Magyar o — szláv o.
(Befejező közlemény.)
A tótok után hadd kérdezzük meg az erdélyi szászoktól, hogy
mikép hallják ők a magyar o-t. SZINNYEI ugyan ő róluk sem tesz említést,
de hiszen elég rég óta laknak a mi országunkban, és nyelvükben is e
hosszú együttélésnek elég nyomát találjuk, hogy méltán kiváncsiak
lehetünk rá, vájjon ők tudnak-e valamit a magyar o-nak u felé hajló
hangzásáról. A szászok tanúsága ránk nézve annál érdekesebb, mert
SBTÁLÁ épen német nyelven írt czikkben állította, hogy a magyar o idegen
fülnek csaknem úgy hangzik, mint u, és így könnyen azt a talán téves
hitet támaszthatta olvasójában, hogy a német fülnek is M-nak tetszhetik
a magyar o. Az erdélyi szászok azonban mintha nem tudnának semmit
sem erről. Igaz, el-elvétve M-t találunk náluk a magyar o-val szemben, de
olyannyira elenyésző kicsi ez esetek száma, hogy merészség volna ezekből
azt a következtetést levonni, hogy a magyar o-t u-n&k hallja a szász, mikor
annyi meg annyi o-t találunk a szász nyelvjárásokban magyar o helyén.
JACOBI már egy ízben idézett Magyarische Lehnworte im SiebenbürgischSachsischen czímű nagy szorgalommal készült értekezésében mindössze
4 szót találtam, a hol magyar o-nak szász u látszik megfelelni. Az esetek
részletes méltatásába alig is szükséges bocsátkozni. A bugdl boglya ter
mészetesen ép úgy magyarázandó, mint a tót bugl'a, hiszen búgja alak
a magyarok közt is él épen a szászok tőszomszédságában. Hasonló eset
nek látszhatik JACOBI előadása szerint a duhdt, duhut, a mely mellett
azonban dohot is járja, JACOBI t. i. egy magyar duhutt alakot idéz BánfyHunyadról. De ez tollhiba, a Nyelvőr idézett helyén (1(3: 23) dohott áll
csak úgy mint az új Tájszótárban is. Másrészt a szász szó magyar eredete
nem kétségtelen, hiszen az oláh is dohot-iaak mondja a szekérkenőcsöt.
Érdekes a mon'&sch, mundsch «Hengst, Zugstier» szó, a melyben o és u
váltakozik és a mely a magyar monyas-hól lett. Végre ott találjuk még
a tschurdá szót is, a mely azonban ép úgy lehet az oláh ciurdd (olv.
csurde) mása. A szász faluban mindig oláh vagy oláh czigány a pásztor,
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ez pedig ciurda-nak nevezi a nyájat. A szó különben is csak Segesvárt
használatos egészen speciális jelentéssel: «scherz- und spottweise ein
Menschenhaufe (Schássburg)».
Nézzük ezekkel szemben azokat a szókat, a melyekben az o meg
maradt o-nak: bogár, boglárcher boglárvirág, boitosch (bojtos-hói) «Quaste,
bojt, bolond, bordboichdr több. sz. baraboly, borkút, borvísz, botschkor,
dobdsch «kurz und dick; subst. ein dicker, plumper, láppischer Eerl
(a m. dobos-ból), gabonásch gabonás-tár, hombár, homvet, horgdsch,
horgasch «eine ungarische Silbermünze», jobáf jobbágy, koma, komé
koma, komonddr Liebhaber (!), konf, korhal, kopaz, kopó, korbátsch,
kortsch, kotrásdn, kotoráldn kotorászni (a kottern igét az erdélyi szászok
tól ugyanabban a jelentésben akkor is sűrűn hallani, ha az irodalmi
nyelven beszélnek), lotschdn locsolni, pokőrétchi, bokrítchen bokréta,
pofa, rogosz, romlich könnyen romló, rősch rovás, szolgabíró, tok «Düte»,
toparikdn tor, tornáz tornácz, trof, tschonkich csonka, tschorbich csorba.
Hozzá jönnek még a lónevek Bátor és Tschinos, és az ökörnevek Jámbor
és Tschonka.
Áttérek most már az oláh nyelvre, de előre kijelentem, hogy ezt
csak azért teszem, hogy ne tűnjék úgy föl a dolog, mintha kitérnék egy
kérdés elől, a melyet SZINNYEI fölvetett, és azért, hogy az anyag össze
állításával talán rábírjak valakit, a ki ért a dologhoz, hogy világítsa meg
nekünk az előttünk nem elég világos tényeket. SZINNYEI a következő
esetekre hivatkozik: birtuk, birtukus, cukur csokor, curds csorda, fugU
fogoly (madár), Ukstus lakatos, tajug tályog, ultoan oltovány, /urduim,
furdid'is forduló, fordulás, kusuröu koszorú. Ezek után még egy nagyon
is helyén levő stb.-t tesz. Lejjebb pedig még a cukur czukor szót említi.
Egy dolog a figyelmes olvasónak talán már e kevés adatoknál is föltűnt,
az t. i., hogy az oláh ajakra vett magyar szó jóval erősebb változásnak
van kitéve, mint mondjuk pl. a szerb vagy tót ajaktól eitett magyar szó.
A majdan még fölhozandó példák bizonyosan mind jobban azt a benyo
mást fogják az oláh nyelvet nem ismerő olvasóban is kelteni, hogy egy
általában bajos dolog az oláh nyelvből biztos következtetést akarni vonni
a magyar hangoknak akár kiejtéséi-e, akár az oláh fülre való hatására.
Vagy valóban azt higyjük, hogy a forduló az oláhnak furdulsu-nak
hangzik, hogy a fordulds-t furduVis-nek
hallja, a lakatos szót pedig
lökütus-nak ? Ha pedig nem hiszszük el pl. azt, hogy & fordulás szónak
az -ás végzete az oláh fülnek -is-nek hangzik, szabad-e vakon elhinnünk,
hogy a birtokos szó -os végzete -ws-nak hangzott neki. Nem kell-e min
denek előtt azt a kérdést felvetnünk, mikép tükröződik a magyar o ren
desen az oláh nyelvben és ha azt tapasztaljuk, hogy rendesen bizony
nem M-val tükröződik, nem kell-e tovább azt kérdeznünk, a ritkább u
NYKLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVJI.
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nem sajátságos oláh hangtörvények hatásából magyarázható-e ? Ha én
nem is tudok az utóbbi kérdésre szabatosan megfelelni, mégis erősen
kételkedem abban az állításban, hogy az oláhok a magyar o-t w-nak
hallják, mikor azt tapasztalom, hogy legalább 2 annyi esetben egészen
határozottan o-nak hallották, mint a hány esetben egy még magyará
zatra szoruló u mutatkozik az oláh nyelvben. Kiinduló pontúi elfogadom
ALEXICS Magyar elemek az oláh nyelvben czímű értekezését (Nyr. 16. és
17. köt.), a melyre SZINNXEI hivatkozik, és összeállítom belőle mindenek
előtt azokat az eseteket, a melyekben az oláh nyelvben is o-t találunk,
Minthogy itt nagyon sok esetről van szó, a szókat könnyebb ellenőrzés
kedvéért sor szerint számozom.
1. aprobdluesk aprobál, 2. baraboj baraboly, 3. barson, 4. bobos
«fleekig, bunt»: m. babos, 5. bogjá boglya, 6. boglár, 7. bojtár, 8. bokor
9. bolénd bolond, 10. boncai'esk «tép, marczangol»: m. bonezol, 11. borkan,
«cruche»: m. borkanna, 12. bornáu bornyú, 13. borostán boroszlán, 14.
borviz, 15. borzos, 16. bosorkaje boszorkány, 17. éontos csontos (a cantá
alatt keresendő!), 18. copor csoport, 19. corgáesk, coroesk csorog, 20.
coroslan csoroszlya, 21. dehod' dehogy, 22. dóba dob, 23. dolgozeslc dol
gozik, 24. dolmana dolmány, 25. d'alog gyalog, 26. fat'ol, 27. jásol'esk
faszol, 28. fodra fodor, 29. fogas^(ruha) fogas, 30. fojtás (puska) fojtás,
31. font, 32. fordstau forrasztó, 33. forástuesk, 34. forditáu fordító (fa),
35. forgac, 36. forgau forgó, 37. forspont, SS.fortej fortély, 39. liangos
«nagy szájú ember»: m. hangos, 40. hivotolnok, 41. holdd hold (fold),
42. honvjed honvéd, 43. horkoVesk horkol, 44. jobaé jobbágy, 4-5. kipor
kőpor, 46. kocija kocsi, 47. kocdne (többes sz.) kocsonya, 48. komed'ies,
komid'ies komédiás, 49. komenddVesk komendál, 50. konc koncz (papiros),
51. konc (hús) koncz, 52. kondás, 53. kontrdkfus kontraktus, 54. koúhá
konyha, 55. koparsdu, kopérs'du koporsó, 56. kopdu kopó, 57. kopos kopasz.
58. koré korcs, 59. korcie «schrot oder kellerleiter»: m. korcsolya, 60. korbac korbács, 61. korhel, korhej, 62. korláta, korlat, 63. kormán «kormány
vas vagy régebben fa, mely a fölhasított barázdát leborítja», 64. kormán
«kormány: gubernium», 65. kovás kovász, 66. lábosa lábos, 67. lámpán,
lompáu lopó (tök), 68. liliom, 69. locoláu locsoló, 70. majos, majesmájos
(hurka), 71. misarás, misaros mészáros, 72. mahmbirdu (talán sajtóhiba
molombiráu helyett, mert mituesk után áll, következik rá:) 73. molomester malommester, 74. morddj mordály, 75. moéerj, mozarj mozsár,
76. nőtáras, notares, nőtáros, notarus, 77. okos, 78. okos'ag, 89. okság, 80.
orbalc, orbanc orbáncz, 81. pisok, 82. pod'as pogyász, 83. pokol'esk pakol,
84. pokróc, 85. poltura, poturá poltura, 86. pontos, 87. porcijes «adó
fizető*: m. porcziós, 88. yorozau porozó, 89. posta posta, 90. pos'tamjester,
91. puton puttony, 92. rojt, 93. rost'ej «crates», rostély, 94. rozolis rozsolis
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(pálinka), 95. sógor, 96. soltar zsoltár, 97. sóltuz «autrefois maítre»: m.
soltész, 98. spórol'esk spórol, 99. sóba, 100. sobolaná, sobol'aná szobalány,
101. solgábiráu szolgabíró, 102. sorgos, 103. tilos, 104. todoman, tudoman
«protestatio, intercessio (Lex B.): widerspruch (Iszer: Wörtb.)» Arads
Bihar megyében ,tanúság' jelentésben is hallotta ALEXICS : m. tudomány,
105. tok «theca», 106. tok tok (hal), 107. toldás, 108. tolvajsag, 109. tongánesk kong, 110. topánka, 111. tronf tromf 112. tronfoluesk: tromfol,
113. trucos, 114. túlságos, 115. vontátdu vontató, 116. zápor zápor (himlő),
117. zolz gyolcs, (a «Pótlékok»-ban MNyr. 17 : 115 kk.:) 118. bizonsag,
119. bojt, 120. bolonsag bolondság, 121. bufkos, 122. colná csolnak, 123.
fártol'esk fartol(tat), 124. karaboj garaboly, 125. komándáluesk komendál,
126. kontráluesk kontrái, 127. lángos lángos, 128. mociká mocsok, 129.
.sárántok mendicus: m. szarándok, zarándok.
Nézzük meg most már, hányszor találunk u-t magyar o helyett,
hogy az arányt megtudjuk, a melyben a két hang, magyar o helyett álló
o és u, egymáshoz áll. 1. astálus asztalos, 2. bed'ug glockenspeise : m.
bádog ?, 3. bil'ug: billog, bélyeg, 4. birtuk birtok, 5. birtukus birtokos,
6. buduluesk bujdol, 7. buduéluesk búdosol, 8. budusláu búdosló, 9. bujguesk «irre reden, phantasieren»: m. bolyg, 10. bujgetáu bolygató, 11.
buntuesk «mutiler, tronquer» : m. bont, 12. buntuzesk «össze-vissza hányvet, keresgél»: m. bontoz, 13. cukur czukor, 14. cuVap czolop, czölöp,
15. cufulesk csúfol, 16. cukur csokor, 17. cumáu csomó, 18. curdá csorda,
19. duhánié dohányos, 20. flastrum, Ql.fuglá fogoly (madár), 22. fugla
fogoly (vinctus), 23. furnoé szász-oláh falu bírája, falunagya; folnagy,
24. hámuká homok, 25. Jiolumb halom, 26. huéluesk horzsol, 27. kuldus
koldus, 28. kumlau komló, 29. kustul'esk kóstol, 30. murguire morgolódás, 31. muslik moslék, 32. nimurik nyomorék, 33. páyirus, popirus,
piporus papiros, 34. sunka sonka, 35. supuVesk supol, 36. sukujesk szo
kik (suká szokás), 37. surukluesk «*szorgol, megszorul», 38. tajug, tájug
tályog (a lónál), 39. tulaj tolvaj, 40. tuluk tulok, 41. ultoj oltó (ág), 42.
umultuesk homlít, 43. uskulá oskola, 44. uzurá, uéárü uzsora, 45. zumalc
zománcz (a «Pótlékok»-ban:) 46. bumb gomb, 47. burkuluesk «szóval
legyőz valakit»: m. *birkol, 48. éurbáluesk «káposztalét leszed s újra
visszatolt* : m. csorbái, Ad.furduláu forduló, 50. furdul'is fordulás, 51.
kusuráu koszorú, 52. muédruluesk «nehezen, tunyán mozdul*.
ÁLExics-nál tehát össze-vissza 52 esetben találtam u-t magyar o
helyett, pedig fölvettem a kevésbbé biztos eseteket is, a milyeneket az
o-a jegyzékből szó nélkül kihagytam. így is több mint kétszer olyan
gyakran találunk o-t mint u-t magyar o-val szemben. Nem kell tehát
azt a kérdést fölvetnünk, nem magyarázható-e az oláh nyelvben az o-nak
M-vá való változása az oláh nyelvben magában végbe ment processusnak ?
5*

68

ÁSBÓTH OSZKÁE.

E kérdésre végleges, minden esetet tekintetbe vevő feleletet én nem ad
hatok, olyanoktól várom és kérem, a kik jobban értenek az oláh nyelv
hez mint én. De annyit én is értek az oláh nyelvhez, a melyet Erdély
ben gyermekkorom óta folyton hallottam, hogy tudjam, hogy mindenek
előtt külön kell választanom azokat az eseteket, a melyekben hangsúly
talan szótagban találunk M-t o helyett, mert a hangsúlytalan o-nak w,-vá
való átmenetele az oláh nyelvnek nem csak egy jellemző vonása (jépure
leporem, jéü ego, rumin romanum), hanem, ha ugyan szabad ezt a ki
fejezést a nyelvre használni, a beszélők tudatában még most is élő hang
változás. Az oláh azt mondja a latin potest-tel szemben, hogy poáte,
ennek egyes első és második személye pot, pofi, de a többes első és má
sodik személye putém, puféti-nek hangzik, többes harmadik személye
megint pot. Rogo, joco, dormio úgy hangzik az oláhban, hogy rog, joc
(olv. zsok), dorm, de rogamus, jocamus, dormimus vagy pedig rogatis,.
jocatis, dormitis már u-xal hangzik: rugam, jucá'm, durmim, rugáfí,
jucáfi, durmífí (az ékkel mindig a hangsúlyos szótagot jelölöm). Domi'
wws-ból domnu lett, de dominus deus-bó\ dumnezéü, mert az első szón
nincs hangsúly. Ugyancsak ?t-val ejtik ugyanabból az okból a dumneatá
«uraságod", dumínicá «dominica» szókat is. A latin mortem az oláhban
mórt, mortuus mortua-n&k megfelel oláh mórt, moártá, de már moririnek muríre «meghalás, halandóság)) és muri «halni», a halandót pedig
muritor-nak híjják. Csodálkozhatunk-e ezek után, ha a következő oláh
szókban magyar o-val szemben u-t találunk: buduluésk: bujdol, buduéluésk: búdosol, budusldü: búdosló, bujguésk: bolyg, bujgetdü: bolygató,
buntuésk: bont, buntuzésk: bontoz, cul'dp, ha ugyan czolop és nem
czölöp-hő\ lett, cufidésk: csúfol, éumáu: csomó, duhanís: dohányos
[ebből a szóból valaki azt találhatná kiolvasni, hogy a magyar o: i-nek
hangzik! még pedig több joggal mint a milyennel az u hangzást követ
keztette SZINNYEI a furdidd'u, furduVis, kusurdú félékből, mert duhánisben hangsúlyos szótagban találunk i-t magyar o-val szemben], fiastrum:
flastrom, furnozifoVnogy
(nem «folnagy»! a hangsúlyos o megmaradt onak!), huéluésk: horzsol, kiddús [Erdélyből koldus kiejtést ismerek]: kolduskumld'u: komló, kustul'ésk: kóstol, murguire: morgolódás, musUk: mos
lék, nimurik: nyomorék [ebből a szóból is azt olvashatná ki valaki, hogy
-a magyar o: i-nek hangzik!], éupuVésk: supol, sukujésk: szokik [súka
természetesen nem lehet a magyar «szokás» mása, hanem sukujésk igé
ből van elvonva, u-}& tehát könnyen magyarázható, ámbár hangsúlyos],
surukluésk: *szorgol, ultój: oltó,*) umidtuésk: homlít, zumálc: zománcz,.
*) Teljesen érhetetlennek látszik, a mit ALEXICS megjegyzés nélkül
HASDEU-ból idéz az ultoj szó alatt: «A magyar oiío-ból származik, a mely-
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-burkuuésk: *birkol, curbaluésk: csorbái, furdulau:
forduló, JurduVts:
fordulós, kusurau: koszorú, muzdruluésk: mozdul (?). í m e az esetek
nagyobbik felében (52 közül 31 esetben) a lehető legegyszerűbb módon
magyarázható az u keletkezése! Es hogy ez a magyarázat helyes, azt
bizonyítja az a körülmény is, hogy a hangsúlytalan szótagban egyes
szóknál hol o-t hol u-t találunk, a szerint vájjon a szó hívebben meg
tartotta e az idegen hangzást, vagy jobban megoláhosodott. SZINNYEI
egyebek közt az ultoan: oltovány szóra hivatkozik, de nem kutatja, hogy
miért ment át csak az első o: tt-ba, miért maradt a második o-nak. Még
bajosabb elfogadni SZINNYEI álláspontját e szóvaí szemben, ha azt talál
juk, hogy az oláhban oltoan alak is van, a hol mind a két o érintetlen
maradt. Ott van ezenkívül az oltoesk a hangsúly helyéből érthető idtuésk
alak mellett. ALEXICS, az igaz, a Nyr. 17 :110. 1. ez utóbbi alakot nem
említi, hanem csak idtoesk, oltoesk alakot a czikkecske élén, no de láttuk
már, hogy a Nyr. 16:307. 1. altoesc alatt ulttiesk alakra hivatkozik és
csak az ultoesk, oltoesk czikkecskére nyomban következő czikkecskére az
ultoan, oltoan-íéléve (Nyr. 17 : 111. 1.) kell áttérnünk és ott találjuk egy
idézetben a ultujaste alakot, a mi egy ultuésk alaknak egyes 3. személye.
Az altoesc-hez tartozó infinitivus altoí-nak hangzik, de épen mert a hang
súly az t-n van, ez alak altui Írásban is fordul elő, találunk a mellett
oltói, oltui és végre ultui alakot is, a mint TITKIN szótárából látni. Körül
belül ugyanaz áll az oltovány másaira is. ALEXICS a czikkecske fején
csak ultoan és oltoan alakokat ír ki, de egy idézetben a többes ultuonele
alakot találjuk. Kiírom szóról szóra az illető czikket TITKIN szótárából:
saltöan, üblicher hűlt- sm. Mold. gepfropfter Baum, Pfröpfiing. — Gr.
auch -tuo'n, -tudn, Qu. auch olt-, ult-. — Et. Magy. oltvány».*) Látni
bői a helyes képzés altaü lenne, ezt azonban a nyelv összetévesztette volna
a birtokos névmással». Az ember nem érti, miért nem lett oltó-ból ultáü,
hiszen ezt nem lehetett volna az al taü «tuus» birtokos névmással össze
téveszteni. ALEXICS elfelejtette HASDEU állításának megértéséhez hozzátenni,
hogy ultoj mellett altoj alak is van, a mint maga ALEXICS is említ egy
altoesc alakot [Nyr. 16:307, a c tollhibának tekintendő, az oláh ugyan o-t
ír, de ALEXICS értekezésében nem használja az oláh helyesírást] ily módon:
«(1. u l t u e s k alak)». TITKIN különben az altoj-t nem oltó-bó], hanem oltvány-ból származtatja, és ha tekintetbe veszszük, hogy ulton alak is járja,
a mint ALEXICS szóbeli közléséből i tudom, és hogy magyar hosszú -o'-nak
különben mindig -aü felel meg az oláhban, aligha igaza nem lesz.
*) Mert nyelvésztársaim figyelmét szeretném TITKIN most megindult
szótárára fölhíni (eddig csak egy füzet jelent meg), a rövidítések magyaráza
tát is ide iktatom : MoZ<2i\=Moldova, Gr.=Grarnmatik, Qu. Quellén, Et. Etyaxtologie.
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való, hogy TITKIN nem indul ki úgy mint ALEXICS egy m. oltovány alak
ból, hanem oltvány-hói, és kétségtelen, hogy ebből is megmagyarázható
az altüan alak s talán a többi alakok is. Ha igen, akkor természetesen
az oltoan, ultoan második o-jára, a mely a magyar oltovány második o-nak
felelhetne meg, tekintetbe nem jöhet, de hiszen untig elég is az oltoan
alak első o-ja annak bebizonyítására, hogy mennyire nem lehet ultoan
alakra hivatkozni a magyar o-nak u felé való hangzásának bebizonyítására.
Egészen úgy kell értenünk, ha corgáu és turgau egymás mellett mutat
kozik, hiszen maga ALEXICS e szó előtt a corgaésk, coroésk: csorog ige
alakokat említi M-S mellék alak nélkül, a miből, az igaz, világért sem
merném következtetni, hogy az annyira az oláh hangtörvényeinek meg
felelő M-S kiejtés nem dívik az igealakokban csak úgy mint íorgáu-íurgáu
főnévben. Ilyen példa a rátotá és rátuta: rántotta szópár is. Ha ALEXICS
az Arad megyében használatos tolvajsag szóban konstatálja, hogy a ma
gyar o-t itt is o-nak hallotta az oláh, a széltiben használatos tulaj : «jaj,
segítség!» szóból még akkor sem szabad azt következtetnünk, hogy de
bizony máskor M-nak hangzott nekik a magyar o, ha a szó tényleg a
magyar tolvaj-hói lett, a mi igen valószínű. Az oltvány:
altüan-hól
láttuk, hogy egy u hang e szóban a magyar y-ből is lehetett, a tulaj
tehát keletkezhetett egy Holüaj alakból is. Én ezt puszta ötletnek, merő
kísérletnek jelentem ki, a mely tisztán csak azt akarja mutatni, hogy
annyira nem szabad vaktában az ellenmondó tényekből majd ezt, majd
azt a következtetést levonni, hogy minden lehetőséget szem előtt kell'
tartani, a mely esetleg egy föltűnő tüneményt a rendes tüneményekkel,
összhangzásba hozhatja. ALEXICS a «Pótlékok»-ban egy burkuluésk ((szó
val legyőz valakit* jelentésű oláh igét, «mely Naszód környékén járja»,.
egy ismeretlen magyar *birkol igéből származtatja. Hogy én mennyire
nem voltam kényes az u-s esetek konczedálásában, azt ez az eset is bizo
nyítja. Én szó nélkül elfogadom ALEXICS magyarázatát, de azt állítom,
hogy a magyar o csak is azért ment M-ba át, mert hangsúlytalan volt, és
hogy helyes úton járok, annak bizonyságát abban is látom, hogy ALEXICS
ugyancsak a «Pótlék ok »-ban oláh birkozesk: birkózik, birkózás: birkó
zás alakokat hoz föl, a melyek Arad megyében hallhatók, és a magyar
kiejtésnek hívebb képét adják.
A mint az épen most és a valamivel előbb említett szók az oláh
nyelvben talált oknál fogva mutatnak, részben még o-val váltakozó, M-t,,
úgy bizonyosan a hátralevő esetekben is sikerülne a szakértőnek részben
az u-t tisztán az oláh nyelvből magyarázandó hangváltozásnak kimutatni,
a melynek semmi köze sincs a magyar o-nak állítólag rendkívüli zárt
kiejtéséhez. Olyan eseteket, a melyekben az o-s alak is megvan az oláh
ban az M-S alak mellett, de már hangsúlyos szótagban, egyelőre mint
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semleges eseteket, a föntebbi jegyzékekből ki kellett hagynom, a teljes
ség kedvéért itt említem őket. Ilyen az oka, uka: ok, a melyek mellett
okos, okosag, okság tehát csupa o-s alakokat olvasunk ÁLExics-nál. Ilyen
volna a cung, cunt: csonka is, a mely mellett cong, cont is járják, de itt
oly annyira közel fekszik a magyarázat, hogy már most is végezhetünk
vele. Az oláh nyelv ugyanis az o-t nem csak hangsúlytalan szótagokban
változtatja ti-vá, hanem hangsúlyosakban is, ha n következik r á : így
lett bonum-hól hun, oowa-ból búná, frontem-bó\ frunte,
*frondea-bó\
frúnza «levél», montem-hól munte, longum-bó\ lung stb. I t t jelentkezik
mindjárt a bumb: gomb szó is, ámbár nincs o-s mellékalakja, mert hiszen
m előtt is M-vá változik még a hangsúlyos o is : cum: quomodo, niíme:
nomen, cihnpár: comparo, cúmpát: computo. Váltakozik az u o-val a
suhan: sóhan szóban is, a melyet ALEXICS «sohun (sehol)»-ból magyaráz
(Nyr. 17 :59) és a mely annyit jelent mint a soha szavunk.
Az eredetileg összeállított 52 u-s esetből a fönt említett 31 esetet
levonva, a melyben az u hangsúlytalan o-ból lett, levonva a szintén már
szóvá tett bumb és tulaj eseteket, marad még 19 eset. De ezekben van
nak a könnyen magyarázható uéúra és sunka szók, a melyekről később
lesz szó, marad tehát mindössze 17 eset, a melyben nem merem az u
keletkezését magyarázni. De van bizony e közt is nem egy eset, a melyre
még sokkal kevésbbé mernék hivatkozni annak bizonyságául, hogy a
magyar o tt-nak hangzott az oláh fülnek. Hogy is hivatkozhatnám pl.
SziNNYEi-vel a tájiig: tályog szóra, mikor azt tapasztalom, hogy ug-ra,
végződik az oláhban sok olyan szó is, a melyben bizonyosan SZINNYEI
sem tenné föl, hogy a magyar szó M-val hangzott az oláhnak, értem a
-úug ra végződő szókat, a melyek a magyar -ség végű szóknak felelnek
m e g : alensúg i ellenség, bet'esúg: betegség, mest'esúg: mesterség,
hiklesúg: hitetlenség, belsúg: bőség, estinsúg", istenség, kelsúg, kel
éiig : költség, mirisúg (m-mel!): nyereség, nemesúg: nemesség. Azért
nem is tartom szükségesnek, hogy a bil'ríg: billog, bélyeg vagy akülönben is kétséges bed'úg «glockenspeise»: bádog szókat tovább figye
lembe vegyem. Vagy ki merne SziNisríEi-vel együtt a birtukus: birtokos*
lökötús: lakatos szókból biztos következtetést vonni, mikor azt tapasz
talja, hogy az oláh a melléknévben mindig tisztán kihallja az -os kép
zőkből az o hangot: bobos: babos, contos, hangos, fontos, sorgos, tilos,
trucos, túlságos. Nem kell-e okvetetlenül kérdeznünk, nem azért válto
zott-e a főnevekben az -os, a mely a melléknevekben olyan tisztán meg
maradt, Ms-sá, mert az oláh nyelvben az -us gyakori főnóvképző. Nem
akarom e képző sokféle használatát itt példákkal illustrálni (példákat
találni a Convorbiri literare, 1877/78. évfolyam., 219. 1.), csak egy pár
szót említek, a mely úgy mint a birtukus és Uik/itus személyt jelent, a.

72

ÁSBÓTH OSZKÁK.

,mely bizonyos állást foglal el, valamivel foglalkozik: carau§ fuvaros,
jucaus tánczos, bdtdus verekedő. így értem az astálús, pápirús fejlő
dését, sőt érteném még az aljanus «inimicus»: ellenes alakot is, csak
tudnám, honnan vette ALBXICS, mert idézeteiben ilyen alak nincs
és TITKIN szótárában sem találom nyomát. De hogy egyáltalában nem
lehet csak úgy egyszerűen a birtukus, lakatus szókra hivatkozni, azt
untig mutatják más ide vágó főneveken észlelhető tünemények is. A notarus lehet elvégre egy notarius-n&k a mása is, a magyar nőtáros alaknak
szorosan megfelel a nőtáros, de találunk nőtáras és notares alakokat is ;
a mészdros-n&k misaros meg misarás felelnek meg, a ldngos-t Arad me
gyében az oláhok is langos-n&k híjják (I. «Pótlékok» Nyr. 1 7 : 1 1 9 ) ;
dohányos-ból meg épenséggel duhdnis lett! Kinek volna ilyen adatokkal
szemben bátorsága azt állítani, hogy a magyar os-t az oláh its-nak
hallotta ?
Vagy vegyük a bírtuk szót, a mely ALEXICS szerint «Bihari szó»
(a birtukus-?ó\ is azt mondja ALBXICS, «ugyanott hallottam))). Ha a magyar
nyelvből átvett szó legalább közvetlenül átvételekor még magyaros hang
súlyát megőrizte, akkor az u már is meg van magyarázva, mert a hang
súlytalan oft-nak uk-M való változása akkor könnyen érthető. Meglehet,
hogy csak ez átmenetei után kapta a bírtuk a többi -uk-m végződök
hangsúlyát az utolsó tagon, de meglehet az is, hogy az uk (wc)-ra végződő
szók hatása közreműködött már az -o/í-nak -uk-hí való változásánál v. ö.
oláh butuc, bulbuc, bursuk, buzduluc stb. A bírtuk magyarázata megadná
a "Magyarországi részeken»használt tuluk tulok magyarázatát is.
Maradnának mindössze: cukiír czukor, curdá csorda, futj la fogoly,
hamuka homok («Arad s Bihar m.»), holúmb: halom («Arad m.») és
úskúld oskola, a melyben azonban az egyik u meg a másik u is hangsúly
talan lehet, a szerint hogy úskula vagy iiskúla-nek hangsúlyozzák. Nem
vettem fö] a cúkur szót, mert még ha igaza is volna ALEXics-nak, hogy
a magyar csokor-n&k felel meg, nem volna biztos épen a hangsúlyos
w-nak o-ból való keletkezése, mert a Székelyföldön csukor a csokor,
csukros székfű, «viloja» és rózsa van amarra, a hangsúlytalan u-vú pedig
nincs már mit bujlódnunk. De én egyáltalában nem hiszek »cakur'.
csokor féle egyeztetésben. Lássuk csak egyszer ALEXICS adatait (Nyr.
1 6 : 4 4 0 ) : *éukur»,
áukurj:
1. cirrus, fimbria (Lex B.) : franse,
quaste (ISZER: Wörterb.) : rojt, bojt, csokor. 2. grobe weisse bauernhosen (ISZER: Wörterb.). «Dráguca dumitale sa nekat si áukurí
bráuluj
staű deasupra reuluj: A maga szeretője befúlt e övének c s o k r a i (rojtjai) a patak fölszinén vannak (Gaz. T. 1886. 186.). Mindenfelé. V. ö.
CIH. Dict. I I . 491. «CIHAC szótára nincs kezemnél, de a nélkül is merem
azt állítani, hogy ez az oláh cukur semmi egyéb mint a messze földön
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elterjedt török uckur, a mely czifra gatya-, illetőleg nadrágmadzagot
jelent. VÜK a szerb uckur-t szemben az egyszerűbb gatnik-kal úgy ma
gyarázza : uckur je ód platna i na krajevima ponajvise svüom i zlatom,
azaz «az uckur vászonból való és végein rendesen selyemmel és aranynyal
van». Ehhez azután hozzáteszi, hogy gatnik-ot viselnek a parasztok,
uckur-t a városiak. A szó elterjedt a bolgárokhoz, horvátokhoz, szerbek
hez, oroszokhoz, albánokhoz. A horvát-szerb nyelvben megvan az hang
átvetés következtében keletkezett cukur alak is, csak úgy mint az oláhok
nál, még pedig nem csak ma napság használják, hanem előfordul már
egy 1558-ban kelt okiratban! Az oláh cukur'í (több. sz.) egyebek közt a
rojtos kalapzsinórt is jelenti.
Most még az uziírá és a éúnka szóról kell szólanom, a melyről már
fönt említettem, hogy w-juk ugyancsak könnyen magyarázható. Az -úra
[== lat. ura) képző olyan gyakori az oláh nyelvben, hogy egy cseppet
sem csodálkozhatunk, ha a magyar uzsora mása is hozzájuk csatlako
zott. DIETZ Grammatik der Romanischen Sprachen II. 8 348. 1. a követ
kező -ura végzetű oláh szókat hozza föl :*) adaogeture Zusatz, arpture
Pflügen, arsure, begeturp Zwickel, beuturp Trunk, ferture Kochen, éimbeture Krümmung, resure Schaben, sepeture Behacken, sperture Biss,
tresurp Zug, celdure Hitze.
Hogy az oláh éúnka nem sonká-bö\, hanem sunka-hól lett (v. ö. a
már fönt idézett szász schűnk szót is), az az eddig mondottakból, azt
hiszem, elég valószínűnek fog tetszeni, úgy hogy fölösleges ezzel a szóval
bővebben foglalkoznom.
Marad tehát mindössze 6 szó, a melyben az u keletkezésének okát
nem is sejtem. De ezzel a hat szóval 129 szó áll szemben, a melyben az
oláh nyelv is o-t tüntet föl, én tehát csak is az oláh nyelv történetében
való járatlanságomnak tudhatom be, ha e hat esetben semmiféle magya
rázatot nem tudok találni, a mivel természetesen korántsem akarom azt
mondani, hogy a többi esetek magyarázatát véglegesnek tekinteném és
nem kívánnám nagyon ő róluk is a szakértők véleményét hallani. Én
mindössze csak azt kisértettem kimutatni, hogy nem lehet egy-két az
összefüggésből kiragadt példával semmit sem bizonyítani.
*') Én kínosan érzem azt a boszantó tarkaságot, a melyben az oláh
szókat bemutatom, de nem tudtam magamon segíteni. SZINNYEI példáit
híven kellett idéznem, ALEXICS példáit sem írhattam át, annál kevésbbé,
mert számos szó az irodalmi nyelvben elö sem fordul, de meg nem is lehet
az irodalomban dívó helyesírással élni, ha a hangokat pontosan akarjuk leírni.
A magam példáiban a tudományban dívó jeleket használtam. Most végre
DIETZ példáin sem akarok változtatni.
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Értekezésem végére érve, nem akarom elhallgatni, hogy SZINNYEI
lígy fejezi ki magát, hogy az ember egy perczig kételkedhetik, nem
beszél-e itt is, úgy mint a Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok
korában ? ez. értekezésének egy megfelelő' helyén, csak lehetőségről.
Hadd idézzem előbb ez utóbbi helyet. «A régi német és ó-szlovén u
betűs hang, mondja SZINNYEI a 22. 1., szintén nyiltabb, azaz olyan le
l e t t , hogy a magyar fül o-nak is hall/zaíta.» Most pedig azt mondja:
«nemcsak a finn, hanem más idegen fülre is majdnem u benyomását
teheti a mi o-nk». De nyomba rá azt olvassuk, hogy «arra elegendő
bizonyságot találunk a szerb,*horvát, pzlovén, ruthén és oláh nyelvbe
átkerült jövevény szavak közt». Azonkívül SZINNYEI úgy kezdte megjegy
zéseit: ((Kijelentem, hogy SETÁLÁ állítását igenis kész vagyok aláírni»,
SETÁLÁ pedig nem azt mondta, hogy a magyar o az idegen fülre majnem az u benyomását teheti, hanem hogy teszi. Azért reménylem, hogy
SziNNYEi-t félre nem értettem, mikor azt a nézetet tulajdonítottam neki
hogy a bennünket körülvevő népek tényleg tí-féle hangot hallanak a
magyar o-ban. Nem tartottam tehát fölöslegesnek kimutatni, hogy
azokban a nyelvekben, a melyeket én ismerek, erre nem hogy ^ele
gendő bizonyságot*) nem találok, de épen semmilyent sem.
Ezzel kapcsolatban szabad legyen még egy kérdést legalább érin
tenem. Ha az idegen népek a magyar o-t csaknem zt-nak hallják, ennek
nyilván csak az lehet az oka, hogy a magyar o-val azonos vagy hozzá
legalább némileg hasonló o nincs ezeknek a népeknek a nyelvében, úgy
hogy ha a magyar o hangot a saját nyelvükben meglevő hangokkal
vissza akarják adni, akaratlanul is M-jókkal helyettesítik. Előbb-utóbb
bizonyosan SZINNYEI is kénytelen lesz az élő hangokhoz folyamodni és
erre az esetre azt ajánlom neki, figyelje meg az idegen nyelvekben lehe
tőleg minden nap hallható fordulatokban, szókban az idegen o-t, vájjon
csakugyan olyan nagy különbséget talál-e magyar o és idegen o közt.
Az oláh nyelvet talán már most is ismeri annyira, hogy elmondhassa
nekünk, vájjon a magyar Domonkos első szótagjában hallható o neki
tényleg távolabb látszik állani az oláh nnos-untig hallható domnule«uram» szóban csengő o-tól, mint a szintén mindennap megfigyelhető
dumneze'ií «úristen» szóban ejtett w-tól. A szerb nyelvre nézve ajánlom
neki a mindennapi üdvözleteket: dobár dán «jó napot, dbbro vece «jó
estét i össze volnának hasonlítandók a dob-(ra) szavunk hangzásával.
Legalkalmasabb volna a dobro jutro «jó reggelt» annak eldöntésére a
dob szókban az o úgy hangzik-e mint a szerb o a dobro-h&n vagy inkább
mint a szerb u a jutro szóban; mondom legalkalmasabb volna a dobro •
jutro ha a szerbek rendesen össze nem vonnák dobrojtro-vál De hiszen
maga a jutro «reggel» szó is elég sűrűn hallható, minden nap hallható-
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a belőle származó sutra «holnap» szó is, úgy hogy igen egyszerű eszkö
zökkel és nagyon kevés nyelvismerettel meg lehet a szükséges megfigye
léseket tenni. Ha a t ó t-ra is ki akarja figyelmét terjeszteni, akkor az
o-ra nézve a dobry den «jó napot», dobré rano «jó reggelt»-féle szólá
sokat használhatja az o tanulmányozására, az u-t is minden nap hall
hatja, p. o. a budem, budes, bude, budeme, budete, budu (ejtsd : bugyem,
bugyes, bugye, bugyeme, bugyetye) «leszek, leszel stb.»-féle alakokban.
A n é m e t kiejtésből is vajmi könnyen fogja kisütni, o-hoz vagy
w-hoz áll-e közelebb a magyar o, hiszen a mint a szobába lép, azzal fog
ják köszönteni, hogy guten tag, herr doktor. Ezt előre tudva, talán első
ízben is sikerül neki megállapítani, vájjon a német doktor olyannyira
más-e, mint a magyar doktor, már értve az első hangsúlyos szótagot,
mert a hangsúlytalan -íor-ban bizony könnyen irrationalis hangzóvá
sülyed a németben az o az r előtt és akkor úgy hangzik, mintha dokter-nek írnák a szót.
De minthogy az a tény, hogy a bennünket körülvevő nyelvekben
megvan-e a mi o hangunk vagy nincs, tudományosan nagyon nehezen
állapítható meg (fizikai mérések alig vezetnek czélhoz) és a subjectiv
mozzanatoknak is tág tere nyílik e megfigyeléseknél, de meg azért is,
mert SZINNYEI talán ragaszkodik hozzá, hogy csakis a körül forog a
kérdés, hogy mikép h a l l j á k a bennünket körülvevő nemzetek a mi
o hangunkat, nem hogy Ők maguk ejtenek-e ilyen o-t, a kísérlete
zés következő módozatát ajánlom még SziNNYEi-nek : mondjon szerbnek,
oláhnak, németnek stb. magyar szókat tollba és figyelje meg, o-val vagy
M-val írják-e le a magyar o hangot. Mondanom sem kell, hogy e kísér
letre olyanok alkalmatlanok, a kik magyarul tudnak és hogy csak igen
sok, különféle személytől és a legnagyobb pontossággal följegyzett ilyen
adat vezethet tudományos eredményhez, de hiszen a könyvekből is csak
lassan, hosszú munka után állapítható meg egy-egy új igazság, miért
kivánnók az életből meríthető adatoktól, hogy könnyen és gyorsan
jussunk hozzájuk.
SZINNYEI vissza akar, vissza fog térni azokra a kérdésekre, a
melyek a magyar rövid hangzók régi ós mai kiejtésével összefüggnek,
bő alkalma lesz tehát az én ellenvetéseimre is megfelelni. Hogy egy
rövid szerkesztői megjegyzésben nem fejthette ki kellően nézetét,
azon nem csodálkozom, de minthogy a legközelebbi időben készül újra
hozzászólani a kérdéshez, siettem az én kételyeim közzétételével, hogy
azokat mindjárt a legközelebbi alkalommal tekintetbe vehesse és, ha
lehet, eloszlassa. Talán érdekesebb, minden esetre sokkal bonyolódottabb
az a kérdés, hogy miképen hangzottá magyarnyelv régebben, «az Arpá-
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•dok korában», de azt kutatni, mikor még a mai nyelv hangjaival sem
vagyunk tisztában, képtelenség, azért azt a kérdést egyelőre fölfüggesztendőnek tartom, addig míg teljesen tisztában nem leszünk az egyetlen
biztos Kiinduló ponttal, a mai nyelv mai kiejtésével. Ha az egyáltalában
még vita tárgya lehet, o-féle vagy u-iéle hangot ejtünk-e bizonyos szók
ban, akkor ugyan hiába fogjuk azt kutatni: u-ból lett-e a mai o vagy
már az Árpádok korában is w-nak hangzó o volt-e ?
ASBÓTH OSZKÁR.

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

SETÁLA EMIL.

