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.
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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.)
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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.
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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.

majd
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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
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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

AZ EGYHÁZI SZLÁV NYELV HAZÁJA.

25

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.

26

VOLF GYOEÖY.

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-

AZ EGYHÁZI SZLÁV NYELV HAZÁJA.

27

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.

Grammatik

(Archív / . _
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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.)
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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*

36

VOLF GYÖRGY.

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
)
')
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 .

cap. V.

AZ EGYHÁZI SZLÁV NYELV HAZÁJA.

43

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.

44

VOLF GYÖRGY.

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.
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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

3

)
)
8
)
4
)
5
)
6
)
2

U.
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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.
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