 158), hol szűkebben
Szaloniki környékéről (XV, 79) vagy legközelebb környékéről
(XVII, 595) vagy keleti környékéről (XVII, 161) való nyelvjárást
látott. Szaloniki környékét azonban szükség esetén 30—40 kilo
méternyire, sőt távolabbra is kiterjesztette, elmenvén kelet felé
egész a Ehodope hegységig (Archív XVII, 158), észak felé Kükücsig(XV, 76), nyugat felé pedig Kasztóriáig és Korcsáig (XVII, 133).
A környéknek ily tágra szabása helyén volna ugyan nagy világ
városoknál, de az alig százezer lakost számláló és egy kissé szoro
san épült Szalonikinál talán mégis sok. De ezen ne akadjunk fenn.
A baj csak az, hogy e nagy területen a hány szláv helység, annyi
különböző nyelvjárás. így a keresés fölötte nehéz. Maga OBLAK,
úgy látszik, a Szalonikitól keletre és északkeletre fekvő Kerecskiöj,
Ajvali (Ajvatovó) és Szuchó (Szohosz, Szucha) felé hajlott; de elég
világosan ezt soha sem fejezte ki. Azért Szaloniki északi és észak
nyugati vidéke, nevezetesen Jenikiöj (Novoszeló), Gradubor, Bogarievo, Vataluk és Varclarovcze is tekintetbe veendő. Már most lás-

*) L. Archív f. slac. Philol. X V I I L köt. 634. 1.
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suk, mit találunk és mit nem találunk Szaloniki szűkebb és tágabb
környékének nyelvjárásaiban.
Ha ezek az ószlovén nyelvet maguknak akarják vitatni, akkor
teljes számban és teljes mértékben föl kell mutatniok annak min
den fontos, különösen minden jellemző sajátságát, még pedig nem
szétszórva, az egyik nyelvjárás ezt, a másik azt, hanem együtt
valamennyit és nemcsak ma, vagy valami bizonytalan múltban,
hanem határozottan már a IX. században is, a mikor az ószlovén
nyelvnek, ha közülök való, el kellett körükből származnia. Mert a
mi megvan ma, az akár tegnapról való is lehet és a mi helyes
következtetés szerint megvolt valaha, annak sem kellett szükség
képen még vagy már a IX. században meglennie. Csakhogy e
követelést, bármily természetes, itt hiába teszszük; se általában a
maczedon se különösen a szaloniki-vidéki nyelvjárások nem tud
nak neki megfelelni, mivel múltjuk teljesen ismeretlen. így egye
dül a mára vagyunk utalva, mely nem mondja meg, mit vihetünk
vipsza a távol múltba, mit nem. Még könnyű a dolog az uralkodó
és rendes sajátságokkal; mert ezekről föl szabad tenni, hogy ős
régiek. De már a ritkább és kivételes jelenségekről, hacsak egészen
biztos bélyegük nincs, ép úgy lehet gondolni azt, hogy új fejlődé
sek vagy kölcsönvételek, mint azt, hogy régi maradványok vagy
eredeti sajátságok. Az ószlovén nyelv szempontjából a szalonikividéki maczedon nyelvjárásoknál kiválóan fontosak a következők:
1. a nasalismus vagy rhinesmus: az (h (q) és I\ ($) orrhangok;
2. a két félhangzó: az B (Í) és % (ü); 3. az st, zd; 4. az l epentheticum; 5. a névmutató; 6. a declinatió; 7. az infinitivus. Mind
ezekben a mondott maczedon nyelvjárásoknak az ószlovén nyelv
vel egyezniök kell vagy legalább azt kell mutatniok, hogy valami
kor nemcsak egyezhettek, hanem szükségképen egyeztek is vele.
Akkor ugyan még mindig fenmarad az a nagy kérdés, hogy ez az
egyezés a IX. századra vagyis arra a korra esik-e, a mikor az ószlo
vén nyelv elszármazhatott közülök; de ebben teljesen engedéke
nyek akarunk lenni, készséggel elfogadva, hogy az a valamikor a
IX. századra is áll.
A mi először is a nasalismust vagy rhinesmust illeti, ilyen
ről a maczedon nyelvjárásokban tulajdonképen szó sem lehet. Egy
ben sincs orrhangzó, hanem a hol az ószlovénből következtetve
ilyennek kellene lennie, ott mindig csak tiszta magánhangzót talá-
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lünk, melynek semmi nasalis resonantiája, és utána csak néhány
nyelvjárásban és ott is nagy gyéren emlékeztetőnek még n vagy m
mássalhangzót. 1 ) Olyan hely, a hol ez az n vagy m, akár régi ma
radvány, akár új betoldás legyen, rendesen és szabályszerűen elő
fordulna, egész Maczedoniában nincs. A fő helyek, a hol valamivel
gyakrabban, de szintén csak kivételképen találkozik, Szalonikitól
északkeletre Szuchó, északnyugatra pedig Kasztória és Korcsa.
Közbül, a déli Vardár síkságon, Szalonikinak egész szomszédkör
nyékén, mint OBLAK saját maga tapasztalta, 2 ) még ez a puszta
emlékeztető sem található. Tehát nem maga a nasalismus vagy
rhinesmus, hanem csak némi jele mutatkozik, az is csekély szám
mal és csak kevés nyelvjárásban, melyek még azonfölül Szalonikitól
már távolabb esnek. Mi ez az ószlovén nyelvnek rendes és annyira
jellemző igazi nasalismusához képest? És vájjon Szaloniki kör
nyéke, a hol még nyoma sincs a nasalismusnak, ezzel nem egye
nesen tagadja-e, hogy valaha ott beszélhették az ószlovén nyelvet?
Vagy talán épen abból, hogy valami nincs, egyenesen azt kell
következtetni, hogy szükségképen meg kellett lennie ? Akkor min
den egyéb nehézséget elejtve, készséggel elismerjük, hogy kétség
kívül Szaloniki környéke volt az ószlovén nyelv hazája. Még annak
a kutatásáról is lemondunk, hogy a többi nyelvjárásban az az n
vagy m a rhinesmusnak reflexe azaz régi maradványa-e, mint
OBLAK állítja, vagy pedig csak új fattyúhajtás, mint NOVAKOVIC haj
landó megengedni. Mit is érdekelne ez minket, ha már Szaloniki
környékén megtaláltuk az ószlovén nyelv hazáját!
Nem sokkal kedvezőbben áll a dolog a félhangzók tekinteté
ben. Az ószlovén két félhangzó közül csak az egyik van meg a
maczedon nyelvjárásokban : csaknem valamennyiben, mint a bol
gár nyelvjárásokban általán, az % (ü), mely nemcsak az ószlovén i>,
hanem az b helyén is áll. Igen kevés nyelvjárásban, OBLAK példa
képen egyedül a szuchóit említi, a mély % helyett egy e-féle magas
félhangzó van, mely az illető nyelvjárásokban szintén az egyetlen
*) NOVAKOVIC : Beitrage zur Erforschuny der macedonichen Dialecte
(Archív f. slav. Philol. XV köt. 46. 1.), OBLAK: Einige Capitel aus der bulgarischen Grammatik (u. o. XVII. köt. 133. 1.) és Florinszkij szláv nyelv
tudományi fölolvasásainak ismertetésében (u. o. XVIII. köt. 249. 1.).
**) L. az előbb idézett helyeket.
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félhangzó és hasonlóképen mind % mind h helyén áll. A két ószlovén és már az ős-szlávban föltehető félhangzónak etymologiai
megkülönböztetéséről tehát egy bolgár vagy maczedon nyelvjárás
ban sem lehet szó.1) Hogy a két félhangzó nem ma, se nem tegnap
olvadt egybe, azt bizonyossá teszik a bolgár földön írott legrégibb
egyházi nyelvemlékek.2) Ehhez járul, hogy a bolgár-maczedon
nyelvjárásokban az t é s t félhangzóknál épen az ellenkező hang
változás állott be, mint a minőre az ószlovén mutat hajlandóságot.
Amott L-ből Í> lett, míg emitt megfordítva az i> néha L-be csapott
át.3) A szuchói nyelvjárás ugyan az ószlovénhez hasonló irányú
hangváltozásról tanúskodik, 4 ) de nemcsak hajlandóságot mutat
rá, hanem teljesen végre is hajtotta és így ma már nem áll az
ószlovén nyelv fokán, múltja meg teljesen ismeretlen. Föl lehet
ugyan tenni, hogy a IX. században az ószlovénnel e részben még
megegyezett, de ép olyan jól, sőt rendes sajátsággal állván szem
ben, még több joggal hihetjük azt is, hogy már akkor is különbö-

1

) OBLAK Florinszkij művének ismertetésében (Archív f. slav. Philol.
X V I I I . köt. 249. 1.).
2
) L . pl. JAGicnak a X I I . századbeli Grigorovic-féle paremejnik ki
adásáról szóló rövid ismertetését (Archív f. slav. Philologie XVII. kötet
300. 1.).
3
) OBLAK: *Im Aitslovenisclien ist dieser Umlaut n u r in der Eichtung von ^> zu £ nachgewiesen, d. h. t wurde zu £» (Archív f. slav.
Philol. XVI. köt. 190. 1.).
4
) Még 1894-ben, tehát két évvel maczedóniai útja után, így szólt
OBLAK: «Conjev betont m i t besonderem Nacbdruck, dass es einen derartigen, von t verschiedenen Halbvoe. in den ostbulgar. Dialecten nicht gebe
l e k kann dies aus eigener Erfahrung für mehrere macedonisehe und einige
ostbulgarisehe Dialecte bestátigen. I n allén diesen Falién, wo m a n den
Laut h gefunden zu habén meinte, wird der gewöhnliche H a l b v o e , n u r
jotirt, gesprochen. Nur in der Jotation habén wir eine Spur vom einstigen
Vorhandensein des L, aber darum lásst sich noch nicht sagen, dass das
Bulgár, heutzutage zwei der Klangfarbe nach verschiedene Halbvocale
besitze» (Archív/,
slav. Philol. XVI. köt. 184. 1.). De 1896-ban, mikor m á r
négy óv választotta el maczedóniai útjától, úgy látszik, frisebb volt az
emlékezete, m e r t akkor azt m o n d t a : «Es gibt in einigen bulg. Dialecten
in der That einen hellén Halbvoe. mit der e-Basis, z. B. i m Dialect von
Sucho, aber derselbe erscheint hier durchgehends ebenso für altes t wie B,
er ist in diesem Dialect der einzige Halbvoe.» (U. o. XVIII. köt. 249. 1.)
E n itt azt fogadtam el, a mi a maczedon elméletnek jobban kedvez.
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zött tőle. Azután Szuchó egy kicsit messze is esik Szalonikitól,
arról pedig nincs adat, hogy vagy a szuchóiak a IX. század elején
Szaloniki tőszomszédságában laktak, vagy Cyrillust és Methodiust
szüleik épen Szuchóba küldték szláv szóra. De minden lehetőt és
lehetetlent megengedve is, egyetlen egy sajátság megegyezése még
sem dönthet Maczedonia javára.
Az st és zd tekintetében a keleti és délkeleti bolgár nyelv
járások megegyeznek az ószlovénnel, míg a maczedon nyelvjárások
elég messze esnek tőle, holott épen ezeknek kellene vele tökélete
sen megegyezniök. A maczedon nyelvjárásokban ugyanis az ószlovén st és főhelyén rendesen le, ffc'Jés g, d'(U) van és csak kivéte
lesen ezek mellett st vagy se" és zd vagy zdz is. Igaz ugyan, a mit
MAEETIC ellen vet OBLAK, hogy olyan maczedon nyelvjárás, mely
ben az ószlovén st és zd helyett csak amazok volnának, egy sincs,1)
de megfordítva Szaloniki közel és távol vidékén olyan sincs, mely
ben csak emezek volnának, sőt olyan sincs, melyben nem amazok
uralkodnának. OBLAKnak a lé, t és g, d' idegennek, nyilván szerb
ből behatoltnak tetszett,2) de nagy kérdés, hogy nem inkább a
ritkább, épen az st, se és zd, zdz az idegen-e, mely a keleti és dél
keleti bolgár nyelvjárásokból lehet átvéve. Az st, a mi nagyon föl
tűnő, csak azokban a maczedon nyelvjárásokban fordul elő, melyek
a keleti és délkeleti bolgár nyelvjárásokhoz legközelebb esnek, így
Szuchóban és Ajvaliban (Ajvatovóban), Kükücsben és Bogarievóban. A Szalonikihoz közelebb fekvő helyeken vagy csak s"c"van,
mint Jenikiöjben (Novoszelóban), Graduborban és Vatalukban,
vagy se és st vegyesen, mint Kerecskiöjben és Vardarovczéban.3)
A zd csaknem általános nemcsak st, hanem sc"mellett is; az utóbbi
nak megfelelő zdz csak kevés északnyugati nyelvjárásban talál
ható.4) Az se" minthogy a keleti és délkeleti bolgár nyelvjárások
hatásától távolabb eső helyeken fordul elő, még lehetne régi ma
radvány és OBLAK hiszi is, hogy az s"í-vel szemben se" a régibb és
hogy nem ez abból, hanem az ebből fejlődött.5) Csakhogy nagy
1

) Archív f. slav. Philol. XVI. köt. 495. 1.
) U. o. és XVII. köt. 457. 1.
3
) OBLAK : Einige Capitel aus der bulgarischen
slav. Philol. XVII. köt. 448—449. 1.).
2

4

) OBLAK U. O. 453. 1.

5

) U. o. 454. 1.
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baj, ha úgy van; mert az se épen a Szalonikihoz legközelebb
esö helyeken maradt meg mind máig, a hol pedig már a IX. szá
zad elején olyan nyelvjárásoknak kellett volna lenniök, melyekben
az sc-hől már st fejlődött, ha az ószlovén nyelv, melyben nem se,
hanem már st van, innen származott volna.
Az l epentheticumnál egészen OBLAKnak engedhetem át
a szót. «Az ószlovén», mondja egy helyen (Archív XVII, 459),
«a IX. században egész terjedelmében birta az l epentheticumot.»
így nyilatkozott már előbb más helyen is (u. o. 457). Ellen
ben «nem kevésbbé bizonyos, hogy a mai bolgárban nincs meg»
(u. o. 458); a hol mégis mutatkozik, ott idegen. «Egyes példák
l epentheticummal vagy a nélkül épen azokban a nyelvjárások
ban találhatók, melyek közelebb esnek a szerb nyelvterülethez
és más pontokban sem egészen mentek a szerb nyelv hatásától*)
(u. o. 458—459). Csak annyit kell megjegyeznem, hogy itt OBLAK
a bolgárba belefoglalja a maczedon nyelvjárásokat is. Azt is meg
vallja, hogy e hiány már régen mutatkozik. «Az / epentheticumot
szó elején minden szláv nyelv ismeri, szó belsejében nemcsak az
északiakból hiányzik, hanem a bolgárból is; hogy pedig már a
X. század végén voltak bolgár nyelvjárások, melyekben legalább
részben nem volt meg, az egészen bizonyos» (XVII, 604). Nem is
tagadja, hogy mind ez a maczedon elméletre nézve baj. «A fő
nehézség, mely nyelvi részről a maczedon elmélet ellen emelkedik,
az a valóság, hogy a mai bolgárban az l epentheticum nincs meg»
(XVI, 495—496). Egy évvel későbben ugyan már csak «némi
nehézségeto látott abban, a mit előbb fő nehézségnek mondott;
de újra elismerte, hogy nyelvi tekintetben épen az l epentheticum
nem akarja megengedni, hogy az ószlovén nyelvet valamely macze
don nyelvjárással azonosítsuk (XVII, 457). De hogy lett a fő ne
hézségből egyszerre csak némi nehézség? Leszállították az olyan
kijelentések, mint «nekem valószínű)) (u. o. 461) és «én azt hiszem,
ki lehet majd mutatni» (u. o. 595), hogy az l epentheticum a
IX. században, ha a többi bolgárban nem is, de legalább a macze
don nyelvjárásokban megvolt. Itt tehát OBLAK már csak puszta
hittel iparkodott az ószlovén nyelvnek Maczedoniában helyet sze
rezni.
Még eddig se együtt véve, se egyenkint nem találtunk olyan
sajátságot, mely akármilyen halkan is követelné, hogy az ószlovén
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nyelvet Szaloniki vidékéről vagy általában Maczedoniából szár
maztassuk, sőt még olyant se, mely legalább elég világosan meg
engedné. A mi még hátra van: a névmutató (articulus), a declinatió és az infinitivus, az a maczedon elméletre nézve még sokkal
szomorúbb. Már egyszer érintve volt, hogy az ószlovén nyelvnek
van declinatiója és infinitivusa, ellenben a maczedon nyelvjárások
nak nincs, és hogy viszont az ószlovén nyelvnek nincs névmutatója,
ellenben a maczedon nyelvjárásoknak van. Ezek oly nagyfontos
ságú különbségek, melyek az ószlovén nyelvet, ha elég régieknek
bizonyulnak, Maczedoniából végkép kizárják. Lássuk egyenkint.
A maczedon, mint általában a bolgár nyelvjárások infinitivusúl az
igének puszta tőalakját használják a -ti infinitivusképző nélkül.
Erről OBLAK mint fültanú így szól: «Infinitivus-aiakok szórványo
san csak az északnyugati nyelvjárásokban, tehát a szerbbel szom
szédos vidékeken fordulnak elő.» Azután példákat idézve így foly
tatja: ((Magam Maczedonia társalgó nyelvében nem hallottam
régibb infinitivus-alakokat. Ez összeállításokból kitűnik, hogy a
régi infinitivus csak a népköltés nyelvében, még pedig az észak
nyugati vidékekében egyes esetekben tartotta fenn magát. Minthogy
e vidékek népköltése nyelvi tekintetben (a tartalomról és alakról
szólni sem akarok) különben is a szerb hatás nyomait mutatja és
némelyek még a társalgó nyelvbe is elhatottak, tehát nem lehet
benne kételkedni, hogy az idézett infinitivusok nem bolgár örök
ség, hanem szerb eredetűek)).1) OBLAK ugyan az infinitivus eltűné
sét, úgy látszik, csak a XVI. században bekövetkezettnek hitte, 2 )
de minthogy hiánya közös az összes bolgár nyelvjárásokkal, tehát
valamennyi maczedonnal is, szükségképen vissza kell azt vinni a
legrégibb múltba, egész a bolgár és maczedon nyelvjárások alaku
lásáig. Ez pedig az ószlovén nyelvnek első irodalmi alkalmazásá
nál már csak bizonyosan jóval hátrább esik.
A névmutató fölvétele, valamint a román nyelvekben, úgy
a bolgár és maczedon nyelvjárásokban is kétségkívül a legszoro
sabb kapcsolatban van a declinatió elhagyásával.8) A kettőnek egy
x

Philol

) Einige Capitel aus der bulg&rischen Grammatik (Archív f. slav.
XVII. köt. 466—468. 1.).
2
) Archív f. slav. Philol. XVI. köt. 305. 1.
3
) í g y vélekedik JAGIC is (Archív f. slav. Philol. XVI. köt. 283. 1.)

32

VOLF

GYÖRGY.

korba kell esnie. A bolgár-maczedon névmutató, mint az albánban
és oláhban, hátul függed a szóhoz és OBLAK szerint írásban is már
a XIII. század óta kimutatható. 1 ) Pedig az írás mindig messze
elmarad az élő nyelv mögött, a mennyiben ennek akárhány jelen
ségét csak sok század múlva jegyzi föl, akárhányáról meg soha
tudomást sem vesz. Ez különösen áll a bolgárról, a hol az egyházi
nyelv eleinte hosszú időn egészen kiszorította az élő nyelvet az
irodalomból és később is mindig legalább erősen gátolta benyomu
lását. A névmutató különben is már annálfogva, hogy az Összes bol
gár vagyis bolgár és maczedon nyelvjárásokban megvan, oly jelen
ség, melynek kora szükségképen ama nyelvjárások alakulása idejére
teendő. Ez tökéletesen áll a declinatió elveszéséről is. JAGIC ugyan
helyesli LAVEOV ítéletét, hogy a bolgár declinatió hiánya nem lát
szik ősrégi jelenségnek,2) de a puszta vélekedés nem lehet döntő.
Hogy a bolgár declinatió eltűnése és az eseteknek praepositióval
pótlása nagyon régi, arról tanúskodik az, hogy már XIII. század
beli emlékekben megállapítható; 8 ) sőt JAGIC különösen kiemeli,
hogy a Grigorovic-féle paremejnik, mely a XII. században bolgár
földön készült, a declinatióban számos kettős alakot, régiek mel
lett újakat használ. 4 ) Az úgynevezett közópbolgár emlékekben a
declinatiós alakok, melyek különben mind az egyházi szláv nyelv
ből valók és semmi speciális bolgár sajátságot nem mutatnak, már
oly gyérek, hogy csak ügygyel-bajjal lehet őket összeszedni. Ezt
a fáradságos munkát KALINA végezte és OBLAK nem csekély érde
mének itéli.5) Az északnyugati bolgár valamint a maczedon
nyelvjárásokban található néhány declinatiós alak, mint OBLAK
is gyanítja,6) kétségkívül szerb jövevény. Hogy ez alakok még a
declinatiós időből származó régi maradványok volnának, azt a
declinatiónak oly gyökeres elpusztulása mellett képzelni sem lehet.
Más nyelvekben, a hol a flexiós declinatió szintén elveszett, meg
maradt legalább az esetek különbségének tudata. így pl. az olasz

*) Archív f. slav. Philol. XVI. köt. 305. 1.
2
) Archív f. slav. Philol. XVI. köt. 283. 1.
3

) OBLAK U. O. 305. 1.

*) Archív f. slav. Philol. X V I I . köt. 300. 1.
5
) U. o. 463. 1.
6
) U. o. XVI. köt. 491. 1.
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vagy az angol a hajdani genitivust és dativust külön-külön praspositióval jelzi; a bolgár ellenben ugyanazt a (na) prsepositiót
használja mind a kettőre vagyis a genitivust és dativust teljesen
egybezavarja. Még tovább haladt a romlás némely maczedon
nyelvjárásokban, melyek a genitivussal és clativussal már az
accusativust is egyesítik és így már három esetet zavarnak egybe.
Ez pedig ráadásul épen Szaloniki környékén, 1 ) tehát ép azon a
vidéken történik, a honnan a maczedon elmélet az érintetlen
declinatiójú ószlovén nyelvet származtatja.
A vallatás tehát nem sikerült. Azaz bizony sikerült, csakhogy
egészen ellenkező módon, mint a hogy a maczedon eredet hívei
várták. A maczedon és főkép a Szaloniki környékén élő nyelvjárá
sok az ószlovén nyelvet nem hogy magukhoz számítanák, hanem
körükből egyenesen kirekesztik. Még annyi hasonlóságot sem
mutatnak hozzá, mint a szerb és horvát,2) sőt az összes bolgár
nyelvjárások közül legerősebben épen ők ütnek el tőle. A balsiker
különben előre látható lett volna, ha a maczedon eredet híveiben
csak valamivel nagyobb az óvatosság, mint a kísérletező kedv. Mert
bár a maczedon nyelvjárások nem voltak még kellően földerítve,
a minthogy ma sincsenek, annyi már régecskón tudva volt, hogy
bolgár nyelvjárások. «Elkezdve Grigorovictól egész Kalináig és
Lavrovig», mondja OBLAK, «a maczedon nyelvjárásokat nagyjában
es egészben — nagyon kevés kivétellel — mindig a bolgár nyelv
törzshöz számították és a hogy ma ismerjük őket, aligha akad
komoly kutató, a ki ezt az összefüggést tagadná)).3) Ez összefüg
gés pedig sok egyéb fontos megegyezés mellett főkép a hátratevő
névmutatón, a declinatió elejtésén és praepositióval pótlásán, vala
mint az infinitivus hiányán alapszik. Mind ez a maczedon eredet
híveit már előzetesen nagyon is gondolkodóba ejthette volna. Mert
*) ORLAK egy bolgár folyóirat ismertetésében (Archív f. slav. Philol.
XV. köt. 76. ].).
s
) JAGIC: «Man vergisst, dass es in der Grammatik des beutigen
Bulgariscben Züge und Erscbeinungen giebt, die keineswegs auf das Altsloveniscbe zurückgefübrt werden k ö n n e n ; rnan beaebtet niebt, dass so
manche Eigentbümlicbkeiten der altslovenischen Sprache noeh heutzutage
treuer im Serbiscb-Kroatiscben als im Bulgariscben wiederballt. Man denke
z. B . an die x\oristbildung.» (Archív f. slav. Philol. I X . köt. 329. 1.)
3
) Archív f. slav. Philol. XVI. köt. 313. 1.
NYKLVTtlD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII.
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e jelenségek a maczedon, különösen a szaloniki-környéki nyelv
járásokban vagy már a IX. században megvoltak vagy újabban
támadtak. Ha az előbbi áll, akkor hogyan lehet az ószlovén nyelv
maczedon, mikor teljesen ép declinatiója és szabályosan képzett
infinitivusa van, ellenben névmutatót nem ismer ? Honnan vette
volna azt a declinatiót és azt az infmitivust? Talán a declinatiótalan és infinitivustalan maczedonból ? Ha pedig az áll, hogy azok
a jelenségek a maczedon nyelvjárásokban a IX. században, vagyis
az ószlovén irodalom keletkezésekor még nem voltak meg, hanem
csak később támadtak, akkor a maczedon eredet hiveinek szükség
képen arra kellett volna gondolniok, hogy ez esetben Szaloniki
vidékén ma nem lakhatnak a IX. században ott tanyázott szlávoknak egyenes utódjai, hogy tehát Szaloniki vidékének mai szláv
nyelve nem lehet organikus folytatása, újabb alakja a IX. század
ban ott beszélt szláv nyelvnek.
Mert a declinatiónak elveszése és praepositióval pótlása, vala
mint ezzel kapcsolatban a névmutatónak fölvétele oly nagy nyelv
beli, szorosabban mondva szerkezeti változás, mely magyarázatul
vagy igen hosszú időt, vagy igen erős népkeveredést követel.
Az előbbire nem lehet hivatkozni. A mi a maczedon és bolgár
nyelvjárásokat egy tő hajtásaivá teszi, az csak egy időből való
lehet. Már pedig a bolgár declinatió fogyatkozásai, az egyházi szláv
nyelvnek erős uralma ellenére is, mint láttuk, már a XIIL, sőt
már a XII. században mutatkoznak. A fogyásnak pedig az élő
nyelvben már jóval előbb be kellett következnie, mikor a nép
beszédének minden erejéből ellenálló egyházi szláv irodalmi nyelv
már a XII. században sem képes többé a bajt titkolni és leküzdeni.
Ugyanez áll, mint láttuk, a névmutatóról is. Ha tehát rendkívül
hosszú fejlődésre nem lehet hivatkozni, akkor már csak valami
igen nagy népváltozás szolgálhat magyarázatul. Erre különben a
maczedon eredet híveit igen ismeretes analógiák is figyelmeztet
hették volna. Mert egészen hasonló nyelvi jelenségeket másutt is
nagy népváltozás idézett elő. így pl. a román nyelvekben és angol
ban is népvándorlás és népkeveredés semmisítette meg a declina
tiót, tette helyébe a praepositiós szerkezetet és teremtette a név
mutatót. Ha tehát azt hitték, hogy a maczedon nyelvjárásokban a
mondott jelenségek csak a IX. század után támadtak, akkor ma
Szaloniki környékén szükségképen egészen más szláv népet és
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nyelvet kellett volna föltenniök, mint a milyen ott a IX. században
volt. Ennélfogva a balsiker csakugyan előrelátható lett volna; csak
Talamivel komolyabban meg kellett volna fontolni a dolgot. OBLAKnak maczedoniai kutatása nem azért nem járt kellő eredménynyel,
mert nem talált elegendő támogatásra, mint JAGIC panaszolja,*)
hanem mert egészen romantikus, minden tudományos alap nélkül
való vállalkozás volt. Nem hiába, hogy a szlavisztika alapítói
romantikusok voltak; egy erős romantikus vonást megőrzött egész
máig mind czéljaiban, mind útjaiban, melyekben még mindig
kevésbbé a higgadt ész, mint az élénk képzelet és a kalandkedvelő
érzelem vezeti.
Ismétlem tehát: az infínitivus hiánya, a declinatió elejtése és
príepositióval pótlása, valamint a névmutató használata a macze
don, különösen a szaloniki-környéki nyelvjárásokban mind vagy
már a IX. században megvolt vagy csak azóta támadt. Ha az előbbi
áll, akkor az oszlovén nyelv úgysem lehet közülök való; ha pedig
az utóbbi a való, akkor a mai maczedon nyelvjárások, minthogy
szükségképen mások, mint a minők ott a IX. században voltak, az
oszlovén nyelvre nézve semminemű tanúságot nem tehetnek.
Maczedoniában, Szaloniki vidékén tehát se így, se úgy nem lehet
az oszlovén nyelv hazáját keresni. De azt mondhatják a maczedon
eredet hívei: elfogadjuk azt a második esetet, hogy a mai nyelv
járások helyett Szaloniki vidékén a IX. században egészen más
nyelvjárások voltak; de akkor meg kell engedni, hogy ott szakasz
tott olyan nyelvjárás is lehetett, a milyen az oszlovén. Természe
tes, hogy a második eset szerint lehetett, hiszen olyan nyelvjárás
nak valahol szükségképen léteznie kellett. Csak az a kérdés, hogy
Szaloniki vidékén-e, vagy másutt. Különben ezen ne vitatkozzunk,
hanem várjuk meg, míg a maczedon eredet hívei vagy egy Szaloniki
vidékéről való IX. századbeli nyelvemléket födöznek föl, vagy
valamelyik mai szaloniki-környéki nyelvjárást ezer éves szakadat
lan története fonalán a IX. századig vezetik vissza. Akkor majd
könnyebben Ítélhetünk a dologról. Addig nem mondhatunk egye
bet, mint hogy a Szaloniki környékén tett kutatások csak azt
igazolták, a mit már előre meg lehetett volna mondani, hogy a

*) Archív f. slav. Philol. XV. köt. 619. és XVIII. köt. 633. 1.
3*
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mai maczedon nyelvjárások az ószlovénre nézve semminemű föl
világosítást nem képesek nyújtani.
A maczedon eredet hívei egyébiránt mégis kénytelenek lesznek
az első esetet elfogadni. A Balkán-félszigetnek különösen törzsök
részén az ókor óta folyton nemcsak századról századra, hanem nagy
gyakran tizedről tizedre is igen tetemesen, sőt egész gyökeresen
megváltoztak az ethnographiai viszonyok. Már az ókor végén nagy
volt ott a mozgás. Akkor is, később is egyik nép a másikat tolta,
szorította; egyik nép a másik után vándorolt be, bolyongott ideoda és állt ismét tovább. A nyüzsgés, mozgolódás folyton tartott.
Csak a gót, albán és oláh költözködésre kell rámutatnom. Különö
sen Maczedoniában görög, albán, oláh, szláv mindig kavargott és
eléggé kavarog még ma is, a miben néhány század óta még a törö
kök, sőt czigányok is részt vesznek. E kavargás szanaszét szaggatta
és össze-vissza hányta-vetette a maczedon szlávokat, a nyelvjárá
soknak csaknem példátlan tarkaságát teremtve. Szaloniki körül
pl. a nyelvjárások oly képet mutatnak, mintha a szél hordta volna
össze őket. Mind ez azonban nemcsak a IX. század óta történt,
hanem már jóval előbb is ügy folyt. Nyugodt közös fejlődésre e
nyelvjárásoknak soha megalakulásuk óta nem volt módjuk. Mint
hogy mégis velejében nemcsak maguk közt, hanem a bolgár nyelv
járásokkal egyetemben egy nyelvet tesznek, közös alapvonásaik
csak a IX. század előttről valók lehetnek. A IX. században vagymég újabban e közös alapvonásaik nem fejlődhettek. «Szeretnek
,óbolgár' nyelvről beszélni)), mondja JAGIC, «mintha a IX. század
ban létezett volna a szláv nyelvnek egy olyan egységes typusa,
mely az egész Balkán-félszigetet (a mennyire nem volt szerb-hor
vát) befoglalta. Ez határozottan hely telén ».*) De ép oly hiba volna,
ha a közös alapvonásokat valaki a IX. század utánról valóknak
gondolná. E közös alapvonások közt pedig legjellemzőbbek az
mfmitivusnak képzőtlen volta, az eltűnt declinatiónak pnepositióval pótlása és last not least a hátratevő névmutató. Mind e saját
ság megvan az oláhban és albánban is, a mi egy területről való
népeknél semmikép sem lehet véletlen találkozás, hanem csak kö
zös forrásból származtatható. E forrás fölfedezésére legjobb vezető
a hátratevő névmutató. Valahányszor indogermán nép elhagyva
*) Archiv f. slav. Phüol IX. köt. 329. 1.
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nyelvét, más indogermán nyelvet sajátított el. mindig csak előretevő névmutatót fejlesztett. A hátratevő névmutató nem is indo
germán, hanem inkább uralaltáji sajátság. A Balkán-félszigeten
tehát a hátratevő névmutatónak fontos tanúsága szerint valaha egy
uralaltáji népnek kellett élnie, mely idővel részben elthrákosodott
(albán), részben elrománosodott (oláh), részben pedig elszlávosodott (bolgár-maczedon). Az utolsó balkánfélszigeti uralaltáji nép,
melyről történeti tudomásunk van, a bolgárok voltak, a kik azon
ban az előbb említettnek legfeljebb maradványa lehettek, valószí
nűleg pedig csak újabb uralaltáji raj voltak. De ez az utolsó
balkánfélszigeti altáji nép is a IX. századig már rég teljesen bele
olvadt a szlávságba. így egymaga a hátratevő névmutató sem
engedi, hogy Szaloniki környékére még a IX. században is oly
szláv nyelvjárásokat tegyünk, a melyek még ép úgy bírták a sér
tetlen teljes declinatiót meg a képzős infinitivust és még ép úgy
nem ismerték a névmutatót, mint az ószlovén nyelv. Senkinek
sem lehet kifogása az ellen, ha a maczedon nyelvjárásokat JAGIC
óhajtása szerint ezentúl is mennél nagyobb lelkiismeretességgel
tanulmányozzák és még az anthropologiai vizsgálatokat is segítségül
veszik. A maczedon nyelvjárások minden más tekintet nélkül már
magukban is megérdemlik azt. De ha azon, hogy «csak azután fog
idővel kitűnni, mily kiváló fontosság illeti a maczedon nyelvjárás
vagy nyelvjárások nevezetes jelenségeit»,*) azt érti a jeles szlavista,
hogy majd azok a nagykörű beható tanulmányok kétségtelenné
teszik az ószlovén nyelvnek maczedon eredetét, akkor nem is
homokra, hanem levegőbe délibábvárat épít.
V.
Eészletesen megvizsgáltam a mostan uralkodó szlavisztikai
nézetet, mely egy rég elhagyott nézetet felújítva, az ószlovén
nyelvet maczedon eredetűnek állítja. Az ellene talált okok oly
nyomósak, hogy e nézet semmikép sem érdemli meg az «elmélet»,
hanem legfeljebb a hypothesis, sőt igazán csak az ötlet nevét.
Az okok annál súlyosabbak, minthogy csaknem kivétel nélkül
mind maguk a maczedon eredetnek fő harczosai szolgáltatták.
*) Archív f. slav. Philol. XV. köt. 619. 1.
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Az ötlet épenséggel nem bizonyult jónak; haszna kérdésünkre
nézve semmi, kára ellenben fölötte nagy, mivel megtévesztette és
helytelen irányba terelte a szlavisztikának legkiválóbb művelőit.
A mit más tekintetben mégis javára lehetne emliteni, hogy jobban
ráfordította a figyelmet a maczedon nyelvjárásokra, annak is
nagyon kérdéses a haszna, mert az a figyelem majdnem egyedül
csakis az ószlovén sajátságokat kereste bennük és egyébképen alig
törődött velük. A tudományos visszafordulásnak tehát, a hogy nem
volt se igazi oka, se igazi czélja, úgy igazi eredménye sincs, hacsak
azt a jelentékeny kárt, melyet a szláv nyelvtudománynak kérdé
sünk elcsavarásával mind módszer, mind kutatás tekintetében
okozott, nem számítjuk annak. így egy másik tudományos vissza
fordulás vált szükségessé, mely már eleve nagyobb és biztosabb
eredményt igér. Azért szedjük elő a sutból, a hová MIKLOSICH
halálával került, ismét azt a nézetet, mely Pannoniában keresi az
ószlovén nyelv hazáját. A mivel ez mindjárt kezdetben megnyer
bennünket, az a másik nézetnek kalandos romanticismusával
szemben higgadt realismusa. Természetes alapon józan okosko
dással van fölállítva, a mivel a másik nézet épenséggel nem dicse
kedhetik. Azt veti alapul, hogy minden oly irodalmi nyelvnél,
melynek eredete ismeretlen, a legelső és legtermészetesebb föltevés
az, hogy azon a vidéken és annál a népnél beszélték mint élő
nyelvet, a melyen és a melynél maga az illető irodalom keletkezett.
Minthogy pedig a történet tanúsága szerint az ószlovén irodalom
pannon és marahán földön a pannon és marahán szlávoknál kelet
kezett, egész helyesen itt keresi az ószlovén nyelvet is. Hogy ez a
legtermészetesebb, azt a másik nézet védői is elismerik. «Az ószlo
vén irodalmat», mondja OBLAK, «a Szalonikiból származó két szláv
apostol Nagymorvaország és Pannónia földjén alapította. A nyelv,
melylyel e czélra éltek, csak e tájékoké, vagy pedig szülőföldjüké
és környékéé (délnyugati Maczedonia) lehetett)).*) Tehát OBLAK is
első helyre teszi a vidéket, a hol Cyrillus és Methodius az ószlovén
irodalmat alapították, és csak második helyen, ha amaz a nyelv
kérdésében nem vehető tekintetbe, említi szülőföldjük környékét.
Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy a pannon és marahán földre
csakugyan szabad-e mint az ószlovén nyelv hazájára gondolnunk,.
*) Archív / . slau. Philol. XV. köt. 369. 1.
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és nem úgy járunk-e vele, mint Cyrillus-Methodius szülőföldje
környékével. Mert ha itt sem érnénk czélt, akkor még egy harma
dik lehetőségre kellene gondolnunk, mely szerint az ószlovén nyelv
nem volna se Pannoniáé, se Maczedóniáé, hanem egy még ezután
fölfedezendő vidéké. De azt hiszem, erre már nem lesz szükség;
irányító nélkül különben úgysem indulhatnánk el.
Ma már nem érhetjük be azzal, hogy MIKLOSICH okait egy
szerűen bővítve és erősítve ismételjük, hanem előbb pontosan le
kell számolnunk a pannon eredet ellen azóta vetett kifogásokkal
is. Ezeket mind a maczedon eredet védőinél találjuk, a kik nézetük
fonákságát így iparkodtak igazolni. Ellenvetéseik két csoportra
oszlanak; az egyik az ószlovén nyelv pannon eredetének csak
megingatására, a másik pedig már egyenesen megdöntésére van
szánva. Először azt vitatják, hogy az ószlovén irodalomnak pannon
eredetéből nem következik szükségképen, hogy az ószlovén nyelv
nek is Pannoniából kellett származnia; azután azt törekszenek
kimutatni, hogy az ószlovén nyelvnek pannon eredete ellen tör
ténelmi, ethnographiai és nyelvi akadályok emelkednek. Az ellen
vetések első csoportja legalább megengedi a pannon eredetet és
így valami nagy súlyt nem követelhet magának. Azért röviden is
végezhetünk vele. JAGIC így okoskodik: «En legalább igen jól el
tudom képzelni, hogy ugyan Cyrillus ós Methodius mint hithirde
tők, térítők és a szláv liturgia megalapítói csak Morvaországban és
Pannoniában működtek, de hogy az egyiket ide már máshonnan
hozhatták, t. i. az írást és a nyelvet. Ezt az utóbbit, ha némiképen
különbözött is ama vidékek nyelvjárásaitól, a hová mint hithirde
tők küldettek, ott mégis nagy lelkesedéssel fogadhatták, mint a
horvátok példája mutatja, a kik a IX—X. században nagy szívós
sággal ragaszkodtak a náluk gyorsan elterjedt szláv liturgiához,
noha nem volt az ő nyelvjárásukban szerkesztve. Tehát nekem
úgy tetszik, hogy az írásnak és nyelvnek Pannoniába hozatalát
a priori semmi sem akadályozza, a hogy körülbelül egy századdal
későbben az oroszoknál ugyanaz történt. Pannoniában azután a
nyelv igen könnyen fölvehette azokat a német-latin sajátságú vagy
eredetű egyházi kifejezéseket, melyek ott már előbb a német hit
hirdetők hatása alatt elterjedtek.))*) Mellékesen csak annyit jegyzek
*) Archív / . slav. Philol. I. köt. 443. 1.
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meg, hogy JAGIC itt az íráson nem pusztán az írásjeleket érti,
hanem azt hiszi, hogy a szláv apostolok már kész szláv evangé
liummal vagy legalább lectionariummal indulhattak a marahán és
pannon szlávokhoz.1) Ezt is csupán csak úgy elképzeli, mint az
előbb elmondottakat mind. Hogy példái egytől egyig nagyon is
sántítanak, azzal teljességgel nem törődik. Kasztiszláv azért kéret
Konstantinápolyból hithirdetőket, hogy marahánjait saját nyelvü
kön oktattassa. 2 ) Természetes-e akkor azt gondolnunk, hogy e
hithirdetők a marahánokat csak azért sem a kivánt nyelven oktat
ták, hanem mást erőszakoltak rájuk ? Azután a szláv liturgia a
marahánoknál és pannonoknál még csak teremtendő volt, a mint
hogy kétségtelen történeti adatok bizonyítják is, hogy Cyrillus és
Methodius részint azoknál, részint ezeknél fordították és szerkesz
tették a liturgikus könyveket; ellenben a horvátok és oroszok máiteljesen megalkotva készen vették át. Ez talán mégis némi különb
ség. Es vájjon azok a «német-latin sajátságú vagy eredetű egyházi
kifejezések)), melyek csak Pannoniából és Nagymorvaországból
valók lehetnek, nem inkább azt bizonjátják-e, hogy a szláv liturgia
nyelve is pannon és marahán volt, mint azt. hogy más lehetett?
Elképzelni ugyan mindent el lehet a világon, el még a legképte
lenebb dolgot i s ; de az okos képzelet nem áldozza föl a valószí
nűbbet vagy egyedül valószínűt a kevésbbé vagy épen nem való
színűért. Itt pedig annak a valószínűsége, a mit JAGIC olyan
«nagyon jól el tud képzelni'', egyenesen a semmibe vész.
JAGIC okoskodását azóta számtalanszor és mindenféle válto
zatban ismételték. Azt hiszem, nem szükséges se az ismétlőket, se
az ismétléseket vagy változatokat mind elősorolnom és egyenkint
tárgyalnom, mert mindenki elismeri, hogy a ferde gondolat akár
hányszor ismételve vagy variálva sem igazodik egyenesre. Legbuzgóbb volt valamennyi közt OBLAK, ki minden alkalmat meg
ragadott az ismétlésre.3) Talán azzal sem kell hosszan foglalkoznom,
a

) U. o. 444. 1.

2

) Vita

sancti

Constantini

cap. XIV.

(EENST DÜMMLEE

und

FEANZ

MIKIÍOSICH : Die Legende vom heiligen Cyrillus. Denkschriften
d. kais.
Akademie. Pliilos.-hist. Classe. XIX. köt. 242. 1.) és Vita s. Methodii cap.
V I I I . (ed. MIKLOSICH. Vindobonse, 1870. 15. 1.)
3
) L. pl. Archív f. slav. Phüol. XV. köt. 364. és 368—369., XVII. k ö t .
599. és 603. 1.
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hogy nemcsak a latin, hanem a szláv pannonismusokból is néhányat
le iparkodtak alkudni. OBLAK pl. két kézzelfogható latinismust igen
gyönge okokkal görögből akart származtatni 1 ) és alkalmilag ki
jelentette, hogy «az úgynevezett szótári pannonismusok sürgős
revisióra szorulnak)), mert «csak annyi bizonyos, hogy épen a
legrégibb szövegekben fordulnak elő, de nem hogy (a germán
kölcsönszók kivételével) pannon nyelvjárásból folytak volna». 2 )
Talán az, hogy «épen a legrégibb szövegekben fordulnak elő», más
mint pannon eredetük mellett szól ? De viszont OBLAK volt az is,
a ki mások túlsága ellen fölszólalt, midőn pl. így figyelmeztette az
orosz SzoBOLEVszKut: «Ha azonban azt hiszi a szerző, hogy az
olyan kifejezések mint bratrL, balii, iskrb, tehát az úgynevezett
,pannonismusok', azért minden bizonyító erő nélkül valók, mivel
szórványosan olyan emlékekben is találhatók, melyek szerkesz
tésük szerint bizonyosan Bulgáriában készültek, hogy tehát a
bolgárban is ismeretesek voltak, akkor megfeledkezik arról, hogy
ama korban mily hatalma volt az irodalmi hagyománynak és
általában az írott szónak. Hiszen az ó-orosz emlékekben is, melyek
orosz földön készültek, találunk egyes szókat, melyek bolgár ere
detűek ; ezek azért még nem annak a bizonysága, hogy az orosz
ban is megvoltak, hanem csak arról tanúskodnak, hogy az egyházi
szláv-orosz irodalom a délszlávtól függött)).8) Bátran odaengedhetnők azokat a latin pannonismusokat, melyeket OBLAK el akart
vitatni, a görögnek és azokat a szláv pannonismusokat, melyeket
SZOBOLEVSZKIJ szeretett volna törölni, a bolgárnak ; még mindig ma
radna SAFARÍKnál4) annyi, hogy oly kis mértékben, a milyenben a
maczedon eredet hívei kezdték, akár kétszáz esztendeig is lehetne
folytatni a lealkuvást. Akkor is még ott állanának sziklaként a
német pannonismusok, melyeket se szép szóval, se erővel nem
lehetne eltávolítani. A maczedon hypothesis ugyan épenséggel
semmi fontosságot sem tulajdonít a pannonismusoknak, de csak
szóval, mert cselekedettel, mikor számukat kevesbíteni törekszik,
mást vall; annyi azonban így is, úgy is kétségtelen, hogy a macze*)
")
8
)
4
)

Archív f. slav. Fhilol. XV. köt, 362—3S3. 1.
U. o. 368. 1. jegyz.
U. o. 79. 1.
Vb. d. Ursp. u. d. Hám. d. Glaijulitismm 32—15. 1.
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don eredetnek határozottan útjában állanak, a pannon eredetnek
ellenben mindenkép kedveznek. Látni való tehát, hogy az ellen
vetések első csoportja a pannon eredetnek nemcsak puszta lehető
ségét, henem még nagy valószínűségét is kénytelen megengedni.
Nem erősebb az ellenvetések második csoportja sem. JAGIÓ'
és követői Pannoniával szemben mindig Nagymorvaországra utal
nak, noha jól tudják, hogy erről MIKLOSICH teljességgel nem feled
kezett meg, hiszen JAGIC még idézi' is szavait.1) OBLAK Pannoniáról
már tudni sem akart, mert szerinte «a két szláv apostol csaknem
mindig Nagymorvaországban és nem Koczelnél tartózkodott)).2)
Még a Kievi Töredékeket is latba vetette, a melyekről pedig maga
megjegyezte : «Míg Geitler és Kalina Maczedoniába, Budilovic az
adriai partvidékekre teszik, addig mások cseh-tót nyelvterületről
származtatják »,3) és a melyekről épen csak annyit mert állítani,
hogy «a keleti tót vidékek kizárásával morva földön írhatták)).4)
Mi módon képes az ilyen kétes hazájú emlék Pannónia ellen
egyedül Nagymorvaország javára dönteni, azt véges emberi észszel
bajos fölfogni. Hogy «a két szláv apostol)) nem Pannoniában,
«nem Koczelnél tartózkodott)), az csak annyiban áll, hogy nem
csak itt. Cyrillus egyébiránt Nagymorvaországban is alig töltött
többet három évnél.5) Hogy Pannoniában meddig időzött, nem
tudjuk, de aligha nagyon rövid ideig, mert Koczel fölötte megsze
retvén a szláv írást, vagy ötven tanítványt adott át neki, hogy
megtanulják tőle,6) a mi abban a korban nem mehetett valami
gyorsan. Ugyanekkor volt itt Methodius is, ki öccsét mint hű
kísérője és buzgó munkatársa nemcsak Nagymorvaországba, hanem
Eómába is követte. Cyrillus Eómában meghalt (869) és Methodius
nem Nagymorvaországba, hanem Koczelhez tért vissza, a ki a
pápával Pannónia érsekévé tétette. 7 ) Nagymorvaországban csak
Koczel halála után (874) folytatta újra munkásságát. Midőn Cyril
lus és Methodius Easztiszlávhoz érkeztek, egyiküknek sem volt.
x

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
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2

Archív f. slav. Philol. I . köt. 444*. 1.
U. o. X V I I . köt. 599. 1.
U. o. X V I I I . köt. 107. 1.
U. o. 112. 1.
Vita s. Constantini cap. XV., Vita s. Methodii
Vita s. Constantini cap. XV.
Vita s. Methodii cap. V I I I .
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nagyobb papi méltósága, sőt Methodius még akkor föl sem volt
szentelve. így semminemű hatalommal nem rendelkeztek. Taní
tották a marahán népet a maga nyelvén; ez volt minden, a mit
tehettek. Midőn Eómába indultak, tanítványokat hagytak Nagy
morvaországban; 1 ) de tanítványokat képeztek, mint láttuk, Pan
noniában is, talán többet mint amott, mert Koczel nagyon buzgón
karolta föl a szláv írás ügyét. Eddig Pannónia csak időben áll
hátrább Nagymorvaországnál; később messze fölülmúlja, midőn
második római útjából Methodius mint Pannónia érseke tért vissza
Koczelhez és így a szláv liturgia terjesztésére teljes hatalmat is
nyert. Azt hiszem, ebből nem nehéz megítélni, melyik fontosabb a
szláv liturgia ügyére és ezzel együtt az ószlovén irodalom alapítá
sára nézve, Nagymorvaország-e, vagy Pannónia. De a maczedon
eredet híveinek nagyobb szükségük van amarra, mert azt hiszik,
hogy a marahánok nyelve távolabb állt az ószlovén nyelvtől, mint
a pannon szlávoké. Csakhogy ez még mindig nem igazolná a
Maczedoniába, hanem legfeljebb csak általában a máshová folya
modást. Szó sincs róla, Nagymorvaországot, a hová a két szláv apos
tol munkásságának kezdete és Methodiusénak még a vége is esik,
mellőzni nem szabad. De hát talán mellőzi valaki? MIKLOSICH
már 1874-ben kijelentette, hogy Pannoniát mondva, hozzá érti
Nagymorvaországot is2) és a kik követték, szintén mindig ebben a
tág értelemben vették Pannoniát.
De a maczedon eredet hívei azt mondják, hogy az ószlovén
nyelvnek még ebben a téres nagy Pannoniában sincsen helye,
mert itt olyan népek laktak, melyek egészen más szláv nyelvjárá
sokat beszéltek. MIKLOSICH abban a nézetben volt, hogy a szlovén
néptörzsök a Dunának nemcsak jobb, hanem bal partján is, vagy
mint szavaiból értendő, nemcsak Pannoniában, hanem Nagymorva
országban is lakott. 8 ) Erre JAGIC megjegyzi: «Ha a Duna bal
partján a folyó középső folyását értsük, akkor ugyan semmit sem
lehet ellene vetni; de a Dunán túlra a Tisza felé a szláv hittérítők
munkássága alkalmasint egyáltalán nem terjedt ki. Legalább a
szomszéd német hierarchia részéről nem lettek volna támadásokx
a
3

) Vita s. Methodii eap. V.
) Altslov. Formenl. in Paradignien III. 1.
) U. o.
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nak kitéve, ha munkásságukat főkép a Dunán túl fejtették volna
ki, mert annak jogai a Duna jobb partján túl nem terjedtek.
Ha azonban Miklosich nézete, ahogy nyilván értendő, arra vonat
kozik, hogy a szlovén néptörzsök a Duna északi folyásának bal
partján túl is kiterjeszkedett, akkor a tótok mai nyelvhatárai bajo
san szólnának e nézet mellett, hanem inkább ellene. Mikor azok
ugyanis még mais néhány ponton csaknem a Dunáig érnek, akkor
fölötte valószinű, hogy a magyar honfoglalás előtt, mely messzebb
a hegység felé szoríthatta vissza, egyenesen az egész vonalon
elérték a Dunát. 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. Megengedhetjük
ugyan, hogy Easztiszláv birodalmán, a hol a két térítő leginkább
tartózkodott, nem annyira a Dunától északra, mint inkább délre
eső vidékek voltak értve, habár a történelmi bizonyságok szerint
Cyrillus és Methodius alsó Pannoniában úgy látszik csak Kómába
átutazóban tartózkodtak valamivel hosszabb ideig. De akkor is a
legnagyobb zavarban vagyok, hová tegyem az ószlovén nyelvet, a
hogy a mondott emlékekben előttünk van. Mert mint még ma is,
úgy egész bizonyosan már a IX. században is a ,kajkav' szlovének
délről (a Dráva felől) és nyugatról (a Mura felől) mélyen bele nyúl
tak Pannoniába. Azokban a részekben, melyeken akkoriban Pribina
vagy Koczel uralkodott, még ma is annyi vandál van (így nevezik
délnyugati Magyarország Vas, Zala, Sümegh megyéinek szlovén
jeit), a kik épenséggel nem tartandók később bekövetkezett telepedéseknek (e föltevést nyelvük sem engedi meg), hanem inkább az
ott lakott szlovének mai-adványainak tekintendők, hogylegkevésbbé
sem kételkedem abban, hogy ,Mosapurc'-ban is, a mennyire ott
szlávul beszéltek, csak az úgynevezett ,kajkav' nyelvjárás, nem
pedig talán a Codex Suprasliensis vagy az Evangélium Zographense
nyelve élhetett. Ez a .kajkav', ugor-szlovén nyelvjárás, mint tudva
van, középhelyet foglal el Stiria és tartományi Horvátország
szlovén nyelve közt és ép ezen közvető állásával bizonyítja magát
a nagy szlovén kaj-nyelvjáráscsoport ősrégi önálló alnyelvjárásának. Igaz ugyan, hogy az ószlovénnel igen érdekes érintkező pon
tokat mutat, különösen néhány jellemző kifejezésben, mint liki
(ószlov. jrfeK'Li), az i-nek világos ej kiejtésében stb. De még azt is
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megengedve, hogy ez a nyelvjárás évszázadok folyamán nagy vál
tozásokat szenvedett, a mi, az utolsó három század szívósságából
ítélve, nem valószínű, azért a IX. század számára mégsem lehet
az ismeretes ószlovén nyelvet kihozni. Hová tegyük tehát a
IX. század tulajdonképi ószlovén nyelvét, ezt az ószlovén ctonyelvjárast, a Duna jobb partján vagy akár a Dunától északra,
mikor már az egész tér a kaj- és a co-nyelvjárást beszélő szlové
nektől volt elfoglalva?))1)
Egész terjedelmében idéztem a helyet, hogy el ne veszítsük
egy szócskáját se. Itt ugyanis megint a legszebb petitio principii
virágzik. Mert «egészen bizonyos», hogy mindjárt a dolog velejére
menjünk, mind ebből csak annyi, hogy annak a területnek, melyre
a IX. században az ószlovént élő nyelvűi kellene helyezni, egy
elenyésző kis részén ma vendek és egy nagyobbacska részén szin
tén ma tótok laknak. A többi mind a képzelet országából való,
különösen a fő oszlop, mely az egész épületet volna hivatva tar
tani. jAGicnak ugyanis semmi sem természetesebb, mint hogy a mai
vendeknek és tótoknak IX. századbeli ősei is már itt laktak, sőt
még azzal toldja meg állítását, hogy azok a IX. századbeli vendek
és tótok nemcsak olyan kis részeket foglaltak el, mint mostani
ivadékaik, hanem teljesen ellepték az egész pannon és marahán
területet. Biztos adatot, kétségtelen bizonyságot mind erre hiába
várnánk tőle, mikor neki minden, a mit hisz és a mit óhajt, úgyis
«egészen bizonyosa. így aztán tekintetbe véve, hogy a mai vendek
és tótok IX. századbeli ősei sem beszélhették az ószlovént anya
nyelvükül, igen könnyű volt arra a megdönthetetlen eredményre
jutnia, hogy egész Pannoniában és Nagymorvaországban együtt
véve sem volt a IX. században csak egy tenyérnyi hely is oly nép
számára, mely az ószlovén nyelvet beszélte. Ezt természetesen
mind hűségesen utána mondták követői, mint OBLAK,2) VONDKÁK3)
stb., nem tudom, abban a jámbor hitben-e, hogy a mester szava
csalhatatlan, vagy pedig azt gondolva, hogy a be nem bizonyított
állítás puszta ismétlés által is igazzá válik. Mert hogy olyan kiváló
*) Archiv. f. slav. Philol. I. köt. 445—447. 1.
2
) Archiv f. slav. Philol XV. köt. 366—367., XVII. köt. 477. 1.
3
) Altslovenische Studien (Sitzungsberichte
á. philos.-hist. Cl. cl. kais.~
Akademie. Wien, 1890. CXXII. köt. VII. sz. 80. 1.)
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tehetségű emberek JAGIC bizonyításának nagyon is föltűnő gyön
géjét észre ne vették volna, azt majdnem lehetetlennek tartom.
Vannak azonban a maczedon eredet híveinek határozott
nyelvi ellenvetéseik is. Hogy ezekre mi szükség van. ha a mai
magyarországi vendek és tótok ősei a IX. században csakugyan
teljesen elárasztották Pannoniát és Nagymorvaországot, azt bajos
kitalálni. Mert hiszen a ki az ószlovén mellett csak egy kicsit is
ismeri a mai magyarországi vend és tót nyelvet, az a IX. század
beli pannóniai és nagymorvaországi vendeket és tótokat sem fogja
azzal gyanúsítani, hogy ószlovénül beszéltek. A tótokra különben
maga JAGIC sem veszteget sok szót, de annál többet foglalkozik a
vendekkel. Ezeknek nyelvjárása «az ószlovénnel igen érdekes
érintkező pontokat mutat, különösen néhány jellemző kifejezés
ben)), a mi egyrészt örvendetes, mert ez is segíti őket ősrégi pan
nóniai lakókká tenni, másrészt azonban aggasztó is, mert hátha
ennélfogva mégis nekik kellene odaítélni az ószlovént hajdani
anyanyelvükül. Hogy ezt a veszedelmet el lehessen hárítani, az
egyetlen tanút, a magyar nyelvet arra a vallomásra kell bírni,
hogy az a szláv nép, mely a IX. században Pannoniát lakta, elő
ször is nem beszélte az ószlovént, másodszor pedig épen a mai
magyarországi vendek őseiből állott. jAGicnak az kitűnően is sike
rült. Ide iktatom, hogyan vallatta nyelvünket. Miután apróra
bebizonyította, hogy «a IX. század tulajdonképi ószlovén nyelve,
ez az ószlovén cto-nyelvjárás, se a Duna jobb partján, se a Duná
tól északra)) nem élhetett, mivel «már az egész tér a kaj- és a conyelvjárást beszélő szlovénektől volt elfoglalva», így szól: «Sokszor
hivatkoztak a magyarra annak bizonyságául, hogy a magyar hon
foglalás következtében Pannoniában elveszett ószlovén nyelvjárás
csakugyan a legrégibb nyelvemlékekben fenmaradt nyelv volt. Saj
nos, a magyarban megőrzött szláv szókészlet nem ád kellő fölvilágo
sítást, sőt arra a kérdésre, hogy az illető kölcsönvételek hol történ
tek, sem tudunk határozott feleletet adni. Miklosich azt hiszi ugyan,
hogy mindenek előtt a nyugati szlovénekre kell gondolni)). Itt az
után idézve MIKLOSICH ismeretes szavait, következőképen folytatja:
«A nélkül, hogy ez észrevételnek helyességét tagadni akarnám,
mégis hozzá szeretném tenni, hogy sok kifejezésnek átvétele a
Dunán túl (tehát a régi elnevezés szerint Dácziában és Moesiában)
lakó szlovénektől is nemcsak nagyon lehetséges, hanem szükség-
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képen föl is teendő. Hiszen a legtöbb szlávból való kölcsönvétel a
természet országára, a földmívelésre és a házi életre vonatkozik,
•és e dolgokra nézve azok a keleti szlovének is, a kik nem civili
záltattak előbb némikép a németektől, sokat tudtak a jövevények
nek nyújtani. A magyarba fölvett kifejezések alakja határozottan
csak annyit bizonyít, hogy azok a szlovének, kiktől a kölcsönvétel
történt, szabályszerű nasalismust ismertek. Ez azonban ép úgy
állhat a keleti, mint a nyugati szlovénekről. Nekem ugyanis nem
kétes, hogy a mai vandálok ősei a IX. században a nasalisokat
még tisztán ejtették. Egy másik kritériumot az st és zd hangkap<jsolatoknak kellene szolgáltatniuk, de ép ebben a pontban tűnik
ki világosan, hogy Pannoniában a magyarok bejövetelekor az ott
lakó szlávoknál nyelvjárásbeli különbségek uralkodtak. A láncsa
(hasta), lencse (lens), szerencse (fortuna) kifejezések csak a nyugati
szlovénektől vagyis a mai vandálok őseitől lehetnek kölcsön véve,
és egyúttal nem kis fontosságú bizonyságok, hogy az utóbbiak
valóban már akkor, mikor még a tiszta nasalismust ismerték, az
ószlovén st helyett mai c-jüket ejtették. Ha az illető szók magyar
alakjukban nem volnának nasalizálva, akkor későn törtónt kölcsönvételre lehetne gondolni, de egy olyan világosan megőrzött
nasalis, mint án (ff\ helyett) és en (/A helyett) határozottan a leg
régibb időből való kölcsönvétel mellett szól. Tehát még ez oldal
ról is új megerősítést nyerünk arra nézve, (a mennyire egy
általán néhány kifejezés valamit bizonyíthat), hogy a Zographosi
Evangélium nyelve a IX. század nyugati szlovénjeinél nem él
hetett)).*)
Ha ezt egy kicsit elemezzük, azonnal látjuk, hogy elmés
logikai szemfényvesztéssel van dolgunk. El kellett tüntetni Pan
noniából az ószlovénül beszélő szláv népet, és íme eltűnt. Oda
kellett varázsolni Pannoniába mai vendjeink őseit, és íme ott ter
mettek. Lássuk, mi módon lehetett ezt a meglepő eredményt
elérni. A magyarban tömérdek sok régi szláv jövevényszó van.
Hogyan és honnan vehettük ezeket ? Ha kevés volna, egyszerű
érintkezésből lehetne és kellene származtatnunk; de azt a föltűnő
nagy mennyiséget csak népkeveredés, csak szlávoknak a magyar-

*) Archív f. slav. Philol. I. köt. 447—448. 1.

48

VOLF GYÖRGY.

ságba olvadása képes megmagyarázni. Következeskép nem vehet
tük ott, a hol szlávokkal pusztán csak érintkeztünk, hanem ott
kellett vennünk, a hol szlávokkal együtt szoros benső kapcsolatban
éltünk. Hogy az nem volt se Dácziában, se Mcesiában, hanem
igenis a legtágabb értelemben vett Pannoniában, az rég tudva van.
JÁGIC azonban úgy tesz, mintha épen csak ő nem tudná. Azért
szláv jövevényszavainknak egy nagy részét Dácziában és Mcesiában
szedeti föl velünk útközben. Ugyan miért ? 0 azt veti okul, hogy
«legtöbb szláv kölcsönvételünk a természet országára, a földmívelésre és a házi életre vonatkozik)) és hogy «e dolgokra nézve» nem
csak a már némikép civilizált pannon, hanem még a civilizálat
lan dácziai és moesiai szlávok is «sokat tudtak nyújtani*) a magyar
jövevényeknek. Nos először is azok a ((jövevények» egyáltalán nem
voltak olyan nagyon műveletlenek, mint némelyek szeretik hinni.
Műveltségük csak más volt, de nem kisebb, mint akkor akárhány,
sőt mondhatni legtöbb európai népé. Némely dologban hátrább
álltak, de másban meg jóval is előbbre voltak, mint pl., hogy csak
egyet emlitsek, a hadi szervezetben. Erről azonban talán majd
máskor szólok. Mostanra elég annyi, hogy a dácziai és mcesiai
szlávok műveltségi tekintetben aligba tudtak volna a magyaroknak
olyan fölötte sokat nyújtani. De meg azután föltéve, hogy akár
milyen bőven telt volna is tőlük, szükségképen következik-e, hogy
tehát adtak is? Talán «a természet országára, a földmívelésre és a
házi életre vonatkozó szláv kölcsönvételek» olyanok, hogy azokat
nem lehetett volna egyáltalán vagy ép olyan jól vagy még jobban
is más szlávoktól venni ? Mért kellett akár csak egy szót is azoktól
kapnunk ? Ennek JÁGIC bölcsen elhallgatja az okát. A dolog t. i.
úgy van, hogy nem minekünk, hanem csak ő neki volt arra szük
sége, hogy bizonyos szláv eredetű szók épen «a keleti szlovének
től)) vagy világosan mondva a bolgároktól jussanak a magyar
nyelvbe. Mert szláv jövevényszavaink néhánya épen azt az át és zd
hangkapcsolatot őrizte meg, melyet ő a pannon szlávoktól kereken
megtagad. Ezeket valami módon el kellett hallgattatni, különben
nem lehetett volna a IX. század pannon szlávjairól azt állítani,
hogy az ószlovén ét helyett c-t ejtettek. A bolgárban szintén st és
zd van, mint az ószlovénben, és így mostoha, rozsda, mesgye sza
vainkat csakugyan a bolgároktól is kaphattuk volna. De hát Pest
városának a nevét a honfoglaló magyarok talán szintén Dácziából
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vagy Mcesiából hozták magukkal Pannoniába 1 ) vagy talán magát
a várost is onnan hurczolták ide ? Ha pedig Pest, mind a mellett
hogy pannon szó, mégis Pest és nem Pécs, akkor mostoha, rozsda,
mesgye szavainknak mért kellene st-jük és zd-jük miatt bolgárból
valóknak lenniök ? De ott a láncsa, lencse, és szerencse; ezekben az
ószlovén st helyett mégis csak c"van! Erre JAGIC példáját követve
viszont én is azt mondhatnám, hogy ezek nem Pannoniából valók,
hanem a karantán szlovénektől származnak, a kik az ószlovén st
helyett c-t ejtenek. Vagy talán a karantán szlovének messzebb
estek a Pannoniában megtelepedett magyaroktól, mint a bolgárok ?
Tudtommal jóval közelebb. De szükség nélkül nem akarok kimenni
Pannoniából. ÁSBÓTH OSZKÁR nagyon helyesen kimagyarázta ezt a
jelenséget itthon is.2) A láncsa egyszerűen elesik, mert nem
szlávból, hanem olaszból való; a lencse és szerencse szókban pedig
a c"nem a kölcsönadó pannon szlávban volt, hanem a kölcsönvevő
magyarban örí-ből lett. A Pest és mostoha szókban az st előtt magán
hangzó, a lencse és szerencse szókban ellenben mássalhangzó van.
Az utóbbi helyzetben a magyar st helyett c-t ejt; így pl. a szerb
skwpstina magyarban a legműveltebb újságolvasó kiejtése szerint
is szkupcsina, e-vel és nem si-vel. Igaza volt-e tehát jAGicnak,
mikor a pannon szlávoktól kereken megtagadta az ószlovén si-t
és a helyett oly apodictice c-t tulajdonított nekik? Bizony a magyar
nyelv, fogások nélkül vallatva, épenséggel se arról nem tanúskodik,
hogy az a szláv nép, mely a IX. században Pannoniát lakta, nem
az ószlovént beszélte anyanyelvéül, se azt nem erősiti, hogy ugyan
ez a szláv nép a mai magyarországi vendek őseiből állott. Azt a
vallomást, melyet JAGIC vett tőle, egyenesen szólva, csak szem
fényvesztéssel lehetett elérni.
3
OBLAK itt is ismételte mestere tanítását ; ) csak annyiban tért
el, hogy az sí helyett amellett elismerte az sc-t is, melyet azonban
itt sehogy sem tudott megegyeztetni az sí-vei,4) holott a maczedon

x

) Ezt ASBÓTH (A szláv szók a magyar nyelvben 6—7. 1.) SZOBOLEVSZKIJ ellen vetette, a ki pedig csak JAGIC gondolatát ismételte.
2
) U. o. 12—16. 1.
3
) Archív f. slav. Philol. XV. köt. 365—366., XVI. köt. 496. és X V I I .
köt. 476. 1.
4
) U. o. XV. köt. 366. és XVII. köt. 476. 1.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII.
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nyelvjárásokban az sc-t nem találta bajnak, sőt még úgy mskgyarázta, hogy abból fejlődött az st.1) A mi tehát Maczedoniában
nagyon jól megengedte, sőt bizonyította is, hogy valaha ott beszél
ték az ószlovén nyelvet, ugyanaz Pannoniában épen annak lett
a bizonyságává, hogy ugyancsak az ószlovén nyelvet itt soha sem
beszélhették. De OBLAK megkisérlette a IX. századbeli pannon
szláv nyelvnek jellemzését is. E nyelvben az ószlovén sajátságok
közül szerinte megvolt a nasalismus. Ezt meg is védte KALINA
ellenében, a ki azt állította, hogy a IX. században a pannon orr
hangzóknak nasalis kiejtése már nagyon eltűnt, mikor pedig saját
példáiban, melyeket régi hely- és személynevekből szedett, tizenegy
eset közül az orrhangzó helyett nyolczszor még n van a magán
hangzó után írva és csak háromszor áll puszta magánhangzó.2)
Továbbá volt e nyelvnek OBLAK szerint szótagalkotó r hangja; 3 )
de nem volt st-je, hanem c-je és síf-je4) és nem volt két, hanem
csak egy félhangzója.5) Az / epentheticumról nem nyilatkozott, de
azt aligha tagadta, mert megvan mind a magyarországi, mind az
osztrák vendben vagyis a karantán szlovénben. E kép csak részben
és még így is csak véletlenül helyes, részben pedig alaposan hely
telen. Nem szólva arról, hogy OBLAK a IX. századbeli pannon szláv
nyelvben minden igaz ok nélkül a mai magyarországi vendnek
régi alakját látta, csak azt említem meg, hogy az egyetlen pannon
tanút, a magyar nyelvet e kép alkotásánál teljesen mellőzte.
A helyett a Conversio Carantanorumban előforduló neveket és a
Freisingi Töredékeket használta bizonyságul,5) noha jól tudta,
hogy ezek nem pannon szláv, hanem karantán szlovén tanúk.
Kifogástalan képet pedig egyedül a magyar nyelvben megőrzött
pannon szláv maradványokból nyerhetett volna. Úgy azonban csak
azt találta el, a mi a kétféle tanúk vallomásában véletlenül össze
vág; a többit mind helytelenül állapította meg, mivel nem az
illetékes tanúra hallgatott. A mit ő jellemzett, az tehát nem a
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)
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o.
o.
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o.

XVII. köt. 454. 1.
XVII. köt. 476. 1.
XV. köt. 366. és XVII. köt. 476. 1.
XV. köt. 368. és XVII. köt. 476. 1.
XV. köt. 366. és 368. 1.
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I X . századi p a n n o n szlávoknak, h a n e m legfeljebb a m a i magyar
országi vendek őseinek a nyelve, a kikről pedig épenséggel n e m
bizonyos, hogy amazokkal azonosak. A kép különben még így is
nagy kérdés, hogy helyes-e, m e r t a m a i magyarországi vendek régi
nyelvére egyenes t a n ú egyáltalán nincs. A nélkül pedig megbíz
ható képet alkotni n e m lehet. Mind ezeknek megfontolása u t á n
furcsán hangzik OBLAKnak diadalmas kijelentése és fölkiáltása :
«A p a n n o n (magyarországi) szlovének m a i nyelvjárása n e m nagyobb
mértékben ó-egyházi szláv m i n t a többi szlovén nyelvjárások több
sége. Mutassák m e g m á r egyszer n e k ü n k a magyarországi nyelv
j á r á s n a k ó-egyházi szláv vonásait!))*) Ugyan ki állította valaha,
hogy a m a i magyarországi vendek akármikor is az ószlovén nyel
vet beszélték? Még eddig m i n d e n k i csak a IX. századbeli p a n n o n
szlávokra gondolt. Ezeknek nyelvéről a m a g y a r b a n megőrzött
m a r a d v á n y o k oly képet adnak, mely n e m engedi, hogy azt a k é t
szláv népet azonosítsuk. A ki mégis azonosítja, az a r r a a föltevésre
kényszerül, hogy a magyarországi vendek m a m á s szláv nyelvet
beszélnek, m i n t a milyet őseik a I X . vagy X. században beszéltek.
V O L F GYŐKGY.

Magyar j övevények. JACOBI érdemes munkája (1. ismert. 25:469.1.)
jóformán mindent fölölelt, a mi magyar eredetű a szász szókincsben.
Két szóval azonban pótolhatom a munka adatait: HALTEICH ,Negative
Idiotismen stb. (Segesvári gymnasium 1865—66-diki értesítője 38 lp.)'
olvassuk, hogy ,quersack = zwerchsack, doppelter schultersack (KALT-SCHMIDT) sáchs. eiszáck m., etsak, quersack, zwerchsack. Der erste theil
ist mir etymologisch unerklárlich (KRAMER Id. 20.). •— Ez az erd. szász
eiszáck nem lehet más, mint a magy. iszák, a mely tudvalevőleg szláv
eredetű, s a szász nyelvbe került eiszáck alak talán a népetymologia alko
tása. A másik adat a magy. egres. Az erd. szászból a következő adatok
vannak igazolva: ,aegresch káchen. Eine speise von unreifen weinbeeren. Bumagresch, stachelbeeren. Euit (roth) agresch, preisselbeeren | aegresch, m. unreife itrauben; von dem ungrischen egres (Ungarisches Magazin, I : 262) [| stachelbeere s. ájersch m. Schssb., ürgesch
m. S.-Regen, ájersch-k&chen f. bei fleisch gekochte stachelbeeren (HALT
EICH, 44). KALTscHMiDT-ból HALTBicH-nál agrisch alak is van közölve
v. ö. KRAMER Id. 3 . ; az egyenesen oláh eredetű is lehet (v. ö. az egres
eredetére Nyr. 24:374).
M. J.
*) U. e. XVII. köt. 606. 1.
4*

A török nyelv idegen elemei.
(Második közlemény.)

bogumliéa, növénynév, ZEN. MIKLOSICH a szó előrészében a
szláv bogo-t sejti, ntórészére pedig a szerb miijéé, mljecika, cseh
mléé, miié növényneveket említi fel.
bojár, bujar, bojár ZEN. A törökbe az oláh nyelvből került át.
V. ö. vulah bojárt, oláh úr. így nevezik különben a szerb és albán
urakat is.
bojnuk, harczos, guerrier. BARBIER a vojnuk (szl. vojnik)
vulgáris alakjának tartja, de nem lehetetlen hogy a magy. bajnok
átvételével van dolgunk.
bono, bon SAM. Az 'olaszból átvett irodalmi műszó (buono),
v. ö. aéik bono, nyílt bon.
bora, vihar, orkán, orage, ouragan SAM. ÁZ olaszból (bora)
átkerült szó, mely megvan a szláv nyelvekben is. V. ö. görög
(Jopéas. Bora patladi, vihar tört ki.
borda, oldal, a hajó külső oldala, bord. BARBIER D E MEYNARD
az olasz bordo-ból származtatja, v. ö. magyar borda.
borgos, kastély, torony, cháteau, tour BARB. A görög szó,
mely a töröknek alapul szolgált, KÚp^oz-nsik hangzik, v. ö. Burgas
(helynév).
boros, melltű, broche BARB. Újabbkori átvétele a franczia
broche szónak.
borsa, börze, bourse BARB. Újabbkori átvétel az olaszból, v. ö.
borsa ojunu agiotage.
boiuk, karácson, noél ZEN. E használatban nem levő szót
ZENKER és utána MIKLOSICH a szlávságból eredtetik, v. ö. bolg.
boáié, szerb bozic.
branka 1. pranga.
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bravó, helyeslő felkiáltás BAEB. Újabb átvétel az olaszból,
török synonymja a perzsa eredetű aferim. V. ö. bravó cayirmak,
bravót kiáltani.
brizola, jnrzola, sült juhhús, mouton cuit, cotelette SAM.
Átvétel az olaszból, v. ö. olasz braciuola, velenczei brisiola.
bugals, buglusun ökörnyelv (növény), anchuta officinalis.
ZENKER e szóban a görög pöófXaaaov-t látja.
Bugdan, Moldva, Moldavie ZEN. Bugdan vojvodasi, Moldva
vajdája, Bugdan beji, Moldva fejedelme. MIKLOSICH a szláv Bog
dán személynevet látja benne, mely különben a magyarban is
megvan.
buha$, uhu, hibou. ZENKER után MIKLOSICH szláv átvételnek
tartja e szót, a mai törökségben ismeretlen.
bukal, palaczk, pohár, bouteille, bocal, BARB. Bir bukal sarab,
egy palaczk bor. Újabbkori átvétele az olasz boecale szónak.
buranga, borrago officinalis. MEYER e szót az új-görög
{Mtopávcaa és olasz borage, borraee szókkal hozza összefüggésbe.
burnus, burnuz, könnyű köpeny, manteau de laine légére
BARB. AZ arabból került török szót MEYER a biz. (3íppos, lat. birrws-szal hozza kapcsolatba.
büritis, büritis, tűzkő, pierre á feu ZEN. Átvétele az új-görög
TropÍTYjs-nek. V. ö. barut.
büvanda, orvosság, tisane BARB. Újabbkori átvétele az olasz
bevanda szónak.
caganos tengeri rák, cancre BARB. — BUDAGOV e szót görög
eredetűnek tartja, v. ö. taa^avó?. A Lehce a cakmak igéből szár
maztatja, de hibásan.
éakal, sakál, chacal; ujabb franczia átvétel.
cakalos, pierrier, petit canon, kőszóró ágyú. Úgy látszik, hogy
a magyar szakállos-sal (szakállas ágyú) van némi összefüggésben.
caket, $aket, zubbony, felöltő, redingot BARB. Ujabb átvétele
a franczia jaquette-nak.
camariva (hajós műszó), commandement pour hisser les
gréements. BARBIER az olasz cima (chiama) a riva kifejezésből
eredteti, mely velenczeiesen ciama-nvik hangzik.
car, czár, tzar; moskov cári, az orosz czár, carice, a czárnő;
carevic az orosz trónörökös.
casar, császár, César, v. ö. nemse casari, osztrák császár.
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Átvétel a magyarból. Újabban e szó helyett az imperátor hasz
nálatos.
ceh, cseh, v. ö. ceh memleketi, Csehország, cehli, cseh. Át
vétel a magyarból.
cembalo, cambalo, tambura, tambour. BAEB. Olaszul cembalo.
" • " cemento, czément. BAEBIEE az olasz cimento átvételének
tartja.
!
ceté, kirándulás, rabló kirohanás, excursion, course, razia
BAEB. V. ö. cetegi, pilleur, hajdúd éetesi, rablókirohanás. MIKLOSICH
a szláv, ceta,czata, ceté magy. csata alakokkal hozza összefüggésbe.
cetele, rovó pálcza, taille du boulanger, boucher «tc. tige
double de bois BAEB. Két részbőr áll, melyekre ráróják az árú
mennyiségét. Az olasz cedola másának tartom, mely a magy'.
czédulávsbl is azonos.
cicaron fecsegő, bavard, prolixe (comme un guide). BAEBIER
e szót az olasz cicerone-bél származtatja, de elfogadhatóbb BON.
nézete, mely e szóban az ol. chiachierone illetve vei. ciaciqron
alakot látja.
cima (hajós műszó), bout de corde, qu'on jette du bord pour
accoster BAEB. Átvétel az olasz cima-bői.
cinéralja (növénynév), cinéraire maritime BAEB. Olaszul
cineraria. Török neve jaban karanJU vad szegfű.
cinko, czink, az olasz zinco átvétele.
ciris, colle, espéce de páte employée comme colle Jus. Leg
inkább Kis-Ázsiában használatos szó, a magyar csiriz-zel azonos
jelentéssel.
ciroz (cejroz BAEB.), szárított hal, ciroz balíyi; új-görögül
xaúpoQ. Átvitten igen sovány emberről is mondják.
ciyara (simára), czigaretta; újabbkori neologismus a francziából.
cirnik (cernik, carnik), nagyobb fajta bárka, grand bateau
découvert BAEB. MIKLOSICH egybeveti a szláv colnek, coln, clnok,
carnik magy. csolnak, csónak szókkal.
coya, coha, szövet, posztó, drap; BAEB. szláv eredetű szónak
tartja. V. ö. magy. csuha.
cokolata, csokoládé, újabbkori olasz (cioccolata) átvétel, v. ö.
cokolatali, csokoládés.
cotra, cutura, cotora fa edény, kulacs, bouteille de bois
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az olasz ciotola-hól származtatja. V. ö. magyar
csutora.
cubra, cíibre, (növónynóv) hyssope ZEN. MIKLOSICH összeveti a
szláv cubar, comber, magy. czombor, oláh cimbru alakokkal.
cukal, edény, cuirasse, pot BAEB.' V. ö. új-görög xCooxáXt.
cuke (halfaj) Art stör. HINDOGLU emliti ez adatot, melyet
MIKL. a magy. csuka, szláv scuka, stuka, görög otoöxa szókkal vet
egybe.
dalja, teljes, parfait, complet BAEB. V. ö. dalja dérnek, befe
jezni. BAEBIEE a görög téXsia-ból származtatja.
daljan, talján, halfogó eszköz, sorté de cahute pour prendre
le poisson BAEB. Átvétel az új-görög toXiávt-ból 1. BAEB.
dáma (koczkajáték), jeu de dames, v. ö. dáma tasi, köczkakő, dáma demek, damam varrnak, befejezni a játékot. Átvétel az
olasz dama-hól,
damasko, damaskusi szövet, ipek kumas. Kamus.
dantela, csipkekendő, dentelle; újabb franczia átvétel, ola
szos végzettel.
- ':
- •'•• A.
davlumbaz, a hajófedélzet hídja, bordages du pont BAEB.
Előrésze a tavolun, melyet BAEB. külön szónak is ismer, az olasz
tarolone mása; a -baz perzsa szó.
de/ne, tefne, borostyánfa, laurier, v. ö. görög SácpvTj.
defter, tefter, füzet, jegyzék, registre, livre de comptes BAEB.
V. ö. ana defteri anyakönyv, defterdár (régebben : pénzügyminister). A törökbe perzsa vagy arab közvetítéssel került; eredetére
nézve felemlítendő a görög 5 i<p $ép a, mely bőrt, könyvet, okira
tot jelent.
dejmas, fogság, cachot, prison obscure BIAN. — MEYER a
görög §Y]jjLÓaiov-t látja benne, mely az arab nyelv révén jutott a
;:
törökbe.
delfin, dauphin. V. ö. olasz deljino és új-görög SeXtpívt.
demet, csokor, asztag, faisceau, fagot, p. cicek demeti virág
csokor, demetlemek, asztagba kötni. BAEB. e szóban a görög Se^átt
változatát látja.
depozito, raktár, dépőt Jus. depozito etmek, vmit elhelyezni.
Ujabb olasz kölcsönzés. Mai nap inkább a depoj használatos, mint
a depót mása.

BAEB. BONELLI
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despot, a görög metropolita czíme, métropolitain du synode
V. ö. görög ősarcótY]?.
diák, dijak, latin, diakon, diakce latinul ZEN. — MIKLOSICH e szót a szláv djak, dijak, magy. diák, deák, gör. Siáxo?
szókból magyarázza meg. A diakos, diakoz szó a görög diáv.oQ
átvétele.
diba, selyemszövet, étoffe de soie Jus. A perzsából került, a
hová görög réven jutott el.
dihim, perzsa korona, tiare BIAN. E szónak, mely a perzsából
jutott a törökbe, a görög Stáőrj^a az alapja.
dikel, fejsze, hoyeau BIAN. V. ö. új-görög SixsXXc.
dinár, aranypénz, monnaie BIAN. A keleti nyelvekbe a
bizancz ŐYjvápiov-ból került.
diploma diplóme. Újabb átvétel, nemkülönben diplomát
diplomata, furfangos p. diplomát bir adam, furfangos egy ember ;
diplomatik diplomata.
dirhem, négyszázad része a török okkának, dragme BAEB.
A keleti nyelvekbe a görög Spa/[X7J-ból került.
dorana, vám, vámház, douane; átvétele az olasz dogana-nak,
melyet NAKDUCCI perzsa eredetű szónak tart, s a dükjan-b&n látja
ősét.*)
doktor, orvos, médecin; doktorluk etmek, orvoskodni; újabb
és széltében használatos franczia átvétel.
domates, tomates, paradicsom, tomate; az új-görögben
TO{JLáta, plur. acc. TOJJLOCTSS.
doje, a velenczei és genuai köztársaságok fejei, dogé; annak
idején gyakori használatú szó volt.
duello, duvelo, párbaj, a franczia duel átvétele. Kamus.
duraki, baraczkfaj, peche á peau üsse BAEB. Arab közvetí
téssel a görög öwpcouvov-ból való. V. ö. magy. duránczi.
duzine, dozine, diizine, tuczat, douzaine; újabb átvétele az
olasz dozzina-nak.
efendi, úr, az írástudókat megillető czím, maítre, seigneur.
E szót a görög aoftévTT^-ből származtatják, újabb kiejtése ácpávf/j;.
E szónak a vocativusából lett az efendi.
grec

BAEB.

*) Saggio di voci italiane derivate dall' arabo.
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elektrik, elektirik, villamos, villamosság, électricité Jus. elekti
rik zijasi, villamos fény; újabb franczia átvétel.
elenjun (növény), aunée ZEN. A görög sXévtov átvétele.
elmas, gyémánt, diamant. MEYER szerint a keleti nyelvekbe
a görög aSáfJuxs révén került.
engelika (növény), angélique BARB. ZENKERnél angeline; átvé
tel a görög &TféXtxa-béL
enginar, articsóka, artichaut; az új-görögben á-pttvápa,
mely azonban a törökből is oda juthatott. A perzsában genger-nek
hangzik.
engurus, ungurus, magyar, hongrois. E szót a keleti népek a
görögöktől vehették, v. ö. oo-f^po?.
ergamuni (növény), anémone sauvage ZEN. A görög apfsjuövr]
az arab közvetítésével jutott a törökbe.
eruka, róka (növény), cresson alénois BARB. Uj-görögben
póxa, poöxa.
esir, sether, aire. V. ö. éter, éter ruhi, éther BIAN. A görög
atíWjp-ből származnak.
estare, esture, történet, histoire BARB. A görög ía-copca-ból
jutott az arabba és onnan a török nyelvbe. Esatir-i evvelin
mythologia.
fabrika (vulg. pavUka, paluka), fabrique, fabrikált gyáros.
Trapezuntban (Anatólia) e szó korcsmát jelent BARB. Átvétel az
olasz fabbrica-hól.
faceta (faséta), foglalat, facetté dans la taille des pierres
précieuses, alti fasetali tas hatfoglalatú kő BARB. AZ első alak az
olasz faccetta, az utóbbi a franczia facetté olaszos átvétele.
fajtun, négyüléses kocsi, phaéton BARB. Átvétele a franczia
phaéton-nok, melyet újabban a vatar (voiture) kezd helyettesíteni.
falaka, fuluka, vesszőzés, bastonnade; falakaja
jatirmak,
a vesszőző padra fektetni, falaka varrnak, megvesszőzni BARB.
A törökbe került arab szó a görög cpáXa^ac-szal van összefüggés
ben. V. ö. olasz feluca.
falso, hamis, faux; bu is falso oldu ez a dolog rosszul sike
rült. BON. AZ olasz falso-höl.
faljanoz, falionos, czethal, baleine BARB. a görög cpáXiaUOQ-bŐl.

familja,

család, rokonság, feleség, famille, maison. Az olasz
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famiglia átvétele. Ujabban a hárem (feleség értelmében) szót a
familja helyettesíti, de főleg az európaiakkal való érintkezésben,
fanela, fanila, flanellé; fanela^i, flanelkereskedő. Átvétele az.
olasz fanella-n&k.
fanta (madárfaj), oiseau au plumage bleu BAEB. V. ö. olasz,
fanetto, új-gör. cpavsra.
fanus, lámpa, lanterne BARB., görög <pavó?-ból.
fantazija, pompa, luxus, exercice équestre chez les arabes
BARB. V. ö. olasz fantasia.
farmason, szabadkőműves, franc-magon. ~EÍZ utóbbi franczia
szónak az átvétele.
fásulja, fasulje, paszuly, haricot. V. ö. új-görög cpaaoúXi,.
ennek plur. alakja cpaaoúXia.
fatora, fatura, faktúra, mustra, facture, échantillons BARB.
V. ö. olasz fatura.
fejlesof, tudákos, bölcselkedő, homme dépravé, impie BARB.
Az arabból átkerült alak a görög cpiAoaócpos-szal függ össze.
fener, fenar, lámpa, lanterne; asmafener, függő lámpa. V. ö»
görög cpavápt. Egyúttal egy görög városrész neve Sztambulban.
ferasijun (növénynév), marjolaine BIAN. AZ arabból átkerült
szó a görög 7rpáaiov-ból ered.
ferege, fera£e, török női felöltő, manteau; az arab szót a
görög cpopsaía-ból származtatják. 1. MEY.
fertig, a török vasúti kalauzok használják a vonat megindí
tásának a jelzésére, innen a kalauzok fertig§i neve. Ujabbkori
német átvétel.
feslijen, bazsalyikom, basilic. V. ö. görög paaiXtxóv. Az arab
révén jutott a törökségbe.
fidan, hajtás, jeune plante; körpe ficlan, gyenge palánta;
fifíanlik. MEYER a görög cp t>xá VY] szóval hozza összefüggésbe.
fiiamur (iylamur, o/lamur) hárs, tilleul sauvage BARB. .
Homályos eredetű szó, a görög cpXáfjioopt török átvétel is lehet. .
filaota, filauta, flauta, flűte. V. ö. olasz flauto.
fildekoz, fii d'Ecosse, flanellé BARB. Ujabbkori franczia átvétel.
flinta, flinta. BARB. a német flinte-ből származtatja, de való
színűbb, hogy a magy. volt az átadó.
filorgin (madárfaj), oiseau de la famille du pinson BARB. V. ö..
olasz fringuello, frongillo.
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fino, kicsi, kedves, tout ce qui est petit et délicat, fim coha,
finom szövet, Jinofes, kis finom fez, fino köpeji^ öleb. V. ö. olasz
fino; a görög <p í v o török átvétel.
firfiri, bíborszínű, purpurin; firfiri coha, biborszövet., V. ö.
gör. ^op'fópa. A törökbe arab révén került.
fihika, fuluka, hajó, feloque, chaloupe. V. ö. olasz feluca. Az
arab révén jutott a törökségbe.
filurijilurin,
tallér, velenczei arany, florin; v. ö. olasz forma,
gör. (pXoopí, <pXcopí. Ugyanezt jelenti aflorenca is. A törökben hasz
nálatos forint magyar átvétel.
>: :
filuria, füorja, loriot BARB. V. ö. görög -/Xwpía; a rpXcópi alak
török átvétel is lehet.
findik, mogyoró, noisette; fig. ravasz, p. findikcz fourbe;
vendéglő, auberge BARB. AZ arab nyelvből került szó eredetére
v. ö. görög 7rav§o^síov, magy. vendég. '-'
firca, kefe, brossé. V. ö. olasz furcia, új-görög poöptaa. Ez
utóbbi török vagy olasz átvétel.
: .
firkata, frégate, v. ö. olasz fargata. A török történetíróknál
előforduló firkatuti, firkatin alakokból magyarázza BARB. a brigantin korzár hajókat.
fisket, /esket fütty, (a tengerészetnél), sifflet, ,fischio da
marinaio' BON. AZ olasz fischietto átvétele.
firtina.furtuna, viha,r, tempéte; az olasz fortuna szó átvétele.
fistik pisztáez, pistache; a keleti (arab és perzsa) nyelvekbe
a görög jrtoráxtov révén került.
foga (hajós műszó) tűz; foga etmek, mettre le feu á la piéce
BARB. V. ö. olasz fuoco, velenez. fogó.
foja kis ezüst v. arany levelek, feuille, petites lames d'or ou*
d'argent BARB. fig. fojasi mejdana cikti. Eredetére v. ö. olasz foglia.
fora (hajós műszó), cris de commandement. Az olasz fuori
átvétele.
forma, ív (papir), egyenruha; bir forma kjad, egy ív papir,
v. ö. olasz forma, urúforma.
fotin, női czipő, bottine de femme; újabb átvétele az olasz,
bottini-nak.
franka, franga, frank, monnaie; frank európait jelent, v. ö,
ala franka, á la franque, európai módon, p. ala franga saat
európai időjárású óra.
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franéa, franse, Francziaország, Francé, franse devleti, fran
czia birodalom; fransiz, franczia; újabb franczia átvételek. A ré
gibb használatú/ra?ica, francali olasz átvétel.
franjela, förangela, sütemény, páte de farine blanche; v. ö.
olasz fr angióla.
frenk,firenk, európai, ^.frenk üzümü, apró szőlő, firenk-hane
(vulg.ferhane), európai árúház; frengi, firengi, európai betegség,
szifilis.
fuci, hordó, tonneau; v. ö. új-g. pootai, mely azonban török
átvétel is lehet. Megvan a magyarban is, v. ö. MTSz.
fulispid (hajó műszó), á tout vitesse BARB. ; újabb átvétele az
angol full spead-nak.
fúlja (növénynév), vulg. soyan ciceji, hagymavirág MEY. V. ö.
olasz puglia.
funda (növénynév), sarments, funda demetleri fascines BIAN.
V. ö. új-g. cpoövta.
furun, kémencze, fourneau, kire3 furunu, mészkályha. Az
arab nyelv a görög yobpvoQ alakból vehette, noha az olasz forno is
számba jöhet.
gabia, kosár a hajóárboczon, hotte BARB. AZ olasz gabbia
átvétele. V. ö. gabia cibuyu kosárárbocz, gabia sereni kosár rúdja.
gajzar, szamár, ane BIAN. MEYBR az új-görög yatöapo? átvé
telének tartja. A mai nyelvhasználatból egész kikopott szóalak.
galeta, köralakú kétszer sült, gateau rond et plat BARB. AZ
olasz galletta átvétele.
galos, kalos, sárczipő, galoche SAM. Újabb franczia átvétel.
gardia, őrszem, gárda, garde BARB. AZ olasz guardia átvétele.
Ugyanezzel függ össze a gardian szó, főleg a vesztegzár (quarantaine) őrének elnevezésére, olaszul guardian. Az újabb nyelvhasz
nálat inkább a varda szót használja, lásd u. o.
garikun, agaric (hashajtó szer), a görög áyaptxov megfelelője.
Most már elavult kifejezés.
gaz, gáz, gaz ; ajdinlik gazt világító gáz, sulu gaz petróleum,
gazfi gázgyujtó, gazli serbetler gáztartalmú italok. Újabb franczia
átvétel. Ugyanilyen alakú szó használatos még a fátyol szóra is,
melynek törökje (gaz) szintén a franczia gazé átvétele.
gazeta, kazeta, újság, Journal, gazeta^i, újságíró SAM. AZ
olasz gazetta átvétele.
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gazino, kazino, kávéház, a hol újságot is tartanak, café á l'européenne SAM., gazinoju, kávéház-tulajdonos. Az olasz casino átvétele.
gazja, mimosa farnesiana, cassie BARB. AZ új-görög xaoaía
átvételének tartja MEYER.
gazoz, hűsítő ital, gazeuse. Ujabbkori franczia átvétel.
gomana, kötél, mely a hajót a horgonyhoz köti, vaskábel,
cáble BARB. AZ olasz gomena átvétele.
gumalaka, gumi, gomme laque BARB. Ujabb franczia átvétel.
grandi, árbócz, grand mát; v. ö. kontra grandi BARB. Újabbkori olasz átvétel.
gurcata, ,barres de perroquet' (hajó műszó) BARB. Az olasz
crocette átvétele.
gurus, kurus, piaszter, piastre. Mint pénzegység egy század
óta használatos, és negyven párát (körülbelül tíz krajczárt) foglal
magában. V. ö. arslanli gurus, oroszlános (holland) piaszter,!
kara gurus, fekete (német) p. BARB. Eredetére nézve MEYER a
középlatin grossus, olasz grosso, német groschen, magyar garas
alakokkal hozza összefüggésbe. A törökbe valószínűleg a bizánczi,
illetve arab nyelv révén került.
gülserin, haj, és bőrkenőcs, glycérine. SAK. A franczia szónak
népetymológiai átalakítása. A szó előrésze gül rózsát jelent.
gümrük, vám, douane BARB. V. ö. gümrük mali vámon át
ment, vagyis európai portéka, kara gümrük szárazföldi vám. Az új
görög xoojj-jiépxc (lat. commerciumj átvétele. A szó, mint török át
vétel, ezen alakjában ismét visszakerült az újgörög nyelvbe.
günja, szegletmérő, équerre; v. ö. günja bo$ak jobb szeglet.
Az újgörög fwvta átvélele. BARR.
güpür, a franczia guipure újabb átvétele. BARB.
güverte, küverte, fedélzet, pont d'un vaisseau, tillac BARB.
E szó a velenczei coverta (olaszul coperta) átvétele.
hac, yac,*) kereszt, croix; haci suja atmak (keresztet a vízbe
dobni) vízkereszt. Átvétel az örmény nyelvből.
haham, yayam, zsidó pap, rabbin; haliam basi főpap, le grand
*) A y csakis idegen, főleg arab szókban fordul elő és a népies ki-.
ejtés mindig /i-nak hangoztatja őket. így az arab yaber (hir) haber-nek,
yizmet (szolgálat)hizm.et-n.Bk,yotoz (fejrevaló) hotoz-n&k, továbbá a perzsa
7/me (ház) /tanénak, és a '/^anlm (úrnő) hanim-n&k hangzik.
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rabbin. Héber eredetű szó, mely a spanyol zsidók révén került a
törökségbe.
hajdúd, rabló, haramia, brigand, bandit. A hódoltság idejé
ben került a törökségbe, valószínűleg délszláv közvetítéssel. BARB.
egy hajta alakot is ösmer, mely közvetlen a magyar hajdú átvé
telének látszik.
halé, hold-udvar, cercle autour de la lune SAM. Eredetére
nézve MEYEE a görög aXoog, franczia haló, olasz alone szókkal hozza
összefüggésbe. Valószínű, hogy az arabból vették át a törökök.
hamsi, %amsi, szardella féle hal, sardine, anchois; hamu
balifi, szardella BARB. E SZÓ főleg az anatóliai (láz) dialektusban
fordul elő. Eredete ismeretlen.
harita, yarta, kártya, mappa, carte, plán Jus. dünja hartasi
mappa. Eredetét illetőleg az olasz carta is számba vehető, noha
újgörög átvétel is lehet.
hartal, jártai, írótábla, parchemin pour écrire dessus ZEN.
A görög -/aptáptov-nal van összefüggésben.
hartuc, %artug, kartács, cartouche BARB. Újabb franczia
átvétel.
haviar, kaviár; újabb franczia átvétel. (V. ö. hajvár MTsz.)
havli, havli, udvar, cour BARB. A Lehce tudós írója a török
aril-ból igyekszik kimagyarázni, de azért kétségtelen, hogy az
újgörög áoXTJátvételével van dolgunk. A ,serviette, törülköző' jelen
tésű havlu szó keleti eredetű.
havra, zsidó község, synagogue SAM. Héber eredetű szó,
mely a spanyol zsidók révén került a törökségbe.
hámoz, havruz, éjjeli edény, pot de chambre BARB. Új-görög
ből átvett szó.
hersek, herczeg, électeur d'Allemagne; v. ö. Hersek vilajeti
Herczegovina, Kara Hersek Fekete herczeg (brandenburgi Joachim
török neve). A hódoltság idejében vették át a magyarból.
hetman, kozák főnök, chef de cosaques BARB. A lengyelből
átvett szó. Bégebben azon vilajetek kormányzóit is így hívták,
kik a krimi khánoktól függtek.
hintó, hintov, hintó, grand carosse, voiture de cérémonie
BARB. AZ előbbi alakot közvetlen a magyarból vették át, a másikat
pedig délszláv közvetítéssel.
hirizma, %irizma, kenőcs, gyűrű, anneau que les femmes
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Tmrdes suspendent á leurs narines BARB. AZ újgörög yylry^a át
vétele.
hirvat, yirvat, horvát, croate BARB. A kőtördelőket is így
hivják, mert rendesen horvátországiak. Magyar és délszláv úton
jutott a törökségbe.
hojrat, /ojrat, paraszt, paysan, grossier BARB. A görög /ooptáTYJ<; átvétele.
hokna, ,salzbergrecht, salzbergwerk'. MIKLOSICH, a ki HAM

MER révén ismeri e szót, a szerb okno, oláh okne és újgörög oxva
szókkal hozza összefüggésbe.
horaz, %oraz, táncz, danse BARB. AZ újgörög yopÓQ-hól került
a törökségbe. Ugyancsak ebből való az ugyanazon jelentésű hóra
•szó is, v. ö. hóra tepmek tánczolni.
horata, yorata, tréfa, plaisanteries, jeux BARB. horatafx
persifleur. Átvétele az újgörög ^copaxá-nak. A yiúpaza^?i<; a török
ből való visszavétel.
hristian, yristian, keresztény, chrétien; a görög ^piauavós
átvétele.
hűlj a, xulja, epe, bile, fiel BARB. A görög yokíov átvétele,
nemkülönben a mali%ulja is, mely szintén e szóval van összefüg
gésben. Lásd u. o.
husar, huszár MIKL. ; magyar átvétel.
KUNOS IGNÁCZ.

Báhomos. Bereg-Kákos vidékéről ez van közölve a MTsz.-ban :
nbáhomos hely», s a báhomos értelmezéséül a közlő a ,gazos'-t adja. A szó
a, ruthén bahno ,mocsár', t. bahno ,mocsár, sár' átvevése (v. ö. MIKL.
EtymWb. 6, bagno) alatt s egyúttal megérteti velünk az ilyen helynévmegfeleléseket : Balaton — blatno \ Komárom — Komárno stb. Kívá
natos volna tudni, vájjon a +báhom (mert a báhomos nom. possessor.
továbbképzés) megvan-e népnyelvünkben.
M. J.

Magyar o — szláv o.
(Befejező közlemény.)
A tótok után hadd kérdezzük meg az erdélyi szászoktól, hogy
mikép hallják ők a magyar o-t. SZINNYEI ugyan ő róluk sem tesz említést,
de hiszen elég rég óta laknak a mi országunkban, és nyelvükben is e
hosszú együttélésnek elég nyomát találjuk, hogy méltán kiváncsiak
lehetünk rá, vájjon ők tudnak-e valamit a magyar o-nak u felé hajló
hangzásáról. A szászok tanúsága ránk nézve annál érdekesebb, mert
SBTÁLÁ épen német nyelven írt czikkben állította, hogy a magyar o idegen
fülnek csaknem úgy hangzik, mint u, és így könnyen azt a talán téves
hitet támaszthatta olvasójában, hogy a német fülnek is M-nak tetszhetik
a magyar o. Az erdélyi szászok azonban mintha nem tudnának semmit
sem erről. Igaz, el-elvétve M-t találunk náluk a magyar o-val szemben, de
olyannyira elenyésző kicsi ez esetek száma, hogy merészség volna ezekből
azt a következtetést levonni, hogy a magyar o-t u-n&k hallja a szász, mikor
annyi meg annyi o-t találunk a szász nyelvjárásokban magyar o helyén.
JACOBI már egy ízben idézett Magyarische Lehnworte im SiebenbürgischSachsischen czímű nagy szorgalommal készült értekezésében mindössze
4 szót találtam, a hol magyar o-nak szász u látszik megfelelni. Az esetek
részletes méltatásába alig is szükséges bocsátkozni. A bugdl boglya ter
mészetesen ép úgy magyarázandó, mint a tót bugl'a, hiszen búgja alak
a magyarok közt is él épen a szászok tőszomszédságában. Hasonló eset
nek látszhatik JACOBI előadása szerint a duhdt, duhut, a mely mellett
azonban dohot is járja, JACOBI t. i. egy magyar duhutt alakot idéz BánfyHunyadról. De ez tollhiba, a Nyelvőr idézett helyén (1(3: 23) dohott áll
csak úgy mint az új Tájszótárban is. Másrészt a szász szó magyar eredete
nem kétségtelen, hiszen az oláh is dohot-iaak mondja a szekérkenőcsöt.
Érdekes a mon'&sch, mundsch «Hengst, Zugstier» szó, a melyben o és u
váltakozik és a mely a magyar monyas-hól lett. Végre ott találjuk még
a tschurdá szót is, a mely azonban ép úgy lehet az oláh ciurdd (olv.
csurde) mása. A szász faluban mindig oláh vagy oláh czigány a pásztor,

56

MAGYAR 0 — SZLÁV 0.

ez pedig ciurda-nak nevezi a nyájat. A szó különben is csak Segesvárt
használatos egészen speciális jelentéssel: «scherz- und spottweise ein
Menschenhaufe (Schássburg)».
Nézzük ezekkel szemben azokat a szókat, a melyekben az o meg
maradt o-nak: bogár, boglárcher boglárvirág, boitosch (bojtos-hói) «Quaste,
bojt, bolond, bordboichdr több. sz. baraboly, borkút, borvísz, botschkor,
dobdsch «kurz und dick; subst. ein dicker, plumper, láppischer Eerl
(a m. dobos-ból), gabonásch gabonás-tár, hombár, homvet, horgdsch,
horgasch «eine ungarische Silbermünze», jobáf jobbágy, koma, komé
koma, komonddr Liebhaber (!), konf, korhal, kopaz, kopó, korbátsch,
kortsch, kotrásdn, kotoráldn kotorászni (a kottern igét az erdélyi szászok
tól ugyanabban a jelentésben akkor is sűrűn hallani, ha az irodalmi
nyelven beszélnek), lotschdn locsolni, pokőrétchi, bokrítchen bokréta,
pofa, rogosz, romlich könnyen romló, rősch rovás, szolgabíró, tok «Düte»,
toparikdn tor, tornáz tornácz, trof, tschonkich csonka, tschorbich csorba.
Hozzá jönnek még a lónevek Bátor és Tschinos, és az ökörnevek Jámbor
és Tschonka.
Áttérek most már az oláh nyelvre, de előre kijelentem, hogy ezt
csak azért teszem, hogy ne tűnjék úgy föl a dolog, mintha kitérnék egy
kérdés elől, a melyet SZINNYEI fölvetett, és azért, hogy az anyag össze
állításával talán rábírjak valakit, a ki ért a dologhoz, hogy világítsa meg
nekünk az előttünk nem elég világos tényeket. SZINNYEI a következő
esetekre hivatkozik: birtuk, birtukus, cukur csokor, curds csorda, fugU
fogoly (madár), Ukstus lakatos, tajug tályog, ultoan oltovány, /urduim,
furdid'is forduló, fordulás, kusuröu koszorú. Ezek után még egy nagyon
is helyén levő stb.-t tesz. Lejjebb pedig még a cukur czukor szót említi.
Egy dolog a figyelmes olvasónak talán már e kevés adatoknál is föltűnt,
az t. i., hogy az oláh ajakra vett magyar szó jóval erősebb változásnak
van kitéve, mint mondjuk pl. a szerb vagy tót ajaktól eitett magyar szó.
A majdan még fölhozandó példák bizonyosan mind jobban azt a benyo
mást fogják az oláh nyelvet nem ismerő olvasóban is kelteni, hogy egy
általában bajos dolog az oláh nyelvből biztos következtetést akarni vonni
a magyar hangoknak akár kiejtéséi-e, akár az oláh fülre való hatására.
Vagy valóban azt higyjük, hogy a forduló az oláhnak furdulsu-nak
hangzik, hogy a fordulds-t furduVis-nek
hallja, a lakatos szót pedig
lökütus-nak ? Ha pedig nem hiszszük el pl. azt, hogy & fordulás szónak
az -ás végzete az oláh fülnek -is-nek hangzik, szabad-e vakon elhinnünk,
hogy a birtokos szó -os végzete -ws-nak hangzott neki. Nem kell-e min
denek előtt azt a kérdést felvetnünk, mikép tükröződik a magyar o ren
desen az oláh nyelvben és ha azt tapasztaljuk, hogy rendesen bizony
nem M-val tükröződik, nem kell-e tovább azt kérdeznünk, a ritkább u
NYKLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVJI.
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nem sajátságos oláh hangtörvények hatásából magyarázható-e ? Ha én
nem is tudok az utóbbi kérdésre szabatosan megfelelni, mégis erősen
kételkedem abban az állításban, hogy az oláhok a magyar o-t w-nak
hallják, mikor azt tapasztalom, hogy legalább 2 annyi esetben egészen
határozottan o-nak hallották, mint a hány esetben egy még magyará
zatra szoruló u mutatkozik az oláh nyelvben. Kiinduló pontúi elfogadom
ALEXICS Magyar elemek az oláh nyelvben czímű értekezését (Nyr. 16. és
17. köt.), a melyre SZINNXEI hivatkozik, és összeállítom belőle mindenek
előtt azokat az eseteket, a melyekben az oláh nyelvben is o-t találunk,
Minthogy itt nagyon sok esetről van szó, a szókat könnyebb ellenőrzés
kedvéért sor szerint számozom.
1. aprobdluesk aprobál, 2. baraboj baraboly, 3. barson, 4. bobos
«fleekig, bunt»: m. babos, 5. bogjá boglya, 6. boglár, 7. bojtár, 8. bokor
9. bolénd bolond, 10. boncai'esk «tép, marczangol»: m. bonezol, 11. borkan,
«cruche»: m. borkanna, 12. bornáu bornyú, 13. borostán boroszlán, 14.
borviz, 15. borzos, 16. bosorkaje boszorkány, 17. éontos csontos (a cantá
alatt keresendő!), 18. copor csoport, 19. corgáesk, coroesk csorog, 20.
coroslan csoroszlya, 21. dehod' dehogy, 22. dóba dob, 23. dolgozeslc dol
gozik, 24. dolmana dolmány, 25. d'alog gyalog, 26. fat'ol, 27. jásol'esk
faszol, 28. fodra fodor, 29. fogas^(ruha) fogas, 30. fojtás (puska) fojtás,
31. font, 32. fordstau forrasztó, 33. forástuesk, 34. forditáu fordító (fa),
35. forgac, 36. forgau forgó, 37. forspont, SS.fortej fortély, 39. liangos
«nagy szájú ember»: m. hangos, 40. hivotolnok, 41. holdd hold (fold),
42. honvjed honvéd, 43. horkoVesk horkol, 44. jobaé jobbágy, 4-5. kipor
kőpor, 46. kocija kocsi, 47. kocdne (többes sz.) kocsonya, 48. komed'ies,
komid'ies komédiás, 49. komenddVesk komendál, 50. konc koncz (papiros),
51. konc (hús) koncz, 52. kondás, 53. kontrdkfus kontraktus, 54. koúhá
konyha, 55. koparsdu, kopérs'du koporsó, 56. kopdu kopó, 57. kopos kopasz.
58. koré korcs, 59. korcie «schrot oder kellerleiter»: m. korcsolya, 60. korbac korbács, 61. korhel, korhej, 62. korláta, korlat, 63. kormán «kormány
vas vagy régebben fa, mely a fölhasított barázdát leborítja», 64. kormán
«kormány: gubernium», 65. kovás kovász, 66. lábosa lábos, 67. lámpán,
lompáu lopó (tök), 68. liliom, 69. locoláu locsoló, 70. majos, majesmájos
(hurka), 71. misarás, misaros mészáros, 72. mahmbirdu (talán sajtóhiba
molombiráu helyett, mert mituesk után áll, következik rá:) 73. molomester malommester, 74. morddj mordály, 75. moéerj, mozarj mozsár,
76. nőtáras, notares, nőtáros, notarus, 77. okos, 78. okos'ag, 89. okság, 80.
orbalc, orbanc orbáncz, 81. pisok, 82. pod'as pogyász, 83. pokol'esk pakol,
84. pokróc, 85. poltura, poturá poltura, 86. pontos, 87. porcijes «adó
fizető*: m. porcziós, 88. yorozau porozó, 89. posta posta, 90. pos'tamjester,
91. puton puttony, 92. rojt, 93. rost'ej «crates», rostély, 94. rozolis rozsolis
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(pálinka), 95. sógor, 96. soltar zsoltár, 97. sóltuz «autrefois maítre»: m.
soltész, 98. spórol'esk spórol, 99. sóba, 100. sobolaná, sobol'aná szobalány,
101. solgábiráu szolgabíró, 102. sorgos, 103. tilos, 104. todoman, tudoman
«protestatio, intercessio (Lex B.): widerspruch (Iszer: Wörtb.)» Arads
Bihar megyében ,tanúság' jelentésben is hallotta ALEXICS : m. tudomány,
105. tok «theca», 106. tok tok (hal), 107. toldás, 108. tolvajsag, 109. tongánesk kong, 110. topánka, 111. tronf tromf 112. tronfoluesk: tromfol,
113. trucos, 114. túlságos, 115. vontátdu vontató, 116. zápor zápor (himlő),
117. zolz gyolcs, (a «Pótlékok»-ban MNyr. 17 : 115 kk.:) 118. bizonsag,
119. bojt, 120. bolonsag bolondság, 121. bufkos, 122. colná csolnak, 123.
fártol'esk fartol(tat), 124. karaboj garaboly, 125. komándáluesk komendál,
126. kontráluesk kontrái, 127. lángos lángos, 128. mociká mocsok, 129.
.sárántok mendicus: m. szarándok, zarándok.
Nézzük meg most már, hányszor találunk u-t magyar o helyett,
hogy az arányt megtudjuk, a melyben a két hang, magyar o helyett álló
o és u, egymáshoz áll. 1. astálus asztalos, 2. bed'ug glockenspeise : m.
bádog ?, 3. bil'ug: billog, bélyeg, 4. birtuk birtok, 5. birtukus birtokos,
6. buduluesk bujdol, 7. buduéluesk búdosol, 8. budusláu búdosló, 9. bujguesk «irre reden, phantasieren»: m. bolyg, 10. bujgetáu bolygató, 11.
buntuesk «mutiler, tronquer» : m. bont, 12. buntuzesk «össze-vissza hányvet, keresgél»: m. bontoz, 13. cukur czukor, 14. cuVap czolop, czölöp,
15. cufulesk csúfol, 16. cukur csokor, 17. cumáu csomó, 18. curdá csorda,
19. duhánié dohányos, 20. flastrum, Ql.fuglá fogoly (madár), 22. fugla
fogoly (vinctus), 23. furnoé szász-oláh falu bírája, falunagya; folnagy,
24. hámuká homok, 25. Jiolumb halom, 26. huéluesk horzsol, 27. kuldus
koldus, 28. kumlau komló, 29. kustul'esk kóstol, 30. murguire morgolódás, 31. muslik moslék, 32. nimurik nyomorék, 33. páyirus, popirus,
piporus papiros, 34. sunka sonka, 35. supuVesk supol, 36. sukujesk szo
kik (suká szokás), 37. surukluesk «*szorgol, megszorul», 38. tajug, tájug
tályog (a lónál), 39. tulaj tolvaj, 40. tuluk tulok, 41. ultoj oltó (ág), 42.
umultuesk homlít, 43. uskulá oskola, 44. uzurá, uéárü uzsora, 45. zumalc
zománcz (a «Pótlékok»-ban:) 46. bumb gomb, 47. burkuluesk «szóval
legyőz valakit»: m. *birkol, 48. éurbáluesk «káposztalét leszed s újra
visszatolt* : m. csorbái, Ad.furduláu forduló, 50. furdul'is fordulás, 51.
kusuráu koszorú, 52. muédruluesk «nehezen, tunyán mozdul*.
ÁLExics-nál tehát össze-vissza 52 esetben találtam u-t magyar o
helyett, pedig fölvettem a kevésbbé biztos eseteket is, a milyeneket az
o-a jegyzékből szó nélkül kihagytam. így is több mint kétszer olyan
gyakran találunk o-t mint u-t magyar o-val szemben. Nem kell tehát
azt a kérdést fölvetnünk, nem magyarázható-e az oláh nyelvben az o-nak
M-vá való változása az oláh nyelvben magában végbe ment processusnak ?
5*
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E kérdésre végleges, minden esetet tekintetbe vevő feleletet én nem ad
hatok, olyanoktól várom és kérem, a kik jobban értenek az oláh nyelv
hez mint én. De annyit én is értek az oláh nyelvhez, a melyet Erdély
ben gyermekkorom óta folyton hallottam, hogy tudjam, hogy mindenek
előtt külön kell választanom azokat az eseteket, a melyekben hangsúly
talan szótagban találunk M-t o helyett, mert a hangsúlytalan o-nak w,-vá
való átmenetele az oláh nyelvnek nem csak egy jellemző vonása (jépure
leporem, jéü ego, rumin romanum), hanem, ha ugyan szabad ezt a ki
fejezést a nyelvre használni, a beszélők tudatában még most is élő hang
változás. Az oláh azt mondja a latin potest-tel szemben, hogy poáte,
ennek egyes első és második személye pot, pofi, de a többes első és má
sodik személye putém, puféti-nek hangzik, többes harmadik személye
megint pot. Rogo, joco, dormio úgy hangzik az oláhban, hogy rog, joc
(olv. zsok), dorm, de rogamus, jocamus, dormimus vagy pedig rogatis,.
jocatis, dormitis már u-xal hangzik: rugam, jucá'm, durmim, rugáfí,
jucáfi, durmífí (az ékkel mindig a hangsúlyos szótagot jelölöm). Domi'
wws-ból domnu lett, de dominus deus-bó\ dumnezéü, mert az első szón
nincs hangsúly. Ugyancsak ?t-val ejtik ugyanabból az okból a dumneatá
«uraságod", dumínicá «dominica» szókat is. A latin mortem az oláhban
mórt, mortuus mortua-n&k megfelel oláh mórt, moártá, de már moririnek muríre «meghalás, halandóság)) és muri «halni», a halandót pedig
muritor-nak híjják. Csodálkozhatunk-e ezek után, ha a következő oláh
szókban magyar o-val szemben u-t találunk: buduluésk: bujdol, buduéluésk: búdosol, budusldü: búdosló, bujguésk: bolyg, bujgetdü: bolygató,
buntuésk: bont, buntuzésk: bontoz, cul'dp, ha ugyan czolop és nem
czölöp-hő\ lett, cufidésk: csúfol, éumáu: csomó, duhanís: dohányos
[ebből a szóból valaki azt találhatná kiolvasni, hogy a magyar o: i-nek
hangzik! még pedig több joggal mint a milyennel az u hangzást követ
keztette SZINNYEI a furdidd'u, furduVis, kusurdú félékből, mert duhánisben hangsúlyos szótagban találunk i-t magyar o-val szemben], fiastrum:
flastrom, furnozifoVnogy
(nem «folnagy»! a hangsúlyos o megmaradt onak!), huéluésk: horzsol, kiddús [Erdélyből koldus kiejtést ismerek]: kolduskumld'u: komló, kustul'ésk: kóstol, murguire: morgolódás, musUk: mos
lék, nimurik: nyomorék [ebből a szóból is azt olvashatná ki valaki, hogy
-a magyar o: i-nek hangzik!], éupuVésk: supol, sukujésk: szokik [súka
természetesen nem lehet a magyar «szokás» mása, hanem sukujésk igé
ből van elvonva, u-}& tehát könnyen magyarázható, ámbár hangsúlyos],
surukluésk: *szorgol, ultój: oltó,*) umidtuésk: homlít, zumálc: zománcz,.
*) Teljesen érhetetlennek látszik, a mit ALEXICS megjegyzés nélkül
HASDEU-ból idéz az ultoj szó alatt: «A magyar oiío-ból származik, a mely-
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-burkuuésk: *birkol, curbaluésk: csorbái, furdulau:
forduló, JurduVts:
fordulós, kusurau: koszorú, muzdruluésk: mozdul (?). í m e az esetek
nagyobbik felében (52 közül 31 esetben) a lehető legegyszerűbb módon
magyarázható az u keletkezése! Es hogy ez a magyarázat helyes, azt
bizonyítja az a körülmény is, hogy a hangsúlytalan szótagban egyes
szóknál hol o-t hol u-t találunk, a szerint vájjon a szó hívebben meg
tartotta e az idegen hangzást, vagy jobban megoláhosodott. SZINNYEI
egyebek közt az ultoan: oltovány szóra hivatkozik, de nem kutatja, hogy
miért ment át csak az első o: tt-ba, miért maradt a második o-nak. Még
bajosabb elfogadni SZINNYEI álláspontját e szóvaí szemben, ha azt talál
juk, hogy az oláhban oltoan alak is van, a hol mind a két o érintetlen
maradt. Ott van ezenkívül az oltoesk a hangsúly helyéből érthető idtuésk
alak mellett. ALEXICS, az igaz, a Nyr. 17 :110. 1. ez utóbbi alakot nem
említi, hanem csak idtoesk, oltoesk alakot a czikkecske élén, no de láttuk
már, hogy a Nyr. 16:307. 1. altoesc alatt ulttiesk alakra hivatkozik és
csak az ultoesk, oltoesk czikkecskére nyomban következő czikkecskére az
ultoan, oltoan-íéléve (Nyr. 17 : 111. 1.) kell áttérnünk és ott találjuk egy
idézetben a ultujaste alakot, a mi egy ultuésk alaknak egyes 3. személye.
Az altoesc-hez tartozó infinitivus altoí-nak hangzik, de épen mert a hang
súly az t-n van, ez alak altui Írásban is fordul elő, találunk a mellett
oltói, oltui és végre ultui alakot is, a mint TITKIN szótárából látni. Körül
belül ugyanaz áll az oltovány másaira is. ALEXICS a czikkecske fején
csak ultoan és oltoan alakokat ír ki, de egy idézetben a többes ultuonele
alakot találjuk. Kiírom szóról szóra az illető czikket TITKIN szótárából:
saltöan, üblicher hűlt- sm. Mold. gepfropfter Baum, Pfröpfiing. — Gr.
auch -tuo'n, -tudn, Qu. auch olt-, ult-. — Et. Magy. oltvány».*) Látni
bői a helyes képzés altaü lenne, ezt azonban a nyelv összetévesztette volna
a birtokos névmással». Az ember nem érti, miért nem lett oltó-ból ultáü,
hiszen ezt nem lehetett volna az al taü «tuus» birtokos névmással össze
téveszteni. ALEXICS elfelejtette HASDEU állításának megértéséhez hozzátenni,
hogy ultoj mellett altoj alak is van, a mint maga ALEXICS is említ egy
altoesc alakot [Nyr. 16:307, a c tollhibának tekintendő, az oláh ugyan o-t
ír, de ALEXICS értekezésében nem használja az oláh helyesírást] ily módon:
«(1. u l t u e s k alak)». TITKIN különben az altoj-t nem oltó-bó], hanem oltvány-ból származtatja, és ha tekintetbe veszszük, hogy ulton alak is járja,
a mint ALEXICS szóbeli közléséből i tudom, és hogy magyar hosszú -o'-nak
különben mindig -aü felel meg az oláhban, aligha igaza nem lesz.
*) Mert nyelvésztársaim figyelmét szeretném TITKIN most megindult
szótárára fölhíni (eddig csak egy füzet jelent meg), a rövidítések magyaráza
tát is ide iktatom : MoZ<2i\=Moldova, Gr.=Grarnmatik, Qu. Quellén, Et. Etyaxtologie.
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való, hogy TITKIN nem indul ki úgy mint ALEXICS egy m. oltovány alak
ból, hanem oltvány-hói, és kétségtelen, hogy ebből is megmagyarázható
az altüan alak s talán a többi alakok is. Ha igen, akkor természetesen
az oltoan, ultoan második o-jára, a mely a magyar oltovány második o-nak
felelhetne meg, tekintetbe nem jöhet, de hiszen untig elég is az oltoan
alak első o-ja annak bebizonyítására, hogy mennyire nem lehet ultoan
alakra hivatkozni a magyar o-nak u felé való hangzásának bebizonyítására.
Egészen úgy kell értenünk, ha corgáu és turgau egymás mellett mutat
kozik, hiszen maga ALEXICS e szó előtt a corgaésk, coroésk: csorog ige
alakokat említi M-S mellék alak nélkül, a miből, az igaz, világért sem
merném következtetni, hogy az annyira az oláh hangtörvényeinek meg
felelő M-S kiejtés nem dívik az igealakokban csak úgy mint íorgáu-íurgáu
főnévben. Ilyen példa a rátotá és rátuta: rántotta szópár is. Ha ALEXICS
az Arad megyében használatos tolvajsag szóban konstatálja, hogy a ma
gyar o-t itt is o-nak hallotta az oláh, a széltiben használatos tulaj : «jaj,
segítség!» szóból még akkor sem szabad azt következtetnünk, hogy de
bizony máskor M-nak hangzott nekik a magyar o, ha a szó tényleg a
magyar tolvaj-hói lett, a mi igen valószínű. Az oltvány:
altüan-hól
láttuk, hogy egy u hang e szóban a magyar y-ből is lehetett, a tulaj
tehát keletkezhetett egy Holüaj alakból is. Én ezt puszta ötletnek, merő
kísérletnek jelentem ki, a mely tisztán csak azt akarja mutatni, hogy
annyira nem szabad vaktában az ellenmondó tényekből majd ezt, majd
azt a következtetést levonni, hogy minden lehetőséget szem előtt kell'
tartani, a mely esetleg egy föltűnő tüneményt a rendes tüneményekkel,
összhangzásba hozhatja. ALEXICS a «Pótlékok»-ban egy burkuluésk ((szó
val legyőz valakit* jelentésű oláh igét, «mely Naszód környékén járja»,.
egy ismeretlen magyar *birkol igéből származtatja. Hogy én mennyire
nem voltam kényes az u-s esetek konczedálásában, azt ez az eset is bizo
nyítja. Én szó nélkül elfogadom ALEXICS magyarázatát, de azt állítom,
hogy a magyar o csak is azért ment M-ba át, mert hangsúlytalan volt, és
hogy helyes úton járok, annak bizonyságát abban is látom, hogy ALEXICS
ugyancsak a «Pótlék ok »-ban oláh birkozesk: birkózik, birkózás: birkó
zás alakokat hoz föl, a melyek Arad megyében hallhatók, és a magyar
kiejtésnek hívebb képét adják.
A mint az épen most és a valamivel előbb említett szók az oláh
nyelvben talált oknál fogva mutatnak, részben még o-val váltakozó, M-t,,
úgy bizonyosan a hátralevő esetekben is sikerülne a szakértőnek részben
az u-t tisztán az oláh nyelvből magyarázandó hangváltozásnak kimutatni,
a melynek semmi köze sincs a magyar o-nak állítólag rendkívüli zárt
kiejtéséhez. Olyan eseteket, a melyekben az o-s alak is megvan az oláh
ban az M-S alak mellett, de már hangsúlyos szótagban, egyelőre mint
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semleges eseteket, a föntebbi jegyzékekből ki kellett hagynom, a teljes
ség kedvéért itt említem őket. Ilyen az oka, uka: ok, a melyek mellett
okos, okosag, okság tehát csupa o-s alakokat olvasunk ÁLExics-nál. Ilyen
volna a cung, cunt: csonka is, a mely mellett cong, cont is járják, de itt
oly annyira közel fekszik a magyarázat, hogy már most is végezhetünk
vele. Az oláh nyelv ugyanis az o-t nem csak hangsúlytalan szótagokban
változtatja ti-vá, hanem hangsúlyosakban is, ha n következik r á : így
lett bonum-hól hun, oowa-ból búná, frontem-bó\ frunte,
*frondea-bó\
frúnza «levél», montem-hól munte, longum-bó\ lung stb. I t t jelentkezik
mindjárt a bumb: gomb szó is, ámbár nincs o-s mellékalakja, mert hiszen
m előtt is M-vá változik még a hangsúlyos o is : cum: quomodo, niíme:
nomen, cihnpár: comparo, cúmpát: computo. Váltakozik az u o-val a
suhan: sóhan szóban is, a melyet ALEXICS «sohun (sehol)»-ból magyaráz
(Nyr. 17 :59) és a mely annyit jelent mint a soha szavunk.
Az eredetileg összeállított 52 u-s esetből a fönt említett 31 esetet
levonva, a melyben az u hangsúlytalan o-ból lett, levonva a szintén már
szóvá tett bumb és tulaj eseteket, marad még 19 eset. De ezekben van
nak a könnyen magyarázható uéúra és sunka szók, a melyekről később
lesz szó, marad tehát mindössze 17 eset, a melyben nem merem az u
keletkezését magyarázni. De van bizony e közt is nem egy eset, a melyre
még sokkal kevésbbé mernék hivatkozni annak bizonyságául, hogy a
magyar o tt-nak hangzott az oláh fülnek. Hogy is hivatkozhatnám pl.
SziNNYEi-vel a tájiig: tályog szóra, mikor azt tapasztalom, hogy ug-ra,
végződik az oláhban sok olyan szó is, a melyben bizonyosan SZINNYEI
sem tenné föl, hogy a magyar szó M-val hangzott az oláhnak, értem a
-úug ra végződő szókat, a melyek a magyar -ség végű szóknak felelnek
m e g : alensúg i ellenség, bet'esúg: betegség, mest'esúg: mesterség,
hiklesúg: hitetlenség, belsúg: bőség, estinsúg", istenség, kelsúg, kel
éiig : költség, mirisúg (m-mel!): nyereség, nemesúg: nemesség. Azért
nem is tartom szükségesnek, hogy a bil'ríg: billog, bélyeg vagy akülönben is kétséges bed'úg «glockenspeise»: bádog szókat tovább figye
lembe vegyem. Vagy ki merne SziNisríEi-vel együtt a birtukus: birtokos*
lökötús: lakatos szókból biztos következtetést vonni, mikor azt tapasz
talja, hogy az oláh a melléknévben mindig tisztán kihallja az -os kép
zőkből az o hangot: bobos: babos, contos, hangos, fontos, sorgos, tilos,
trucos, túlságos. Nem kell-e okvetetlenül kérdeznünk, nem azért válto
zott-e a főnevekben az -os, a mely a melléknevekben olyan tisztán meg
maradt, Ms-sá, mert az oláh nyelvben az -us gyakori főnóvképző. Nem
akarom e képző sokféle használatát itt példákkal illustrálni (példákat
találni a Convorbiri literare, 1877/78. évfolyam., 219. 1.), csak egy pár
szót említek, a mely úgy mint a birtukus és Uik/itus személyt jelent, a.
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,mely bizonyos állást foglal el, valamivel foglalkozik: carau§ fuvaros,
jucaus tánczos, bdtdus verekedő. így értem az astálús, pápirús fejlő
dését, sőt érteném még az aljanus «inimicus»: ellenes alakot is, csak
tudnám, honnan vette ALBXICS, mert idézeteiben ilyen alak nincs
és TITKIN szótárában sem találom nyomát. De hogy egyáltalában nem
lehet csak úgy egyszerűen a birtukus, lakatus szókra hivatkozni, azt
untig mutatják más ide vágó főneveken észlelhető tünemények is. A notarus lehet elvégre egy notarius-n&k a mása is, a magyar nőtáros alaknak
szorosan megfelel a nőtáros, de találunk nőtáras és notares alakokat is ;
a mészdros-n&k misaros meg misarás felelnek meg, a ldngos-t Arad me
gyében az oláhok is langos-n&k híjják (I. «Pótlékok» Nyr. 1 7 : 1 1 9 ) ;
dohányos-ból meg épenséggel duhdnis lett! Kinek volna ilyen adatokkal
szemben bátorsága azt állítani, hogy a magyar os-t az oláh its-nak
hallotta ?
Vagy vegyük a bírtuk szót, a mely ALEXICS szerint «Bihari szó»
(a birtukus-?ó\ is azt mondja ALBXICS, «ugyanott hallottam))). Ha a magyar
nyelvből átvett szó legalább közvetlenül átvételekor még magyaros hang
súlyát megőrizte, akkor az u már is meg van magyarázva, mert a hang
súlytalan oft-nak uk-M való változása akkor könnyen érthető. Meglehet,
hogy csak ez átmenetei után kapta a bírtuk a többi -uk-m végződök
hangsúlyát az utolsó tagon, de meglehet az is, hogy az uk (wc)-ra végződő
szók hatása közreműködött már az -o/í-nak -uk-hí való változásánál v. ö.
oláh butuc, bulbuc, bursuk, buzduluc stb. A bírtuk magyarázata megadná
a "Magyarországi részeken»használt tuluk tulok magyarázatát is.
Maradnának mindössze: cukiír czukor, curdá csorda, futj la fogoly,
hamuka homok («Arad s Bihar m.»), holúmb: halom («Arad m.») és
úskúld oskola, a melyben azonban az egyik u meg a másik u is hangsúly
talan lehet, a szerint hogy úskula vagy iiskúla-nek hangsúlyozzák. Nem
vettem fö] a cúkur szót, mert még ha igaza is volna ALEXics-nak, hogy
a magyar csokor-n&k felel meg, nem volna biztos épen a hangsúlyos
w-nak o-ból való keletkezése, mert a Székelyföldön csukor a csokor,
csukros székfű, «viloja» és rózsa van amarra, a hangsúlytalan u-vú pedig
nincs már mit bujlódnunk. De én egyáltalában nem hiszek »cakur'.
csokor féle egyeztetésben. Lássuk csak egyszer ALEXICS adatait (Nyr.
1 6 : 4 4 0 ) : *éukur»,
áukurj:
1. cirrus, fimbria (Lex B.) : franse,
quaste (ISZER: Wörterb.) : rojt, bojt, csokor. 2. grobe weisse bauernhosen (ISZER: Wörterb.). «Dráguca dumitale sa nekat si áukurí
bráuluj
staű deasupra reuluj: A maga szeretője befúlt e övének c s o k r a i (rojtjai) a patak fölszinén vannak (Gaz. T. 1886. 186.). Mindenfelé. V. ö.
CIH. Dict. I I . 491. «CIHAC szótára nincs kezemnél, de a nélkül is merem
azt állítani, hogy ez az oláh cukur semmi egyéb mint a messze földön
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elterjedt török uckur, a mely czifra gatya-, illetőleg nadrágmadzagot
jelent. VÜK a szerb uckur-t szemben az egyszerűbb gatnik-kal úgy ma
gyarázza : uckur je ód platna i na krajevima ponajvise svüom i zlatom,
azaz «az uckur vászonból való és végein rendesen selyemmel és aranynyal
van». Ehhez azután hozzáteszi, hogy gatnik-ot viselnek a parasztok,
uckur-t a városiak. A szó elterjedt a bolgárokhoz, horvátokhoz, szerbek
hez, oroszokhoz, albánokhoz. A horvát-szerb nyelvben megvan az hang
átvetés következtében keletkezett cukur alak is, csak úgy mint az oláhok
nál, még pedig nem csak ma napság használják, hanem előfordul már
egy 1558-ban kelt okiratban! Az oláh cukur'í (több. sz.) egyebek közt a
rojtos kalapzsinórt is jelenti.
Most még az uziírá és a éúnka szóról kell szólanom, a melyről már
fönt említettem, hogy w-juk ugyancsak könnyen magyarázható. Az -úra
[== lat. ura) képző olyan gyakori az oláh nyelvben, hogy egy cseppet
sem csodálkozhatunk, ha a magyar uzsora mása is hozzájuk csatlako
zott. DIETZ Grammatik der Romanischen Sprachen II. 8 348. 1. a követ
kező -ura végzetű oláh szókat hozza föl :*) adaogeture Zusatz, arpture
Pflügen, arsure, begeturp Zwickel, beuturp Trunk, ferture Kochen, éimbeture Krümmung, resure Schaben, sepeture Behacken, sperture Biss,
tresurp Zug, celdure Hitze.
Hogy az oláh éúnka nem sonká-bö\, hanem sunka-hól lett (v. ö. a
már fönt idézett szász schűnk szót is), az az eddig mondottakból, azt
hiszem, elég valószínűnek fog tetszeni, úgy hogy fölösleges ezzel a szóval
bővebben foglalkoznom.
Marad tehát mindössze 6 szó, a melyben az u keletkezésének okát
nem is sejtem. De ezzel a hat szóval 129 szó áll szemben, a melyben az
oláh nyelv is o-t tüntet föl, én tehát csak is az oláh nyelv történetében
való járatlanságomnak tudhatom be, ha e hat esetben semmiféle magya
rázatot nem tudok találni, a mivel természetesen korántsem akarom azt
mondani, hogy a többi esetek magyarázatát véglegesnek tekinteném és
nem kívánnám nagyon ő róluk is a szakértők véleményét hallani. Én
mindössze csak azt kisértettem kimutatni, hogy nem lehet egy-két az
összefüggésből kiragadt példával semmit sem bizonyítani.
*') Én kínosan érzem azt a boszantó tarkaságot, a melyben az oláh
szókat bemutatom, de nem tudtam magamon segíteni. SZINNYEI példáit
híven kellett idéznem, ALEXICS példáit sem írhattam át, annál kevésbbé,
mert számos szó az irodalmi nyelvben elö sem fordul, de meg nem is lehet
az irodalomban dívó helyesírással élni, ha a hangokat pontosan akarjuk leírni.
A magam példáiban a tudományban dívó jeleket használtam. Most végre
DIETZ példáin sem akarok változtatni.
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Értekezésem végére érve, nem akarom elhallgatni, hogy SZINNYEI
lígy fejezi ki magát, hogy az ember egy perczig kételkedhetik, nem
beszél-e itt is, úgy mint a Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok
korában ? ez. értekezésének egy megfelelő' helyén, csak lehetőségről.
Hadd idézzem előbb ez utóbbi helyet. «A régi német és ó-szlovén u
betűs hang, mondja SZINNYEI a 22. 1., szintén nyiltabb, azaz olyan le
l e t t , hogy a magyar fül o-nak is hall/zaíta.» Most pedig azt mondja:
«nemcsak a finn, hanem más idegen fülre is majdnem u benyomását
teheti a mi o-nk». De nyomba rá azt olvassuk, hogy «arra elegendő
bizonyságot találunk a szerb,*horvát, pzlovén, ruthén és oláh nyelvbe
átkerült jövevény szavak közt». Azonkívül SZINNYEI úgy kezdte megjegy
zéseit: ((Kijelentem, hogy SETÁLÁ állítását igenis kész vagyok aláírni»,
SETÁLÁ pedig nem azt mondta, hogy a magyar o az idegen fülre majnem az u benyomását teheti, hanem hogy teszi. Azért reménylem, hogy
SziNNYEi-t félre nem értettem, mikor azt a nézetet tulajdonítottam neki
hogy a bennünket körülvevő népek tényleg tí-féle hangot hallanak a
magyar o-ban. Nem tartottam tehát fölöslegesnek kimutatni, hogy
azokban a nyelvekben, a melyeket én ismerek, erre nem hogy ^ele
gendő bizonyságot*) nem találok, de épen semmilyent sem.
Ezzel kapcsolatban szabad legyen még egy kérdést legalább érin
tenem. Ha az idegen népek a magyar o-t csaknem zt-nak hallják, ennek
nyilván csak az lehet az oka, hogy a magyar o-val azonos vagy hozzá
legalább némileg hasonló o nincs ezeknek a népeknek a nyelvében, úgy
hogy ha a magyar o hangot a saját nyelvükben meglevő hangokkal
vissza akarják adni, akaratlanul is M-jókkal helyettesítik. Előbb-utóbb
bizonyosan SZINNYEI is kénytelen lesz az élő hangokhoz folyamodni és
erre az esetre azt ajánlom neki, figyelje meg az idegen nyelvekben lehe
tőleg minden nap hallható fordulatokban, szókban az idegen o-t, vájjon
csakugyan olyan nagy különbséget talál-e magyar o és idegen o közt.
Az oláh nyelvet talán már most is ismeri annyira, hogy elmondhassa
nekünk, vájjon a magyar Domonkos első szótagjában hallható o neki
tényleg távolabb látszik állani az oláh nnos-untig hallható domnule«uram» szóban csengő o-tól, mint a szintén mindennap megfigyelhető
dumneze'ií «úristen» szóban ejtett w-tól. A szerb nyelvre nézve ajánlom
neki a mindennapi üdvözleteket: dobár dán «jó napot, dbbro vece «jó
estét i össze volnának hasonlítandók a dob-(ra) szavunk hangzásával.
Legalkalmasabb volna a dobro jutro «jó reggelt» annak eldöntésére a
dob szókban az o úgy hangzik-e mint a szerb o a dobro-h&n vagy inkább
mint a szerb u a jutro szóban; mondom legalkalmasabb volna a dobro •
jutro ha a szerbek rendesen össze nem vonnák dobrojtro-vál De hiszen
maga a jutro «reggel» szó is elég sűrűn hallható, minden nap hallható-

MAGYAR 0

SZLÁV 0.

75

a belőle származó sutra «holnap» szó is, úgy hogy igen egyszerű eszkö
zökkel és nagyon kevés nyelvismerettel meg lehet a szükséges megfigye
léseket tenni. Ha a t ó t-ra is ki akarja figyelmét terjeszteni, akkor az
o-ra nézve a dobry den «jó napot», dobré rano «jó reggelt»-féle szólá
sokat használhatja az o tanulmányozására, az u-t is minden nap hall
hatja, p. o. a budem, budes, bude, budeme, budete, budu (ejtsd : bugyem,
bugyes, bugye, bugyeme, bugyetye) «leszek, leszel stb.»-féle alakokban.
A n é m e t kiejtésből is vajmi könnyen fogja kisütni, o-hoz vagy
w-hoz áll-e közelebb a magyar o, hiszen a mint a szobába lép, azzal fog
ják köszönteni, hogy guten tag, herr doktor. Ezt előre tudva, talán első
ízben is sikerül neki megállapítani, vájjon a német doktor olyannyira
más-e, mint a magyar doktor, már értve az első hangsúlyos szótagot,
mert a hangsúlytalan -íor-ban bizony könnyen irrationalis hangzóvá
sülyed a németben az o az r előtt és akkor úgy hangzik, mintha dokter-nek írnák a szót.
De minthogy az a tény, hogy a bennünket körülvevő nyelvekben
megvan-e a mi o hangunk vagy nincs, tudományosan nagyon nehezen
állapítható meg (fizikai mérések alig vezetnek czélhoz) és a subjectiv
mozzanatoknak is tág tere nyílik e megfigyeléseknél, de meg azért is,
mert SZINNYEI talán ragaszkodik hozzá, hogy csakis a körül forog a
kérdés, hogy mikép h a l l j á k a bennünket körülvevő nemzetek a mi
o hangunkat, nem hogy Ők maguk ejtenek-e ilyen o-t, a kísérlete
zés következő módozatát ajánlom még SziNNYEi-nek : mondjon szerbnek,
oláhnak, németnek stb. magyar szókat tollba és figyelje meg, o-val vagy
M-val írják-e le a magyar o hangot. Mondanom sem kell, hogy e kísér
letre olyanok alkalmatlanok, a kik magyarul tudnak és hogy csak igen
sok, különféle személytől és a legnagyobb pontossággal följegyzett ilyen
adat vezethet tudományos eredményhez, de hiszen a könyvekből is csak
lassan, hosszú munka után állapítható meg egy-egy új igazság, miért
kivánnók az életből meríthető adatoktól, hogy könnyen és gyorsan
jussunk hozzájuk.
SZINNYEI vissza akar, vissza fog térni azokra a kérdésekre, a
melyek a magyar rövid hangzók régi ós mai kiejtésével összefüggnek,
bő alkalma lesz tehát az én ellenvetéseimre is megfelelni. Hogy egy
rövid szerkesztői megjegyzésben nem fejthette ki kellően nézetét,
azon nem csodálkozom, de minthogy a legközelebbi időben készül újra
hozzászólani a kérdéshez, siettem az én kételyeim közzétételével, hogy
azokat mindjárt a legközelebbi alkalommal tekintetbe vehesse és, ha
lehet, eloszlassa. Talán érdekesebb, minden esetre sokkal bonyolódottabb
az a kérdés, hogy miképen hangzottá magyarnyelv régebben, «az Arpá-
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•dok 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 u-iéle hangot ejtünk-e bizonyos szók
ban, akkor ugyan hiába fogjuk azt kutatni: u-ból lett-e a mai o vagy
már az Árpádok korában is w-nak hangzó o volt-e ?
ASBÓTH OSZKÁR.

A finn-ugor o és $'-hez. Az után hogy a finn-ugor S és d'-ről a NyK.
legutóbbi füzetében közzétett czikkem kéziratát nyomatásra beküldöttem
(az elejét már a múlt nyáron elküldtem volt), ó'szszel megjelent GENETZtől «A finn-ugor d az első és második szótag hangzója között» (Suomalais-ugrilainen d ensimmáisen ja toisen tavuun vokaalien válissá. Váháisiá Kirjelmia. XIII. 1—12 IX Ez az értekezés megállapít a finn-ugor
alapnyelvben a t mellett megvolt és «a finn d, l és r-hez hasonló zöngés
mássalhangzót)), de úgy a főeredmények, mint a részletek szempontjából
elejétől végig eltéréseket mutat. «A mi fölfogásunk és tudományos mód
szerünk csakugyan annyira különbözői), mondja más helyt maga GENETZ
(Az első szótag magánhangzói, 4. 1., a Váh. Kirjelmia ugyanazon füzeté
ben), "hogy ez a jelenség senkit sem lephet meg.» Nem föladatom itt
hasonlításokat tenni GENETZ idézett müve meg az enyém között; csak
azt említem, hogy GENETZ értekezésének több egyeztetése nézetem sze
rint nagyon is kétes, pl. zürj. vezgödny, vez-gyny — f. vetaá; a votj.
kwala, zürj. kóla szóknak -la képzős eredetre való visszavezetése; f. hitű,
hiukka = zürj. seluka (?) «hülse, schale» (a zürj. szó kétségkívül = or.
nie.iyxa «hülse, schale»); f. saada, sataa = lp. cuödűet (a lp. szó nyil
ván a f. suota szóval tartozik egybe); f. putu = f. puru ; f. putoan =
mord. pran; f. palella, pakkanen-nek a pada tőszóból származtatása;
f. vasempi = votj. paljan, m. bal; f. sidon = lp. cadnat; f. kutea =
cser. híjam «coire» (szerintem a cser. szó inkább ahhoz a f. kai- tőhöz
való, melyet a koira «canis», koiras «mas» képzett alakokban találunk
[V. ö. BUDENZ MUSz. 393) = zürj. kir, kir-pon «mannlicher hund», vog.
khör, AHLQ. qer, qir, yar «mánnchen», osztj. /or «mánnchen», valamint
e szókban: f. koinata, koinia «coire»; magában a f. koi LÖNNEOT szerint
«ursus» jelentésű és összetartozik a lpK. kujj, kijj f<ehegatte», vog. %oj,
yuj amánnchen», osztj. yo, yoi, yui «mann, mánnchen» szókkal, meg
talán a m. hí- tővel is ebben : hím, v. ö. vog. qaim «mánnchen* AHLQ.).
Ezt csak azért hozom elő, mert nem egy ily egyeztetés, ha heiyüket
megállóknak lehetne őket tartani, a tőlem kifejtett fölfogás ellen bizo
nyítana.

SETÁLA EMIL.

Az est szó vitájához.
A finn ehtoo-nak a magyar esi tel való egyeztetése ellen, a mi
mellett MUNKÁCSI kardoskodik, SETÁLÁ nyomós hangtani ellenvetésekkel
felelt (NyK. 26 :194. s k. 11.), a melyeket azzal zár be, hogy az est szónak
«egész természetes etymologiája kinálkozik magában a magyarban.*
Ezt a természetes magyarázatot, a mely az est szót az es-ik ige fó'névi
származékának hirdeti, MUNKÁCSI semmiképen sem hajlandó elfogadni
(310. s köv. 11.). Minthogy az est =s eset {napeset) származtatás elé
MUNKÁCSI magából a magyar nyelvből is gáncsot tud vetni: hadd vizs
gáljuk e gáncsokat mi is tisztán magyar szempontból.
A nyelvemlékekben található napeset kifejezésnek eredetisége
ellen MUNKÁCSI először is arra hivatkozik, hogy «a magyar nyelvszokás
nem ismeri a ,nap esik' szólást, mely nélkül pedig az eset (est), nap
eset-féle ,vesper' fogalmú kifejezésnek szabályos keletkezése szinte érthe
tetlen.» Ez legkevésbbó sem nyomós ellenvetés, hiszen maga MUNKÁCSI
is idézi GELEJI KATONA kifejezését: «mig a nap le nem esik.)) Hogy csak
ez az egy adat van e kifejezésre a NySzótárban, abból még nem követke
zik, hogy ,a nap leesik' szólást a régiek ne használták volna. Ellenkező
leg a nap-eset szó épen arra mutat, hogy e kifejezésmódnak valamikor
nagyon járatosnak kellett lenni. Figyelemre méltó az a körülmény is,
hogy a régiek mind az occasus-t mind az occidens-t enyészet-nek is mond
ták, az elesik igét pedig ,elveszni' értelemmel is használták (1. NySz.).
MUNKÁCSI második kifogása az, hogy az est szó «nem használatos
,occidens' értelemben, holott mint a napkelet vagy kelet ellentéte, ez a
legtermészetesebb volna.» Nézetünk szerint nem is lehet az esí-nek —
helyesebben az est alaknak — ,occidens' jelentésót okvetetlenül várni és
követelni. Azt MUNKÁCSI is tudja, hogy az eset alakot s az összetóteles
napeset-et, a mint etymonjuk után várhatni is, ,occasus solis, occidens'
értelemmel használták a régiek. Miért ne fejlődhetett volna ki e mellett
a rövidebb est (est-vei, est-ve, est-ig, stb.) alaknak a különösebb, metonymikus ,vesper' jelentése? Hiszen ilyen megkülönböztetésre, ugyanazon
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szónak különböző alakjai között, számtalan példát ismerünk a nyelv
történetében. A kelet, napkelet ellentétéül megmaradt a teljesebb eset,
napeset kifejezés, míg az eredetileg rendszerint ragokkal {-vei, -ig) hasz
nált metonymikus időhatározói kifejezésekből {est-vei, est-ig) idővel az est
alak mint a ,vesper' fogalom hordozója gyökerezett meg a nyelvtudat
ban. Fontos körülmény ugyanis, hogy az est ,vesper', mint ilyen, r a g
n é l k ü l sem a népnyelvből sem a régiségből (az elvonásra hajlandó
szótárírókat kivéve) k i n e m m u t a t h a t ó . Ha az est olyan ős finn
ugor szó volna, mint az éj, akkor mint ez utóbbit, amazt is meg kellene
találnunk nominativusúl és mindenféle ragos viszonyításban is.1) Már
pedig épen az a körülmény, hogy kezdetben mindig bizonyos időhatá
rozó raggal (-vei vagy -ig) ellátva jelentkezik az est ,vesper' kifejezés,
arra utal, hogy épen ezen időhatározó ragok következtében vált az est
szó idő-fogalommá, hogy tehát eredetileg (mint a vele azonos eset, nap
eset is) csak természeti tüneményt (solis occasus) jelentett. Az est-vel-t
és társait ugyanis (regvei, nappal stb.) PíiiKKEiIel szemben én is mindig
annak tartottam, a minek MUNKÁCSI, -vei ragos alakoknak.
MuNKÁcsmak azon harmadik ellenvetésére, hogy estig, esti mellett
miért nem találunk esetig, eseti alakokat, már megfeleltünk voltaképen.
De mi is viszont kérdezhetnek : miért nincs holatig vagy halatig, holata
vagy holata, csupán holtig, holta (holtom, holtod stb.) ? Hasonlók még s
az estig, nap estig-nek teljesen megfelelnek : váltig, fogytig, színültig, a
melyeket soha sem mondunk válatig, jogyatig, szinületig alakban. Az
esti alakot is épen a rövidebb, -t képzős, estig hatásából magyarázhatjuk,
vagy talán abból is, hogy kezdetben, ha nominativust mondani akartak,
azt szemólyragosan így mondták: nap-est-e2) i(vö. napkelt-e, holdtölt-e;
ez utóbbiban pl. nem is lehet a teljesebb -et főnévkópzőt alkalmazni).
Később természetesen az est magában és más ragokkal is divatba jött
ép úgy mint a hogy pl. ma ilyeneket olvasunk és hallunk : "Hogy itt a
nap száll keletre, Nem, mint máshol, naplementre^ (Arany). «Es elbocsátunk reghasadt előtt* (Jánosi Gr.: Milton Elv. párad. ford. VII. é.).
NapfÖköttre (Almádi, Veszprém m., saját hallomásom).
1

) Vö. «E1 iű az y» eljő az éj (Sylv.); «azon eyeni> (DebrC); eynek
(VirgC); «az ey el kőzelitencb (Born.) stb. 1. NySz. ,
2

) M e g e m l í t e m i t t DuGONicsnak m e g j e g y z é s é t , a m e l y e t az est szóra

Jolánkájának I. 57. lapján tesz : «Ezek a' szavak: nap estté, nap költte i g e n
k ö z ö n s é g e s e k a' M a g y a r o k n á l . De kevesen veszik észre annak
igazi származattyát, midőn közönségesen el-hagyván amazokbúl a' nap szót,
csak így mondgyuk : estté volt, avvagy költte volt. . . E' helyett-is : nap-esttig
tekereg, így mondgyuk: esttág tekereg . . . Esttekor annyit tészen, mint a'
Napnak esttekor.*
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Nincs ereje MUNKÁCSI utolsó kifogásának sem, mely az est-nek -vei
ragos használatára támaszkodik s a melyet így formuláz : «Yégűl az est-vei
szerkezet is arra utal, hogy az alapszónak valóságos idó'fogalmat tulaj
donítsunk (mint n&p-pal, éj-jel, reg-vei, hol-val, ősz-szel, tavasz-s^aí),
minthogy a h e l y - é s c s e l e k v é s s z ó k i d ő h a t á r o z ó i
al
k a l m a z á s á n á l a magyar nyelvdivatban r e n d e s e n m á s n e m ű
v i s z o n y s z ó k szerepelnek (napkelet-fcor, virradat tájt stb.), a -vei
ellenben l e g f e l j e b b b i r t o k o s r a g g a l (így: nap keltébe/, nyűgtatai). Nincs meg különösen a magyar nyelvhasználatban kelettel (nap
kelettel) ,reggeP jelentésben.))
Nincs pedig e kifogásnak ereje azért, mert a nyelv ismert adatai
nak figyelembe vétele nélkül hangzott el. Hiszen SIMONYI Határozóiban
elég példát találunk a -vei ragnak kiterjedtebb időhatározói használatára
(1. I. 389). íme : «Hogy napvilággal soha ne járhatna» a denevér (Pesti
G.). «Sokféle virágokat látunk, melyek napkelettel [!] kinyílnak és az
nap nyugottal [!] egybe mennek» (Pázm.) Virradattal visszatérjünk a
csapattal» (Arany: Rege a csodaszarvasról). A népnyelvből ezeket idézi
SIMONYI : «Reggel elindultunk, de még az nap világossal visszajöttünk')
(Dtúl.). «Délelőtt meleggé álltam ki a gyerekkel, mégis megfázott* (Kecs
kemét), a Harmattal nem kell nézni a füvet» (közm. BALLAGI német
magyar szótárában, bizonyára a népnyelvből, németre így fordítva: das
gras muss man nicht beim morgentauen beschauen). — Megtoldhatjuk
ez adatokat a következő népies helyekkel: «Holdvilággal minden elké
szülhet » (Jókai: Új földesúr* 352). «Hogy világossal kiérjek az erdőből,
nekivágtam Pokolszikla ösvényének') (Bud. Hirl. XII. 97. tcz.). «Igen
gyakorlott szemű ember legyen, a ki sötéttel meg tudja különböztetni))
(uo. XII. 217. tcz.).
Ha ilyen tág a -vei rag használatának a köre, s főkép ha •— a mire
MUNKÁCSI olyan nagy súlyt vet s a mit egyszersmind kétségbe is von —
n napkelettel és virradattal kifejezések sem hallatlanok a magyar nyelv
használatban : bizonyára alig lesz okunk az est szót -vei ragos haszná
lata miatt a nap, éj, reg, ősz stb. eredeti időfogalmak közé iktatni és
cselekvésszóból való származását képtelennek tekinteni.
Még MuNKÁcsinak csak egy találgató nézetére akarok megjegyzést
tenni, arra, hogy az est szó í-je olyan elem volna mint az éj-t alaké e
kifejezésekben: éjt-szaka, éjten-éjjel, éjt által (NyK. 315). Szembeszökő
ugyanis az éjt és est között a szükséges hasonlóság hiánya. Ama kifeje
zésekben a -t elem az éj-jel szemben oly korlátolt használatú, hogy az
est állandó í-jével össze sem vethetjük. Az éjten-éjjel igen ritka figura
etymologica s bizonyára egyéb természetű páros kifejezések hatásából
magyarázandó. Az éjt-szaka a hetet-szaka, telet-szaka nyaratszaka ragos
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kifejezések közé tartozik (1. SIMONYI: TMNy. 651). Az éjt által kifejezés
ben pedig a t hangot szintén csak ragnak nézhetjük (1. SIMONYI: Hatá
rozók II. 165).

ZOLNAI GYULA.

Munkácsi válaszára.
Ha foglalkozni akarnék mindazokkal a kérdésekkel: a nyelvtör
ténet általános alapelveivel, a finn-iigor y meg m, a szókezdő explosivák
és több más hang megfeleléseivel, egyes etymologikus egyeztetésekkel
stb., melyeknek tárgyalására MUNKÁCSI czikke (26: 310.. 1.) alkalmat
adhatna s a melyekben tőle eltérő véleményen vagyok, egész kötetre valót
kellene összeírnom. A polémiának ilyen folytatása azonban szükségtelen
is, meg haszonnal sem jár; szükségtelen azért, mert alkalmam volt és
lesz e kérdések közül többet más helyen és más összefüggésben érinteni,
haszonnal pedig azért nem jár, mert MUNKÁCSI és én egész fölfogásunkat
és módszerünket tekintve annyira különböző utakon járunk, hogy úgy
sem győzhetjük meg egymást. A hogy én nem tudtam őt meggyőzni
arról, hogy a magyar est-nek nincs köze a finn ehtoo szóhoz, ép úgy nem
tudott ő meggyőzni engem ezek összetartozóságáról. És megvallom: ha
az a módszer,, a mely MUNKÁCSI czikkében nyilvánul, meggyőző, ha olyan
az, minőre a finn-ugor nyelvészetnek törekednie kell, akkor én egyáltalá
ban nem vagyok képes a nyelvészet módszerét megbírálni.
Nem is vetnék tovább ügyet az egész dologra, ha MUNKÁCSI nem
tüntetné föl czikkemet (194. 1.) olyatén világításban, a melyet nem
ismerhetek el helyesnek. «SETÁLÁ — úgy mond ő (311.1.) — mint valami
előttünk ismeretlen, új tényt váltig csak azt vitatja, hogy a finn ehtoo
szóközépi hangcsoportja a lapp ikto tanúsága szerint eredetibb At-ből
való, s a magyarban ennek -t (-tt) a szabályos megfelelője. Pedig tudjuk
és tudtuk ezt mi is igen jól, hiszen talán a Magyar-Ugor Szótár az a mű,
melyből SETÁLÁ is ezen tudomását legelsőben szerezhette.»
E szerint én ((ismeretlen új tény* gyanánt hoztam elő :
1) hogy a f. ehtoo szóközépi hangcsoportja a lp. ikto tanúsága szerint
/tí-bó'l való. — Czikkem azonban (196. 1.), erről a dologról csupán
ennyit mond: «ha már egyszer egyetértünk abban, hogy a f. ehtoo szó
ban régebben kt volt». ítélje meg maga az olvasó, hogy híven idézett-e
MUNKÁCSI ;

2) hogy a magyarban kt nek -t (-tt) a szabályos megfelelője — a
miről azonban tudomásomat legelsőben aMUSz-ból szereztem. — A magy.
kt-re biztos példát a MUSz-ban kettőt találunk : 1. két, kettő, melyről ez
van mondva (26.1.): «A m. két [két]-ben — - a í előtt volt gutturalis
beleolvadt a vocalisba (*keyt, kéjt, — két); míg a kettő, kette-ben áthasonúlt í-hez»; 2. tetem, melyről ezt mondja (214. 1.): ((Szabályos
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hangmegfeleléssel m. tete- = lp. takte, lpF. dafte, e h. takte (v. ö.
két, kettő: lp. kuekt, guoft).» Hogy miként gondolta BUDENZ ezt a tetembeli «szabályos hangmegfelelést», előttem nem egészen világos ; az leg
alább kétségtelen, hogy a két szóban, melyre a tetem szó tárgyalásánál
utal. az eredeti kt megfelelését ő ugyancsak másként fogta föl (hogy t. i.
a hangzó megnyúlása és t felel meg a kt-nek), mint én. Hogy BUDENZ
fölfogása az eredeti kt megfeleléséről különben is (kivált abban, hogy o
nyilvánvalókóp az st-t is a kt szabályos megfelelőjének tartja) eltér az
enyémtől, kitűnik, ha összevetjük a MUSz. 800., Über die verzweig. der
ugr. sprachen 35. és ÁH. 285., valamint 196—209. 11. Azt sem láttam
kifejezve MUNKÁCSI csikkében, hogy a t, tt-t az ^eredeti kt «szabályos
megfelelőjének» tekintené a magyarban. így állván a dolog, azfc hittem,
nem követek el semmiféle sértést a magyar nyelvészek ellen, mikor azt
az állítást, hogy a magyarban az eredeti kt-nek t (tt) felel meg, bizonyí
tásra és újabb példákkal való támogatásra szorulónak jelentettem ki,,
kivált mivel BUDENZ csak két kétségtelen példát hoz föl erre a megfele
lésre, míg ellenben a MUSz. 800. 1. két példa (est, ester) egészen más
megfelelést (kt: st) mutat. MUNKÁCSI pedig czikkeben (NyK. 25 : 350)
három más példát akart fölmutatni ugyanazon kt :st megfelelésre.
Végezetül konstatálni kívánom még, hogy MUNKÁCSI már csakis
/t (jt) -— st hangfejlődésről beszélt legutóbbi czikkeben, nem pedig
kt — yt — st fejlődésről, mint még a NyK. 2 5 : 350. 1., és azt már nem is
vitathatta, hogy fölhozott három példája közül egyben is eredetileg kt
volt volna.*) H a tehát elfogadnók is helyesnek — a mit részemről egy
általán nem tehetek — MUNKÁCSI magyarázatait e szókról, az minden
esetre tény marad, hogy MUNKÁCSI az est szóról adott magyarázatának
erősségéül eddig egyetlen oly példát sem mutatott föl, melyben a magyar
st a finn-ugor kt folytatója volna.

SETÁLA EMIL.

*) MUNKÁCSI —• úgy látszik — a kérdéses szókban leginkább eredeti:
y-t hajlandó föltenni. Legutóbbi czikkemben nem is gondolhattam, hogy
MUNKÁCSI — a /cí-ről lévén szó —• a naatá szóban föltett «gutturalis ele
mmel* y-x% czéloz. De még így is meg kell maradnom a mellett, hogy
a f. ndátá <-o lp. ncette szókban- (ha ugyan a lapp szó meni átvétel a finn
ből) «mindazok szerint, a miket ^ezen nyelvek hangállapotairól tudunk»y
nem lehetett eredeti gutturalis nasalis sem; azokban az esetekben, a hol
eredetileg nasalis volt, nincs egyetlenegy példa sem arra, hogy finn áa éslapp ce (nasalis nélkül) állanának egymással szemközt. Az egyedüli lehető
séget ily magyarázatra az a föltevés nyújtaná, hogy a lapp ncette szót a
finnből későbben átvettnek tartsuk, a mi természetesen nem lehetetlen. De
akkor legalább valamely bizonyítéknak kellene lenni legalább valamely
nyelvben arra, hogy ebben a szóban egykor szóközépi nasalis volt. Ily
bizonyítékkal azonban eddig senkisem állott elő.
NYELVTUD. KÜ/XEMKNYEK. XXVII.
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Zárszó.
A szerkesztő úr szívességéből módomban van SETÁLA és ZOLNAT
fent adott közleményeihez magamnak is csatolni néhány záró észre
vételt. Mindenekelőtt őszinte sajnálatomnak kell kifejezést adnom újabb
nyelvészeti irodalmunk azon áldatlan jelensége fölött, hogy benne min
den legcsekélyebb nézeteltérés a legélesebb személyeskedés és érzékeny
kedés terére vezet: mintha nem is a felmerülő kérdéseknek lehető tisz
tázására igyekeznénk legjobb tudásunk szerint közakarattal, hanem
egymás ellen viselnénk háborút, nem meg-, hanem legyőzni iparkod
nánk egyik a másikat. SETÁLA is — lehet, hogy csak irántunk való
ismeretes rokonérzéséből
- alkalmazkodik immár rendszerünkhöz;
kabinetkérdést csinál véleményeink elágazásából s kijelenti, hogy «ha
az a módszer, a mely MUNKÁCSI czikkében nyilvánul, meggyőző, ha olyan
az, minőre a finn-ugor nyelvészetnek törekednie kell: akkor o (t. i.
SETÁLA) egyáltalában nem képes a nyelvészet módszerét megbírálni.*
A maga látszólagos szerénységében igen lesújtó reám nézve ez az ítélet
annál is inkább, minthogy én viszont SETÁLÁ-I-ŐI a minap (NyK. 26
310.) úgy nyilatkoztam, hogy SETÁLA véleménynyilvánítását «piéltán»
illeti meg az a ((tekintély, melylyel nyelvészeti irodalmunkban dicsekedhetik», s mivel ezt ma is elismerem, voltakópen magamra kell
vonatkoztatnom az ő szavait, azaz, hogy én vagyok az, ki «egyáltalában
nem képes a nyelvészet módszerét megbírálni.»
Csüggetegen vizsgálgatom, hogy mi az a nagy módszertelenség
SETÁLA-vel folytatott vitámban, melylyel e zord Ítéletet fejem fölé von
tam. Az talán, hogy hangtörténeti vizsgálatainkban a fokozatos időrendi
haladást tartom helyesebbnek s különösen magyar nyelvünk hangalak
jait nem egyenesen s közvetetlentíl az úgynevezett «finn-ugor» ó'snyelv,
hanem előbb s első sorban a szorosabb rokonságban álló magyarféle
nyelvek (vogul, osztják ós magyar) közöskép kifejthető alapalakjaival
tartom egybevetendőnek ? Avagy az, hogy az úgynevezett «hangtörvé
nyek)) mellett a mi nyelveink pozitív nyelvtörténetének hiánya miatt
okaikban csak nehezen kifürkészhető hangfejlésbeli eltéréseket is lehetsé
gesnek tartok s ezeknek kétségtelen eseteire hivatkozom ? Ha ilyenek
volnának az ón nagy hibáim, melyek miatt SETÁLA «haszonnal sem járó »nak tartja «annyira külömböző útjainak* helyesebb és czélszerűbb vol
táról bennünket meggyőzni, sőt egy alapon állónak sem vallhatja magát
velem : akkor vigasztalódás száll az én lelkemre; mert ez esetben való
ban «habeo socios malorum», kiknek társasága annál kevósbbé válhatik
szégyenemre, minthogy közöttük van ama férfiú is, ki a fokozatos idő
rendi haladás elvét a finn nyelv hangtörténetében az összes nyelvjárá-
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sokból következtethető közös alapalakok kifejtésével

megvalósította,

t. i. maga — SETÁLA.

Tárgyi észrevételeire kettő a megjegyzésem. Az egyik, hogy
Budenz, noha alkalmazza a «ha,Tagváltozás» kevésbbé szabatos kifejezését
a kt-st fölvett «ha,ng-megfelelégre» ; alatta mégis, úgymint én világosab
ban kifejtettem, kt-yt (yt) -st ah&ngfejlüdégtv ért; ezért idézi pl. a latin
octo és szkr. astau mellett a gót ahtau alakot is. Az én közleményeim
figyelmes olvasása sem jogosíthat arra a föltevésre, hogy én bármikor
egyenes kt-st, vagy pláne yt -st hangváltozást gondoltam volna magyar
példákban. — Másik mondani valóm SETÁLÁ-nek a kt = t (tt) hang
megfelelésre vonatkozó példáit illeti. Ilyen a MUgSz-ból ismert hármon
.(két, tetem, utó) kívül még kettő van «újabb»: az t. i., hogy a magy.
-t causativum képző legalább «részben» nem a rokon nyelvek egyszerű
-t-jének (pl. magy. kel-t-, vog. kwdl-t-), hanem a cserem. -kt-nek felel
meg; továbbá, hogy a zürjón-votják juktal- «itatni» szóban szintén Itt
felelne meg a magy. it- (ökör -i£o») mássalhangzójának olyképpen, hogy
a zürjén-votják alak A:-ja a tőhöz tartoznék (v. ö. lapp jukkát, praes.
juy-; magy. iv-). Mindkét nézet határozottan téves. A cser. -kt causativumnak magyar mása: -yt, -jt, -it (pl. tanoht, tanojt, tanít); 1. Budenz
MUg. Alakt. 86.. 1. A zürjén-votják alakok A;-ja pedig semmiesetre sem
tartozik a tőhöz s nem a lapp y (kk), vagy magy. v egy értékese. Meg
van ugyanis a csonkult ju- «inni» tő mellett a teljesebb jut- alak is
(infin. jutni, kazáni d'uéné) s kétségtelen, hogy az itt mutatkozó hiatus
az, melyben a lapp és magyar alakok tővégi mássalhangzója lappang
(v. ö. votj. Sar. nuikki-= nujkki-, nujtki- «kihúzódni»; lu- «lenni»,
frequ. luill-: magy. lev-; votj. ju «gabona» == finn jyvá; litván jávag,
plur. javai id.) annál is inkább, minthogy a zűrjén- votjákban gyakori
causat. képző az -akt, -ikt is (pl. valal- «érteni*; valcikt- «értetni, taní
tani »; berisk «fordulni*: berikt- «fordítani*; 1. Budenz: MUg. Alakt
82.1.). Kjukt- tehát így tagolandó : ju-kt- (nem: juk-t-).
ZOLNAI czikkéhez is elsőben az a szavam, hogy nem czélszerű
mindjárt a polémia kezdetén alkalmazásba venni az afféle ropogós tró
pusokat, hogy az ellenfél «magából a magyar nyelvből is gáncsot tud
vetni*, hogy «gemmiképen sem hajlandó elfogadni a természetes ma
gyarázatot*, ellenben egy másik mellett «kardoskodik». Mert az «ellen
fél »-nek is van ám módjában hasonló fortélyokkal «visszavágni*, s minő
stílusbeli hatalmasságok állnak majd ily kezdettel rendelkezésünkre, ha
a vita heve keményebb hadakozó eszközök elővételére ösztökél ? Igaz
ugyan, hogy a mi vitázó phraseologiánk újabb gyarapodása bőséges válo
gatást enged ilyenekben is, hogy immár polgárjogot nyertek benne még
«intra muros* is a «ferdítés*, «botlás*, ((szemfényvesztés*, sőt a «lesbe0*
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kerítés» is (melytől csak hajszálnyira esik a «hurokra fogás»): de hát
be kell végre látnunk, hogy az efféle írásmodor nem valami nagy ékes
sége a tudományos fejtegetéseknek. — Megjegyzéseinek érdemére észre
vételeim a következők: 1. Geleji Katona egymagában álló tanúsága a
«nap esik» szólásra már csak azért sem jöhet, az est eredetének kérdésé
ben komoly számba, mivel igen kései (a XVII. sz. közepéről való);
ezenkívül, mint említettem, lehet, hogy csak nyelvészeti okoskodáson
alapuló ú. n. • tudós népetymologia» (a tényleg élt nap-eset kifejezés
elemzése*) adta alkalmazójának tollára. Maga a nap-eset összetétel nem
használható fel bizonyságnak a «nap esik* szólás régi divatjára; mert
éppen az a bizonyítandó théma, hogy összefügg-e valóban a nap-eset az
esik igével. — 2. Hogy az est-nek «vesper» jelentése csak különösebb
megszorítás, s hogy eredetileg «occidens» értelmű (a «nap-nyugat»
egyértékese) is lehetett, nyelvtörténetileg nem igazolható, noha volna
rá elég alkalom. Az a tény, hogy a NySzótárnak, egy kivételével,
összes adatai «occidens» értelemmel mutatják a «nap-eset»-et, még fel
tűnőbbé teszi, hogy az összetétel állítólag elliptikus másának, az esí-nek
épen az ő föltett eredetéből következő legtermészetesebb jelentése, az
«occidens» nem látható sehol. Ha az est csak a nap-eset változata volna,
az volna méltán elvárható, hogy a nap-kelet mellett is legyen valami
+kelt-íé\e kifejezés a «reggel»-re. — 3. Fontos körülménynek tartja
ZOLNAI, hogy az est «vesper», mint ilyen rag nélkül sem a népnyelvből,
sem a régiségből ki nem mutatható. De hát ismeri-e a nép a reg (reggel)
szót, vagy nem éjt-szaká-t mondanak-e rendesen az éj helyett ? Külömben is a délest mint időhatározó, úgy mint a hol-nap, főkép ilyen ragtalan alakjában használatos (pl. ma hétfőn déllyest; az árnyék délig no,
déllyest apad stb. 1. NySz.). S vájjon nem eléggé bizonyítják-e az est
ragtalan használatát az esti, estén-estig, esténnen, estül («advesperascit»)
ragos és képzős alakok ? — 4. Az estig, esti alakok mellett, ha ezek az
eset származékai, joggal várhatnánk a régiségben vagy a népnyelvben
esetig vagy eseti változatokat; minthogy az eset képzés tényleg él.
Ellenben nincs *halat (holat), vagy *válat, hogy ezek után a nyilván
csak analógiái úton keletkezett holtig, váltig határzók valószínűleg soha
nem is létezett *holatig, *válatig alakjainak fönnmaradását várhatnók.
Különösen feltűnő, ha az est az eset-nek összerántása, az est-vei alak,
mely helyett már csak igazán könnyebb kiejtés volna az *esetvel, vagy
^estével. — 5. Simonyi «Magyar Határozók* művének ZoLNAi-tól rám
*) V. ö. Geleji Katona ez okoskodását: «Az űdónek nérnely részeit
igen alkalmatos szókval nevezik a mi magyarink : rég: reg vei, tege : tegnap.»
(NySz.)
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olvasott helyét ismerem, sőt idézem magam is (Nyr. 25, 131.); de Páz
mány, Pesti Gábor, Arany keresett s analógiákat utánzó müszerkezeteit,
valamint egyes tájbeszédek bizonytalan korú raghasználatát még nem
tekinthetem magyar «nyelvdim£»-nak. Külömben is az utóbbiak (világossal, meleggel, harmattal) nem «hely- és cselekvésszókn (mint az eset);
pedig én csak ezekről szólok. — 6. Hogy a -t elem az est-ben állandó,
ellenben az éj-nél nem (éj-jel, éji), az abból magyarázandó, hogy amott
a - í a tőhöz tartozik (finn ehtoo, lapp ikto, vog. et, jét'); emitt pedig
rag. Különben pedig, ha nem is így állana a dolog, vagyis ha csupán az
es volna tő s a -t már rag (mint: éj-t-szaka) — a mint fölveszem ennek
is a lehetőségét — mi különös van abban, hogy valamely rag állandó
sul ; hát a reggel, éjjel nem így állandósultak-e (reggelre, éjjeli stb.) ?
MUNKÁCSI BERNÁT.*)

Tung. A NyK. XV. kötetében (462—464) a czímbeli szó mint
«podex» értelmű (vö. «leteszi a tungj&U : leül, LEHR ALBERT közlése sze
rint ; tungos: kövér, nagy alfelű Tsz.) több finn-ugor szóval van egyez
tetve, m i n t : f. taka posticus, quod a tergo est; észt taga hinterraum;
lpF. duókke dorsum, tergum stb., s a magyarázó szerint «a m. tungo,podex' egy ugor tsnga névszótőre vall, melynek jelentése ,pars (corporis) postica' vagy átvitellel Jocus posticus' lehetett, és nyilván mély
hangú hasonmása az előhangjára nézve tovább fejlett m. segge- = ugor
tgnga-Jiek*. Ez az egyeztetés tévedésen alapszik, mert a tung szónak
«podex» jelentése csak tréfás átvitel; tulajdonképeni jelentése : ,káposztás hordó' (Balaton mell. CzF., továbbá FÁBIÁN GÁBOR és HORVÁTH ZSIG

MOND följegyzése szerint) ós ,kád' (Zala m. Szepezd Nyr. 17 : 284). E sze
rint tungos (,nagyfarú4 Dtúl CzF.; ,segges, breitarsch' Fertő mell. MNy.
3:242) az, a kinek (nagyítással szólva) akkora a podexe, mint egy
káposztás hordó. Egy kézirati adatom szerint a tung szónak Somogy m.
északi részében tünk változata is él, a régi irodalomban pedig nemcsak
tung (dolium; butte), hanem tong alakot is találunk (1. NySz. 3 : 806 és
KRESZN. 2:275). A szó valószínűleg német jövevény, s eredetije a
íowne-nak valamely nyelvjárási változata lehet.
Sz. J.

) Ezzel a polémiát befejezettnek nyilvánítjuk.

A szerk.

A glagolita é és az öszlovén nyelv hazája.
VOLF is, én is azt tartjuk, hogy a magyar nyelvbe került szláv szók
javarészének magyarázatára nincs más mód, mint az ószlovén nyelvhez
fordulni, egyrészt mert kihalt az a szláv törzs, a melytől a legtöbb szláv
szót átvettük, és nyelvéről semmi közvetlen tudomásunk nincs, másrészt
mert a magyar nyelvbe átment szláv szókban nyilatkozó hangtani saját
ságok kétségtelenné teszik, hogy olyan szláv nyelvből vettük át a legtöbb
szót, a mely az ószlovén nyelvvel szorosabban rokonságban állt. Jogunk
van tehát, sőt kötelességünk a magyar nyelvbe került szláv szók fejtege
tésénél első sorban az ószlovén alakból kiindulni, csak ha ebből nem
magyarázható egy szó, szabad föltennünk, hogy más forrásból került,
mint a szláv eredetű szók javarésze, és akkor természetesen kutatnunk
kell, melyik élő szláv nyelvből származhatott át hozzánk az illető szó.
Ebből világos, hogy VOLF is az ószlovén nyelvet ránk nézve igen fontos
nak tartja, hiszen a nyelvünkbe került szláv elemeknek valóságos kulcsa,
ha nem is forrása. Ebben tehát egyetértünk. De én tovább megyek és
azt mondom, hogy minden, a mi e nyelvvel szorosabban kapcsolatban
áll, fontos ránk nézve, fontos és fölötte érdekes ránk nézve mindenek
előtt az a kérdés is, hol keresendő annak az ószlovén nyelvnek a hazája.
VOLF azt már nem tudja fölfogni, hogy magyar nyelvészt ez a kérdés
hogy érdekelhet: «Dilettánsságom», mondja helyes önbeismeréssel, nem
bírja fölfogni, miért volna ez a kérdés «ránk magyarokra nézve is anynyira fontos», ha bizonyos az, a mit ASBÓTH vitat, hogy az ószlovén
nyelv hazáját nem Pannoniában, hanem Bulgáriában kell keresni. Azt
tartom, akkor semmi vagy nagyon kevés közünk hozzá» (Nyk. 26 : 319.)VOLF e kijelentése valóban nem a legkisebb furcsaság abban az elejétől
végig igen furcsa czikkben, a melyet A tudomány szabadságáért írt.
Sajnálom, hogy ha VoLF-ot a tudományos kérdések csak akkor érdeklik,
ha úgy dőlnek el, a mint ő képzelte ; nem is az ő kedveért szólok hozzá
még egyszer a kérdéshez, hanem abban a föltevésben, hogy többi nyel-
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vésztársaim igenis a tudományhoz méltó dolognak tartják, hogy tisztába
akarunk jönni azzal a kérdéssel, miféle nyelv volt tulajdonképen az az
ószlovón nyelv, hol volt annak a nyelvnek a hazája, a melyre tudományos
dolgozatainkban annyiszor hivatkozunk.
Hogy e nyelv hazája, mind a mellett, hogy a magyar nyelvbe át
ment szók tanúsága szerint Magyarországban egy hozzá igen közel álló
nyelvjárást beszéltek, nem lehetett Magyarország, azt a magyar csép, déd,
lép (vogelleim), (anya-)í?ie/í, néma, ebéd, aczél, répa, szomszéd, tészta szók
bizonyítják. A CYRILL-tői összeállított glagolita írásban, a melyben a
legrégibb ószlovén forrásokat leírták, a megfelelő szókban olyan jelt
használnak, a mely kezdettől fogva egyszersmind a ja hang jelölésére
volt használatos. Nem tehető föl, hogy CYRILL, a ki olyan finom különb
ségeket tesz írásában, mint a milyen a két irrationalis hangzó más-más
betűvel való jelölése, két annyira különböző hangot, mint a milyen az
é meg a ja, egy jellel írt volna. H a tehát dédü, obedü s a többi e fajta szók
ban szakasztott ugyanazt a jelt használta mint a ésli (olv. jasli) «jászol»,
Iékovü (Zogr. Máté IV. 21. olv. Ijakov) «Jakab», éko (olv. jako) «mikóp»
szókban, akkor jogunk van föltenni, hogy az ószlovénben az első és a
második csoporthoz tartozó szókban vagy szakasztott ugyanaz a hang
csengett, vagy hogy a hasonlatosság olyan nagy volt, hogy a különben
olyan finom hallású CYRILL a két hangot egy jellel tartotta kifejezhető
nek. Az csak szőrszálhasogatás, ha VOLF a két hang t e l j e s összeesését tagadja és ennek bizonyságául LESKIEN óbolgár nyelvtanának 32.
lapjáról azt a megjegyzést olvassa fejemre, hogy i s t d o c h k e i n v o l l stándiger lautlicher Zusammenfall
anzunehmen
(NyK. i. h. 325.1.). Hogy LESKIEN m i t ért ezen a nem teljes összeesésen,
az kiviláglik abból, hogy milyen okból tagadja a teljes összeesést: az e>
ha eredeti, valamennyi szláv nyelvben mutatkozó ja-nak felel meg, az
előtte való mássalhangzót «meglágyítja*, jésíti, az az e azonban, a mely
eredetileg e-féle hang volt és csakis később az ószlovén nyelv alapját
képező nyelvjárásban kapott ja-féle hangot, nem jésíti az előtte álló
mássalhangzót: eredeti konja alakból konc, azaz magyar betűkkel leírva
konya lett, eredeti nema-hó\ ellenben néma lett, azaz körülbelül njama
tiszta w-nel! Hogy ez LESKIEN nézete, hogy semmit sem magyaráztam
bele, a mi nem LESKIEN meggyőződése, az kitűnik, ha nyelvtanának 5-ik
lapján a cyrill t alatt ezt olvassuk: «da aber, mondja, das entsprechende
glagolitische Zeichen A zugleich zum Ausdruck der Lautverbindung ja
dient, muss es in dem Dialekt der betreffenden Quellén einen dieser
verwandten Laut darstellen, vielleicht ia.» VOLE nem is sejti, milyen
szeretetreméltó irántam, mikor épen LESKIEN fölfogását fogadja el a
vitatkozás alapjául. LssKiEN-nek esze ágában sincs tagadni, hogy az e-
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hangból lett glagolita é hangzásra nézve nagyon közel áll a ja-hoz, mi
több, a VoLF-tól idézett helyen ez é h a n g z á s á r ó l egyáltalában nem
is szól, csakis az előtte álló mássalhangzóra tett hatásáról, VOLF tehát
egyszerűen félreértette az illető helyet. Arra, a mit LESKIEN itt szóba
hoz, szép analógiát találunk a horvát-szerb nyelv területén : a hercegovinai nyelvjárásban az «-ből rövid szótagokban je keletkezett, a mely
szakasztott úgy hangzik, mint a régi je v. ö. rjecnik: recmikú-bÖl és
perje : períjehöl. Mindamellett LESKIEN bizonyosan ezekről a hangokról
is azt mondaná, hogy i s t d o c h k e i n v o l l s t á n d i g e r 1 a u tl i c h e r Z u s a m m e n f a l l a n z u n e h m e n , mert az l-hől keletkezett
je nem gyakorolja ugyanazt a hatást az előtte álló mássalhangzóra, mint
a régi je v. ö. a deca-ból lett djeca alakot a gvozdje-ból lett gozd'e-vel
H a tehát VOLF nem tud erősebb argumentumot fölhozni, mint LESKIEN
ama megjegyzését, akkor vajmi gyenge lábon áll az ő ellenvetése. Mert.
hiszen LESKIEN megjegyzése tökéletesen megáll akkor is, ha az e-hangból
keletkezett e-nek egyenesen ja hangzást tulajdonítunk. A különbség az
e-hangból keletkezett é meg a régija-ból keletkezett r közt akkor csak
is az volna, hogy amaz mindig ja-nak hangzott volna tiszta ,/-vel, míg
ennek j - j e már régebben összefolyt az előtte álló mássalhangzóval, úgy
hogy tiszta ja hangzása csakis a szó elején vagy hangzók után maradt
meg. Hogy LESKIEN is mindig csak olyan kiejtésre gondolt, a melyben
határozottan kihallatszott az a hang, az kiviláglik abból, a mit a VOLFtól idézett 20. fejezet végén olvasunk: Die n a h e l a u t l i c h e Verwandtschaft hat es indess mit sich gebracht, dass vereinzelt <\ für t = e
geschrieben wird.
De menjünk egy lépéssel tovább ! A bolgár nyelv egy jól ismert saját
sága, hogy é-ből "a-t, ia-t, ja-t fejlesztett. A nyelvjárások e tekintetben
erősen eltérnek egymástól, de épen OBILL szülővárosa, Szaloniki közelé
ben még ma is találunk olyan bolgár nyelvjárást, a mely minden é helyén
ja-iéle hangot tüntet föl. Minthogy most már a magyar nyelv fönt
említett szavai, a csép-, déd-íé]ék é-je semmikép sem magyarázható egy
e
a, ia, ja-íéle hangból, a melyet a glagolita írás megértéséhez okvetet
lenül e szókban föl kell tennünk, minthogy továbbá e hangot az illető
szókban még ma is megtaláljuk Szaloniki közelében, nem természetes-e,
hogy ott keressük az ószlovén nyelv hazáját, a hol a glagolita írás e föl
tűnő sajátságának keletkezését is a lehető legkönnyebben meg lehet
magyarázni. Erre VOLF egy argumentummal felel, a mely méltán a leg
nagyobb ámulatba ejthet bennünket, mikor megfontoljuk, hogy olyan
embertől származik, a ki nagy bátran pálczát tör valamennyi szlavista
fölött. «Ha a cyrill írás bolgár földön váltotta föl a glagolt és épen
bolgár földön nem különböztetik meg az e és ja hangokat, akkor méltán
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kérdhetjük, honnan van az, hogy az a bolgár földön alakult cyrill írás
mégis megkülönbözteti ?» Kisül ebből, hogy VOLF, a ki meg akarja
nekünk szlavistáknak oldani azt a kérdést, milyen nyelven írt a bolgár
nyelvterületről, kész glagolita írással és valószínűleg egyes már otthon
lefordított bibliaszövegekkel, a nagymorva birodalomba jövő CYRILL, ki
sül, mondom, hogy VOLF, a ki meg akarja czáfolni az ószlovén nyelv
bolgár eredetét, azt sem tudja, mi fán termett a bolgár nyelv! Ha csak
annyit tudna róla, a mennyit és épen az ő oktatására a NyK. 25 :448. 1.
fölemlítettem, ilyen kompromittáló kérdés nem szaladt volna tolla
hegyére. Én ott azt mondom: «A bolgár irodalmi nyelvben pl. még ma
is azt mondják, hogy djad = ószl. dédű, magy. déd, de a többese, a hol
a következő szótagban magas hangzó cseng, dedi-nek hangzik. E g y e s
n y e l v j á r á s o k b a n mindig ja-i ejtenek ilyen szókban, míg mások
ban, különösen nyugaton, Macedóniában, mindig g-t.» Hát olyan nehéz
azt megérteni, hogy CYRILL Szaloniki környékén csakis ja-féle hangot
hallván, nem különböztette meg az e-i a ja-tól, míg északkeleti Bul
gáriában, a hol csak a hangsúlyos e, az is csak eredetileg kemény, nemJés mássalhangzó előtt, hangzik ja-nak, szükségét érezhették annak,
hogy mikor amúgy is új írásjeleket kezdtek használni, a náluk már csak
bizonyos esetekben összeeső két hangot az írásban megkülönböztessék.
Ez annyira egyszerű okoskodás, hogy senki sem ütközött meg rajta, mi
kor OBLAK az Archiv f. slav. Phil. 17 :161. 1. ezt így formulázta : «Die
Glagolica mit ihrem A für cyril. t und w wurde für einen südmacedonischen Dialekt, in dem urslav. ja und t denselben Laut 'a, 'ea hatten,
in's Lében gerufen, die Cyrillica mit ihrem ra und t. ist hingegen einem
östlichen oder, was weniger wahrscheinlich, einem nordmacedonischen
Dialekt angepasst.» Hiszen ezzel OBLAK semmi újat nem mondott.
Arra nem is akarok súlyt fektetni, hogy a cyrill t még sokáig a
ja hang kifejezésére is szolgál, hogy a ra ölein te csak gyéren mutatkozik
és alig nevezhető új betűnek, mert semmi egyéb mint a régi A, a mely
elébe lo~a-t tettek, tehát két jelnek combinatiója, a mely később is a
cyrill írás hosszú használata után is keletkezhetett pl. az e-vel válta
kozó ie analógiájára. A régi cyrill források tele vannak ja helyett hasz
nált "b -kkel, a melyeket lehetetlen mind abból magyarázni, hogy a
cyrill kéziratok részben glagolita forrásokból folytak. Az ószlovén nyelv
eredeti vonásait leghívebben megőrző, legrégibb cyrill kéziratok közé
tartoznak egyebek közt az úgynevezett Savina Kniga és az Undolszkijfél.e evangeliumtöredék. Az előbbiben a és "fe fölváltva használatosak,
de l és r után következete c en t - t találunk a ta helyén is, pl. volé tvoja,
olv. volja tvoja, uéitelé o. uciteija, roditelé o. roditelja, Samaréninü o.
Samarjaninü stb. stb. Az Undolszkij-féle töredékben u elő sem fordul,
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helyette következetesen t - t találunk. Fölsorolom valamennyi esetet
abban a sorrendben, a mint eló'fordulnak: séévűsu olv. séjavüsu, vuseír
o. vüséja, évisp, séélü o. séjalü, éko,*) vüseévy o. vüséjavy, crstvié, nepriéznini, vüseévy o. vüséjavy, diévolü, éko ze, éko, septebré (kétszer), Gligorié,.
Maksimiéna, septebré (kétszer), Iékova, dekebvé, Uliénie, éko, uboévü, tvoé*
Mind ezekben a szókban é ja-nak olvasandó, kivéve a séjati «serere»
igének minduntalan ismétlődő alakjainak első helyén álló k-jét. A nem
szakértő is könnyen meggyőződhetik arról, hogy a cyrill t ebben a
régi töredékben nemcsak e-féle hangot, hanem ja t is jelent, ha a görög
óeáfío/iO$-t diévolü alakban, a Jakab nevet pedig lékovün&k írva találja.
A már említett sééti ige, a mely séjati-nak olvasandó, az "fe kétféle értékét
egy és ugyanabban a szóban tünteti föl. Milyen szánalmas világot vetnek
ezek az adatok VÖLF egész okoskodására és eljárására. Csaknem másfél
nyomtatott lapon foglalkozik a kérdéssel, de a tények ismeretét egy
szerűen logikai furfanggal tartja pótolhatónak és lépten nyomon olyan
dolgokat állít, a melyek a tényekkel homlokegyenes ellentétben állanak,
pedig bogy el szeretné a világgal hitetni, hogy ő hivatva van a szláv
nyelvészek, élők és halottak fölött itélni, és a legbonyolultabb problé
mákat megoldani, a melyeket a szláv nyelvészek nyilván azért nem
tudnak helyesen megoldani, mert nincs annyi eszük, mint VOLF GTYÖKGYnek, a ki még a tényekben való teljes járatlanságában is tisztábban lát
nálunknál! De hagyjuk ezt, a tudományban nem szabad sentimentalisnak lenni, keressünk inkább még egy-két jellemző adatot a cyrill "fe
nek ja-féle használatára. A híres Osztromir-evangélium, a melyet északi
Oroszországban (az Ilmentó közelében fekvő — északi — Novgorodban)
írtak 1056—57-ben, tele van Ja-nak olvasandó •fe-vel (1. Kozlovszkij az
Osztromir-evangelium nyelvéről írt értekezésének 21. s k. 1. Izslédovanija po russkomu jazyku L, St.-Peteraburg 1895). Még jellemzőbb a
*) JAGicnál Specimina linguse paleosloveuicae 49. 1. 2. sor e helyen
iaK0-t találunk, de hogy ez sajtóhiba, arról meggyőződhetünk SZREZNEVSZKIJ
kiadásából (Drevnie slarjanskie pamjatniki jusovayo yishva 194. 1. utolsó
sor), de magának JAGicnak egy állításából is. JAGIC a j-vel kezdő cyrill jelek
lassú szaporodásáról beszélve (eredetileg csak ju-tés jg.-t írtak i'or«-val), azt
mondja : «Helyesen jegyzi meg a szerző (értsd AMFILOCHIJ archirnandritát),
hogy ja, je, je, ja a cyrill"írásban újítások; még a mi napjainkig fönmaradt
egypár igen régi emlék, a mely vagy egyáltalában nem használja ezeket
a jeleket, vagy néhányat használja ugyan, de igen ritkán, míg ju min
denütt mutatkozik,még ott is, a hol különben nincs j-s hangzó, mint pl. a
nevezetes Undolszkij-íéle töredékben. (JAGIC Cetyre kritiko-paleoyrafiőeskija
sta'ii 181. l.).Lejebb JAGicnál is -helyesen "6-vel van írva a még négyszer
előforduló ÍSKO.
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legrégibb szerb okiratokban mutatkozó ez az íráshasználat, mert itt még
annak gyanúja is ki van zárva, hogy talán glagolita forrásból való máso
lásból eredt az t - n e k ja helyén való használata. MAJKOV egész lap
példát hoz föl rá a szerb nyelv történetéről írt művében (Istorija serbskago jazyka 489.1.), én csak a legrégibb okiratokból akarok egy pár
példát fölhozni, a melyek a MncLosicH-féle Monumenta Serbica 9 első
számában található. Az I., II. számban ja hang nem fordul elő, az V.
szám csak egy 3 szóból álló aláírást közöl, a VI. szám csak hivatkozás,
ezek nem jöhetnek tekintetbe, csak úgy mint a bolgár nyelvű VII. számú
okirat sem. A I I I . számú okiratban, a mely 1186-ból való, mindössze
csak egy j a hangot találunk, azt is -fe-val írva: éz% knezi Miroslavi «én
Miroszav herczeg». A IV. szám alatt találjuk azt a híres okiratot, a
melyben KULIN, bosnyák bán, a ragusaiaknak szabad kereskedelmet
biztosít az ő országában, ra betűt itt sem találunk, de igenis több ja-nak
olvasandó -b-t: é báni bostntski Kulim «én, Kulin, bosnyák bán»,_príételi «amicus», é Radoe diéki «én Eadoje diák». A VIII. számú okiratban,
a mely 1198-ban kelt, & jako szó háromszor fordul elő, mindig tkoalakban, egy ízben azonban ra-t is találunk a spasenija szóban. A követ
kező, ugyanabból az időből származó okiratban csak úgy hemzseg az
t-vel írt ja hang, én sorban kiírom az ide vágó eseteket, a mint olva
sás közben rájuk bukkanunk: visakoéko, éko, molenié sípléskanié (olv*.
sípléskanija), éko, pokaénie, ésno, zitié, éko, moé, razlicinaé moé, Aleksié,
ékoZe, Iékova, kristiénisky, ékoze, moé, znanié, zelanié, idienike, uliénikorni, ézi. Mindössze 23-szor találunk b-t olyan helyen, a hol j a - t kell
olvasnunk, « ellenben ebben az okiratban egyetlenegyszer található e
hang jelölésére — a Milejachi névben.
A fölhozott példákból, a melyeket játszva meg lehetne tízszeresíteni, világosan kitűnik, hogy az korántsem olyan bizonyos dolog, vájjon
a cyrill t és H megkülönböztetése egykorú-e a cyrill írás első alkal
mazásával, .de utóvégre is ez a kérdés bennünket e helyen csak második
sorban érdekel, mert ha e megkülönböztetésnek csíráját Bulgáriában is
keressük, a nyelvi tények épen nem szólanak ellenünk, mert az a
nyelvjárás, a melyben az eredeti é mindig összeesik eredeti ja-val és a
mely följegyzésére CYRILL a glagolita írást szerkesztette, csak igen kis
területet foglal el (1. Archiv f. slav. Phil. 16:487), a cyrill írás más
bolgár nyelvjárás területén keletkezett, a hol, a mint már föntebb kifej
tettem, régi c-ből csak bizonyos föltételek alatb váltja, úgy hogy a cyrill
*fc — a megkülönböztetés egészen jól megfogamozhatott akár bolgár
ember fejében is.
Ezek után az elfogulatlan olvasóra bízom, valóban «hiányos
ismeret és gyönge logika» mondatta-e velem, hogy a glagolita írás-
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ban az e és ja összeesése hatalmas argumentum a pannóniai elmé
let ellen.
A többire, a mit VOLF jónak látott «a tudomány szabadságáért*
összeírni, ízetlenség volna felelni. Igazolásomra elmondom e helyett
vitánk rövid történetét:
I. VOLF 10 évi hallgatás után újra megpendíti azt a kérdést, össze
függ-e az ószlovén meg az újszlovén nyelv és olyan hangon szól a szla
vistákról általában, mintha azok csupa világcsalók volnának : «Mennyi
leleményt, fogást és furfangot fejtenek ki, csakhogy az ószlovén nyelv
bölcsője, hazája folyton probléma maradjon» (NyK. 25 : 246). «A versengő
idegen szlavisták ugyan meglehet, ezután sem akarnának látni, de azzal
mi jövőre sem törődnénk, hanem jó kedvvel néznők továbbá is komikus
logikai és nyelvtudományi bukfenczeiket» (u. o. 247. 1.). Beszél azon
kívül az «a mellett alattomban működő gyarló irígykedésük»-ről (már
t. i. a szlavisták irígykedóséró'l (246. 1.) és arról, hogy «ASBÓTH nem vette
észre a kelepczét» (u. o.).
II. En e szokatlan bátorságot, a melylyel egy nemszakértő egy
tudománynak legnehezebb problémájához hozzá akar szólni és i l y e n
h a n g o n mer hozzá szólni, kicsit különösnek tartottam és helytelení
tettem, egyúttal a probléma kellő megvilágításához szükséges adatokat
nyelvésztársaim elé tártam (NyK. 25:442—451.).
III. VOLF «tekintélyeskedést» lát abban, hogy én őt «dilettáns»nak mondtam (NyK. 2 6 . 78.), de uyomban be is bizonyítja, hogy meny
nyire dilettáns, mikor a legegyszerűbb állításomat is nevetséges módon
félreérti. De azért azzal a dölyfös mondással végzi: «Denken ist schwer»!
(u. o. 84.).
IV. En kimutatom a VOLF czikkében található képtelenségeket
semmivel sem élesebb hangon, mint a milyenen VOLF mindjárt kezdettől
fogva szólt a kérdéshez (NyK. 26 :218—225.).
V. Erre következik VOLF — nagy jajgatása «a tudomány szabad
ságáért)). Ebben a «despotismus» és «terrorismus» ellen vitt szent
harczban természetesen már minden meg van neki engedve, hiszen nem
a tudomány becsületéről van itt szó, hanem csak a tudomány — szabad
ságáról: elnevez engem «csócsarágó»-nak, egész tudományos működé
semet «csócsarágás»-nak (NyK. 26 :320. és 326.), 9 nyomtatott lapon át
a szó szoros értelmében lepiszkít engem, nem egészen IV2 lapon (314.
s k.) szól igazán tudományos kérdésről (a glagolita <?-ről), erről is csak
azért, hogy teljes járatlanságát újra fényesen documentálja.
Sok érthetetlen momentum van VoLF-nak épen említett czikkeiben, de a mit legkevésbbó lehet bennök érteni, az a naiv csodálkozás, a
mely belőlök kirí, hogy ellenfele ép olyan élesen vág vissza, a mint
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támadták. Pedig ha annyi önbeismerés volna benne, mint híres, sokkal
gyengébb eszű druszájában, GEOKGE ÜANDiN-ben, bizony nem csapna
olyan nagy lármát, hanem így szólna magához: Vous l'avez voulu;
vous l'avez voulu, George Volf, vous l'avez voulu !
ÁSBÓTH OSZKÁR.

B e f e j e z ő szó.
Mint a vita megindítóját, engem illet a befejezése is. Nem akarok e
jogommal visszaélni, azért ÁSBÓTH OSZKÁR legutóbbi fölszólalására csak
egy-két rövid megjegyzést teszek. A hosszú választól, úgy hiszem, föl
ment a jelen füzetben meginduló nagyobb dolgozatom: Az egyházi
szláv nyelv hazája és a magyar honfoglalás. A múltkor megigórtem,
hogy az ószlovén nyelv hazájának kérdéséi legközelebb behatóan fogom
tárgyalni (A tudomány szabadságáért. NyK. 2 6 : 3 2 7 ) . Szavamnak is
álltam s így senki sem kénytelen e kérdésre vonatkozó korábbi dolgo
zataimmal veszó'dni, ha nem akar. De azért természetesen szabad és
ÁSBÓTH most is megtette, mikor az idő már egy kicsit későre jár. Azért.
nincs ellene kifogásom, csak azt tartom, részemről elég, ha arra az
említett újabb dolgozatomra utalok és minden további tárgyi fejtegetést
akkorra halasztok, a mikor ellenfelem majd ezt is szíveskedik figyelmére
méltatni. így addig nem ereszkedem annak a taglalásába, hogy azok a
százszor ismételt adatok, melyekkel ÁSBÓTH most újra azt iparkodik
igazolni, hogy az ószlovén nyelv nem különböztette meg az é és ja han
gokat, mit bizonyítanak vagy egyáltalán bizonyítanak-e valamit. Ismét
léssel szerintem az adatok különben sem nyernek. A mi elég erős, az
egyszer mondva is bizonyít, a mi meg gyönge, az akárhányszor ismé
telve sem válik meggyőzővé. A gyönge okokkal bizonyított dolog ugyan
teljesen igaz lehet, de a gyarló emberiség csak erős bizonyítékoktól
kényszerítve bírja fölfogni az igazságot, nem pedig ha újra gyöngén
támogatják előtte. A tudósnak tehát nem szabad beérnie azzal, hogy a
kifogásolt vagy gyöngéilett bizonyítékokat egyszerűen ismételje, hanem
újabbakkal és erosebbekkel, ha lehet, döntőkkel kell pótolnia. Ennyit
általánosságban és tárgyi tekintetben.
A személyes ügyeknél valamivel tovább kell időznöm, de itt is
rövidségre törekszem. Múltkori figyelmeztetésem (A tudomány szabad
ságáért. NyK. 26 : 319—328) ÁssóTHot nem birta egy kis önismeretre
ébreszteni. Mikor azt hiszi, legnyájasabban szól, akkor is mennydörög.
Ez már természete, a miről ép úgy nem tehet, mint a galamb arról,
hogy szelid. Most pedig még fölül is múlta magát. De az engem nem
érint, mert csak tárgyi okokra hallgatok, kemény szó nem bír meg-
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győzni. Ép oly kevéssé képes meghajlítani a puszta tekintély. Nekem
ASBÓTH akárhányszor hivatkozhatik az ő szlavistaságára és akárhányszor
vetheti szememre az én nem szlavista voltomat, én azért se alázattal ó'
benne nem hiszek, se vakon magamban nem bízom, hanem csak
okaim erejére támaszkodom. De különben is «tudomány terén nem az
a szakember, a ki erről magának bizonyítványt állít ki, hanem az, a ki
olyat tanít, a mit a világ előtt tudományosan igazolni is képes». Ezt
nem én mondom, hanem a Századok szerkesztője (idei I. füz. 91. 1.),
Ü ki pedig a tudós SZILÁGYI SÁNDOR. Ellenfelem nagy híve a tekin
télynek és így e szavak helyességét már csak azért is el fogja ismerni,
mert híres tudóstól erednek.
Köztem és ASBÓTH között valóban az a különbség, hogy ő egyre
állítgatja ki magának a «szaktudós*) bizonyítványokat ós sorra aratja
szaktudománya terén a — kudarczokat; így mikor a magyar keresztény
séget szláv jövevényszavaink alapján szlávoktól származtatta, vagy írá
sunkat a csehektől kerítette, vagy az újszlovén nyelvet az ószlovéntől
legmesszebbre vetette, vagy a zsoltár szót cseh közbenjárással juttatta
nyelvünkbe, vagy a cseh f hangot a XIII. században keletkeztette
stb. Én ellenben soha sem állítottam magamat a szlavisztikában szak
tudósnak, sőt még dilettánsnak sem, hanem szerényen megelégedtem
azzal, hogy AsBÓTHnak szláv nyelvtudományi tanítását, valahányszor
Összemórkőztünk, mindannyiszor megdönthettem és a magam tanítását
tudományosan igazolni tudtam. Hála isten, eddig még mindig sikerült.
Es a mi már annyiszor megesett, nem lehetséges-e az újra ? Hátha a
vita alatt levő kérdésben megint csak nekem lesz igazam és nem
AsBÓTHnak ? 0 azelőtt is mindig nagyon bizonyos volt a maga dolgában
és engem számtalanszor letudatlanozott, de azért idővel mégis kényte
len volt állításait mind szépen visszavonni és az én tudatlan nézetemre
térni. Ez a jelen esetben is legalább egy kis óvatosságra inthette volna.
Vagy talán «szaktudósnak)) oly nagy dicsőség «nem szaktudóstól))
vereséget szenvedni, hogy erővel keresni kell ? Mert mondom, a mi már
nem egyszer volt, az megint lehet.
Ments' isten, hogy én azért valami nagy szlavistának képzeljem
magamat. En egyszerű magyar nyelvész vagyok, a ki a szláv nyelv
tudományban csak épen annyira tájékozott, a mennyire elkerülhetetlen
szükséges. Őszintén megvallom, hogy nekem jóval kevesebb szláv nyelv
tudományi ismeretem van, mint a mi egyetlen szlavista «szaktudósunk
nak)). Még azzal sem dicsekszem, hogy legalább azt a keveset, a mit
tudok, jobban tudom mint ő. Hiszen mi volna az, ha én jobban tudnám
a keveset, mint ő a sokat ? ASBÓTH azért ugyan mélyen lenéz; de nem
volna-e különös, ha én nem szlavista létemre többet vagy csak annyit is
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tudnék a szláv nyelvtudományból mint ő szlavista létére'? Nekem talán
szabad kevesebbet tudnom, mert máskép nem érteném, miben külön
bözik a szlavista a nem szlavistától. A kérdés csak az, hogy tudok-e anynyit, a mennyit a vitatott tárgy követel. A mi ezt nem érinti, azt nem
is tartozom tudni. Ha tudom még azt is, a mire nincs szükségem,
bizonyára nem b a j ; ha csak a szükségest tudom, ki vádolhat azért
tudatlansággal'? De egyáltalán miből következteti ASBÓTH, hogy én ezt
vagy azt nem tudom ? Abból talán, hogy nem emlitem ? Hátha erőtlen
nek vagy szükségtelennek Ítélem és azért mellőzöm, vagy ha épen csak
feledékenységből hagyom ki ? Bizonyos tehát, hogy nem tudom ? Az
ilyen okoskodást csak hagyja a tudományos napszámosoknak, a kik
természetesen nem tudhatják, mennyit kénytelen az, a ki tudomá
nyos kérdés megfejtésén dolgozik, kutatva, gondolkozva összeszerezni
és abból ismét mennyit az eredmény megállapításánál elejteni. Sokszor
bizony század részét sem tárhatja ki annak, a mit czéljára fölhalmozott.
Erre azt mondhatja ASBÓTH, hogy azért én a szlavisztika terén mégsem
vagyok illetékes. De hát avatkoztam-e én valaha olyan dologba, a mely
csupán csak a szlavisztikára tartozik ? Mindig csak határkérdésekkel fog
lalkoztam, a melyek a magyar nyelvészt ép úgy vagy még inkább ille
tik, mint a szlavistát. írásunk eredetéről épen azt mutattam ki, hogy a
szlavisztikának semmi köze hozzá. Vagy talán mostani kérdésünk olyan,
melyhez csak a szlavisztikának szabad nyúlnia? Kit érdekel jobban,
hogy a magyar nyelvben levő szláv jövevényszók honnan valók, a szla
vistát-e vagy a magyar nyelvészt ?
De nem feszegetem az illetékességet, habár látni való, hogy aligha
<én lennék a vesztes. Mennyire nem akarok én a szláv nyelvtudomány
tulajdon igazába beleszólni, azt azzal is tanúsítottam, hogy az ószlovén
nyelv hazájának kérdését csak addig mondtam ránk nézve fontosnak, a
míg arra nyújt reményt, hogy megfejtésével az is magyarázatot nyer,
hol, honnan és hogyan vettük legrégibb szláv jövevényszavainkat.
A mint egyszer hazája Maczedoniába esik ós így ama jövevényszavaink
•eredete ismét homályba borúi, semmi közünk ahhoz a hazájához, hacsak
.azt nem mutatja ki ASBÓTH, hogy a honfoglaló magyarok Maczedónián
keresztül jöttek Pannóniába. Maga az ószlovén nyelv, mely egyedül
világítja meg régi szláv jövevényszavaink alakját és jelentését, termé
szetesen rendkívül becses nekünk; de hazája közelről és igazán csak
akkor érdekel bennünket, ha oda esik, a hová régi szláv jövevényszavaink
kívánják. A ki máshol keresi a hazáját, az a kérdést a magyar nyelv
tudomány köréből kivonja és csupán csak a szlavisztikába utalja. Az
aztán hiába mondja ránk nézve is fontosnak, mert cselekedetével meg
cáfolja szavait.
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Csak még a legszemélyesebb dolgok vannak hátra. ASBÓTH befeje
zésül kivonatot közöl vitatkozásunkból. A ki azonban ebből Ítélné meg
vitánk tárgyát, tartalmát és alakját, az igazságtalanságot követne el
nemcsak én rajtam, hanem ASBÓTHOU is. A tárgy méltó volt a megvita
tásra és mindketten legjobb meggyőződésünk, legjobb tudásunk szerint
védelmeztük nézetünket. ASBÓTH kivonatából pedig mindenki csak azt
olvashatja ki, hogy mi a leghiábavalóbb dolgon a legcsunyább módon
feleseltünk. Hiszen igaz, hogy személyes vonatkozások is keveredtek
a vitába, még pedig elég élesek, de sem egyedül, sem főkép ilyenekből
nem állott. Hogy melyikünk idézte föl a személyes vitát, abban mi ket
ten, mint érdekelt felek, bírák nem lehetünk. A tárgyat, mea culpa, én
vetettem föl (Oszlovén, újszlovén. NyK. 25 : 244—247), de ASBÓTHOÍ
akkor minden sértő szándék és minden sértő szó nélkül csak arra
figyelmeztettem, hogy miuden tisztelete mellett se bízzék túlságosan
a külföldi szlavistákban, kik a legfontosabb tanút, a mi nyelvünket,
részint vagy egyáltalán nem, vagy csak gyarlón ismerik, részint
pedig dölyfösen lenézik. Úgy nyilatkoztam róla, hogy «mint szlavista
és magyar mindennel rendelkezik, a mi a kérdés helyes megfejté
sére szükséges. Megvan benne a kellő tudomány és megvan benne
a kellő elfogulatlanság» (246. 1.). Végűi így szóltam : «ASBÓTH mint
magyar ember az oszlovén nyelv pannon eredetében ránk mint nem
szlávokra nézve bizonyára nem lát dicsőséget, a mint másrészt kisebb
ségünknek sem tartaná, ha a bizonyítékok más eredetet mutatnának.
Csak ki kellene vonnia abból, a mit nagyon helyesen valónak bizo
nyított, az elfogulatlannak egészen magától kínálkozó következtetést))
(247. ].). Ebből mindenki megítélheti, hogy én AsBÓTHiiak megadtam-e
a kellő tiszteletet vagy nem és hogy szavaim igazolják-e azt a fenhéjázó
hangot, melylyel engem válaszában (szintén : Oszlovén, újszlovén. NyK.
25:442—451) rendreutasított. De neki az a szörnyű panasza, hogy
sértően szóltam a külföldi szlavistákról. Hát mióta külföldi szlavista
ASBÓTH, hogy az neki annyira fáj ? Mért akar tehát minden áron a kül
földi szlavistáknak hívatlan prókátora lenni ?
A többi kemény beszéd aztán mind ebből folyt, azzal a különb
séggel, hogy ASBÓTH engem mindig olyannal illetett, a mit nem bizo
nyított, én pedig neki mindig csak olyat hánytam föl, a mit világosan
kimutattam. Bizonyíték alapján kimondani valamit, az lehet ugyan
kíméletlenség, de bizonyára se jogtalanság, se gorombaság. Másképen
vagyunk azzal, a mi bántót valaki bizonyíték nélkül mond. ASBÓTHnak különösen fájt STEINTHAL mondása: «Denken ist schwer». De
vájjon nem rászolgált-e, hogy fejére idézzem, mikor egyszer nagy
fennen azt mondta, ha én bebizonyítottam volna, hogy «teljes lehetet-
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lenség», a mit GEBAUER cseh tudós állított, neki «még akkor is joga lett
volna GEBAUERba inkább bízni, mint VoLFba» (Nyr. 15 : 119) ? A ki így
beszél, nem nézi-e le a tekintély bálványa kedvéért a józan észt, nem
vágja-e sutba a gondolkozást? A legkeményebbet is, a mit róla mondtam,
saját szavaival igazoltam. Vizsgálja meg bárki, csak egyetlen egy alap
talan szót engedtem-e meg magamnak, és vizsgálja meg azután, vájjon
ÁSBÓTH is megtartotta-e ezt a köteles határt. De azért kedves ellenfelem
csak legyen nyugodt, én nem panaszkodom és nem panaszkodtam
ellene. Múltkori fölszólalásom sem volt följajdulás, hanem afféle parasnesis, jóakaró figyelmeztetés, melyre korom följogosított, tapasztalatom
kötelezett és ÁSBÓTH hatalmaskodása kényszerített. Ha ő mást olvasott
ki belőle, akkor nagyon rosszul értelmezte és én a tekintetben, hogy fő
kép neki akartam okulására hatni, mindenesetre oleum et operám
perdidi. De sebaj; csak másokkal bánjók ezentúl emberségesebben, én
szívesen elviselem legválogatottabb nyájaskodásait is, nem ugyan, mintha
okom volna «Dandin druszám» példája szerint magamra vetni, hanem
hálából azokért a győzelmekért, melyekre a szláv nyelvtudomány meze
jón nem szlavista létemre legkiválóbb szlavista «szaktudósunkkal» szem
ben mindenkor oly hathatósan segített.
VOLF GYÖRGY.*)

Házsongárd. A kolozsvári házsongárd-ról régóta tudjuk, hogy
német jövevény (v. ö. MELICH : Német vendégszók); azt azonban senki
sem tárgyalta, minő úton vált a magyarban a garten > gárd. Megértetik
ezt a következő német nyelvi adatok: erd. sz. wengert, m. weingarten.
So sagen wir für Baumgarten, Bangert (Ungarisches Magazin, SEYVERT:
Von der siebenbürgischsáchsischen Sprache 1:281) tir. weígert SCHÖPF
176, SCHMELLER. A kolozsvári házsongárd tehát kétségtelenül szász
eredetű, a hol a gárd < gert-hö\ a hangzóilleszkedós folytán vált mély
hangúvá. Helynevekben: Hopfgarten, Ochsengarten, Gardsee stb.
SCHÖPF 177.

Ezzel a polémiát befejezettnek nyilvánítjuk.
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A szerk.

Ismertetesd és bírálatok.
A m a g y a r nyelvjárások újabb irodalma.
Veress Ignácz, A magyar nyelvjárások. (Erdélyi Múzeum, 1896. nov. és
deez. füzet.)
Kolumbán. Samu, A lozsádi nyelvjárás. (Magyar Nyelvőr, XXII. k.)
Lázár István, Alsófehér vármegye magyar népe. Etnográfiai tanulmány.
- Nagy Enyed. Ciraer és Lins;ner bizománya. Ára 2 frt. (Külön lenyomat
Alsófehér vármegye monográfiájából.)
Nógrádi Jenő, A sümegvidéki nyelvjárás. 1896. Sümeg, Horvát Gábor könyv
nyomdája.
Utolsó összefoglaló ismertetésem óta (NyK. 23:321) néhány érté
kesebb munkával gazdagodott nyelvjárásaink irodalma. Egy-két oly
vidék vagy helység nyelvét ismertük meg, a honnan eddig csak
hiányos adataink voltak. Kolumbán Samu bemutatja a lozsádi nyelv
járást, Hunyad megyének ezt az érdekes szigetét; Nógrádi Jenő a
sümegvidéki nyelvjárás ismeretéhez szolgáltat adatokat, Lázár István
pedig Alsófehér vármegye magyar nyelvének szentel beható tár
gyalást s a népnyelvhagyományok gazdag gyűjteményével teszi dolgo
zatát még értékesebbé. Ezeken kívül ez ismertetés írója tanulmányozta
a slavóniai. négy régi magyar község (Magyar-Rétfalu, Haraszti, SzentLászló és Kórógy) lakosainak érdekes ós sok tekintetben régies nyelvét.*)
Mielőtt e dolgozatok részletesebb ismertetéséhez fognék, egy
sajátságos gondolkodásmódra valló, de igen kevés tudásról tanúskodó
értekezést kell megemlítenem, mely a magyar nyelvjárásokkal általános
ságban foglalkozik. VEHESS IGNÁCZ azt a kérdést veti fel: vannak e ma
gyar nyelvjárások ? Felelete így hangzik: «Szerintem nyelvjárás az
irodalmilag is elfogadott egységes nyelvtől hangban, alkatban •— más
szók, más ragozás, más képzés — és szójelentésben s a köznyelvtől terület
ben eltérő, de nyelvtanilag azonos nyelv. I l y e n a m a g y a r b a n
*) A slavóniai nyelvjárás. (Nyr. XXIII. és különnyomat.) •— A szla
vóniai magyarokról (Budapesti Szemle, 1894. július.)

A MAGYAR NYELVJÁRÁSOK ÚJABB IRODALMA.

99

n i n c s . » Nem bocsátkozhatom e meghatározás aprólékos bírálatába,
csak azt kérdem, hogy lehet két nyelvjárás «nyelvtanilag azonos», ha
egymástól hangban, alkatban és szójelentésben eltérnek ? VERESS igazat
ad Jókainak, hogy «a magyar nyelvnek szokott értelemben vehető dia
lektusai voltaképen nincsenek*; s nem restelli szó szerint idézni a
SCHERR Irodalomtörténetében közölt képtelenséget a magyar nyelv cso
dálatos voltáról. 1 ) VERESS I. be is bizonyítja, hogy a magyar nyelvnek
dialektusai nincsenek, és pedig nagyon egyszerű módon. Eló'veszi «a
három fó'bb nyelvjárast», a székely, göcsej (talán: göcseji) és palócz
nyelvjárást, röviden jellemzi őket s azután bemutatja a Miatydnk-ot s
Petőfinek Ez a világ a milyen nagy ez. költeményét az egységes irodalmi
nyelv s az említett három nyelvjárás kiejtésével. Végül szembe állítja velük
ugyanezeket a szövegeket a német írói nyelv,valamint az erdélyi és a szepesi
szász nyelv kiejtésével.2) Arról nem is szólok, milyen szerencsétlen gon
dolat bibliai és költői szöveget választani a népnyelv bemutatására; arra
sincs helyünk, hogy apróra kimutassuk, mily megdöbbentő tudatlanság
gal tárgyalja a magyar nyelvjárásokat. Elég csak annyit idéznünk, hogy
V. szerint «a székely nyelvjárás túlnyomóan ezö, néhol é'ző;
a
göcsej nyelvjárás túlnyomóan oző, néhol é'ző;
a palócz nyelvjárás
túlnyomóan öző, de é'ző is.» A hány állítás, annyi valótlanság. A ki így
ismeri a magyar nyelvjárásokat, arra nézve jobb, ha nem is léteznek.
Térjünk azonban vissza V. okoskodásához. Mikor már szembe állította
a magyar és német szövegeket, statisztikai összeállítást nyújt a bemuta
tott szövegek nyelvjárási különbségeiről; megolvassa, hány szótagban
különböznek az irói nyelvtől, s kiszámítja az eltérések perczentjét.
Mivel a magyar nyelvjárások perczentje átlag 20—30, csak a palócz
emelkedik egy esetben 50-re, ellenben a német nyelvjárásoké 40—80 %
között váltakozik, világos, hogy a magyar nyelvnek dialektusai nincsenek
s «a palócz közelíti meg leginkább a nyelvjárás fogalmát a német fel*) «Sie — t. i. a magyar nyelv, írja Sclierr — macht die wunder.
bare Ausnahme von allén civilisierten Sprachen, dass sie durchaus in keine
Mimdart, in kein Patois, keinen Jargon ausartete, vielmehr auch der
geláutertste Schriftsteller sie so schreibt, der beste Schauspieler sie so
deklamiert und der vollendetste Redner sie so betont, wie sie der letzte
Bauer klar und schön ausspricht.» Tebát SCHERR és VERESS IGNÁCZ véle
ménye szerint JÓKAI MÓR vagy APPONYI ALBERT és Göre Gábor vagy Mi
haszna András nyelve teljesen egyforma, ((nyelvtanilag azonos*.
2
) Az erdélyi szászok s a szepességi németek kiejtését nem ismerem,
annyit azonban tudok, hogy olyan német írói nyelven, a milyet VERESS
jelöl, sehol sem beszélnek. O úgy látszik így mondja: verde (werde),
kömmé (komme), dájn vilié gésé (dein wille gesebebe) stb.
7*
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fogáshoz mérten». Szól ezután az egységes magyar nyelvről is, melyet
«megtisztult nyelvnek* tart a romlott nyelvjárásokkal szemben.
Vége-hossza se lenne ennek az ismertetésnek, ha sorra akarnám
szedni azt a sok badarságot, a mitől ez az értekezés hemzseg; ennyi
szót se vesztegettem volna rá, ha nem mutatják be egy tudományos
egyesületben, mint a milyen a Philologiai Társaság, s nem adnak neki
helyet egy szintén tudományos folyóiratban, az Erdélyi Múzeumban.
Ilyen helyeken nem szabadna megtűrni az olyan — legenyhébb szót hasz
nálva — nevetséges kijelentéseket, mint a milyenekkel VERESS érteke
sésének utolsó részét megrakta. Elég lesz ezeket csak szószerint idézni:
«Ha tehát a öimonyi-féle (!) nyelvjárásokat az eredeti, ős nyelvtől el
esett és idegen befolyás alatt keletkezett kiejtésnek tekintem: az ú. n.
nyelvjárások inkább elfajult, semmint nemes hajtásai a törzsökös, ősi
nyelvnek.» — -— «Állami vagy irodalmi szempontból egyenesen kárára
volna a magyarnak a sok nyelvjárás.*
«A hol virulnak a nyelv
járások, ott satnyul a közös irodalom ápolása. — — Dicsőségünkre fog
válni, ha sikerül a nyelvjárások kevesbítése és az egységes nyelv terjesz
tése. Csak ezzel fog édes hazánk uralkodó törzse megizmosodni és ellen
állani az ellenséges indulatú nemzetiségeknek.* Csak azt kérdem még
VERESS-ÍŐI, mit ártott az olasz irodalomnak nyelvjárásaik gazdag költé
szete ; a franczia irodalmat tönkre teszi-e, hogy oly kiváló költő írja
remekműveit provence-i nyelvjáráson, mint MISTRAL ; elsatnyult-e a
német irodalom FRITZ EEUTER munkássága következtében ? Mi se féltsük
a mi irodalmunkat a nyelvjárások romboló hatásától, s üdvözöljünk
örömmel minden dolgozatot, mely nyelvjárásainknak pontosabb meg
ismertetéséhez segít.
KOLUMBÁN dolgozata a lozsádi nyelvjárást mutatja be. Hunyad
vármegyének ez egyetlen magyar községe valóságos sziget az oláhság
között, 8 ez teszi nyelvjárását első sorban érdekessé. Ilyenkor mindig
az a kérdés merül fel, vájjon az eredeti lakosság maradváuya-e ez a
sziget, vagy pedig más vidékről költözött be. KOLUMBÁN sem zárkózik el
e kérdés tárgyalása elől, s a nyelvjárás legjellemzőbb sajátságait egybe
állítva arra az eredményre jut, hogy a «legtöbb sajátság a Királyhágón
túli és székely nyelvjárásokhoz fűzi a lozsádiak nyelvjárását és így a.
lozsádi nép eme vidékek valamelyikéről települt volt mostani lakó
helyére; még pedig szerintem a keleti székely nyelvjárás területéről.*
E községnek néprajzi leírása (Ethnographia, V. k.) szintén azt bizonyítja,
hogy lakosai más helyről költözhettek ide. Nagyon valószínű, hogy
KoLUMBÁN-nak igaza van s Lozsád székely telepítés, s ép ezért nem
ártott volna a megfigyelt néprajzi adatok pontos összevetésével bizonyí
tani be állításának igazságát. A nyelvjárás leírásában folyton utal a
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székelyek nyelvének hasonló sajátságaira, de elmulasztja a szókincs rész
letes egybevetését, pedig "ebben találhatta volna a legerősebb bizonyíté
kokat. A lozsádiak nyelvére ugyanis igen nagy hatással volt az oláhság;
kimutatható ez a hatás kiejtésükön ép úgy, mint egyes nyelvtani ala
kok, szólásmódok használatán, továbbá a szórenden és a szókincsen.
Kétségtelen azonban, hogy sok régi tájszót is megőriz az így elszige
telve élő nép, s ezek tanúsíthatják legjobban, hogy honnan vándorolt
a helység lakossága mai helyére.
A nyelvjárás leírása elég bő és részletes. A hangtani rósz a régi
sablon szerint az irodalmi nyelv s a tárgyalandó nyelvjárás eltéréseit
állítja össze s nem arra törekszik, hogy leírja világosan a nyelvjárás
hangjait s használatuk módját. A hangváltozások elsorolása után, össze
állítja egy táblázatba a lozsádi nyelvjárás magánhangzóit, de elmulasztja
pontos jellemzésüket; csak az ce-vel jelölt hangról szól részletesebben.
Ez a leírás is oly zavaros és homályos, hogy már a dolgozat megjelenése
kor vitát keltett e hang megítélése (Nyr. 23:182, 221). KOLUMBÁN el
ismerte ekkor, hogy táblázatában az «> sajtóhibából rossz helyre került,
de elmulasztotta megmondani, hogy hovaTakarta ő tenni s hol van az igazi
helye. E hang képzésének részletesebb leírása azt sejteti, hogy ez a
lozsádi hang talán nem is egyéb, mint kissé nyíltabb ajakkal ejtett o.
Mindenesetre jó volna másnak is megfigyelni, vájjon ez a hang ugyanaz-e,
mint a Küküllő és Alsófehér vármegyei nyilt a\ vagy talán máskép ejtik.
A többi magánhangzó használatával sem vagyunk tisztában; mi különb
ség az á és á vagy o és o között; mikor használják az íí-t s mikor az
fi-t ? Az egyes hangok pontos leírására s használatuk módjának határo
zott bemutatására kellene a nyelvjárások tanulmányozóinak a legfőbb
figyelmet fordítani. A hangváltozásokat összeállítva KOLUMBÁN néha nem
ügyel eléggé a kifejezések pontosságára és határozottságára ; így pl. azt
írja, hogy a szó végén veszett el a mássalhangzó többek közt ezekben:
tüss (tövis), gyünn (gyüjjen), tem (tegyem); l: v hangváltozást lát ebben:
küllő helyett kéve. Megemlíti K. a lozsádiak éneklő hangsúlyát is, de
ismét elmulasztja megmondani, hogy a hangnak miféle változása hozza
létre ezt az éneklő beszédet. Meg kellett volna még azt is figyelnie,
vájjon nem a székelyek éneklő hangsúlyát őrizték-e meg a lozsádiakE sok megoldatlan kérdés szükségessé teszi, hogy akár KOLUMBÁN, akár
más valaki ismételve foglalkozzék a lozsádiak nyelvével.
Egy szintén majdnem teljesen ismeretlen vidék nyelvjárását mutatja
be LÁZÁR ISTVÁN. Nem dolgozza ki a nyelvjárás részletes rajzát, csak a
fontosabb sajátságokat sorolja el; de e mellett a népnyelvhagyományok
nak oly gazdag gyűjteményét közli, hogy belőle teljesen megismerhetjük
a vidék nyelvjárását. 22 mesét és 65 népdalt közöl a kiejtés gondos fel-
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tüntetésével; ezen kívül a néprajzi részben is lépten-nyomon találunk
népnyelvi szöveget és tájszavakat.
, E dolgozat adataiból láthatjuk, hogy Alsófehér vármegye nyelv
járása a Küküllő megyeihez tartozik, melyet főleg a középső nyelvállású
rövid magánhangzók (o, e, ö) nyiltabbá válása (a, e, oe) jellemez. E vidé
ken még az 6 helyett is gyakran a-t ejtenek: arám, rázsám, vána, jdkat
stb. Érdekes volna megfigyelni, vájjon nem az oláh nyelv hatása nyilat
kozik-e a magánhangzóknak e nyiltabbá válásában. E vidék nyelvére
különben is igen nagy hatással van a magyarságot minden oldalról
körülveyő oláh lakosság. Nemcsak a szókincsen, a mondatok szerkezetén,.
a szórenden és egyes szólásokon látszik meg e hatás, hanem befolyással
van a kiejtésre is. Legfeltűnőbb az, hogy k helyén gyakran ty-t ejtenek:
tyát, tyáttoz(kiált, kiáltoz), tyérem (kérem), ötyer (ökör), ötyéme (ő kelme).
Az oláh nyelv hatása egyes vidékeken még erősebb: «Eredeti magyar
családneveiket — írja Lázár — oláhosan ejtik ki; magyar beszédjükben
pedig valóságos vegyes nyelv alakult, mely ép úgy vicziálva (!) van idegen
névszókkal, sőt igékkel, még kötőszóval és raggal is, mint a mennyire az
itt lakó oláhok nyelve eltér az átvett s elferdített magyar szók folytán
a művelt románok nyelvétől.* LÁZÁÉ dolgozatában megvan a teljes
anyag, hogy belőle a nyelvjárás részletes leírását nyerhessük, s köszö
netet kell mondanunk a szerzőnek fáradságos munkájáért, s Alsófehér
vármegye közönségének az áldozatkészségért, melylyel e jeles munka
megjelenését lehetővé tette.
NÓGRÁDI JENŐ dolgozata a sümegvidéki nyelvjárásról a leggyengébb
a most bemutatottak közül. A 25 lapra terjedő dolgozat elején a sümegvidóki nyelvjárás hovatartozásáról vitatkozik, a 19. lapon már rekruta
dalokat közöl, a mi nem épen a legértékesebb népköltési termék, s egÁ*
palócz elbeszélést ír át a sümegvidóki nyelvjárásra ; végül 5 lapnyi szó
gyűjteményt állít össze. Azon a pár lapon is, a mit a nyelvjárás leírásá
nak szentel, folyton vitatkozik velem, hogy miért vettem a sümegvidéki
nyelvjárást a dunántúlihoz s nem a nyugatihoz, e mellett a folytonos
összehasonlítás mindenféle szomszédos és nem szomszédos nyelvjárással
terheli az előadást és zavarja a nyelvjárás világos megismerését. A nyelv
járások leíróinak arra kellene törekedniök, hogy világos képben mutassák
be a mai állapotot, s ne sokat következtessenek, magyarázgassanak. Bízzák
ezt a feldolgozó nyelvészre, a ki a bemutatott nyelvi tényekből levonja
majd a szükséges következtetéseket.*)
•'*) Ebben a dolgozatban is teljesen felesleges a czölöp szónak czöló'mp
alakját úgy magyarázni, hogy kolomp és czóíö'p-ből kombinált szóalkotás..
A kolomp jelentése oly messze esik a czölöpétől, hogy reá semmikép sem
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N. egy táblázatban összeállítja a sümegvidéki nyelvjárás magán
hangzóit, s látunk is ott 19 egyszerű hangot s 8 diphthongust; arról
azonban nem világosít fel, hogy mikor használják ezeket a különböző
hangokat. Pedig nagyon jó volna tudni, hogy mikor ejtik é helyén a
közölt hat diphthongus egyikét vagy másikát. Ott is, a hol használatuk
ról bővebben akar szólani (12. 1.), igen nagy tájékozatlanságot árul el.
Az egykori kétféle é helyén ejtett diphthongusokról szólva nagyobbrészt
ilyen példákat sorol e l : ny^v (nyelv), klek (kell), iegyün (eljön), eémént
(elment) stb., pedig ezekben a diphthongus nem e-ből vagy e-ből fejlő
dött, hanem az el szótagból. Kifejezései általában határozatlanok éa
homályosak. Mit tudunk pl. abból, ha azt olvassuk, hogy az igék 2-ik
személyét így mondják: té'szŐ, eszo, vesző*? Vájjon mindig vagy csak az
sz végű igék mellett ejtik így ? Másutt meg így ír: «A határozói igenév
v ragja megmarad.» (17. 1.)
Teljesen felesleges s már majdnem nevetséges is e dolgozatban az:
a folytonos vitatkozás, hogy Sümeg vidéke a dunántúli vagy pedig a
nyugati nyelvjárásterülethez tartozik-e. «Ha dunántúlihoz számítjuk
— így szól NÓGRÁDI — akkor megeshetik velünk, a mi Balassa térképé
vel, hogy Sümeg is, meg Esztergom is ugyanazon nyelvterületbe esik,
a dunántúliba.)) Valóban azt kell hinnem, hogy N. a Magyar Nyelvjárá
soknak csak térképét nézte meg, de sem a bevezető szakaszt, sem az
egyes nyelvjárások leírását nem olvasta el. Különben tudná, hogy az
esztergomi nyelvjárást a nyugoti palóczos nyelvjárásvidékhez számítom
(90. 1.), és nem vetné össze egy nyelvjárásterületnek két szélső határát,,
hogy kimutassa, mennyivel jobban eltérnek egymástól, mint két szom
szédos, de más-más területhez csatolt nyelvjárás. Ha legalább a tér
képre vonatkozó megjegyzést olvasta volna el, már is elkerülheti ezt a
vitatkozást. «Nem szabad figyelmen kívül hagyni, — írom ott — hogy
a nyelvjárásterületek és a nyelvjárások határai sohasem oly határozott
válaszfalak, mint pl. a politikai területek határai, hanem a határokon
mindig vegyülék nyelvjárásokat találunk, melyek átmenetül szolgálnak
az egyik területről a másikra.» Ilyen átmeneti nyelvjárás a sümegvidéki,
melyet ép oly joggal vonhatunk a nyugoti, mint a dunántúli nyelvjárás
területhez. Ezt bizonyítják azok az adatok is, melyeket NÓGRÁDI dolgo
zatában találunk.
hathatott. A szógyűjteményben is találunk egy-két helytelen magyaráza.
tot: ecsényi, mint göcseji tájszó azt jelenti fésülni (1. MTsz. 1 : 453) nem
pedig: megtenni. A szer szó jelentése sem oldal, fél, hanem sor (házsor).
Vájjon a cs'észta szót használják-e igazán főnévileg ? A MTsz. csak mint igét
ismeri, s magam is mindig csak úgy hallottam.
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E néhány dolgozat az utolsó három év munkásságának összes
aredménye. Pedig többet vártunk attól a nemes felbuzdulástól, melyet
a millenniumi év országszerte keltett. Az egyes vármegyék vetekedve
gondoskodnak monográfiájuk megírásáról: felderítik történetüket, be
mutatják mai állapotukat. Sajnosán kell azonban tapasztalnunk, hogy
e nagy terjedelmű könyvekben legkevesebb hely jut a lakosság nép
rajzának, nyelvének bemutatására. Alsófehér vármegye monográfiája az
egyetlen kivétel, mely a tárgy fontosságához mért helyet juttat a magyar
ság néprajzának. Annál nagyobb dicséret illeti érte a mu megalkotóit.
Egy másik nagyfontosságú vállalattól is igen sokat várhatunk a
magyar nyelvjárások részletes megismertetése terén. A SZIKLAY JÁNOS és
BOROVSZKY SAMU szerkesztésében megjelenő Magyar-ország Vármegyéi és
Városai ez. vállalat be fogja mutatni Magyarország egész területét tör
ténetében és mai állapotának rajzában. Ez volna a legjobb alkalom
megyéről megyére végig kisérni a magyarságot, s a néprajzi adatok
mellett kellő méltatásban részesíteni minden egyes vidék nyelvét.
Az eddig megjelent első kötetben (Abaaj-Torna
vármegye* és Kassa
sz. kir. város) sajnálattal látjuk, mily csekély figyelemben részesül
a nép nyelve. A megye nyelvjárásait igen elnagyolt vonásokkal jel
lemzi SZIKLAY JÁNOS Abauj-Torna vármegye lakossága ez. czikkében,
pedig e megye igen érdekes népnyelvi terület. Itt érintkezik a Tisza
vidék nyelvjárása a palóezos nyelvjárások legkeletibb képviselőivel;
meg kellett volna tehát állapítani e két terület pontos határait, s jelle
mezni azokat a sajátságokat, melyek az egyes vidékeket egymástól meg
különböztetik. Az a rövid leírás is, a mit e kötet nyújt, fontos adattal
gazdagítja eddigi ismereteinket. Megtudjuk ugyanis, hogy a füzéri járás
déli részén, Abauj vár környékén öző nyelvjárás él, melyről eddig semmi
tudomásunk sem volt. Érdekes feladat volna, ez öző sziget nyelvének
tanulmányozása, a mivel talán azt a kérdést is meg lehetne oldani,
hogy honnan és mikor költözött ide ez a kétségtelenül más vidékről
való lakosság.
Beméljük, hogy e vállalat szerkesztői ezentúl nagyobb gondot
fordítanak a nép nyelvének tanulmányozására, a mivel nagy hálára kö
telezik le e tudomány művelőit.
BALASSA JÓZSEF.

A dissimilatióról.
Maurice Grammont, La dissímiiation eonmnantique dans les langues indoeuropéennes et dans les langues romanes. Dijon-Paris, 1895.
GRAMMONT egész kötetet szentel a dissimilatio jelenségeinek; az
indogermán s különösen a román nyelvekből vett példák nagy soka-
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ságával világítja meg ez érdekes hangváltozás eseteit, s ezek alapján
keresi a dissimilatio törvényeit és magyarázatát. Könyve három részre
oszlik. Az elsőben (Les Ims de la dissimilation) bemutatja a dissimilatio
eseteit vagy, mint Ő nevezi, törvényeit. GRAMMONT 20 ilyen «törvényt*
állapít meg, melyek szerint a mássalhangzók dissimilatiója a legkülön
bözőbb nyelvekben végbemegy. Azt kutatja, hogy milyen helyzetben
levő rokon vagy teljesen egyforma hangok hatnak egymásra oly módon,
hogy az egyikkel valami változás történik. A dissimilatio eseteinek e
majdnem teljes összeállítása igen tanulságos; világot vet első sorban
arra, hogy miféle hangok hatnak egymásra, mily körülmények között
érvényesül ez a hatás, és mi az eredmény. Azt azonban nem helyesel
hetjük, hogy a dissimilatio eseteit GRAMMONT törvényeknek nevezi, mintha
az ilyen helyzetben levő hangoknak mindenesetre ilyen módon kellene
egymásra] hatniok. Az egyes nyelvek története mást bizonyít. A dissi
milatio nem tartozik a — hogy úgy mondjam — szabályos hangválto
zások sorába. Az egymással rokon hangok gyakran békésen megférnek
egymás közelében, a nélkül, hogy a nyelv szükségét érezné a változta
tásnak ; míg más esetekben az ugyanolyan helyzetben levő hangok dissimiláló hatással vannak egymásra. így pl. a borbély, erkély szavakban a
magyar kiejtés ly-t tett a második r helyébe, míg a mártír szóban meg
tűri a hasonló helyzetben leA^ő két r-t.*) A dissimilatiónak különben is a
legtöbb esetben nem phonetikai okát kell keresnünk, hanem — mint
GRAMMONT is teszi könyve második részében (Mémes ejfets, causes différentes) — a népetymologia, szójáték, analógia és más hasonló okok
alapján kell e hangváltozásokat magyaráznunk. Az első részben sem
lett volna szabad törvényekről beszélnie, hanem csak a dissimilatio ese
teiről, hogy lássuk, mikor érvényesülhet a mássalhangzók dissimiláló
hatása. És semmi esetre sem helyeselhetjük azt az állítását, hogy «a
dissimilatio törvényei minden nyelvre nézve, a melyben megvannak,
phonetikai törvények, vagyis irányt szabnak a hangok fejlődésének,
rájuk kényszerítve állandó és határozott irányú változást, hacsak valami
különös ok nem áll e változás útjában» (111. l.).JEp ellenkezőleg, azt kell
állítanunk, hogy a dissimilatio eseteinek tanulmányozása csak azt ma
gyarázza meg, mily irányban fejlőd/teínek az egymásra ható rokon vagy
egyforma mássalhangzók, hogy ha valami különös ok következtében
szükségessé válik ez a változás. E mellett bizonyít .a könyv harmadik
része is (La 7'éduplication), melyben GRAMMONT a reduplicatio útján egy-

-*) A régi irodalomban azonban találunk dissimilatios alakokat (pl.
martéi, martely, marUfll) is, v. ö. NySz.
A szerh.
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más közelébe jutott rokon hangok dissimiláló hatását kutatja, s arra az
eredményre jut, hogy, a míg a beszóló' eló'tt a reduplicatio értelmes ésszükséges része a szónak, addig változatlan marad az egész szó, mihelyt
azonban nem érzi szükségesnek, már elveszhet vagy megváltozhatik a reduplicált szónak egyik vagy másikirésze. Igen szépen tárgyalja GRAMMONTa szótagok állítólagos dissimilatióját, kimutatva, hogy az ily esetekben
nem is szólhatunk dissimilatióról, hanem a ragozás vagy szóképzés követ
keztében egymás mellé került szótagok egyesüléséről, vagyis contaminatióról, a mint PAUL nevezi.
A befejező' összefoglalásban (Conclusions) áttekinti GRAMMONT az
elért eredményt s igen világos kópét adja a dissimilatio jelenségeinek,
csak a «törvény» szó helyett kellene mindig dissimilatio eseteiről
szólani. E szerint a dissimilatio 1 esetei három osztályba tartoznak.
Az első osztályba az oly eseteket sorolja, midőn a hangsúlyos szótagban
levő mássalhangzó hat a hangsúlytalan szótagban levőre. A második
osztályba az oly esetek tartoznak, midőn egy mássalhangzócsoport má
sodik tagja hat egy magában álló mássalhangzóra. Végül a harmadik
osztályba oly eseteket sorol, midőn mindkét mássalhangzó hangsúly
talan szótagban v a n ; ilyenkor mindig az első változik a másodiknak
hatása alatt. Mindezen esetekben tehát azt látjuk, hogy a bármi okból
erősebb, súlyosabb mássalhangzó h a t a gyengébbre, vagy a mint GRAM
MONT mondja: La dissimilation c'est la loi du plus Jort.
A dissimilatio okát keresve arra az eredményre jut, hogy e hang
változást psychologiai jelenségnek kell tekintenünk. A szó lassúbb mint
a gondolat, a figyelem megelőzi a beszélő szervek működését; lelkünk
ben megvan az egész hangkép, mielőtt kimondjuk, ós míg beszélő szer
veink a szó elejét képezik, figyelmünk már a szó végére vagy a követ
kező szóra irányul, így aztán elhanyagoljuk a szó első felét, melynek
hangjai könnyen megváltoznak a második rész hatása alatt. Ez magya
rázza meg az élő beszéd gyakori nyelvbotlásait is. A mit GRAMMONT e
helyen csak röviden érint, bőven tárgyalta MERINGER e folyóirat XXVI. k.
364. lapján ismertetett értekezésében, kimutatva, hogy a nyelvbotlások
megfigyelése és tanulmányozása valóban sok nyelvtörténeti jelenségnek
nyújthatja magyarázatát.

BALASSA JÓZSEF.

A finn N y e l v ő r .
Virittaja. Uusi jakso. Kotikielen Seuran aikakauslehti. Ensimáinen vuosikerta. 1897. Nro. 1.
A helsingforsi egyetem kebelében két évtizeddel ezelőtt megala
kult Kotikielen Seura (hazai-nyelv-társaság), a mely eddig két kötetnyi
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kiadványnyal gazdagította a nyelvtudományi irodalmat, most kéthavon
ként megjelenő folyóiratot indított meg Virittájá (Serkentő) czímmel.
Ez az egyelőre még csak szerény terjedelmű folyóirat, mint az olvasóhoz
intézett előhang mondja, nem magas színvonalon álló közlöny követe
léseivel lép föl, hanem csak összekötő kapcsul akar szolgálni a finn nép
szellemi életét búvárló tudósok s az ő munkásságuk tárgya iránt érdek
lődők között.
A Virittaja egyrészt anyagot akar összehordani a búvárkodók
számára, másrészt a nyelvhasználatra, a nyelvbeli helyességre és a nyelv
tanításra vonatkozó kérdéseket akar tárgyalni. Ezenkívül egyik főföladatául tűzte ki a tervezett nagy finn szótár számára való anyaggyűjtést
a régi nyelvből és a nép nyelvéből. A mi a nyelvbeli helyesség kérdését
illeti, figyelemmel akarja kisérni és megbírálni a fölmerülő új szóalkotá
sokat s maga is segítségükre iparkodik lenni másoknak szükséges áj
mesterszavak és egyéb műveltségszók alkotásában, szívesen megnyitván
hasábjait ilyenekre vonatkozó eszmecseréknek.
Azonban nemcsak nyelvi oldalával kivan foglalkozni a finn szellemi
életnek, hanem a népköltés, a néprajz és az irodalomtörténet búvárlói
nak is kezükre szándékozik járni adalékok gyűjtésével és közzétételével.
Az előttünk fekvő első számban, noha csak egy ívnyi terjedelmű,
sok érdekeset találunk. Az első czikkben SBTÁLÁ a Kalevalának sokat
vitatott, de még mindig nagyon homályos Sampójiivól a változatok alap
ján azt az érdekes föltevését mondja ki, hogy az eredetileg valami kincs
szerző vagy kincsőrző madár volt, s csak később vitték át e nevet a
Sampo-ÖYizte kincsekre. Azután RuNEBERG-tó'l van közölve egy levél,
mely ALQViST-nak egyetemi hallgató korából tartalmaz életrajzi adatokat.
Több apróbb közlemény után rövid könyvismertetések következnek.
Azután néhány érdekes nópetymologia van közölve (pl.
mort+viini=
morfin: —-hvi'mi «bor»). Továbbá néhány nyelvhelyességi kérdés van
tárgyalva; azután a szerkesztőség kérdései következnek, egyebek közt
néhány idegen szónak (mint banal, reklám, respektive stb.) finn meg
felelője után való tudakozódás, s végre a közönség köréből jött kérdésekre
felel a szerkesztőség.
Őszintén óhajtjuk, hogy ez az élénknek Ígérkező hézagpótló kis
folyóirat a finn közönség részéről a megérdemelt pártolásban részesüljön,
hogy terjedelemben is gyarapodva mennél jobban meg tudjon felelni a
maga elé tűzött sok föladatnak. Mi részünkről mindig meleg érdeklő
déssel fogjuk kisérni ós a megjelenendő füzetek tartalmáról számot fogunk
adni olvasóinknak.
Sz. J.
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Finn műveltségszók.

Paasonen, H. Kielellisiá lista suomalaisten sivistyshistoriaan. (Nyelvi adalé
kok a finnek művelődéstörténelméhez.) Helsingfors 1896. (A Finn Iro
dalmi Társaság Váhaisia kirjelmia czímű kiadványának XXIV. füzete).
Paasonen, a ki mint a mordvin nyelvnek szakavatott tanulmá
nyozója ismeretes, imént megjelent dolgozatában összeállítja a finnségnek mindazon műveitségszavait, a melyeket etymologiailag összekötte
tésbe lehet hozni valamely mordvin szóval, úgyszintén azon csekélyszámú idegen, leginkább litván eredetű szavakat, a melyek egy időben
kerültek bele mind a két nyelvbe, mikor a finnek ós a mordvinok még
valamiféle kapcsolatban voltak egymással. Gyűjteménye összeállításánál
különösen AHLQVisT-nak De vestfinska sprákens kulturord czímű isme
retes munkáját tartotta szeme előtt, mert első sorban annak a kiegészí
tését vette czélba. Azért fölvette mindazon szavakat, a melyeket AHLQVIST
említésre méltóknak talált, noha — mint maga P. mondja — némelyekre
nézve kételkedni lehet, hogy helyükön vannak-e a mtíveltségszók között.
Egyeztetéseinek nagyobb része megvan már más nyelvészeknél is és
általánosan el van fogadva; az ő saját új adalékainak a száma azonban
szintén nem csekély (135 egyeztetés közül 50).
Természetes dolog •— mondja bevezetésében — hogy ilyen szűk
körre szorítkozó anyagyűjtemóny alapján nem lehet megalkotni a finn
népek régibb műveltségi állapotának teljes képét. Mindazáltal már
az itt összeállított nyelvi tények is följogosítanak néhány ugyancsak
fontos pozitiv következtetésre. Látnivaló, hogy a finnek és a mordvinok
már együttes fejlődés útján jóval előbbre jutottak a tulajdonképeni
halász-és vadász-élet fokánál. A f ö l d m ű v e l é s megvoltát bizonyítják
a búzának, úgyszintén a polyvának, a kalászszálkának és az Őrlésnek stb.
eff. egyező elnevezései. Hogy a gabonából kenyeret is tudtak készíteni,
az abból látszik, hogy a finn kyrsa «kenyér» szónak a mordvinban ugyan
azon jelentésű hangbeli megfelelője van. H á z i á l l a t a i k voltak a
kutyán, a lovon és a szarvasmarhán kívül — a melyeket már AHLQVIST
is tulajdonított a finneknek a Keleti-tenger tájékára jövetelük előtt —
a bárány és a disznó (azonban lehetséges, hogy az utóbb említett el
nevezés akkor még a vad állapotban levő állatra vonatkozott). Kifejlett
baromtenyésztósre váll az a körülmény, hogy a köpülést ugyanazzal a
szóval fejezik ki a mordvinban, mint a finnben (és az aunusi nyelvjárás
ban), a miből valószínűséggel azt lehet következtetni, hogy a vajkészítés
már a finn-mordvin időben ismeretes volt, s a nyugati finn népek ké
sőbben átvévén a kirnu (köpü, köpülő) szót germán szomszédjaiktól,
ezektől legföljebb a tökéletesebb vajkészítési módot sajátították el
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A k é z i m u n k á k terén kiváltképen figyelemre méltók a r u h a k é s z í t é s h e z tartozó műveletek és tárgyak egyező nevei (milyenek:
fonni, motolla, szőni, mellékfonal, ontok), a miből kitetszik, hogy m á r
a szóbanforgó korban értettek a ruhakészítéshez, s hogy tehát nem
egészen hiteles TAcrrus-nak a tudósítása, midőn azt mondja, hogy a
«fenni»-k bőrökkel ruházkodnak, — ha ugyan a történetíró «fenni»-jeit
csakugyan finneknek tarthatjuk; s nem kell többé AnxQvisT-tal fölten
nünk, hogy a fonalat «egy csalánfaj rostjaiból') fonták, minthogy tudjuk,,
hogy a finnek ősei már réges-régen ismerték a bárányt.
Paasonennek szigorú kritikával készült derék munkája újabb bizo
nyítékait szolgáltatja annak, mily nagybecsű művelődéstörténelmi em
lékek lappanganak a nyelvben, s ! hogy a helyes módszerrel dolgozó
összehasonlító nyelvész 'mennyi világot deríthet a népeknek homályba
borult ősi műveltségi állapotaira.
Sz. J.
A z újgörög" n y e l v és a r o m á n n y e l v e k .
Neugriechisch und Eomanisch. Ein Beitrag zur.Sprachvergleichuiig. Von Guntav
Körting. Berlin, Gronau, 1896. 165 lap, ára 4 mk.
E könyv épen kapóra jön, hogy eloszlatni segítsen egy általánosan
elterjedt balvéleményt, mely szerint az újgörög nyelv fejlődésének úgy
módjára mint fokára nézve a román nyelvekkel, nevezetesen az olaszszal
teljesen egyenlő, és épen úgy viszonylik az ógöröghöz, mint a román
nyelvek, főképen az olasz a latinhoz. Ha már a nagyjában való összeha
sonlítás is mindenkit arra a meggyőződésre vezet, hogy az újgörög nyelv
és a román nyelvek fejlődésében a módra nézve van ugyan bizonyos
lparallelismus, de & fokra nézve nagy a különbség : akkor teljessé és végegessé teszi ezt a meggyőződést egy munka, mely. mint a czímben jelzett,
a kérdést részletességgel tárgyalja. Szerző természetesen nem áll elő az
egyes nyelvekre nézve új eredményekkel, hanem azokat az eredményeket
használja fel, melyek a román nyelvekre nézve DIEZ és MEYEB-LÜBKE,
nyelvtanaiban és az újgörögre nézve HATZIDAKIS «Einleitung in die neugriechische Grammatik» czímű munkájában foglaltatnak. Igaz ugyan,
hogy szerző rendesen THUMB újgörög nyelvtanát (Handbuch der neugriechischen Yolkssprache) idézi, de ez nem ellenkezik fentebbi állítá
sunkkal, mert hiszen java részében THUMB nyelvtana sem egyéb, mint a
HATZIDAKIS könyvében adott eredmények rendszeres feldolgozása. Az
Összehasonlítás anyagát illetőleg megjegyzendő, hogy azt szerző a román
nyelveknél e nyelvek közös tulajdonságaiból, valamint az egyes román
nyelvcsoportok, nyelvek és dialektusok külön sajátosságaiból, az újgörög
nél azonban csak a népnyelvből, t. i. az egyes dialektusokból, de főképen

110

PECZ VILMOS.

az általánosan beszélt köznyelvből (az új *oís^'-bó'l) merítette, mert az
újgörög irodalmi nyelv tudvalevőleg a népies és archaistikus elemek
egybeolvadásából állván elő, és többé-kevésbbé az ógöröghöz alkalmaz
kodván, a természetes nyelvfejlődés szempontjából tekintetbe nem
vehető.
Ezek után áttérek a könyv tartalmának ismertetésére, csakis az
összehasonlítás legfőbb eredményeinek kiemelésére szorítkozva.
1. A román nyelvek nagyobb mértékben tartották meg a latin
szóhangsúly helyét, mint az ógörögét az újgörög, melyben gyakori a
hangsúly helyének egyrészt analogikus, másrészt a hiatusban levő, hang
súlyos i-nek és g-nek palatalizálása (j-vé változása) folytán való meg
változása (pl. gen. sing. $őÁi\>ou e h. £UÁ!VOU a nom. sing. £ÚXIVÖQ szerint;
xapdiá olvasd kardja e h. xapdía, ftaacAulg olv. rasiljás e h. fiaadéaq),
míg a román nyelvekben ritkábban eredményezték hasonló körülmények
a hangsúly helyének megváltozását (pl. olasz sapére a latin sápere helyett
a latin habere szerint; olasz figliuólo a latin filíolus helyett).
2. A magánhangzók az újgörögben sokkal közelebb állanak az ógöröghöz, mint a román nyelvekben a latinhoz. Ugyanis az újgörögben
ezen a téren csak két mélyre ható változás észlelhető, t. i. a kettős
hangzóknak egyszerűsítése (minő pl. az «í-nak e hangja) és az i hangok
előtérbe lépése (aj, o, ec, o:, ui — i) ; holott a román nyelvek az i, ü és a
kivételével a latin magánhangzóknak teljes átalakulását mutatják, mely
nek következtében egy azelőtt kettős magánhangzókban szegény nyelv
kettős magánhanzókban gazdaggá, egy eredetileg igen egyszerű vocalismus igen sokhangúvá l e t t : szóval, oly messze menő ezen a téren a fej
lődés a román nyelvekben, hogy bennük a magánhangzókat illetőleg
új nyelv lett a latinból.
3. A mássalhangzók az újgörögben jóval nagyobb változást mutat
nak ugyan, mint a magánhangzók, de azért még mindig valamivel köze
lebb állnak az ógöröghöz mint akár a legrégibb román nyelvjárásbeliek
(a sardiniabeliek) a latinhoz.
4. A szójajok (névelő, főnév, ige stb.) ugyanazok az újgörögben
mint az ógörögben ; a román nyelvek szintén megtartották a latin szó
fajokat, de tovább fejlődést mutatnak a latinban hiányzó névelőnek ki
fejlesztésével.
5. A szóalakulások (pl. újgör. [Spíaxto, ógör- sőpíaxto-hól) nagyobb
mérvűek a román nyelvekben mint az újgörögben, a mennyiben itt a
változást főképen az analógia, amott a hangváltozás eredményezte, mely,
mint említve volt (1. a 2. és 3. pontot), a román nyelvekben nagyobb
mint az újgörögben.
6. A főnév és melléknév három neme egyaránt megmaradt az új-
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görögben és a román nyelvekben ; csakhogy ez utóbbiakban a semleges
nek már csak csekély nyomai láthatók, tehát ebben a tekintetben is'
valamivel tovább fejlődtek.
7. A görögben a három szám közül a duális, mely már az ókor
ban veszendő félben volt, az újgörögben teljesen kiveszett, míg a román
nyelvekben a latin singularis és plurális megmaradt; tehát itt az új:görög mutat nagyobb változást.
8. A főnév és melléknév eseteinél igen nagy a különbség, mert míg
az újgörög a régi öt eset (nom. acc. gen. dat. voc.) közül csak a dativust
vesztette el, addig a román nyelvekben — az óprovencei és ófranczia ki
vételével, melyekben egy casus rectus és egy casus obliquus fordul elő —
a főnévnek és melléknévnek csak egy-egy alakja van az egyesben és
többesben, sőt nem nagyon ritkán csak egyetlenegy formája mind a két
• esetben (pl. olasz cittá, vertú), holott a latinban hat eset volt.
9. A melléknév Jókait az újgörög a körülírásos alakokon kívül még
.a régies, nem körülírásos alakokkal is kifejezi, míg a román nyelvek
ben a latin formák úgyszólván teljesen kivesztek, és csakis a körülírásos
alakok szerepelnek.
10. A névmások mindent összefoglalva határozottan tovább fejlőd
tek a román nyelvekben mint az újgörögben.
11. A számnevek változása tekintetében az újgörög és román
nyelvek egy fokon állanak.
12. Az ige három ógörög neme (act. med. pass.) az újgörögben
megmaradt; a román nyelvekben a latin activum és passivum közül az
utóbbinak formája teljesen kiveszett.
13. Az igemód négy ógörög alakja (ind. conj. opt. imperat.) közül
az újgörögben kiveszett az optativusé, míg a román nyelvek megtartották
a latinnak három formáját (ind. conj. imperat.); tehát itt az újgörög
részén mutatkozik tovább fejlődés.
14. Az igeidők fejlődése útján az újgörög és román nyelvek körül
belül azonos módon haladtak; különösen mindeniknek egyaránt sajátját
képezi a régi egyszerű alakok helyett a körülírásos kifejezések használata.
15. A személyragok dolgában az újgörög jobban ragaszkodik az ógöröghöz, mint a román nyelvek a latinhoz.
1G. Az igenév (verbum infinitum) terén az újgörög szintén nagyobb
szívósságot mutat a régi formák megtartásában mint a román nyelvek,
a mennyiben az élőbbemben a főnévi igenóvnek (infinitivusnak) két
formája (az inf. praes. és aor. act.) maradt meg (igaz, hogy csak az igé
nek körülírásos formáiban), és a melléknévi igenévből (participiumból
és a -zóq végű adjectivum verbale-ből) hat alak (a part. praes. és aor.
activi, part. praes. és aor. medii, part. perf. medii és a-rog végű adj'
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verb.), míg a román nyelvekben a főnévi igenév két formáján (az inL
pr«3S. act. és gerundiumon) kívül a melléknévi igenévnek csak két alakja
(a part. pnes. act. és part. perf. pass.) szerepel.
17. A pra'senstŐ képzése és ragozása tekintetében az újgörög
nyelv és a román nyelvek összehasonlítása bajosan eszközölhető, mert
úgy az előbbi, mint az utóbbiak külön-külön utakon haladnak, egészben
véve azonban az újgörög itt is valamivel több szívósságot mutat mint a
román nyelvek.
18. Határozottan kevésbbé távolodott el az újgörög az ógörögtől
az aoristustö képzése és ragozása tekintetében mint az aoristuséval azonos
funetióval biró perfectiimtövet illetőleg a román nyelvek a latintól, a
mint ez különösen abban a tényben nyilvánul, hogy a román nyelvekben
a prassensto sokkal inkább behatolt a perfectum tövébe, mint az újgörög
ben az aoristuséba.
19. Az adverbiumok képzése tekintetében a román nyelvek nagy
átalakító erőt mutatnak, míg az újgörög lényegileg a régi nyelv állapotát
tünteti fel.
20. Hasonlóképen nagy változást jelez a román nyelvekben az
újonnan keletkezett prwpositiók hosszú sorozata, holott az újgörög ebben
a tekintetben is sokkal csekélyebb fejlődést mutat.
21. Végül a conjunctiók terén is nagyobb a változás a román
nyelvekben mint az újgörögben.
Ha már most a fentebb mondottakat statisztikailag összefoglaljuk,
akkor végeredmény gyanánt az tűnik ki, hogy az említett huszonegy
eset közül a fejlődós fokára nézve az újgörög nyelv csak három esetben
(a szóhangsúlynál, számnál és igemódnál) mutat nagyobb fejlettséget
mint a román nyelvek, és csak két esetben (a számneveknél és igeidők
nél) áll ez utóbbiakkal egy fokon, míg a többi tizenhat esetben mögöttük
marad, még pedig három ízben (a magánhangzóknál, adverbhunoknál
ós praepositióknál) nagy mértékben, sőt egy igen lényeges pontban, t. í.
az eseteket illetőleg igen-igen nagy mértékben: szóval, hogy az újgörög
nyelv hang és alakrendszer'ében jelentékenyen közelebb áll az ógöröghöz,
mint a román nyelvek a latinhoz. Az a parallelismus, mely közöttük a fej
lődés módjára nézve több tekintetben mutatkozik, általános nyelvfejlő
désbeli sajátosság, és nem a román nyelvek görögre való hatásának ered
ménye, mert az újgörögre nemcsak a latin és román, de általában véve
az idegen nyelvek, különösen a szláv, csakis a szókincs tekintetében
voltak befolyással, úgy hogy hang- és alaktana idegen hatásoktól érin
tetlen maradt, míg viszont a román nyelvek között van legalább egy,
t. i. az oláh, melyet a vele szomszédos újgörög fejlődésében befolyásolt.
Tagadhatatlan, hogy az a nagymérvű fejlődés, mely a román nyel-

113

A ÚJGÖKÖG NYELV ÉS A ROMÁN NYELVEK.

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

PECZ VILMOS.
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I.
Az Archív für slavische Philologie utolsó kettős füzetében először
is öt értekezést találunk (321—556 1.), ezekkel azonban röviden kivánok
végezni, mert nagyon speciális természetűek; az igazi pezsgő élet a füzet
557. lapján kezdődik és tart a kötet végéig, azaz körülbelül 80 lapon át.
Először hadd szóljak egy pár szót az értekezésekről.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII.
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Első helyen állanak a fiatalok : BRONISCH, STANOJEVIC, és KOLESSA,

BEONISCH Kaschubische Dialectstudien czím alatt leírja egy pár a danzigi
öbölbe nyúló Hela félszigetén található félreeső halászfalu nyelvét és
azzal érdekes adalékkal gazdagítja a lengyel nyelv tájszólásainak isme
retét. Az ilyen nagyon félreeső és azért eddig ismeretlen nyelvszige
tecske átkutatásának megvan a jó és rossz oldala. Jó benne az, hogy
a kutató mások följegyzésétől függetlenül dolgozhatik, hogy a megszokott
hangok, az írott betűk hatásától, a már hagyományos fölfogástól szaba
dulni kénytelen s így könnyebben figyelhet meg a kiejtésben mutatkozó
finom árnyéklatokat, a nyelvhasználatban észlelhető sajátságokat, de
rossz benne az, hogy az ilyen kutatások gyakran egy alárendelt kérdés
nek túlságos súlyt adnak és szertelenségöknél fogva nehezen illeszthetők
be az egész nagy munkába, a melyet egy nyelv alapos megértéséhez
végeznünk kell. Ha BEONISCH még egy pár ilyen félreeső halászfalut
fedez föl, könnyen egészen egyoldalú irányban fejlődik. — Érdekes, a
mit BEONISCH a fiatalabb és öregebb nemzedék nyelve közt észlelhető
különbségről mond. Hiszen megvan ez a különbség mindenütt, de a
közös irodalmi nyelv, az iskola, a hol mi öregebbek tanítjuk a fiatalab
bakat, folyton egyengetnek, simítgatnak, úgy hogy a különbségek nem
fejlődnek ki olyan akadálytalanul, mint egészen természetes folyamatnál.
BEONISCH elmondja nekünk, hogy a lengyelben e és i előtt hallható k, g
a tőle leírt tájszólásokban erősön jésítve hangzanak az idősebb emberek
szájában (ő e hangokat k%, ty illetőleg gj, dj-vel jelöli), de a fiatalok, sőt
már a középkorúak is tiszta cs és dzs-t ejenek helyettök (1. 325., 337.,
397. 1.). Hasonló módon lett erősen jésített^ és/-búi [px,fy) a fiatalok
szájában ps,fs, csupán csak a bolha nevében ejt a fiatalabb nemzedék is
még p/-t: pyel. Egy nyelvjárásban a fiatalabbak már nem ejtenek ny
(n)-et, hanem tiszta n-et hallatnak helyette, de már a legrégibb nemze
déknél is kihalófélben van a jósített n (397. 1.), míg egy másik nyelv
járásban csak hébe-hóba nyilatkozik a fiataloknál az a hajlam, hogy
ny (n) helyett n-et ejtsenek (398. 1.).
Érdekes, hogy az orrhangzók a Kussfeld-Ceynowai nyelvjárásban
egészen olyan módon durvultak el, mint azokban a szlovén és bolgár
nyelvjárásokban, a melyekben a régi orrhangzók emléke még megmaradt:
a, o helyett om, on, oy vagy um, un, un hangzik, a szerint, hogy dentalis, labiális vagy gutturalis következik (397. l.j, tehát egészen úgy,
mint mi is az ószlovén orrhangzók (e és a) helyén a rend, bolond, szombat,
munka-féle szókban tiszta nasalist ejtünk a hangzó után. Az ószlovén
q-t £-nak szokás ejteni (a conventionalis átírás és kiejtés a lengyel q
hatása alatt keletkezett), de minthogy szláv o-nak a magyarban rendesen
a felel meg, a magyar o pedig gyakran szláv u-bó\ lett, minthogy továbbá
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több szláv nyelvben (az oroszban, horvát-szerbben, cseh-tótban) egymás
tól egészen függetlenül a régi q-bó\ u lett (ószl. tqnipű «tompa»: orosz
tupü, horv.-szrb. tüp, cseh-tót tupy), én u hangzásból véltem kiindul
hatni a magyar nyelvbe átvett ilyen szók magyarázatánál (1. A szláv
szók a magyar nyelvben 23—28 1.). BALASSA a Tüzetes magyar nyelvtan
171. lapján ezekben az esetekben máskép magyarázza az o-t: «Nem vált
nyiltabbá, mondja ott, az o, midőn n előtt áll, s ószlovén <j-nak felel meg
•ezekben : bolond, porond, dorong, korong; abroncs.» Érteném a dolgot,
ha BALASSA azt állítaná és azután be is bizonyítaná, hogy: o n előtt nem
vált nyiltabbá. Ez m a g y a r hangtörvóny lehetne. De azt valóban nem
értem, milyen magyar hangtörvény lehet az, hogy: «nem vált nyiltabbá
az o, midőn n előtt áll,*) s ó s z l o v é n q-n a k f e l e l m e g e z e k b e n .
Ez tisztán egy ad hoc csinált és semmivel sem igazolható hangtörvény. Ha
nem tudjuk, hogy az ószlovén q a mi szlávjaink ajkán <2-nak hangzott-e,
hát honnan tudhatjuk, hogy az ő helyén mutatkozó o nyiltabbá vált-e
vagy nem ? BALASSA bizonyosan egyet ért velem, ha a kancza szót a
következő módon magyarázom: előbb lett konica-bó\ *koncza és csak
azután kancza, azaz az i eltűnése régibb az o-nak nyiltabbá való válá
sánál. De ha ^koncza-b&n mint valamennyi hasonló szóban o: a-vá lett
n előtt is, miért nem lett egy állítólag Á;<2s-nak hangzó kqsü-hó\ előbb
koncz, azután pedig *kancz ? Nem kézzel fogható, hogy a koncz és a
kancza szó tőjében kezdettől fogva más-más hangzót ejtettünk ? BRONISCH
értekezésében a mi esetünkre vonatkozó érdekes adatokat is találunk, a
337. 1. t. i. azt mondja: «Noch ist zu bemerken, dass <2 stark nach u
neigt und oft geradezu als solches auftritt», a Kussfeld-Ceynowai táj
szólásban pedig, a melyben az orrhangzó a fönt említett módon eldur
vult, q helyett nemcsak on, om, oy, hanem un, um, un-t is találunk
(1. 397. 1.). Itt tehát egy élő szláv nyelvből konstatálva van az £-nak u
felé fejlődése, a melyet okvetetlenül föl kell tennünk, ha akár az orosz,
akár a horvát-szerb, akár a cseh-tót ószlovén $-nal szemben álló u-t
megakarjuk érteni.
Végre még egy apróságot említek föl ebből az értekezésből. BRO
NISCH a 339. 1. a dissimilatiónak egy esetét hozza föl (a szakértő talán
kicsit csodálkozva fogja olvasni: «der e i n z i g e mir bekannte Fali von
Dissimilation!). A lengyel czesac (ez = cs, é= palatális ez) «fésülni»igének
cosáe felel megHela félszigetén, a praesens a lengyelben czesze (ejtsd csese,
lengy. sz == magy. s !) stb., a mi nyelvjárásunkban azonban a c: s előtt
dissimilatio következtében c-vé lett, a praesens egyes száma így hangzik :
• cösÖ, céses, cese; érdekesebb a praesens többes 3. személye, a melyben a
*) A vessző [, ] sajtóhiba, a meg után kell állania.
8*
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dissimilatio kétféle lehet: cesö vagy césö l Az utóbbi eset szakasztott
olyan dissimilatiót mutat, mint a milyen a mi csésze szavunkban véghez
ment (v. Ö. ószl. casa).
BBONISCH értekezése után következik STANOJEVIC STANOJE doktori

dissertatiója, a melynek czíme : Die Biographie Stefan Lazarevics von
Konstantin dem Philosophen als Geschichtsquelle. A fiatal szerző, a ki
tud magyarul is és sokat foglalkozott a magyar történettel is, nem
egészen ismeretlen "minálunk, 1893-ban igen alapos ismeretekre valló
kis czikket írt az Ungarische Revue-be (Nachtrágliehe Bemerkungen zu
Dr. M. Wertner «Königliche Nemanjiden»
13 : 23—27). LAZAREVIC
ISTVÁN, a kivel most foglalkozik, 1389—1427-ig uralkodott, uralkodásának
első évei tehát olyan időbe esnek, a mikor a magyaroknak ugyancsak
okuk volt feszült figyelemmel kisérni a szerb fejedelem magatartását*
1389-ben volt a válságos rigómezei ütközet, a mely LAZAKEVIC ISTVÁN
atyjának az életébe került, 1393-ban bukott el a bolgár birodalom,
1396-ban volt a borzasztó nikápolyi csata, csak 1402-ben szabadította
meg az angorai csata a keresztény világot az első nagy ijedtségtől, a
melyet a törökök neki okoztak. E csata után LAZAEEVIÓ ISTVÁN, a ki
addig kénytelen-kelletlen a törökök hűbérese volt, határozottan a törökök
ellen fordul és ZSIGMOND királyunkkal szövetkezik, a ki átadja neki Bel
grádot. LAZAEEVIÓ ISTVÁN megerősíti Belgrádot (életírója behatóan leírja
a várost, épületeit, erődítéseit, a kereskedők kiváltságait). — De nem
folytatom, már a mondottakból is világos, hogy STANOJEVIC nagy készült
séggel írt értekezése a mi történetíróinkra, különösen azokra, a kik ZSIG
MOND király korával foglalkoznak, mennyire érdekes lehet.
Harmadik helyen áll KOLESSA értekezése (DialectologiscJie Merkmale des südrussischen Denkmales «Zitije sv. Savy»), a mely általáno
sabb természetű, mint a czíméből sejthető. KOLESSA t. i. már az előbbi
kettős füzetben megjelent első közleményében leírta azt a codexet, a
melyből kiindul, ebben a nagyobbik második részben nem mozog már
ilyen szűk körben, hanem egészen általában foglalkozik azokkal a hang
tani tüneményekkel, a melyek a régi délorosz nyelvemlékeket megkülön
böztetik az északorosz nyelvemlékektől, úgy hogy itt már a Zitije sv.
Savy csak véletlen kiinduló pontul szolgál. Bánk nézve a csángó nyelv
járás szempontjából, a melyben tudvalevőleg s helyett sz, zs helyett z
járja, érdekes egy az 505.1. említett rokon tünemény: «Die Verwechselung, mondja KOLESSA, des ^ [cs] mit n; [ez] a; [zs] mit 3 [z), welche den
altén Mundarten von Novgorod, Pskov und Polotsk-Smolensk-Vitebsk
eigen war, kommt auch, obwohl sehr selten, in manchen galizisch-wolhynischen Denkmálern vor. I n spárlichen Überresten findet man diese
Erscheinung in manchen galizischen und wolhynischen Mundarten noch
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gegenwártig.» Látni való, hogy a tünemény az oroszban nem szakasztott
ugyanazokon a hangokon mutatkozik, mint a csángó nyelvben, de rokon
sága szembeötlő: az oroszban csak úgy mint a csángóknál z-t találunk
egyes vidékeken i (g$) helyett, de már s (s) helyett alig hallani s (sz)-t
az oroszban (1. KOLOSOV Obzor zvukovyeh i formalínych osobenostej narodnago russkago jazyka 187.1.), míg a csángóknál megint cz-t nem hallunk
cs helyett, a mire pedig orosz tájszólásokban elég példát találunk, jóval
többet mint pl. a i-ből lett z-re (1. i. h. 183—186.1. és OGONOWSKI Studien
auf dem Gebiete der ruthenisclien Sprache 75.1.). Hasonló tüneményeket
találni más szláv nyelvekben is, így az alsó-lauziczi szerb nyelvben, a
horvát nyelvben a dalmát part mentén fekvő szigetekben stb., még pedig
egyes helyeken következetesebben is, mint akár a csángóknál, akár az
említett orosz tájszólásokban, így p. o. lengyel nyelvjárásokban (1. Miklosich Vergl. Gramm. I. 2 549.1.: «In den dialekten des p. werden die
laute ez [= cs], z, s, dé so wie im schriftdialekte gesprochen oder sie
lauten wie c, z, s, dz: diese dialekte nennt man die mazurischen»).
Hogy e tünemény hol magyarázható idegen befolyásból és hol fejlődött
önállóan, azt minden egyes esetben gondos kutatás tárgyává kell tenni,
de nem árt arra rámutatni, hogy e tüneménynyel magával itt is, ott is
roppant nagy területen szétszórva találkozunk.
Az eddig említett három nagy értekezésen kívül még két érte
kezést találunk. Az elsőben POLÍVKA Zur Geschichte des Physiologus in
den slavischen Literaturen ez. alatt egy a XVI. században írt szerb kéz
irat tartalmát összehasonlítja a Physiologus többi szláv versióival, a
másodikban VONDRÁK egy hóbortos könyvecskét ismertet, a mely a glagolita írást a grúziai írásból akarja megfejteni. Maga VONDRÁK fölhasz
nálja ezt az alkalmat, hogy új theoriát állítson föl a glagolita írás kelet
kezéséről : Ő azt hiszi, hogy CYRILL egy pár jelt a szamaritán írásból vett
át. A sok kétséges értékű fejtegetés után figyelmet érdemel a még be
nem fejezett czikk utolsó kikezdésében az a józan megjegyzés, a melyet
MIKLOSICH állítása czáfolására tesz, mintha a gyakran balfolé néző glago
lita betűk abból volnának magyarázhatók, hogy a régi görögök jobbról
balra írtak: VONDRÁK GARDTHAUSEN-ra hivatkozva konstatálja, hogy a
görögök már Krisztus születése e l ő t t az V. században tértek át a bal
ról jobbra való írásra!
Idáig bizonyosan a szakembereknek is csak nagyon kis része fogja
az Archiv e füzetét egészen elolvasni, olyannyira speciális körben mo
zognak az értekezések; innen tovább a füzet végéig a nemszakértő is
sokat elolvashat a legnagyobb érdeklődéssel, annyira tágul egyszerre a
szemhatár, olyan élénk, változatos az elénk táruló kép. A 25 rövid könyv
ismertetés előtt, a mely sok és sokféle, sok nyelven szóló szellemi mun-
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káról ad nekünk hírt, ott találjuk bokrétába kötve egy rendkívüli ember
életéről és munkásságáról megjelent újabb munkák áttekintését. MURKODie Literatur zum hundertjáhrigen Jubiláum P. J. Safarík's czím alatt
rendkívül elevenen, itt-ott egyenesen huszárosán ismerteti a híres SAFARÍKról születése 100-ik évfordulója alkalmából megjelent irodalmat, egy-egy
értekezésbó'l közöl is sok érdekes dolgot, úgy hogy a csaknem 30 lapra
terjedő' ismertetés elolvasása, ámbár igen tanúságos, egy pillanatig sem
fárasztó. Első helyen és legbehatóbban foglalkozik MUEKO azzal a kitűnő
tanulmánynyal, a melyet JIRECEK KONSZTANTIN, Safarík méltó unokája,
írt nagyapjáról {Safafík mezi Jihoslovany «Safarík a déli szlávok közt»,
Prága, 1895. 144 1., megjelent az Osveta 1895. évf. 5—12. sz.). Eánk
nézve ez az alapos tanulmány azért kiválóan érdekes, mert SAFARÍK első
korszakával foglalkozik, a mikor még itthon, Magyarországban élt és
működött, benne egyebek közt az akkori Újvidék rendkívül érdekes le
írását találjuk. SAFARÍK mindenesetre nagyon sokat köszönhet az újvidéki
tartózkodásnak (az újvidéki szerb gymnasium tanára, egy időben igaz
gatója is volt), de sok csalódás is érte itt, nem csoda tehát, ha keserű
sége néha drasztikus kifejezésekben tör ki, pl. mikor a «kutyafejű» szer
zeteseket és kereskedőket emlegeti. Rendkívül jellemző', hogy SAFARÍK,
a ki 14 évig élt Újvidéken (1819—1833), és a ki a szerb irodalom iránt
annyira érdeklődött és annyit tett a régi szerb irodalom földerítésére,
még Belgrádig sem jutott el! Az igaz, nem a mai vasutas világban élt,
de meg Belgrád sem volt az, a mi ma, a szerb irodalom középpontja.
Mielőtt elhagyjuk JIRECEK érdekes könyvét, hadd álljon itt Safarík jel
lemzésére egy pár nyilatkozata, a melyet MURKO JIRECEK tanulmányából
idéz : Ohne politisches Lében, írja SAFARÍK, sind die Völker Nuüen ; im
Norden ist das Volk nichts, gar nichts oder vielleicht noch tueniger als
nichts. Unter dem 60. Grad wird ein slavisches Athén nie entstehen;
denn ohne Freiheit gibt es kein Athén (562.1.). 1833. decz. 26-ikán ezt
írja: Ich meinerseits schatze den aussterbende?i Lausitzer und den Bul
gár en eben so hoch wie den machtigen Russen, und bemerke mit Bedauern, dass dieRussomanie auch einige Slovaken so sehr ergreift,was zu
nichts Gutem führen kann . . . Wir sind schon ganz in die Russen vernarrt und sehen nicht, dass wir zu Hause zu Grundé gehen und dass sie
sich soviel um uns kümmern wie um den vorjáhrigen Schnee (563.1.)
Más helyen meg azt olvassuk: meinem Herzen ist der arme Russniake
gewiss ebenso viel werth wie der machtige Russe (u. o.). JIRECEK kiváló
munkája után MURKO més; kicsikét hosszabban időzik annál a kötetnél,
a melyben SAFARÍK-nak BoDjANSKij-jal és G-RiGORovic-csal folytatott leve
lezése jelent meg (a kötet 232 lapot foglal magában, nem «1232»!).
MURKO ismertetésén csak az 566. lapon álló részére akarom fölhíni az
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olvasó figyelmét, a hol a tótoknak a csehekkel való irodalmi közösségből
történt kiválásának okairól beszél, és a hol SAFAEÍK egy érdekes nyilat
kozata olvasható, a melyet 1845-ben Prágából t e t t : In Illyrien ist lite
rarisch alles still und todt; dort politisiert, streitet und rauft alles vom
Kind bis zum Greis. Von der serbischen Literatur wissen wir hier nichts,
als ob sie nicht in der Welt wäre.
Ezek után MUEKO gyors tempóban végig megy sok kisebb-nagyobb
dolgozaton, a melyeket lehetetlen névleg is fölemlítenem, csak a Politik
1895. 130. számában, május 12-én megjelent tárczaczikket nevezem meg
külön, mert német nyelven van írva és így tágabb körben hozzáférhető,
írta pedig a már említett nagy tudományú JIEECEK KONSZTANTIN, MUEKO
úgy itél róla, hogy «ein hübsches und erschöpfendes Feuilleton». Külö
nös érdeklődéssel olvassuk azt, a mit MUEKO azokról a czikkekről ír, a
melyek a tótoknál jelentek meg, hiszen SAFAEÍK Ő közülök való. Itt két
intim részlet ragadja meg figyelmünket, SAFAEÍK szülőhelyének érdekes
leírása (571. 1.) és a SAFAEÍK név etymologiája. Az utóbbira vonatkozó
helyet szóról szóra kiírom MUEKO czikkéből: «Zur Etymologie des Na
mens S. stellt er [SKULTETY Slovenské Pohl'ady 1895] eine bemerkens
w e r t e Hypothese auf. Dass derselbe mit dem deutschen «Schaffer»
zusammenhangt, dürfte keinem Zweifel unterliegen, aber wir erfahren,
dass die Aufseher bei Hochöfen, die «slavische» genannt wurden, safari
hiessen; es sei nicht ausgeschlossen, dass ein Vorfahre S.'s so ein sáfár
war.»*) De mind ennél érdekesebb az egész 573. lap, a hol újra szóba
kerül a tótok irodalmi elszakadása a csehektől. Az 574.1. érdekes adatokat
tudunk meg arról, hogy mikép támogatták SAFAEÍK-ot Oroszországból
könyv- és pénzküldeményekkel, hogy a szláv régiségekről szóló korszak
alkotó munkáját megírhassa és kiadhassa. Az 577. laptól kezdve egészen
az 583. 1. közepéig MUEKO azzal a feszült viszonynyal foglalkozik, a mely
SAFAEÍK és KOPITAE, e két nagy tudós közt fönforgott és annyi árnyékot

*) Valaki hajlandó lehetne a tót sáfár szót a magyar sáfár-hói szár
maztatni. Az egyenlő jelentés (a fönt említett specialis jelentést is meg
találjuk a magyarban, 1. NySz. koh-sáfár «hüttenmeister, hüttenaufseher»)
meg a szó hangtani alakja is (*sáfár-ból is sáfár lett volna, mert két hosszú
hangzó tót szóban nem szokott egymásra következni, az -ár képző pedig
mindig hosszú) e magyarázat lehetősége mellett bizonyítanak. De ha meg
fontoljuk, hogy a német nyelv a tót nyelvben sokkal régibb és mélyebb
nyomot hagyott, mint a magyar, és hogy más szláv nyelvekben is meg
találjuk az ófn. scaffáre «Schaffer» mását (cs. sáfár, 1. szafarz, kis ós fehér
orosz safar, szlovén safar) valószínűbbnek fogjuk találni a némettől való
átvételt.
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vet a fejlődésben levő szláv philologiára, hogy VOLF -— igaz, szörnyű
túlzással és semmivel sem igazolható általánosítással —, mikor a szla
visták tudományos működéséről kellene beszélnie, csak «alattomban
működő gyarló irígykedésüket» tartja említésre móltónak (NyK 25:
246). E fejezet után már csak másfél lapig tart MURKO érdekes értekezése,
de e pár sorban is sok talpra esett megjegyzést találunk, mégis vissza
kell arra térnem, a mivel kezdtem : MURKO nagyon elevenen ír, de nem
mindig elég higgadtan, azért bár mennyire is ajánlhatom érdekes czikkének elolvasását mindenkinek, a ki SAFARÍK kimagasló személye iránt
érdeklődik, figyelmébe ajánlom az olvasónak JAGic-nak a czikk végén
tett következő megjegyzését: Eine allseitige Wurdigung jener denkivürdigen Zeit und Menschen ist heute kaum noch möglich: daher abweichende
Ansichten. Ich möchte nur auf das BedenklicJie hinweisen, ivenn man
vereinzelte briefliche Aeusserungen rerallgemeinert, um sie als Charakterzüge zu verwerthen. (584 1.)
ASBÓTH OSZKÁR.
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Kisebb közlések.
Indogermán eredetű-e a Volga folyónak legrégibb ismeretes
mordvin neve ? SCHRADEK 0. azon véleményének támogatására, hogy
az indogermánok közös őshazájának a Volga folyó partjai tekintendők,
«Sprachvergleichung und Urgeschichte» czímtí jeles munkájában (2. ki,
adás 633 1.) többi közt fölhozza az említett folyó mordvin nevét: RauBawa (a melylyel egyeztetendő a régi görög íróknál, legelőbb PTOLEMAEUs-nál használt 'Pá < *\Pa - la). Ez SCHRADER szerint átvétele egy
ősindogermán *srává«folyón szónak, mely a szanszkrit srava, srdva, görög
porj (+srová), litv. srove szóban található meg. «Gerade diejenigen indog.
Völker, von denen eventuell eine spátere Entlehnung in das Finnische
(Mordvinische) hátte ausgehen können, die Slaven und Iranier zeigen
•ein entsprechendes Wort für «Fluss» (nur altsl. ostrovü «Insel») nicht.
Der hier vorliegende Entwickelungsgang ist demnach folgender: Die
Indogermanen benannten den gewaltigsten Fluss ihrer Heimat *srává,
d. i. «Strom». Diese Bezeichnung blieb auch nach ihrem Abzug an dem
Flusse haften, weil sie von den an seinen Ufern vielleicht südlich weiter
vordringenden Finnen in der ihrer Sprache conformen Grestaltung Piaivá
übernommen wurde. Von hier lernten sie die Griechen kennen.»
Ezen következtetés ellenében legelőször is azt jegyezhetjük meg,
hogy az illető szónak az iráni nyelvekben elő nem fordulása még nem
jogosít föl arra, hogy ama mordvin szót ScHRADER-ral együtt az indo
germán alapnyelvből átvettnek tartsuk. A mordvinban van néhány
olyan jövevényszó, a mely hangalakjára nézve teljesen megegyezik az
illető szanszkrit szóval, de annyira eltér a megfelelő zend vagy ó-perzsa
szó alakjától, hogy az utóbbi semmiképen sem tartható az eredetijének,
pl. erza azoro, moksa azdr «úr», szanszkrit asura, zend ahura, ó-perzsa
aura; de ezen az alapon még nem szabad azokat az indo-iráni, legkevésbbé az indogermán alapnyelvből származtatni, kivált ha az illető
szó meg nem található a többi finn-ugor nyelvekben. Kétségtelen, hogy
a mordvinban s más finn-ugor nyelvekben előforduló indo-iráni szavak
tekintélyes része a mostani déli Oroszország síkságain még aránylag késő
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időkben is tanyázott népek nyelvéből származik, melynek hangtani
közelebbi mivoltáról általában más alapos ismeretünk nincs, mint a
mennyi ezen jövevényszavak révén juthat tudomásunkra. Az a tény,
hogy néhány jövevényszó a szanszkrit, nem pedig a zend alakkal egyez
tethető, azt a következtetést is megengedi, hogy az említett indo-iráni
származású népek nyelve külön ág volt, mely ép úgy, mint a szanszkrit,
föntartott valamely hangot vagy szót, mely az iráni nyelvekben meg
változott, illetőleg eltűnt.
Továbbá pedig a ScHRADER-féle szóegyeztetés, noha hangtani szem
pontból helyesíthető, még sem annyira biztos, hogy annak az alapján
valamilyen őstörténeti következtetést lehetne vonni. SCHRADER azt hiszi,
hogy a mordvin Ilau szónak nincs megfelelője a rokon nyelvekben ; s
valóban, a mennyire tudjuk, olyan nem is található az eddigi irodalom
ban. Mégis a mordvin szó (erza Rav, Ravo «Volga»; moksa rava, gen.
-art «folyó») hangalakra nézve teljesen egyező a következő finn szóval
(vokálisok közötti finn p = mordv. v, vö. finn sepa — erza sive, moksa
siva): finn rapa «faex polentae decoctae, fimus, csenum in viis, fragile
et putrescens quid»; karj., aun. rapa id.; észt raha «moor, hochmoor;
tráber; morsch, briichig»; lív raha ma «lockerer boden», rabdd pl.
«tráber», mely a lappban is megvan, de itt valószínűleg a finnből átvett
jövevényszó: lapp rappe «ccenum existens in loco, quem homines vei
pecudes saepe calcant»; a jelentést illetőleg pedig megjegyzendő, hogy
a «mocsár» és a «folyós fogalmak csakugyan váltakoznak mind a finn
ugor, mind az indogermán nyelvekben, vö. finn neva «mocsár» s egyúttal
folyó-név is, észt nova «csatorna»; német aue — kfn. ouwe ostrom,
wasserreiches wiesenland»; ném. bach — orosz bagnó, lengyel bagno,
cseh bahno «mocsár». A rawa szó a moksa dialektusban, a mint fönt
említettük, még általában «folyót» jelent (de most már elavult szó, a
mely helyett rendesen a l'dj szót használják); az erzáknál nomen proprium lett belőle, ép úgy mint a finneknél Neva, és a Tambovi kormány
zóságban lakó erzáknál a Jov (Moksa) folyónak a" neve = finn joki
«folyó».
Megemlítjük még, hogy a finn szó hangalakra nézve közel áll az
ó norvég draf szóhoz (jelentése «hulladék, morzsalék». FRITZNER, Ordbog
over det gamle norske Sprog, 2. kiadás: «Affald, Smuller, St©v»), mely
nek germán alapalakjául KLUGE szerint (Etymologisches Wörterbuch
der deutschen Sprache s. v. Treber, vö. NOREEN, Altisl. und altnorw.
Grammatik, 2. kiadás 143 1.) drabaz tekintendő; de ha megengednénk
is, hogy a germán szó némileg hatott a finn szó jelentésére, mégis az
utóbbit egészben véve átvételnek nem tarthatjuk.
A többi rokon nyelvekben teljes biztossággal nem mutathatjuk ki
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a szó megfelelőjét. Eá lehet utalni a cseremisz ru «seprŐ» szóra (az ex
plozívának eltűnésére nézve vö. cser. sü = finn sepá; a cser. u meg
felel, noha ritkán, egy finn és mordvin a-nak, pl. cser. puro = finn
para-s, mordv. paro, pára), de amaz lehet finn rupa «seprő» is.
PAASONEN HENEIK.

Iromba. MELICH NyK. 26 :372—374.1. igen érdekesen és elmésen
magyarázza az iromba «tarka» tájszót. MELICH a tót jaraby-hól indul
ki, a mely szintén tarkát jelent. Azt helyesen mondja, hogy ajeraby
alak, a melyet BANKÉ cseh szótárában tótnak mond, nem lehet tót, már
az f is mutatja, hogy csak cseh lehetne. De a csehben nem járatos a
szó, KOTT nagy cseh szótárában csak a tót PALKovicH-ból idézi, ennél
fogva ez nem tekinthető semmi egyébnek mint cseh ruhába öltöztetett
tót szónak, tehát teljesen értéktelen. MELICH joggal mellőzi a +jeraby
alakot és csakis a tót jaraby-bó\ indul ki. Éles kombináló tehetségét
dicséri, hogy a magyar iromba és tót jaraby közt összefüggést látott,
helyes úton is indul, és egy kis helyreigazítással a tőle mutatott úton
az iromba szó teljes megfejtéséhez jutunk. MELICH helyesen mondja,
hogy «a t. jaraby melléknév visszavezethető egy óbolg. jar^brb alakra»,
de ha így folytatja: «melyről MiKLOsiCH-nál ezt olvashatjuk: jarfirb
(mint főnév) scheint eig. ,etwas buntes' zu bedeuten . . . (Vergl. Gramm.
I. 2 56.)', már téved, mert MIKLOSICH egyáltalában nem is szól jarebia.
szóról, hanem jarfbb (jerh-rel és nem jert-rel!) főnévről, a mely «perdix»-et jelent, de származása szerint valószínűleg eredetileg azt jelen
tette, hogy tarkás (állat, madár). Ezt a jarpbh főnevet igenis szabad
egy föltehető, de ki nem mutatható +jar£brb «tarka* melléknévből szár
maztatni és ennek a tót jaraby szépen megfelelne (az ószlovén £-nek a
felel meg a tótban). Ebből a helyesen föltett *jar$bi,-bc>\ magyarázza
MELICH a mi iromba szavunkat. Nem mondja ugyan sehol sem határo
zottan meg, hogy ennek a *jar<íb'b szónak mi lett volna első magyar
megfelelője, de talán nem tévedek, ha *járemb alakot tételezek föl ki
induló pontul. Igaz, hogy a hol a szókezdő i- magyarázatával foglal
kozik, látszólag +jaremb alakból indul ki, de ez lehet puszta látszat is,
mert ezen szavai: «hiányzik az összekötő kapocs a j a > e :> t közt»
úgy is érthetők, hogy hiányzik a kapocs a szláv ja és a magyarban mu
tatkozó (és e-ből magyarázható) í közt (Kisújszállásról iromba alak van
közölve hosszú i'-vel). Minthogy MELICH is jól tudja, hogy az ószlovén
a-val szemben rendesen a-t és nem a-t találunk a magyarban, azt hiszen
jogosan tulaj donithatomMELiCH-nek azt a véleményt,hogy*jarf&rb-nek első
sorban *járemb felelt volna meg. Ha innen a mai iromba alakhoz aka
runk jutni, meg kell a szóvégén hangzó -a-t magyaráznunk, az em helyén
található om-ot és a szókezdő i-t.
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A szó végén mutatkozó -a magyarázata ismeretes, ^jareb^ nőnemű
alakja *jarpba, köznemű alakja *jarpbo volna, mindkettőből könnyen
magyarázható egy magyar *járemba alak (v. ö. a néma,drága, tompa stb.).
Az em-ből lett om magyarázatánál nagyon megboszúlta magát az
a csekélynek látszó mulasztás, hogy MELICH nem konstruálta azt a ma
gyar alakot, a mely az előttünk jól ismert hangtörvények szerint első
sorban megfelelhetett az ószlovén *jarpbi> alaknak, mert ha ennek testet
ad, ha kiírja a +járemb (vagy nem bánom akár a *jaremb), illetőleg a
*járemba (vagy ±jaremba) alakot, aligha keresett volna messze magya
rázatot az o megfejtésére, egyszerű hangzóilleszkedést látott volna benne.
De MELICH arra, úgy látszik, ennél a pontnál nem is gondolt, hogy a
szókezdő i- helyén az ő föltevése szerint eredetileg já- (vágyja-) állott,
hanem az i-t mindjárt anticipálta és Hremba alakból indult ki! «Sze
rintem, mondja azután, az *iremba > iromba hangváltozásnak az ana
lógia az oka és a goromba {grqbh), otromba (traba Nyr. XI.) ráhatásából
magyarázandó.)) Ezt még valahogy meg lehetne érteni, ha a goromba
szó mellett az otromba melléknévre hivatkozott volna, de nem en*e
hivatkozott, hanem, a mint a zárjelben mellé iktatott«{traba Nyr. XI.)»ból látható, egy főnévre, arra a titokzatos, csak DANKOvszKY-ból ismeretes
otromba «Elephanfcenrüssel» főnévre (1. Nyr. 11 : 361). Ez az «Elephantenrüssel)) megtréfálta BALASSÁ-t is, a ki szintén egészen komolyan magya
rázza a Tüzetes Magyar Nyelvtan 1: 172. 1. a magyar otromba szót az
ószl. traba-bó\, mikor pedig ez utóbbi «csövet, trombitát» jelent, úgy
hogy egy «Elephantenrüssel»-t még csak lehet belőle csinálni, de
«plump»-ot sehogy sem. MIKLOSICH nem is gondol a magyar mellék
névre, mikor az otromba szót szláv eredetűnek mondja, másrészt bizo
nyosan sem MELICH, sem BALASSA nem gondoltak másra, mint épen csak
a melléknévre, de akkor az ószlovén trqbava, való hivatkozás nincs
helyén. De ettől a félreértéstől egészen el akarok tekinteni, az em-nek
om-niá való átmenetelének magyarázata úgy is igen gyenge lábon áll, a
mi azonban a dolog lényegére nézve teljesen közömbös, mert hiszen az
o magyarázata, MELICH kiinduló pontját elfogadva, a legkisebb nehéz
séget sem okoz.
Hátra van a szókezdő i- magyarázata, a mely nyilvánvalóvá teszi,
hogy a kiinduló pont helytelen. Alig kezdi MELICH ez i- magyarázatát,
már megint egy kis félreértésbe esik. «Tóvedés pl., mondja MELICH, azt
hinni, hogy az északi szerb jircha átvétele a magyar irha (KOVÁCS, Latin
elemek), mert a szerbből VuK-nál csak ira, \ra ,gegerbte Schafshaut,
pellis ovilla depilis' alak van igazolva.* MELICH tudhatta, hogy a tudo
mányban egyáltalában nem szokás é s z a k i s z e r b r ő l szólani, köte
lessége lett volna tehát, utána nézni, mi is lehet az a titokzatos é s z a k i
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s z e r b . Ha megnézi azt a forrást, a melyre KOVÁCS hivatkozik, nyom
ban megtalálta volna a talány nyitját: MIKLOSICH ,Die Fremdwörter in
den slavischen Sprachen' ez. értekezésében az írh czikkben egy «oserb.
Hrchay található, a mi annyi mint o b e r s e r b i s c h , azaz felső lauziczi
szerb jircha! Hogy KOVÁCS abból é s z a k i s z e r b - e t csinált, az, ha
ugyan tudta, hogy mit csinál! — így volna magyarázható, hogy a tőlünk
délre fekvő szerbektől a velük semmi közelebbi rokonságban nem álló,
tőlünk északra fekvő lauziczi szerbeket úgy akarta megkülönböztetni,
hogy Őket é s z a k i s z e r b - e k n e k nevezte. Ha ez félreértésre nem ad
hatna okot, e terminológia ellen nem lehetne semmi kifogást tennünk.
De hagyjuk ezt most és nézzük MELICH hogy magyarázza a szókezdő i-t.
MELICH a Kisújszállásról hosszú t'-vel közölt iromba alakról, a
mely az írott «pictus» szóhoz való közeledésből könnyen magyarázható,
azt tartja, hogy «eredetibb* és hogy í-je «csakis egy jí-bő\ fejlődhetett.*
De eredményhez így sem jut és sok hiábavaló kísérlet után végre is
kénytelen kijelenteni: «A hangtani változást nehéz magyaráznunk,
mert hiányzik az összekötő kapocs ja > é > í közt.» Ezért mondom
már fönt, hogy a kiinduló pont helytelen. Mind e legyőzhetetlen nehéz
ségeket kikerüljük, ha nem *jwffy&, hanem jereb'h alakból indulunk ki.
Ennek *jeremba felelt volna meg a magyarban, a melyből beretva: bo
rotva, cseresdya (Gömör m. 1. MTsz. v. ö. ószl. creslo): csoroszlya [ószl.
vecerja: vacsora^ -féle hangzóilleszkedéssel *joromba lehetett, ebből
pedig iromba előttünk jól ismert hangtani fejlődés következtében kelet
kezhetett (Tüzetes Magyar Nyelvtan 1:100. 1. únkdbb töve egy a, jó
szóéval v. ö. ionkab Kaz. Weszpr. c » , <nktat. . . v. ö. iochtatnia HB.»,
nirgalom v. ö. iorgossun HB.») így tehát minden a lehető legegyszerűbb
módon magyarázható, csak igazolnom kell még, hogy tényleg szabad
•^jereb'h alakból is kiindulnunk.
Hogy a tót jaraby ép ugy lehet eredeti *jerebij mint ^-jareb^b, az
már MELICH fejtegetéséből is kitűnik, hiszen eredeti je- akárhányszor
ja-vá válik a tót nyelvben. De azt a szókezdő je-t valóban meg is talál
juk több szláv nyelvben, még pedig, a mi fontos, olyan nyelvekben, a>
melyekben ja-ból nem lesz Je. Azt a «tarkás» madarat, a foglyot mind
járt az ószlovén források is nemcsak jareM, hanem jerebi-n&k is híjják,.
a horvát-szerbben jerebica váltakozik jarebica-wsd, a szlovénben jereb és
jerebica a rendesen használt alakok. Nem jöhet tekintetbe a bolgár jere
bica, mert mellette jarebica-t is találunk, ja pedig magas hangzó előtt
egyes vidéken je-vé válik. De igenis tekintetbe kell vennünk a kisorosz
alakokat. Oroszul rjabka-nak híjják a foglyot, de a kisoroszban orjabka
alakot találunk. Az orosz rjabok a rokon «császármadár*>, «tetrao bonasia*
neve, a kisoroszban e helyett orjabok-ot találunk. Az ószlovén jer^frb-nek
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kisorosz orjabí felelne meg, a mely egy a XVI. században írt codexben
található többes orjabi-böl ki is következtethető.*) Tudva azt, hogy
szókezdője- az oroszban is j a - maradt, szókezdő jg-ből azonban az orosz
ban rendesen o lett (ószl. jezero: or. ozero, ószl. jeleni: or. ölem, ószl.
jedinű: or. odin), ebből az orjábi-bó\ és más még most is élő kis
orosz alakokból egy eredeti *jerebi> melléknévre (szókezdő je-vel)
szabad következtetnünk. Ennek a *jerfib'b melléknévnek megfelelne
kisorosz *orjab. Ezt ugyan nem találni, de az orosz rjab «tarka», a
mely a föltehető *orjab-hoz szakasztott úgy viszonylik, mint nagy
orosz rjabka (tarka madár:) fogoly más, kisorosz orjabka-hoz, vagy
mint rjabok: orjabok-hoz, és a tarka állatot meg tarka levelű fát jelentő
o-n kezdődő származékok a kisoroszban (1. MIKL. Et. Wb. a rembü czikket)
kétségtelenné teszik, hogy szabad egy ilyen *orjab melléknevet föl
tennünk. Orosz *orjab-nak pedig csak ószl. *jerpbi> és nem *jarpbrb
felel meg.
így tehát több úton is eljuthatunk ahhoz a *jerfb'i> alakhoz, a
melyből iromba szavunk, a mint láttuk, könnyen magyarázható.
Csak most, czikkecském legvégén térek rá arra a kérdésre, a melylyel MELICH fölszólalását kezdte: ón is azt tartom,hogy az iromba szónak,
ámbár egyetlen egy régibb adatot sem ismerünk (GVADÁNYI Falusi nótá
riusában találjuk először), igen régi átvételnek kell lennie, bizonyítja ezt
az a körülmény, hogy benne a szláv orrhangzó tükröződik. MELICH haj
landónak látszik a szó földrajzi elterjedéséből is valami következtetést
vonni, ámbár egyelőre még tartózkodik tőle. Mielőtt ezt tenné, minden
esetre jó lesz a Nyelvőr olvasóihoz kérdést intézni, nem ismerik-e más
vidéken is a szót, nem találták-e más írónál is, mint GvADÁNYi-nál. Hogy
nyelvkincsünk még nincs kellően átkutatva, kimutatva, hogy különösen
a tájszók elterjedéséről egészen pontos följegyzéseink még nincsenek, ki
kételkednék abban? MELICH «esetleg messzebb menő következtetéseket* •
említ, én azonban nem ajánlhatok neki elég messze menő óvatosságot
Mert ha mindjárt sikerül is neki egészen kétségtelenül megállapítani
hogy ma az iromba szót csak egy bizonyos területen ismerik, abból
semmikép sem lehetne biztos következtetést arra vonni, hogy régebben
is csak ezen a területen volt használatos. MELICH, az igaz, «több egybe
hangzó vallomás»-ra hivatkozik. Erre nem mondhatok egyebet, mint
hogy kíváncsian várom későbbre igért további fejtegetéseit. Annyi bizo*) L. VOSTOKOV Slovari cerkovno-slavjanskago jazyka ez. szótárában
ugyan orjabü alakot tesz föl, de ép olyan joggal szabad az egyes nonrinatívii8t orjabi-nak írnunk; az egyetlen hely, a hol a szó előfordul, nem dönti
el a kérdést. A rövid idézetből is látni, hogy a codex kisorosz.
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nyos, hogy megint sikerült egy érdekes szót napvilágra hozni és úgy
megvilágítani, hogy méltán figyelemmel fogja most már több szem ki
sérni — hát ha így új nyomokra akadunk!
ASBÓTH OSZKÁR.

P á r é . MELicHnek a czímbeli szóra vonatkozó fejtegetése tetsze
tős, de mégsem annyira biztos, hogy benne föltétlenül meg lehetne
nyugodnunk. Szolgáljanak erre nézve bizonyítékul s némi kiegészítésül
is a következők.
M. a PÁzMÁNYnál előforduló fár e-t a kfn. váré, vár szóval egyez
teti, melynek jelentése : csel, leskelődés, ravaszság, baj. Mindjárt feltűnik,
hogy ezen egyeztetésben hiányzik az alaki megegyezés bizonyítása,
mert nincs megmagyarázva, hogy a végső" hang (e), mely — m i n t a
példán is látszik — már a kfn. szóban tünékeny hang volt, hogyan
maradhatott meg, sőt mi több, hogyan lett a magyarban hosszúvá (é).
A kfn. alaknak ilyetén egyszerű szembeállítása a magyarral még akkor
sem volna kielégítő, ha a két szó jelentése előttünk világos és teljesen
azonos volna. De hisz a magyar szónak még a jelentésével se vagyunk
teljesen tisztában, az idegenből meg csak akkor következtethetnÖk némi
biztossággal, ha az alaki megegyezés ellen semmi nehézség fön nem
forogna, pedig — a mint az alábbiakból kitűnik — a végső hangon kívül
még más ilyen nehézség is van.
Ha azonban az e hangot illető kételkedésem netalán alaptalan
volna, még mindig van egy nehézség, a mely a kfn. alakkal való rokon
ságot veszélyezteti. M. a kérdéses szó magyarázatában teljesen mellőzte
a történeti szempontot s a népnyelvi adatokat kivéve ügyet sem vet
arra, vájjon e szó a nyelvtörténet folyamán milyen alakban s milyen
értelemben volt járatos. Erre nézve kiegészítésül a következőket
közölhetem.
A PÁZMÁNY használta faréra fogni kifejezést KRESZNERICS Szótára
I. 150. lapján említi s egyszersmind utal SZABÓ DÁviora, Sz. D. jel
alatt. SZABÓ DÁvionál volna tehát a/áre-ra vonatkozó legrégibb adat,
de Kisded Szótárának egyik kiadásában sem sikerült megtalálnom s így
csak másod kézből következtethetjük, hogy Sz. D. e kifejezést valahol
használta (1. alább a CZTJCZOR-FOGARASI Szótárából vett idézetet) s ugyan
oly értelemben ós alakban, mint KRESZNERICS és a többi szótárírók.
A legközelebbi adat ezután SÁNDOR IsTvÁNnak «A magyar-deák szókönyv
hez •) írt Toldalékában (Bécs 1808.) a 83. lapon fordul elő: faréra fogni.
In quaestionem vocare, cogere ad respondendum. KRESZNERICS Szótárának
fönt említett helyén majdnem szó szerint ugyanazt olvashatjuk, a mit
SÁNDOR IsTvÁNnál -.faréra fogja. In quaestionem vocat, cogit ad respon
dendum. Az újabb szótárírók közül CZUCZOR FOGARASI és BALLAGI említik
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fel e kifejezést. Az eló'bbi Szótára I I . 606. lapján következőkép magya
rázza a farét: «Faré, (far-é) fn. tt.faré-t.,Fartat'
szóval közös far szár
mazéka, a. m. fartatás ; elé fordul SZABÓ DÁvnmál: faréra fogja = kér
dőre veszi.» BALLÁGinál «A magyar nyelv teljes szótára* I. 351. lapján
ismét a következőket olvassuk '.faré, fn. 1. fartatás, kérdezősködés,
faréra vonni, a. m. kikérdezni; faréra fogja, kérdőre veszi; 2. 1. Faredv.
Az itt elősorolt adatokból a következő tényeket állapíthatjuk
meg. Először: a faréra fogni kifejezés értelme SZABÓ DÁviDtól kezdve
valamennyi szótárírónál a. m. vallatóra fogni, kérdőre vonni, faggatni;
a faré jelentése tehát ezek szerint '.faggatás, vallatás, firtatás. És ebben
annál inkább megnyugodhatunk, mert PÁZMÁNY Kalauzának legutolsó
(1766) kiadása után alig két évtizeddel, a mikor SZABÓ DÁviDnak többször
emlegetett Szótára keletkezett, még elég jól érezhették a faréra fogni
kifejezésben a faré jelentését. Másodszor: PÁZMÁNY Kalauzának 1623.,
1637. és 1766. kiadásaiban a faré szó első tagja hosszú ugyan (faré),
de a fönt idézett összes szótárírók kivétel nélkül mind rövid előtaggal
írják: faréra fogni, s az újabbak értelmileg is jól megkülönböztetik a
faré (baj, veszedelem, nyomorúság, tréfa, bolondság) szótól. Vagy azt
kell tehát föltennünk, hogy PÁzMÁNYnál sajtóhiba van — a mint hogy
van is elég — ; vagy azt, hogy az Összes szótárírók egész máig mind
rosszul írták ki PÁZMÁNY kérdéses helyét, a mit ugyancsak nehéz dolog
lenne bebizonyítanunk.
í m e tehát a történeti szempont figyelembe vétele mellett azt lát
juk, hogy a mi faré szavunk teljesen ellentéte a kfn. váré, vár alaknak.
Ennek első tagjában a hangzó hosszú, második tagjában rövid, sőt
tünékeny; ellenben a magyar szónak az első tagja rövid s a másodika
hosszú. Ily ellentétek mellett pedig alig lehet a két szó között egyez
tetésről szó, s első sorban is azt kellene eldöntenünk, vájjon kérdéses
szavunk faré-e, vagy faré. Igaz ugyan, hogy az eddig mondottakból
MELICH magyarázatára vonatkozólag csakis tagadólagos eredményt
vonhatunk, de nem is az volt czélom, hogy új egyeztetést próbáljak
meg, hanem hogy rámutassak némely nehézségekre, a melyeknek elhárí
tása és megfejtése nélkül a kérdéses szó eredetének megállapítása na
gyon is kétséges.
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