
Szláv jövevényszavaink magánhangzó-kvantitása1 

A k é r d é s r ö v i d t ö r t é n e t e . — A magyar magánhangzó" 
rendszer egyik legjellemzőbb sajátságának, a rövid ~ hosszú magánhangzók 
hangsúlytól független váltakozásának, röviden: a kvantitásnak a problémája 
a magyar hangtan legelhanyagoltabb része. Nyugodtan lehet mondani, 
hogy eddig még soha senki komolyan nem foglalkozott vele. Ami ugyanis 
eddig e kérdés kutatása körül történt, az bizonytalan tapogatózásnál, ötlet
felvetésnél többnek nem tekinthető. A finnugor elemekre vonatkozó két, 
különben egymással homlokegyenest ellenkező eredményt mutató tanulmány: 
MUNKÁCSI BERNÁTÓ (NyK. XXV, 168, 257) és GOMBOCZ ZOLTÁNÓ (NyK. 
X X X I X , 229), már a maga idejében sem volt meggyőző, és így hamar szinte 
teljesen feledésbe merült. Jövevényszavainknak talán még ennél is kevesebb 
figyelmet szenteltek. Amíg az volt az általános felfogás, hogy a törökben 
sohasem volt kvantitás, és így török jövevényszavaink hosszú magánhangzóit 
természetesen a magyarból kellett magyarázni, történt néhány kísérlet, hogy 
az eléggé zavaros helyzetben bizonyos rendet teremtsen (GOMBOCZ, B T L W . 
141, 154; HORGER: MNy. X, 9 kk.; LAZICZITJS: MNyTK. 65: 29 kk.), ezek 
azonban már csak azért sem sikerülhettek, mert időközben kiderült, hogy 
a törökben igenis volt kvantitás, a magyar hosszú magánhangzók tehát 
lehetnek a törökből való átvételek is, és bennük nem kell okvetlenül magyar 
nyúlást feltételezni. A finn RÄSÄNEN kísérletének azonban, amelyben török 
jövevényszavaink kvantitását a törökből próbálta magyarázni, i t thon úgy
szólván semmiféle visszhangja sem volt.2 A latin elemekről FLTJDOROVITS 
JOLÁN ejtett egy-két megjegyzést, anélkül azonban, hogy megpróbálta volna 
eldönteni, mily esetekben lehet a latin hosszúság átvételére következtetni, 
és mikor kell a hosszúságot magyar fejleménynek tekinteni (LatJszHt. 8.). 
Még kevesebb szó esett a német jövevényszavak kvantitatásáról. Ez ugyanis 
jóformán csak MELICH JÁNOS fiatalkori munkájában van megemlítve, minden 
határozott állásfoglalás nélkül (DLw. 279). 

1 A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar és Szláv Szakosztályán 1962. 
november 20-án elhangzott előadás bővített szövege. Ez a tanulmány azonban csak 
vázlata annak a munkának, amelyet e kérdés alaposabb, lehetőleg minden jelentős rész
letére kiterjedően szeretnék a közeljövőben megírni. Abban azokról a hangokról is rész
letesen szólok, amelyeket itt helyhiány miatt vagy egyéb okokból nem tárgyalhatok. 
I t t ugyanis lényegében c saka szláv a és e hangokra szorítkozom. 

2 MARTTI RÄSÄNEN, Über die langen Vokale der türkischen Lehnwörter im Unga
rischen: F L F. XXIV, 246—55. (Említi LIGETI: MNy. XXXIV, 66., de megjegyzés nélkül. 
LAZICZITJS GYTJLA, MNyTK. 65 : 22. egyenesen ,,nagy merészségnek" tartja a jakutban és 
a turkománban egyező hosszúságot a magyarral közvetlen kapcsolatba hozni, és az 
egészet komolytalan kísérletnek tekinti . . . 
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Körülbelül ugyanezt mondhatjuk a szláv jövevényszavak kvantitásának 
kutatásáról is. Eddig ugyan már négyen is hozzászóltak a kérdéshez, anélkül 
azonban, hogy akár csak az alapkérdést is eldöntötték volna; vajon a magyar 
kvantitás a magyarban alakult-e ki, vagy pedig a szlávból van átvéve. A négy 
közül három: ASBÓTH OSZKÁR, HORGER ANTAL és LAZICZIUS GYULA szerint 
a magyar hosszúság a szláv nyelvek hosszúságától teljesen függetlenül a magyar
ban fejlődött volna ki, míg MELICH JÁNOS hajlandó elismerni, hogy bizonyos 
esetekben a kvantitás a szlávból van átvéve (NyK. X X X I X , 35). ASBÓTH 
szerint (többször, a legrészletesebben Nësk. 31—67 = Izvëstija VII/4: 276 — 312) 
a szláv a-nak a magyarban hosszú á felel meg, ha a legrégibb rétegbe tartozó, 

bolgárból való szavakban áll, míg a fiatalabbakban, nem bolgár erede-
tűekben rendesen rövid a van. Amennyiben a legrégibb rétegbe tartozó sza
vakban mégis rövid a található, ez a magyarban rövidült hosszú á-ból (pl. 
szalonna < *szalanna < *szalánna, stb.). Lényegében tehát azt mondja, amit 
négy évtized múlva LAZICZIUS megismételt, hogy ti. a hosszú á hanghelyette
sítés eredménye. Mivel a magyarban az átvétel idején szerinte is csak rövid 
labiális à és hosszú illabiális á volt, a magyarság a szláv illabiális rövid a-t 
a megfelelő hosszúval helyettesítette (így pl. SzlJsz. I, 66). LAZICZIUS szerint 
azonban ez a helyettesítés két irányú is lehetett: vagy a rövid, de labiális a-val, 
vagy az illabiális, de hosszú á-val (MNyTK. 65: 32, kk.). ASBÓTH szerint a 
szláv £-nak a magyarban mindig hosszú é vagy i a megfelelője, LAZICZIUS* 
azonban ezt a kérdést fel sem veti. 

Teljesen más úton próbál e kérdésben rendet teremteni HORGER ANTAL. 
Szerinte a szláv és a török jövevényszavakban egyaránt az egytagúak általában 
hosszúak (itt is, ott is egy-két kivétellel), míg a kéttagúak általában rövidek. 
A szláv jövevényszavaknál azonban az egytagúak közé számítja azokat is,, 
amelyek a magyarban váltak kéttagúakká, mint pl. a barát, király, kovász, 
palást stb. A nehézségek láttán, amelyek elmélete ellen a két és többtagúak 
esetében mutatkoznak, kénytelen még azt is megengedni, hogy egy-egy hosszú 
-á- valamely kvantitást ismerő „délszláv" (miért csak délszláv??) nyelvből 
került a magyarba (,,És lehetnek végül olyan esetek is . . ." stb. MNy. X, 15). 

Mivel a szláv nyelvekben nemcsak ma van kvantitás, hanem a régiségben 
egykor ott is megvolt, ahol ma teljesen hiányzik, szláv jövevényszavaink 
kvantitásának kérdését semmi esetre sem szabad a szláv kvantitás figyelembe 
vétele nélkül vizsgálni. E szempont mellőzése tehát ASBÓTH, HORGER, LAZICZIUS 
munkáinak súlyos módszertani hibája. MELICH pedig, aki a magyar kvan
titás kapcsolatának a lehetőségét a szláv nyelviekkel legalábbis felvetette, 
a kérdés tisztázásával adós maradt.3 

Ennek a régi adósságnak a törlesztése a jelen kis tanulmány. Úgy gon
dolom, hogy ha nem is hoz minden esetben vitathatatlan eredményeket, 
a szláv réteg kvantitásviszonyainak a vizsgálata nagyban hozzá fog járulni 
a magyar kvantitás egész kérdéskomplexumának végleges tisztázásához. 

A s z l á v h a n g s ú l y é s i n t o n á c i ó . — Mielőtt a magyar 
kvantitással összefüggő problémákra rátérnék, röviden szólnom kell a szláv 
nyelvek idevágó sajátságairól. 

3 MELICH JÁNOSnak idevonatkozó véleményét azonban nem értem teljesen. Fel
fogása szerint csak a rövid hang a mérvadó, amely a bolgárból való, mert a bolgárban 
nincs kvantitás, de a hosszú hangok lehetnek magyar nyúlások is (NyK. XXXIX, 35; 
HonfMg. 247: Zalatna alatt, 101: Zagyva alatt, stb.). De ha az a-k a magyarban nyúltak 
meg, akkor akár mind átkerülhetett röviden, és akár mind a bolgárból. 
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A mai szláv nyelvek hangsúly- és kvantitássajátságai a következők: 
a keleti-szláv nyelvekben (az oroszban, ukránban és a fehéroroszban) szabad-
hangsúly van, amely a szó bármely szótagján állhat. Ami a helyét illeti, 
általában — az esetek óriási többségében — megegyezik a szerb-horvát nyelv 
csa-nyelvjárasával és — bizonyos kategóriákat kivéve — a bolgárral, ami 
egyéb bizonyítékok alapján is arra mutat , hogy lényegében az ősszláv hangsúly 
helyét őrizte meg. Ezzel szemben elveszett az intonáció és a kvantitás. A nyu-
gati-szláv nyelvekben a hangsúly általában egy szótaghoz rögződött: a lengyel
ben az utolsó előttihez, a csehben, szlovákban, szorbban az elsőhöz. Csak a 
lengyel nyelv kasub nyelvjárásának a legészakibb pereme őrizte meg a mai 
napig a szabad hangsúlyt. Szabad hangsúly volt egyébként a kihalt poláb-
ban is. Az intonációs különbség mindenütt kiveszett, de a keleti-szláv nyel
vekkel szemben mindenütt megmaradt a kvantitás, illetőleg, ha ki is veszett 
(mint pl. a lengyelben és a szorbban), nyoma a magánhangzók kvalitatív 
különbségeiben a mai napig megőrződött. A mai napig is megvan azonban 
a hosszúság a csehben és a szlovákban, bár nem teljesen azonos helyzetekben 
(a cseh és a lengyel kvantitás sem egyezett teljesen). Kiveszett az intonáció 
és a kvantitás a bolgárból és a macedónból is. A bolgár megőrizte a szabad 
hangsúlyt, a macedón is, de csak az utolsó három szótagra korlátozva. Megvan 
a szabad hangsúly a szlovénban is, sőt i t t az intonációs különbségek is meg 
maradtak, és a kvantitás is él, bár erősen megváltozott alakban. Ti. a szlo
vénban hosszú hang csak hangsúly alatt fordulhat elő, a szóbelseji hangsúly 
alatt pedig mindig hosszú hang fejlődött. A hangsúly, az intonáció és a kvan
titás hármassága a legjobban a szerb-horvát nyelvben, itt is elsősorban a 
csa-nyelvj árasban őrződött meg. Ez a nyelvjárás tehát a szláv hangsúly- és 
kvantitáskutatások alapjául szolgálhatna, ha nem volna olyan fogyatékosan 
feldolgozva. Az irodalmi nyelv alapjául szolgáló sió-nyelvjárásban ugyanis a 
hangsúly már nem az ősi helyén áll (mint az oroszban és a csa-nyelvj árasban), 
hanem egy szótaggal a szó eleje felé tolódott el. Ebből következik, hogy több 
szótagú szóban eredeti helyén a hangsúly csak az első szótagon található, 
és hogy a hangsúly sohasem állhat az utolsó szótagon. Az eltolódott hangsúly 
különben jól megkülönböztethető az eredetitől: míg az eredeti hangsúly mindig 
eső intonációjú, az eltolódott ezzel szemben mindig emelkedő. Ezért tehát a 
sto-nyelvjárás is kitűnő anyagot szolgáltat a hangsúlykutatások számára.4 

4 Az egyes szláv nyelvekben a hangsúlyt, intonációkat, kvantitást a következő
képpen jelöljük: 

hangsúly jele a keleti-szláv nyelvekben és a bolgárban; 
' kvantitás jele a csehben, szlovákban; eredeti kvantitás, ma eltérő kvalitás jele a 

lengyelben; 
' emelkedő intonációjú hangsúlyos hosszúság jele a szerb-horváthan és a szlovénben; 

az ősszláv emelkedő intonáció jele (nem hangsúly ! !); 
' emelkedő intonációjú hangsúlyos rövid szótag jele a szerb-horvátban; 
* hangsúlyos rövid szótag jele a szlovénben (csak szóvégen fordul elő); 

<"> eső intonációjú hangsúlyos hosszú szótag a szerb-horvátban és a szlovénben (VÜK 
KÁEADZIC ^zótára a hangsúlytalan hosszú szótagokat is ezzel jelölte, ma azonban 
ehelyett általában a betű fölé írt vízszintes vonalat használjuk); 

<~> néhány munkában az ősszláv régi cirkumflex jele, má sok (így LEHB-SPSAWINSKI 
után. én is) az új cirkumflex jeléül is használják; 

" eső intonációjú hangsúlyos rövid szótag jele a szerb-horvátban; 
~ nálam (LEHR-SPLAWINSKI után) az ősszláv régi cirkumflex jele; vannak, akik az, 

új cirkumflex jeléül használják (sőt Ivsic, a Száva menti nyelvjárás emelkedő 
intonációjú szótagját is ezzel jelöli). 
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Az ősszláv hangsúlyt, intonációt és kvantitást a ma élő szláv nyelvek 
sajátságain kívül az indoeurópai összehasonlító kutatások alapján lehet meg
állapítani. A szanszkriton és az ógörögön kívül különösen fontosak a szláv 
nyelvek legközelebbi rokonai: a balti nyelvek, és i t t is főleg a litván nyelv.5 

Az összehasonlító szláv nyelvtudomány szempontjából megbecsülhetetlen 
értékű ószláv nyelvemlékek, sajnos, a hangsúly, az intonáció és a kvantitás 
szempontjából teljesen cserben hagynak bennünket, mert semmi ilyesféle 
jelölést nem tartalmaznak. Nos, ezek nélkül az emlékek nélkül is a fenti adatok 
egybehangzó tanúsága szerint megállapítható, hogy az ősszláv nyelvben volt 
szabad hangsúly (amely lényegében a mai orosz nyelvben ismert helyén állt), 
volt kétféle intonáció, éspedig egy lényegében emelkedő és egy eső, és volt 
a hangsúlytól független kvantitás. Az intonációs különbség nemcsak a hang
súlyos szótagíÉUsajátsága volt, mint pl. ma a szerb-horvátban és a szlovénban, 
hanem minden szótagra kiterjedt. Mivel pedig az intonációktól bizonyos fokig 
függött a hangsúly helye, a hangsúly helyétől pedig a kvantitás, sőt maga az 
intonáció minősége is — ha nem is mindenütt egyformán — közvetlenül is 
hatot t a kvantitás minőségére, ezt a kérdést is kissé részletesebben kell tár
gyalnunk.6 

Az ősszlávban tulajdonképpen nem is két-, hanem n é g y f é l e into
nációt kell megkülönböztetnünk: egy régi eső és régi emelkedő, meg egy ú j 
eső és ú j emelkedő intonációt. Bár a régi és az új intonációk jellegükben 
nyilván hasonlók voltak egymáshoz, kétségtelen, hogy nem voltak azonosak, 
mert eredményeik a nyelvek nagy részében nem egyeznek egymással. A régi 
intonációk az ősi, indoeurópai kvantitáskülönbségekkel függnek össze, míg az 
újak lényegében a jerek kiesése következtében előálló pótlónyújtások követ
kezményei. Az utóbbiak tehát aránylag igen későn, a jerek lekopása, illetőleg 
erős helyzetben teljes vokálissá való alakulása idején, vagyis a XI—XII . 
század határán keletkezhettek. 

1. A r é g i e s ő , a z a z c i r k u m f l e x e s i n t o n á c i ó általá
ban az indoeurópai szempontból rövid magánhangzók, és az ugyancsak indo
európai szempontból rövid diftongusok helyén keletkezett. Az oroszban a 
tort, tolt, tért, telt típusban a polnoglasie e l s ő tagján van a hangsúly, a szlo
vénban és a bolgárban két szótagú szóban a hangsúly a szóvégre megy át 
(egyszótagú szó függő eseteiben a szlovénban a ragon, a bolgárban pedig a 
hátratet t artikuluson van a hangsúly), a csehben, szlovákban, szorbban, len
gyelben rövid hang, a szerb-horvátban pedig eső intonációjú h o s s z ú hang 
a megfelelője: 

Ez a rendkívül tarka, egyenetlen, sőt egymással ellenkező jelölésmód nagyon meg
nehezíti az amúgyis bonyolult hangsúlykérdésekben való eligazodást. Tetézi ezt még 
H. H Í R T is (Indogermanische Grammatik. V. Der Akzent. Heidelberg, 1929. 134—135.), 
aki az itt közölt hangsúly jeleket elveti, és teljesen újakat használ. 

5 Az indoeurópai hangsúlyra vonatkozólag 1. a következő összefoglaló munkákat : 
HEBMANN H I R T előbb idézett munkája; J. KTJRYLOWICZ, L'accentuation des langues 
indo-européennes. Krakow, 1952. 526. 1. (Polska Akademie Umiejetno^ci). 

6 A szláv hangsúlyra és vele összefüggő kérdésekre vonatkozólag igen gazdag iro
dalommal rendelkezünk. I t t csak a legfontosabbakat említem: ROMAN BRANDT, Nacer-
tanije slavjanskoj akcentologii. SktPbg. 1880.; W. VONPRÁK, SIGr. I2, 217—328. 1.; 
MEILLET, Le slave commun. 1934.2 158—184. 1.; J . J. MIKKOLA, Urslavische Grammatik 
I. Heidelberg, 1913. 116—146. L; A. VAILLANT, Grammaire comparée des langues slaves. 
I. Lyon—Paris, 1950. 221—279. 1.; L. SADNIK, Slavische Akzentuation. I. Vorhistorische 
Zeit. Wiesbaden, 1959. 172. 1. —-A részletkérdésekre külön térek ki. 
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orosz szlovén bolgár szh. cseh lengyel litván 
górod grâd grad-it grâd hrad gród (későbbi gardas 

nyúlás) 
zőloto zlatô zlató zlâto zlato zloto zeltas 
béreg brêg breg-ét brîjeg bféh brzeg — 
mjaso mesô mesó mêso maso . mieso — 

Az oroszban azonkívül régi cirkumflexre mutat a hangsúlynak a prepo
zícióra való eltolódása. Ez akutos szótag előtt sohasem történik: pl. ná mjaso, 
ná bereg, de na bábu. Ez a sajátság megvan â szerb-horvátban is; tehát nyilván
valóan ősszláv eredetű: szh. na meso, na brijeg, de ná bábu (eltolódott hang
súllyal). A szerb-horvát nyelv ije nyelvjárásában a hangsúly az -i-n áll: 
-ije-. Ez a cirkumflex másik legkétségtelenebb bizonyítéka. 

2. A r é g i e m e l k e d ő , a z a z a k u t o s i n t o n á c i ó általában 
az indoeurópai szempontból hosszú magánhangzók és diftongusok helyén 
alakult ki. Megfelel neki az oroszban a polnoglasie második szótagján álló 
hangsúly, egyéb helyzetekben pedig az a jellemzője, hogy a hangsúly a ragozás 
során megőrzi a helyét és nem ugrál (mint sokszor a cirkumflexnél). A lengyel
ben általában rövid a hang (összeesett a régi cirkumflexszel). A szorbban 
hosszú ugyan, de csak a tort stb. típusokban, a csehben általában hosszú, 
a szlovákban rövid, de vannak kivételek, a szerb-horvátban mindig rövid a 
hang, az -ije nyelvjárásban a hangsúly az -e- hangon áll, a szlovénban pedig 
egytagú szavakban rövid hang, többtaguakban emelkedő, de természetesen 
hosszú hang található. 

orosz szlov. szh. cseh le. litván 
krowa kárve 
btoto balta 
brzoza bérza 
miara — 
baba bóba 

Ú j i n t o n á c i ó k . — A jerek lekopása nagy változást idézett elő 
a szláv hangtan területén. Nemcsak az eddigi nyílt szótagok elvét bontotta 
meg, és számos, eddig teljesen ismeretlen hangkapcsolatot hozott létre, hanem 
a hangsúlyt és az intonációt (valamint a velük összefüggő kvantitást is) meg
változtatta. A jerek lekopása következtében nemcsak a hangsúly ment át 
a jejes szótagról a megelőző szótagra, hanem ez visszahatott az előző szótag 
(sőt szótagok) intonációjára is. Azokat a változásokat, amelyek az intonációk
nál keletkeztek, m e t a t ó n i á n ' a k nevezzük. A lényege az, hogy bizonyos 
nyelvtani kategóriákban, mint pl. a tb . genitívuszban, az igék jelenidejének 
2. stb. személyében, a melléknév fokozásában, a melléknevek összetett alak
jában, valamint számos képző előtt a tőszótag eredeti intonációja (és ezzel a 
hangsúlya és sokszor a kvantitása is) megváltozik: a régi esőből új e m e l 
k e d ő , a régi emelkedőből pedig új e s ő alakul.7 

7 TADETJSZ LEHR-SPLAWINSKI, O praslowianskiej metatonii. Krakow, 1918. (meg
jelent újra: Studia i szkice wybrane z jezykoznawstwa slowianskiego. Warszawa, 1957. 
52—92. 1.); N. VAN W IJK, Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme. 
Amsterdam, 1923 (második kiadása Mouton et Co. S. Gravenhage, 1958.); u. a. Die sla-

Jcoróva 
bolóto 
berëza 
méra 
bába 

leráva 
bláto 
bréza 
méra 
bába 

kràva 
blàto 
brjeza 
mjëra 
baba 

leráva 
bláto 
bríza 
mira 
bába 

6 Nyelvtudományi Közlemények LXV. 1. 
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3. Ú j e m e l k e d ő ( a k u t o s ) i n t o n á c i ó : Az oroszban nem 
különbözik a régitől, mert ugyancsak a polnoglasie második tagján áll a hang
súly, mint a régi akut esetében is. Egyéb esetekben pedig szintén nincs különb
ség, mert ez is állandósítja a hangsúlyt. A csehben ugyanígy hosszú a hang, 
mint a réginél. A lengyelben azonban itt már következetes (régi) hosszú hang 
áll, amely az irodalmi nyelvben a nazálisoknál és az o-nál ma is tükröződik, 
az a, e esetében a nyelvjárásokban mutatkozik, a többi hangnál pedig a kasub 
nyelvjárás alapján következtethető ki. A szlovénban emelkedő intonációjú 
hosszú hang felel meg neki, mint a réginek, de az utolsó szótagon is mindig 
hosszú. A szerb-horvátban viszont több változat található. A sto-nyelvjárás
ban és az irodalmi nyelvben eső intonációjú hosszú hang a megfelelője, míg 
a csa-nyelvj árasban (és a Száva menti sto-nyelvj árasban) egy emelkedő into
nációjú hosszú hang áll, amely azonban hangzásra nem azonos a sto-nyelv járás 
emelkedő intonációjú hosszú hangjával, amely a hangsúlyeltolódás követ
keztében jött létre. A csa-nyelvj árasban ez az emelkedő intonációjú hosszú 
hang kizárólag az új akut helyén áll, s így ez az új akut legkétségtelenebb 
bizonyítéka. 

Orosz: dórog, dorogá, dórogo ~ dorogój, dorogája, -óje8 | szh.: drog, drága, 
drâgo ~ drâgi, drâgà, dragö \ szlov.: drâg, drága, drágo ~ drági, drága, drágo \ 
cseh: draho ~ drahtf, drahá, drahé | orosz: bél, belá, bélo ~ bétyj, bélaja, belője 
| szh.: bljeï, bijèla, bijèlo ~ bîjelï, bljelä, bljelő | szlov.: bel, bêla, bêlo ~ béli, béla, 
bélo | cseh: bélo^bíty, bílá, bílé | orosz: vólos ~ tb . gen. volós | cseh: hlava, 
strana ~ tb . gen. hláv, strán stb. | orosz: dórog, mólod stb. középfok: doróze,. 
molóze. 

A csa-nyelvjárási megfelelők, amennyiben megvannak, vagy ismeretesek, 
mindig emelkedő intonációjú hosszúak: drágo : drági, drága, drágo, mlâdo : 
mládi, mláda, mládo ; bel : béli, bêla, bélo ; gläva ~ tb . gen. gláv, drëvo ~ t b . 
gen. drév ; stráza stb. Megjegyzendő, hogy az új akut helyén több orosz nyelv
járásban az o zártabb ejtésű, illetőleg uo diftongus található: orosz vólja 
nyj. vuolja, cseh vüle, orosz kóza 'bőr', nyj. ky/)za, cseh kûze. Az új akut egyéb
ként abban is különbözik a régitől, hogy az új akut alatti szótagban az eredeti 
rövid hang több nyelvben szabályosan m e g n y ú l i k (pl. az o, e), míg a 
régi akut alatt soha, még a másodlagos régi akut alatti szótagban sem (pl. 
zalógh, zakóm stb.). 

4. Ú j e s ő ( c i r k u m f l e x e s ) i n t o n á c i ó . Hasonló körülmé
nyek között és ugyanazokban a kategóriákban alakult ki, mint az új akut, 
de eredeti akutos szótag helyén. Nincs általánosan elismerve, mert nincs egyet
len egy nyelv sem, amelyben tisztán megmaradt volna (mint pl. az új akut 
a csa-horvátban). Minden nyelvben valami másikkal esett össze. Mivel azonban 

vischen Metatonien im Lichte der Phonologie: IF . 58-1941, 55—66.1. ; E. KOSCHMIEDER, 
N. van Wijks Einwand gegen die 2. Metatonie: Vasmer-Festschrift 1956. 235—244.1. 

Az összetett melléknevek legtüzetesebb feldolgozása A. BELIÓ, Akcenatske studije. I. 
Beograd, 1914; u. a. Zur slavischen Akzentlehre: ZfslPh. 2: 1—28. 1. 

8 Az oroszban az összetett mellékneveknek ebben a típusában kiegyenlítődés ment 
végbe: vagy az egyszerű alakok hímneme győzött, és akkor a hangsúly az összetett mellék
nevekben is az elsőn állapodott meg (pl. glup : glúpyj, glúpaja, glúpoje ; cél : célyj stb.)-
vagy átvette a nőnem utolsó szótagú hangsúlyát: dorogá : dorogój, dorogája, slepá : slepój, 
slepája stb.); 1. K. H. MEYEB, Historisehe Grammatik der russischen Sprache I. Bonn, 
1923. 219.1. — A szabályos fejlődést itt a középfok mutatja: doróze, molóze stb. — A cseh. 
drahtf rövid magánhangzója is analogikus a szabályos *dráhy' helyett. 
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a nyelvek legnagyobb részében m á s s a l esett össze, igen valószínű, hogy 
kellett lennie egy negyediknek is, amely különbözött mind a háromtól. Az orosz
ban szintén a polnoglasie második tagján álló hangsúly felel meg neki (össze
esett a régi és az új akuttal), a szerb-horvát sto-nyelvjárásában hosszú eső 
(összeesett a régi cirkumflexszel és az új akuttal), bizonyos nyelvjárásokban 
azonban rövid eső (összeesett a régi akuttal); általában a szerb-horvátban az 
új intonációk összeestek a régiekkel. A csa-horvátban hosszú eső (összeesett 
a régi cirkumflexszel), a csehben, lengyelben rövid hang a megfelelője (össze
esett a régi cirkumflexszel). Az egyetlen nyelv, amelyben nem esett össze 
egyikkel sem, a szlovén. Megfelelője ugyan a hosszú eső ~, de nem tolódik el 
a szó vége felé, mint a régi cirkumflexnél, hanem megmarad ugyanazon a 
szótagon. 

Orosz: zdoróv, -óva, -óvo ~ zdoróvyj, zdoróvaja, -oje | szh.: zdràv, zdràva, 
zdrâvo ^ zdrâvi, zdrâva, zdrâvo | csa: zdràv, zdràva, zdrâvo ^^ zdrâvi, zdrâva, 
zdrâvo | szlov.: zdràv, zdràva, zdrdvo ^v zdrâvi, zdrâva, zdrâvo | cseh: zdràv A* 
zdravß, zdravá, zdravé '] orosz: koróva, voróna, solóma^ib. gen. koróv, voran 
) csa: kràva, vràna, slàma <*>> tb . gen. krâv, vrân, slân | szlov.: kráva, sláma *>* 
krâv, slâm | cseh: kráva, vrána, sláma ~ krav, vran, slam. 

A h a n g s ú l y é s a z i n t o n á c i ó v i s z o n y a . A szláv hang
súly helye (amelyet elsősorban az orosz és a csa-nyelvjárás őrzött meg a leg
hívebben) sok esetben nem egyezik az indoeurópai hangsúllyal (amelyet első
sorban az óind őrzött meg, és két szótagú szavakban az ógörög is). Ennek oka 
a legtöbbször az, hogy a szláv hangsúly egy szótaggal eltolódott. Éspedig: 
1. két szótagú szóban a szó eleje felé, ha a szóvégi hangsúly eredeti cirkumflexes 
szótagon állt és azt egy akutos szótag előzte meg: pl. óind dhümás, görög 
&vftóc ~ szláv dymh ~ G. dyma (orosz dtfm ~ dtfma, állandó hangsúllyal az 
első szótagon); óind nitís ^ szláv nUb ~ G. níti stb. Hasonló eltolódás talál
ható a litvánban is: dumai, ntftys.9 2. Két szótagú szóban a szó vége felé, 
ha az eredeti hangsúly cirkumflexes intonációjú első szótagon állt, és a máso
dik szótag akutos intonációjú volt.10 Mivel pedig ez az első szótagon álló eredeti 
hangsúly cirkumflexes intonációjú ragok, képzők előtt megmarad, a szlávban 
itt mozgó hangsúly alakult ki. Pl. orosz dórog, dorogá, dórogo »-v szerb-horvát: 
drâg, drága, drago stb. (eredeti első szótagú hangsúly az akutos intonációjú nőne
mű -á-ra tolódott el, míg a cirkumflexes intonációjú semleges nemű -o előtt eredeti 
helyén maradt). Az idetartozó esetek száma igen nagy, azért elég lesz egy-két 
példa a bemutatására: orosz vodá, de egy. Acc. vódu (a ná vodu t ípus az előbbi 
1. pont alapján alakult ki); béreg Loc. beregú, t b . N. beregá (és beregám, beregách, 
beregámi); hasonlóan szh. brljeg, de Loc. brijégu; orosz górod ~ tb . N. gorodá 
stb., s tb. Azaz: a hangsúlyt az akutos intonációjú szótag a szomszédos szótag
ról mindig magához rántja, ha az eredetileg cirkumflexes szótagon állt. Az akut
nak ez a sajátsága egyébként az új akutra is jellemző. 

9 Ezt a szabályt H. H Í R T állította fel (1893-ban IF . Anz. 3, 164 = IndeGr. V. 
Akzent 165), azonban sokan nem fogadják el, mert számos kivétel van alóla; vö. azonban 
T. LEHR-SPIAWINSKI: Studia i szkice 125. kk., aki ennek a szabálynak meglétét számos 
szókategóriában kimutatja. 

10 Ezt a szabályt SAUSSURE fedezte fel a litvánra vonatkozólag (IF. Anz. 6, 157), 
tőle függetlenül pedig FORTUNATOV (Sbomik otdolenija russkago jazyka i slovesnosti 
Imp. Akad. Nauk 1897: 62) ezt a szlávra is kiterjesztette. Ezt nevezzük Saussure-féle, 
esetleg Saussure—Fortunatov-féle törvénynek. 

6* 
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K v a n t i t á s . Az ősszlávban hosszú volt minden magánhangzó, amely 
indoeurópai hosszú magánhangzóból, vagy diftongusból keletkezett (akár ere
detileg hosszú, akár rövid diftongusból): a ( < inde. U, ö), & ( < inde. ê, ai, oi), 
i ( < inde. ï, ei), y ( < inde. ü, -uns), u ( < inde. au, ou, eu). Hosszú volt azon
kívül minden or, er, ól, el hangkapcsolat két mássalhangzó között (az ún. 
tort, tolt, tért, telt típusokban). Hosszú volt a szónáns r, l (a thrt, tblt, tbrt, tblt 
típusokban) és a két nazális: Q, Ç ( < inde. -am, -om, -em, -im, illetőleg -an stb.). 
Rövid volt ezzel szemben a z o ( < inde. a, o), az e ( < inde. e) és a két jer: 
h ( < inde. u), b ( < inde. i).n 

I. R ö v i d ü l é s e k . A hosszú ~ rövid magánhangzóknak előbb emlí
te t t rendszere azonban az ősszláv kor vége felé mélyreható változásokon 
ment keresztül. Az ősszláv korszak vége felé ugyanis az eredeti hosszú magán
hangzók bizonyos hangtani helyzetekben megrövidültek, az eredeti rövidek 
viszont bizonyos kategóriákban megnyúltak. Ma tehát nincsen szláv nyelv, 
még azok sem, amelyek a kvantitást különben megőrizték, amelyben az ősszláv 
állapot híven türöződnék. Sőt azt kell mondani, hogy a mai állapot az ősszláv-
hoz. képest mindenütt annyira más, hogy az ősszláv val való kapcsolatát csak 
a kutatók fáradhatatlan munkája és nem utolsó sorban sokszor zseniális ötle
tessége te t te nyilvánvalóvá.12 

Hogy ezek a rövidülési, illetőleg nyúlási folyamatok mikor mentek végbe, 
azt tulajdonképpen nem tudjuk. A kutatók általában azon az állásponton 
vannak, ha egy jelenség több szláv nyelvben is kimutatható, akkor lényegében 
még közös örökségnek kell lennie az alapnyelv korából, és nem lehet külön-
külön fejlemény az egyes nyelvekben. így tehát a mi eseteinkben is e rövidü
léseket, illetőleg nyúlásokat, ha több nyelvben vannak meg, még az ősszláv 
korszakba, azaz lényegében az i. sz. VI. századba vetítik vissza. Ez ellen a 
vélemény ellen azonban számos meggondolás szól. így pl. a jerek (b, b) fej
lődése, kiesése, illetőleg teljes vokálisokká való fejlődése általában minden 
nyelvben körülbelül azonos volt, pedig tudjuk, hogy ez a fejlődés csak a XI— 
XII . század határán zajlott le, amikor a szlávok már legalább ötszáz éve 
távol éltek egymástól (pl. a Ladoga-tótól a Balkán déli részéig, és a Don felső 
folyásától az Elbáig). Hasonló ehhez a tort típusú szavak fejlődése is a szét-
vándorlás utáni időkben is (pl. a Nagy Károly nevéből alakult közszláv 
*korljb). Vagyis, vannak hangfejlődések, amelyek közszlávok ugyan, bár már 
az ősszláv egység felbomlása u tán mentek végbe. (Igaz, vannak kutatók, akik 
éppen e közös szláv jelenségek alapján az ősszláv korszak határát a XI—XII . 
századra helyezik). Azaz, a mi esetünkben is feltehető, hogy ezek a hasonló 
fejlődések esetleg már nem a VI. század előtti ősszláv korban, hanem — kon
vergens fejlődés alapján — már a szlávok szétválása után, egymástól lénye
gében függetlenül a mai területükön mentek végbe. Erre ugyan — a már 

11 Az ősszláv kvantitásra vö. az összes itt idézett (és nem idézett) munkákat, 
amelyek az ősszláv, illetőleg az ószláv hangtannal foglalkoznak. 

12 A szláv nyelvek kvantitásával, a hangsúlyhoz és az intonációhoz képest, 
tulajdonképpen keveset foglalkoztak. Egyetlen egy nyelvre vonatkozólag sincsenek pl. 
az ide tartozó esetek összegyűjtve. A legjobban talán még a szerb-horvát nyelv van ilyen 
tekintetben feldolgozva (vö. LESKIEN alább idézett alapvető tanulmányait), de azért 
i t t is sok a hiány, különösen a nyelvjárások anyagát illetően. A cseh, a szlovák, a lengyel 
anyag sajnos, elég fogyatékos. Sem a nyelvtörténeti, sem a nyelvjárási anyag nem hozzá
férhető. Pl. az eredetileg hosszú magánhangzók zártságát a lengyelben még a tudományos 
szótárak sem jelzik ! 
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említett okok miatt — semmiféle írásbeli forrás nem utal, viszont ellene sincs 
semmiféle bizonyítékunk. És itt , ebben az esetben tehát bizonyos fokig tanú
ságot tehet az a két nyelv, amely számos szláv elemet vett föl és a kvantitást is 
ismeri: a magyar és a finn (a többi ugyanis, mint a román, albán, görög, a finn-
ségi nyelveken kívül a többi finnugor nyelv, a kvantitást nem ismeri). Mind 
a két nyelvben ugyanis esetleg a szláv nyelvek régies, ma már ismeretlen kvan-
titási viszonyai is tükröződhetnek. 

Emiatt , de meg azért is, hogy a magyar kvantitásnak a szlávhoz való 
viszonyát megvilágítsam, a következőkben minden kategóriában bemutatom 
a finnségi (kelet-balti finn) megfelelőket is, amelyeket J . MIKKOLA és J . KALIMA 
munkái alapján idézek.13 

a) Megrövidült minden abszolút szóvégen álló magánhangzó (éspedig 
-a, -y, -ç)M 

A magyarban idetartoznak az eredeti -a és -y tövek (apáca, bába, babona, 
barázda, belezna, berkenye, bolha, borona, borotva, cékla, cúca, cseresnye stb., stb.; 
murok, retek, tök stb.). Az -g van meg a szelemen szóban. Mivel a szóvégi -a 
a magyarban is mindig megrövidült (bár nem tudjuk, hogy mikor), nem dönt
hető el, vajon a magyarság már a szlávból rövid alakban vette-e át, vagy 
pedig csak a magyarban rövidült meg. A szóvégi -y elesése a magyarban azon
ban mindenesetre arra mutat , hogy ezt a magyarság r ö v i d alakban vette át, 
különben kétségtelenül megmaradt volna. Hasonlóan mindig rövid hang mutat
kozik a finnségben is, de mivel a finnségben eredetileg szó végén nem állhatott 
hosszú magánhangzó, i t t egyszerűen hanghelyettesítést is feltehetünk. 

b) Megrövidült a szó végétől számított harmadik, negyedik szótag 
magánhangzója, ha hangsúlyos volt: 

orosz cseh szh. 
jágoda 
právilo 

, mázat 6 

A magyarban i t t két típust találunk: rövidet és hosszút. 
1. mostoha : orosz mácecha, cseh macocha, szh. màceha \ kamat : big. 

kámato, szh. kamata \ lakoma („torkos") : or. lákomyj, cseh lakomy", szh. 

13 J . J. MIKKOLA, Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Spra
chen. I. Slavische Lehnwörter in den westfinnischen Sprachen. Helsingfors, 1894. (MSFOu. 
VIII.); u .a . , Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch. Helsinki, 
1938. (MSFOu. LXXV.); — J. KALIMA, Slaavilaisperäinen sanastomme. Tutkimus itäme-
rensuomalaisten kielten slaavilaisperäisistä lainasanoista. Helsinki, 1952. (Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 243.). 

14 A legfontosabb szakirodalom a következő: A. LESKIEÜST, Untersuchungen über 
Quantität und Betonung in den sla vischen Sprachen. I. Die Quantität im Serbischen. A. 
Leipzig, 1885.; B. Leipzig 1893. (Abhandlungen der phil.-hist. Classe der kön. Sachs. 
Gesellschaft der Wiss. X- 69—220, XIII- 527—610); — u . a . : JA. 21: 321—98; JA. 24: 
104—137; JA. 23: 561—71; — Serbokr. Grammatik I. Heidelberg, 1914. 119—227. 1. — 
M. RESETAB, Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten. Wien, 1900. 
(Schriften der Balkankommision); — F B . TEÁVNÍCEK, De la quantité en tchèque: RËS. I, 
204—227. 1. — u. a. Historická mluvnice Öeskoslovenská. Praha, 1935. 246—277. 1. — 
ROZWADOWSKI: Gramatyka jezyka polskiego (zbiorowa). Krakow, 1923. 73—107. 1. 
— W. VONDBÁK, SIGr. I2, 273—328.1. (és az előbb idézett irodalom is több-kevesebb rész
letességgel) . 

jahoda jágoda 
pravidlo právilo 
(de právo) (pravo) 
mazati màzati stb 
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làkom I kemence : or. kámenica (így a szh. Kamenica hn-ek is) | medence : cseh 
mëdënice, szh. mjèdenica,15 szl. mêdenica \ repce : cseh repice, szh. rèpica. 

2. A hosszúság megmarad: jávor ^ juhar, ihar : or. jávor, cseh jávor, 
szh. jávor \ pákosztos : or. pákostb, cseh pakostnice, szh. pàkost \ páprád : or. 
páporotb, cseh kapradi, szh. pàprât \ pázsit : or. pázitb, cseh pazit | rawfoZ : ukr. 
nádyty, szh. nàâiti \ parázsol : cseh praziti, szh. pràziti | gwzoZ : szh. gàziti, 
big. <?íÍ2ja | pároZ : or. páritb, cseh pariti, szh. pariti \ vádol : big. vádja, szlov. 
váditi16 | JéVce : big. járica, szh. jàrica \ mérce : szh. mjerica, cseh mërice, sz. 

A finnben á l t a l á b a n hosszú hang a megfelelője: k.-finn jaakeri, 
karj . joakkeri 'horgony' < or. jákorb ; laatia, karj. loadie 'készít' < or. 
láditb ; paamatti, karj. poameïïi 'emlékezet.' < or. pámjatb ; észt raamat, 
finn raamattu 'szentírás' < or. grámota K. 145.; finn raassali 'személyiség' 
< or. prásol 'Verkäufer'; k.-finn kuoseli, karj. kuoëali stb. 'guzsaly' < or. 
kúzelb (vö. magyar guzsaly) stb. A régi átvételekben a hosszúság kivétel nél
küli, az újabbakban már gyakori a rövid hang is: finn lavitsa, laavitsa, karj. 
loaviiïêa stb. 'pad' < or. lávica (vö. m. lóca), stb. 

ej Három vagy több tagú szónak hangsúly e l ő t t i szótagjában, ha a 
hangsúly az utolsó előtti szótagon állt és az akutos intonáció]ú hosszú szótag 
volt (vo. VONDRÁK, SIGr. I, 275, 276.). 

orosz cseh szh. 
maiina maiina malina 

szh. králj ^ de kràljica (eredeti kraljica-hól), or. desjátina : cseh desatina, szh. 
desètina stb. 

A magyar megfelelők it t is kétfélék: rövidek ós hosszúak: 
1. szalonna : or. solonina, cseh slanina, szh. slánina (van azonban a 

magyarban szalánna változata is, 1. erről alább) | kalista : big. kaliëte, cseh 
káliké | jegenye : szh. jàgnjëd, cseh jehned \ berkenye : szh. brekinja, cseh 
bïekynë (de a bolgárban az első szótagon áll: brekinja!) \ galóca : szh. glàvatica, 
szlov. glavâtica. 

2. káposzta : or. kapústa, szlov. kapusta, cseh kapusta \ szalánna \ málna : 
or. malina, cseh malina, szh. malina \ gálna : or. kalina, cseh kalina, szh 
kàlina \ pálca : or. palica, cseh police, szh. palicaP 

Az igéknél azonban a hátulról számított második akutos hosszú szótagon 
álló hangsúly e l ő t t levő hosszú szótag általában megmarad:18 

15 A szó a mfëd 'réz', mjeden 'rézből való' származéka, azért szabályosan mjedenica 
volna várható, aminek különben a szlovén szó hangsúlya is megfelel, mert az -ica képzős 
származékok hangsúlya egyébként általában azonos az alapszóéval, vö. LESKIEN, Unter-
scuhungen I. A. 169. Azonban az első szótagú hangsúly alapján is szabályos rövid 
hangot várhatunk. 

16 Megvan azonban a rövid vall változata is, ez egy vadol-loól alakult. 
17 A jérce, mérce, málna, gálna, pálca (és nyilván a násfa < *nasíva, vö. HADROVTCS: 

I . OsztKözl. X, 153) hosszú hangja lehet azonban az -i- kiesésese következtében történt 
pótlónyújtás eredménye is (így BÁBCZI, Htört.2 66. is). 

18 Vö. különösen ANT. BEEZNIK, Die Betonungstypen des slavischen Verbums: 
JA. XXXII, 399—454. — Ezt a megőrzött hosszúságot azonban ROZWADOWSKI, GramPol. 
89—91. — bár igen komplikáltán — metatóniával magyarázza. A magyarázat annyiban 
nem kielégítő, mert az új akut, amelyről itt szó volna, egyébként mindig magára vonja 
a hangsúlyt, míg ez a szótag sohasem hangsúlyos. A kérdés egyelőre nem világos. 
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or. szh. cseh le. 

mutítb mútiti moutiti mqció 
blaznitb blázniti blázniti ' — 
stupátb stúpati stoupati stqpaé 
pomagátb pomágati pomáhati pomágaó 
kazátb kázati kázati kázac 

Természetes tehát, hogy idetartozó igéinkben csak hosszú szótag talál
ható: abárol : or. obarítb, szh. obáriti (a sz.-ban obarit') | varázsol : or. vorozítb, 
le. wrózyó \ sántái > sánta) (vö. SITLÁN: MNy. L, 175) : szh. sétati, or. 
Matátb. 

A finnben a névszókban megőrzött hosszúságra ilyen helyzetben nincs 
példa (csak kel.-finn kálikká 'nyomorék' < or. kaléka tartozik ide, de ez már 
nyilván kései átvétel), az igék pedig a szabályos hosszú hangot mutatják: 
finn raataa, karj. roada- stb. 'bajlódik' < or. stradátb ; kel.-finn kuuria, karj. 
küHe 'szeszt égetni' < or. kurítb. Kivétel azonban a finn ravita 'speisen' < or. 
travítb, amely szintén újabb átvétel lesz. 

d) Három vagy több szótagú szó hátulról számított harmadik, negyedik 
szótagja megrövidül, ha az legalább két szótaggal a hangsúly előtt áll. Pl. or. 
dalekó : cseh daleko, szh. dalèko ; cseh kupovati, szh. kupövati (de or. kupítb : 
cseh koupiti, szh, kúpiti), stb. (vö. TRÁVNICEK, HistMluv. 250). Idetartozik 
néhány képzős formáció, amikor a hangsúly a képzőn állt. Ilyen pl. az -arjb 
-afb képző, ahol a hangsúly általában a kéttagú képző második szótagján állt: 
-arj-b' ~ G. -arj-á: vö. or. zvonárb^ G. zvonarjá ; kljucárb ^ G. kljucarjá stb. 
és szh. kljùcar ~ klucára stb. Azért az -afb képzős szavak tőszótagjában a 
hangzó általában megrövidül (ha a hangsúly a tőszótagon állt, akkor az I. b . 
alapján): cseh krám ~ de kramár stb. 

Ide voltaképpen csak egy magyar szó tartozik: pásztor : big. pastir, 
szh. pástijer, pastir rv G. pástira, cseh pastyir stb. 

e) Három vagy többtagú szóban megrövidül a hátulról számított 
h a n g s ú l y o s második szótag, ha eredetileg akutos intonációjú volt. 
Éspedig megrövidül akár hosszú, akár rövid szótag állt előtte. A hangsúlyos 
szótagok előtti hosszú szótagos eseteket 1. az I. c. alatt (málna, pálca, gálna, 
mérce, szekerce, szalonna -i-]e, a, berkenye -y-je és a káposzta -u-ja, fel
tétlenül röviden került át, mert különben nem estek volna ki, illetőleg az -u 
nem fejlődött volna -o-vá). Az egyetlen idetartozó kivétel a szomszéd -e-je. 
amely valamennyi szláv nyelvben a fenti szabály szerint rövid: cseh soused, 
sz. súsed, szh. súsjed és susjed ; vö. orosz soséd (az első szótagra 1. a I I . b. 
pontot). 

A rövid szótagok után álló hangsúlyos hosszú szótagok megrövidülésére 
vonatkozólag a következő magyar példákat idézhetjük: garmada: or. gromáda, 
cseh hromada, big. gramáda \ ponyva: or. ponjáva, szh. ponjava \ palota: or. 
poláta, big. poláta \ pajta: big. pojáta, szlov. pojâta (de szh. pojata, hangsúly 
az e l s ő szótagon !) | zabola: szlov. zobálo. -— Hosszú hang van ezzel szemben 
a következő magyar szavakban: lapát: or. lopáta, cseh lopata, szh. löpata \ 
beszéd: or. beséda, cseh beseda, szh. bèsjeda. Mindkettőben azonban a hosszúság 
már a magyarban is keletkezhetett a szóvégi magánhangzó elesésének kiegyen
lítése fejében. És talán idetartozik az ábráz második szótagbeli -á-ja: or. 
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óbraz ! !, de szh. obraz, szlov. obràz, big. obráz, cseh, sz. obraz (az orosz hangsúly 
különbözik a. déli-szlávtól).18a 

A finnben az idetartozó esetek közül egyetlen egy esetben találunk hosszú 
hangot: kel.-finn rospuutto ' járhatatlan út ' < or. nyj. rospúta, rospútje. A töb
biben mindig rövid a megfelelés : finn pohatta 'dúsgazdag' < or. bogát | kel.-
íirm pesseta 'összejövetel' < or. beséda (vö. m. beszéd) \ finn kartta 'teknő' < or. 
kory"to | finn kaputta < or. kopyto (vö. m. kapta) | f inn kasukká 'bunda' < or. 
kozúcli stb. Ezek különben mind aránylag kései átvételek, talán még a ros
puutto is. 

I I . Az e r e d e t i h o s s z ú s á g m e g m a r a d á s a . 
a) Megmarad az eredeti hosszúság a három szótagú szavak első szótag

jában, ha a hangsúly az utolsó szótagon volt, és előtte félhangzós szótag állt, 
amely idővel lekopott: járom: big. jarém, szh. járam ** G. járma (eredetibb 
jarbmà) ; nátha: cseh, sz. nátcha < nadhchà). 

A finnben is hosszú a hang: kuomina, karj. kuomino 'csűr' < or. gumnó < 
*gumbnó | vót sükkuna 'posztó', or. suknó (vö. m. szoknya, de a hangsúly i t t 
az első szótagon áll: szh. suknja, ukr. súknja). 

b) Megmarad a hosszúság a három szótagú szavak első szótagjában, 
ha közvetlenül a hangsúly előtt állt, és ez a hangsúlyos szótag rövid volt 
(vö. I. c. alatt is): 

ráró: or. raróg, cseh rároh \ rásza: szh. rásad, or. razsáda \ zálog: or. zalóg, 
cseh zálofi, szh. zálog \ zátony: or. zatón, cseh záton, szh. záton | závár: cseh 
závor, szh. závor \ zákány: sz. zákal \ zákla: sz. zákal \ zánk: sz. zámek, zámok 
| zászló: sz. zástava, szlov. zastâva, de szh. zàstava1® \ karácsony: or. korocún, 
big. kracún | naszád: or. nasád. 

Az egyetlen kivétel ez alól a parlag (or. perelóg, sz. prieloh, szh. prijèlog). 
Erre vonatkozólag 1. alább a csoroszlya, csorda, borozda, borona szavakkal 
kapcsolatos megjegyzéseket. 

A finnben is mindig hosszú hang a megfelelés: finn kiisseli, karj. kîseïi 
stb. 'savanykás kocsonya' < or. kisélb | kel.-finn kuomikko < or. kumík 
'posztó fajta' | kuontalo 'szösz' < or. kudélb (vö. cseh koudel, le. kadziel) \ paattua 
'vessző' < or. batóg 'bot' | finn piiras, piirakka 'béles' < or. pirog | finn saapas, 
karj. Soappoa 'csizma' < or. sapóg | kel.-finn saakkuna, sakkuna, karj. zoakkun 
' történet, elbeszélés' < or. zakón | finn siivatta, karj. zlvatta 'jószág, barom', 
or. zivót 'élet'. (A finn viina [karj. vlna) valószínűleg a svédből való, vö. 
K. 187.) 

c) Megmarad a hosszúság a háromszótagú szavak második szótagjában, 
ha az utolsó szótag hangsúlyos volt (tehát ha a hosszú hang hangsúly előtt állt, 
mint a I I . b. ós a I I . d. esetekben): kolbász: or. kolbasá, cseh klobása, sz. klóbása, 
szh. kobásica. 

Idetartozik általában a szláv -afb képző hosszúsága, ha véghangsúlyos 
volt és a hangsúly nem állt a tőszótagon (mert akkor a tőszótag akutos into-

18a Az orosz obrazüb (van obrázitb változata is) ige alapján feltehető, hogy a magyar 
ábrázol ige kvantitatása (a XVI. sz. második felétől) szabályos megfelelője az obrazíti 
ige kvantitásának. ASBÓTH: JA. XXII, 465. a magyar igét ebből magyarázza; ellene 
EtSz. 

19 A szh.-ban van egy típus, amelyben a hangsúly a prepozíción van (öbrana 
pôkora, râsprava, zäsluga). Mivel ez a típus sem az oroszban, sem a szlovénben, sem a 
csehben nem ismeretes, nyilvánvaló, hogy másodlagos fejlemény (vö. LBSKIEN, SkrGr. 
I, 191.). Elterjedését nem ismerem. 
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nációjú volt és a hangsúlyt mindig megtartotta). Pl. orosz korcmárb ^ G. 
korcmarjá, carb ~ G. carjá stb. (1. az I. d. alatt is); szh. krcmär mlinär, övcär 
stb., cseh krcmáf, mlynáf, de pekar, or. pékár). A magyarban az -ár szóvég 
kivétel nélkül (akár szláv, akár német eredetű) mindig hosszú. Hasonló az 
eset az -acb képzőnél is. És igen sokszor az -an esetében is (pl. ispán, limány, 
dohány stb.), ez azonban külön vizsgálatot igényel. 

d) Két szótagú szavakban megmarad a hosszúság az első szótagon, 
ha hangsúly előtt állt (a hangsúly előtti hosszúságra 1. még I I . b. és e. is): 
drága: or. dorogá, szh. drága (a csehben nincs meg, csak az összetett alak, az is 
másodlagos: drahy') \ hála: or. chvalá, cseh chvála, szh. hvála \ király: or. 
korólb ~ G. koroljá, cseh kral, szh. krâlj (a csa-nyj.-ban králj új akuttal) 
| palást: cseh pláát, sz. piáét, szh. plâst \ parázna: cseh prázntf, szh. prázna \ 
dézsa: or. dezá, cseh díze, sz. dieza, szh. dízva (más hangsúllyal) | mézga: or. 
mezgá, cseh mízha, sz. miezga, szh. mézga \ néma: szh. nijema, néma, or. nemá ; 
a csehben csak az összetett alak van meg: ném^ \ német: szh. nijèmac, szlov. 
némec, big. neméé ; de cseh rövid hang: nëmecf \ penész: ukr. plesnjá, szh. 
pljêsan, cseh plísen (ősszláv *plësnb') | ritka: or. rédok, redká, szh. rijèdak, 
rijètka, szlov. rédka. Es talán idetartozik a zsarátnok is: szh. zerátak, le. zarzqtek. 

Van azonban a magyarban néhány szó, amelyekben a szabályos hosszú 
helyett (és mellett) rövid hangot is találunk: barázda és borozda: or. borozdá, 
szh. brázda, cseh brázda, le. brózda | barána r^ borona: or. borona, szh. bránat 

cseh brána \ csorda: or. ceredá, szh. çrijèda, cseh tfida, sz. crieda, le. trzóda \ 
csoroszlya: or. ceresló és céreslo, cseh tríslo, sz. crieslo | szerda és szereda: or. 
seredá, szh. srijèda, de cseh streda, sz. sreda, le. sroda (mind a három utóbbiban 
r ö v i d hanggal) | terem: or. térem '^y G. teremá, óle. trzém (írva trzeem 
ROZWADOWSKI, GrPol. 97), sz. triem. — Ezekre és a I I . b . alá tartozó parlag-r& 
vonatkozólag egyelőre kielégítő magyarázatot nem tudok, legfeljebb azt jegy
zem meg, hogy valamennyi adatunk ún. fori, fori típusú, és talán magyarázata 
is ezzel függ össze. A fori, foZí típusban a finnben is rövidséget találunk (finn 
palttina 'vászon' < or. polotnó | finn fo?ía 'véső' < or. dolotó | finn talkkuna 
'kásaféle < or. toloknó \ finn värttänä, värttinä 'orsó' < or. veretenó \ és finn 
tarákká < or. toroká), holott különben a finnben is hosszú hang a szabályos 
megfelelő: kel.-finn kuoma 'koma' < or. kumá \ luokka 'Krummholz' < or. 
luká 'Krümmung' | karj. slüga < or. slugá \ karj. püsta 'pusztaság' < or. pustá 
(vö. m. puszta). A legkevésbé az látszik számomra valószínűnek, hogy a fenti 
magyar szavak egy olyan szláv nyelvből valók, amely a kvantitást már nem 
ismerte, mint pl. a mai bolgár. E szavak ugyanis szláv jövevényszavaink 
legrégibb rétegéhez tartoznak, amelyek olyan korban kerültek át, amikor a 
kvantitás még minden szláv nyelvben, még a bolgárban is, biztosan megvolt. 
Akkor már az orosz polnoglasie-s alakokból való átvétel lehetőségét is inkább 
mérlegelném . . .20 

20 Mivel a rövidülési tendenciák miatt nincs olyan szókategória, amelyben a hosszú 
és a rövid szótagok nem váltakoztak volna (illetőleg még ma is ne váltakozhatnának), 
természetes, hogy a kiegyenlítődésre való törekvés is már régóta jelentkezik. Ebben a 
típusban pl. nemcsak az egyes instrumentálisban, a többes datívuszban, lokatívuszban 
és instrumentálisban kellett a tőszótagnak megrövidülnie (pl. ősszláv *bornojg >• branojç, 
branamb, branachb, branami : az I. c. alapján), hanem a nyugati-szlávban az egyes 
akkuzatívuszban is, ahol ugyanis a cirkumflexes intonációjú hangsúlyos első szótag mindig 
megrövidült (vö. orosz borona ~ de A. bóronu, borozdá ~ A. bórozdu, seredá ~ A. séredu 
stb.). Hogy ilyen kiegyenlítődések nemcsak lehetségesek, hanem nagyon is gyakoriak, 
a kvantitás terén lépten-nyomon kimutatható. így pl. a mi kategóriánkban is van számos 
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III . N y u g a t i - s z l á v ~ d é l i - s z l á v k v a n t i t á s k ü l ö n b 
s é g e k . — Az eddig tárgyalt rövidülés, illetőleg a hosszúság megmaradásának 
esetei végeredményben közszláv jellegűek voltak. Ezek valamennyi szláv 
nyelvben hasonló folyamatokban zajlottak le azzal a különbséggel csupán, 
hogy egyes nyelvekben ezek a folyamatok megfigyelhetők, vagy azért, mert 
a kvantitást még ma is ismerik, vagy azért, mert a régi kvantitásnak a magán
hangzók minőségében a mai napig nyoma maradt, másokban viszont nem 
figyelhetők meg. Vannak azonban olyan kvantitatív változások, amelyek 
másképpen fejlődtek a nyugati-szláv nyelvekben, mint a déliekben. Éspedig 
elsősorban a kétszótagú szavak hangsúlyos első szótagjában.21 Ami a nyugati-
szláv megjelölést illeti, rögtön hangsúlyozni kell, hogy ezt ma voltaképpen csak 
a cseh képviseli, mert a lengyelben és a szorbban ennek nagyon csekély nyoma 
maradt, és a szlovákban is kevés, mégis, úgy gondolom, hogy ez eredetileg 
közös nyugati-szláv sajátság lehetett. Ami a szlovákot illeti, a megfelelő 
magyar hosszúságok alapján nem lehet kétséges, hogy egykor a cseh jellegű 
kvantitásnak teljes mértékben itt is meg kellett lennie, hiszen a magyarság ezt 
igazán nem vehette át a csehből, mert azzal közvetlenül sohasem érintkezett. 
Amikor tehát az alábbiakban (és az előbbiekben is) a cseh példákat idézem, 
ezeket lényegében ószlovák adatoknak is tekintem. Ugyanúgy a déli-szláv 
jelenségek bemutatására idézett szerb-horvát és néha szlovén adatok lénye
gében az óbolgár kvantitásviszonyok megvilágítására is szolgálhatnak. Teljesen 
valószínűtlennek tar tom ugyanis, hogy a bolgár legyen az egyetlen szláv nyelv, 
amelyben a kvantitás már valamikor a történelemelőtti korban veszett volna ki, 
holott a többiből, még az oroszból is aránylag kései korból vannak megbízható 
adataink a kvantitás egykori meglétére (pl. észt raamat < az orosz grámota-
ból a kereszténység felvétele után). A szomszédságában pedig a kvantitás még 
a mai napig is virágzik a szerb-horvátban . . . 

1. R é g i a k u t . Mint már feljebb rámutat tam, a kétszótagú szavak 
hangsúlyos első szótagjában a kvantitás nem viselkedik egyformán; míg a 
szerb-horvátban mindig rövid (és a szlovénben az egytagú szavakban), addig 
a csehben általában hosszú hangot találunk.22 A szlovákban a megfelelés ugyan 
általában rövid, de a hosszú hangok száma is jelentős.23 

a) Magyar megfelelések, amelyekben a tőhangzó hosszú (azaz cseh 
jellegű): 

szó, amely a csehben a várt hosszúság helyett rövid magánhangzót mutat: brada (or. 
borodá, szh. bráda), hlava (ór. golová, szh. gláva), ruha (or. ruha, szh. ruha), feha (or. 
rekd, szh. rijèha), sluha (or. slugá, szh. slúga, stb. vö. TEÁVNÍÖEK, HistMlud. 261; 17 ilyen 
esetet sorol föl, bár pl. a 'szerda' jelentésű stfeda alakot nem is említi). Nem lehetetlen 
tehát, hogy ez a kiegyenlítődés e szavakban már abban a szláv nyelvjárásban is végbe
ment, amelyből a magyar szavak származnak. A baj csak az, hogy ez a rövidülés a 
magyarban csak a tort, tért típusokban található, másutt alig, ami legalábbis feltűnő. 

21 Ez az egyetlen eset, amikor az eredeti ősszláv hosszúság a hangsúly alatt 
m e g m a r a d t . A nyúlásra 1. az új akut alatt mondottakat. 

22 A fentebb említett rövidülések a ragozáson belül számos esetben kiegyenlítő
déseket hoztak létra. A szabályos hráva »*o I. hravou váltakozás mellett ma már sok a 
végig hosszú magánhangzós, illetőleg végig rövid magánhangzós szó. TRÁVNÍCEK, Hist-
Mluv. 258. 1. 19 ilyen rövid szótagú idetartozó szót említ, de teljességre nem törekszik. 
Ezek közül azonban a legtöbb a régiségben, vagy a népnyelvben még hosszú hangzóval 
volt, vagy van meg. 

23 A szlovák adatokat csak akkor idézem, ha hosszú hang van bennük. 
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bába: or. bába, cseh bába, szh. baba | barát: cseh bratr, szh. öraí, szlov. 
brät | csáva: cseh M'áva, szh. §tava, szlov. ecáva | csésze: or. cósa, cseh ctse, szh. 
•casa | jászoly: or. JásZi, cseh JesZe (az ócsehben ált. hosszú: jiesle GEBATTER, 
SIStc. I, 634), szh. jàsle | káca: cseh Mce, szh. M m | kánya: or. kánja, cseh 
£íme, szh. kánja \ kása: or. Máíx, cseh &a.$e (nyj- káSe is, vö. TBÁVNÍCEK, Hist-
Mluv. 258), szh. kasa (és kása) \ láz: cseh Zaz, szh. láz \ mák: cseh mák, szh. 
TwaÄ; | maláka: cseh mláka, sz. mláka, szh. mlàka \ maláta: cseh mláto, sz. mláto 
és mlato, szh. mláto, le. nyj. mláto ! | maráz (zúzmaráz): or. moróz, cseh mráz, 
sz. mras ^ G. mrazu, szh. m r œ | nádra: ócseh nádra, ma nádra, nyj. nádra, 
sz. nadrá, de nádra is, vö. TEÁVNÍCEK, HistMluv. 259. (de ukr. nádról) [pára: 
cseh pára, szh. £)#ra | pászma: or. pásmo, cseh pásmo, sz. pásmo, szh. pásmo 
| TO&: cseh ra&, de nyj. rá& is, szh. ra& | sgá&: cseh sa&, szh. sa& | zsába: or. 
áá&a, cseh liáöa, szh. sa&a [| âe'â': cseh ĉ édí (hosszú változata nem mutatható ki), 
szh. cZJêô' I derék: sz. driek, cseh äV̂ 'Äi | Zesza: cseh Zísa, sz. Zíesa, szh. Zjesa | re^a: 
or. répa, cseh npa , fe^pa, szh. répa | szegye: or. se'la, szh. sjeda2i \ szín: cseh «sm, 
sz. s*ew, szh. sjew. 

6J Magyar megfelelések, amelyekben à tőhangzó rövid (azaz déli-szláv 
jellegű): 

gatya: szh. gàce, ócseh háce \ kaloda: or. kolóda, szh. klàda, cseh kláda \ 
Icaraj ~ karéj: szh. krâj ^ G. kràja,25 cseh &raj, de nyj.&ró?' | olasz: or. volóch, 
szh. vföcÄ «-o vlàsi26 | szalma: or. solóma, szh. sláma, cseh sláma \ szarka: or. 
soróka, szh. stràka, cseh straka (szintén rövid) | cseresnye: ukr. cerésnja, szh. 
treSnja, cseh streune (szintén rövid) | eszterha: or. strécha, szh. streha, cseh 
strecha (szintén rövid) | gereblye: szh. grablje, cseh hrábe | parittya: szh. pràca, 
cseh práce | perel: szh. prêta', cseh pfíí* | polyva: or. polóva, szh. pljeva, cseh 
pléva | szelemen: szh. sleme, cseh slémë \ szelindek: szh. slednik, cseh slídník 
1 szemerke: szh. smreka.21 

A finn megfelelések i t t m i n d i g hosszúak: finn kaatio 'gatya' < óor. 
*gat'e, ma oáce } kel.-finn foíoto 'tányér' < or. bljúdo | finn luosa < or. Zráza 
'pocsolya' | finn Zäävä 'istálló', karj. Zeöm < or. cÄZe-y (vö. szh. chlijev, cseh 
chlév), finn määrä 'mérték' < or. mera < m£ra | karj. muokka 'csapás' < or. 
múka (vö. cseh mouka, szh. muka = magyar munka) | ?míta' 'fonál' < or. îiiiEô 
(vö. szh. wí, szlov. ?íií, cseh m£j | paasma, pasma, karj. poazma < or.pásmo 
(vö. m. pászma). | finn raana, rahna 'seb' < or. rawa (vö. szh. rcma, cseh rána) 
I karj. rieppo 'répa' < or. répa, 1. m. répa | finn swsta, siisleä 'tiszta' < ov.cist 
(vö. szh. clsí, c*<s£a, szlov. c*sí, císía, cseh cisío adv. === m. tiszta) | karj. s£í£a 
'szita' < or. SÍÍO (vö. szh. sïio, cseh síío == m. szita) | finn saali, karj. áoaZi 
'szánalom' < or. ia/& (vö. szh. säo, cseh áaZ, sz. ámZ',) | észt sääs, gen. sääsa 
'Fischwehr' < or. sela (1. m. szegye) \ karj. lükka 'hagyma' < or. Z%£ (vö. szh. 

24 Megvan a szó, az oroszból és szintén hosszú magánhangzóval, az észtben is: 
sääs, G. sääsa 1. K. 167. 

15 A szh. szó alanyesetében a -7 előtt későbbi nyúlás történt, vö. LESEIÉN, SkrGr. 
I, 198. 

26 Az oláh hosszúsága nyugati-szláv jellegű, bár a csehben csak rövid hangzóval 
ismeretes: vlach. T ö r t é n e t i okokból azonban, nem valószínű, hogy e szó a szlovákból 
származzék, minden amellett szól ugyanis, hogy a Balkánról való. Egyelőre kétes (vö. 
MELICH: NyK. XXXIX, 35. szerinte magyar nyúlás). 

27 Kétesek a következők: bátya (ha szláv eredetű, amiben még mindig kételkedem, 
kvantitása sz. eredetre mutat : sz. bát'a, cseh bát'a, vö. or. bálja) \ cékla (a cseh cvílcla 
alapján ide tartozik) | beléndeh: (a cseh blín; az orosz belená alapján azonban inkább a 
II . d. alá) | márna (a szh. mrena régi akutra mutat). 
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luk, big. lúkbt, de cseh luk !) finn tuuma 'gondolat' < or. duma \ finn uula 
'utca' < or. *úla, ma csak úlica (m. utca). 

A finn szavak különböző korokban kerültek ugyan át az oroszból, amint 
azt pl. az orosz w-nak különböző finn megfelelői is mutatják (uo és uu), de 
még akkor, amikor az óoroszban megvoltak a kvantitások. 

2. R é g i c i r k u m f l e x . I t t fordítva, a két szótagú szavak hang
súlyos első szótagján a szerb-horvátban hosszú, a csehben pedig rövid hang 
van. A szlovénben ilyenkor a hosszú eső intonáció jú hangsúly a szó végére 
tolódik, és hasonlóan a szó végre tolódik a hangsúly a bolgárban is. 

a) Magyar szavak, amelyekben a tőszótagban a hang rövid (tehát cseh, 
szlovák jellegű): 

haraszt: cseh chrast, szh. hräst, big. chrástht28 | iszalag: cseh svlacec, szh. 
svlâk (de a szulák déli-szláv, 1. a b . alatt) | szalad: or. sólod, cseh slad, szlov. 
slâd ^ de sladű. 

b) Magyar megfelelések, amelyekben a tőhangzó hosszú (azaz déli-szláv 
jellegű): 

diák: szh. djâk | garád: or. górod, szh. g-râd \ gát: szh. gát, cseh hat \ jász 
hal: szh. jâz, sz. jas \ kád: szh. kád, cseh kad \ kalász: or. kólos, szh. kiás, cseh 
klas | kár: szh. kvâr | kenéz: szh. knêz, cseh knëz, sz. knaz | kovász: szh. fois, 
cseh Ärras | máz, kulimász: szh. más;, kolomaz, cseh was, kolomaz \ orbánc: 
szlov. urbânec \ szán: szlov. sanl, cseh sanë \ szulák: szh. svZâ& (1. iszalag az a. 
alatt) | csép: szh. cljep, cêp, cseh cepy | cserép: or. cérep. szh. críjep, cseh sífê > 
| cséve: szh. cijev, cêv, szlov. cév, cseh cfo> (de az ócsehben volt hosszú cw is) 
| lép: szh. %'ep, szlov. lép, cseh Ze#> | méh: szh. mljeh, cseh ra£cA | széna: szh. 
sljeno, cseh <sewo, szlov. seno | tészta: or. íesto, szh. tijesto, szlov. íesfo, big. íestó, 
cseh í&sfo | pribék: szh. pribljeg. 

A finnben a megfelelők itt is hosszúak: kel.-finn kaasu, vaassa, karj. 
voasa, voaMa 'házi sör' < or. kvas (vö. m. kovász) | finn naatti, karj. noatti 
'a -répa levelei' < or. ?ia£6, ma natína 'a burgonya levelei' (vö. ukr. nai, szlov. 
nât, G. natî, cseh waí'j | saani < or. sófti (vö. m. szán) | kel.-finn tuuhu, tuuhku 
>Dunst' < or. Í£MCA (vö. szh. düh, G. duha, big. duckbt, cseh duch). 

IV. Ú j i n t o n á c i ó k . Az új intonációk a magyar nyelv szláv jöve
vényszavaiban (és természetesen a finnében is) aránylag kevés szerepet ját
szanak. Az új intonációk jelentkezésének két fő területe: a melléknevek össze
te t t alakjai és a főnevek tb . génit ívusza a régi átvételeknél az egy vödör 
kivételével teljesen ismeretlen. Ugyancsak nem jelentkezhetnek a szláv ige
ragozásban fellépő rendkívül komplikált metatóniás változások sem, hiszen 
ezek általában a ragozás során fordulnak elő (főleg a jelenidő alakjaiban), 
míg a magyar (és a finn) átvételek mindig egyetlen egy alaknak, rendszerint 
a legegyszerűbb hangsúlyú infinitívusznak az átvételei. A magyarban tehát 
mindössze néhány képzős alakra korlátozódik az új intonációk hatásköre. 
I t t — az eddigiektől eltérően — nemcsak az a és a ë eseteit tárgyalom, hanem 
az összes idevágó esetet is felsorolom. 

28 A bolgár első szótagbeli hangsúly miatt LEHB-SPIAWINSKI, Studia 87. új 
cirkumflexnek tartja. 
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1. Ű j a k u t (valamennyi szláv nyelvben hosszú hang): 
garággya: szh. grâdja, szlov. grája, sz. hrádza, cseh hráze, le. gródza | 

lapocka: cseh lopátka, sz. lopátka29 \ strázsa: or. storóza, szh. strâza, szlov. 
strâza, cseh stráza, sz. stráza, le. stróza \ tanárok: or. trávnik, szh. trávnik, szlov. 
trávnik, cseh trávnik, sz. trávnik \ zarándok: or. stránnikso \ (király, palást, 
1. a I I . d. alatt) | kalitka: or. klétka, szh. klljetka, klétka, szlov. klétka, cseh 
klítka, sz. kïietkasi \ lé jó: szh. %'ev, sz. fo'ev | szövétnek: sz. svietnik, szh. svljetnjak, 
svêtnjak, szl. svêtnik \ veréce: cseh dvérce | péntek: szh. pétak, szlov. pétek, 
cseh pátek, sz. piatok, le. piqtek \ kólya: szh. *kôlje, vagy *kóljaZ2 \ kopja ~ 
kopja: szh. köpje, köplje33 | próstya: szh. prôsce | rocska: szlov. rôcka, cseh 
roucka, sz. rúcka, le. rqczka (vö. az orosz ruká ^ rúcka hangsúlykülönbséget 
is)34 | rőzse: szlov. rçsje ( < *rozg-bje) \ Mes: óor. fo*c ~ G. Zwciá, szh. lue ^ G. 
Z%ca, cseh Zcwc | Z%: szh. Zwg ry G. /%<?«, cseh ZowA, sz. MA | kulcs: or. K;wc ~ G. 
kljucá, szh. HJwc ~ G. kljúca, csa-h. HJ%c ~ G.. kljüca, cseh &Zíc, sz. Múc35 

| kuckó: sz. kútik.^ 
2. Ű j c i r k u m f l e x . Az ide tartozó szavak száma egészen jelen

téktelen. Eddig két szót lehet ide sorolni: mátka és esztováta ^ szátyva. Ameny-
nyiben a mátka valóban szláv eredetű és az 'anya' jelentésű mai* kicsinyíté
sének, maí&a-nak az átvétele (vö. SzlJsz. I, 691), akkor új cirkumflexes a tőszó
tagja. Mivel az alapszó -a-ja akutos (vö. cseh máti, szh. máti), metatóniás 
származéka csak új cirkumflexes lehet. Erre mutat a cseh rövid hang is: 
mátka. A szh.-ban hosszú hang volna a megfelelője, ma azonban a szó i t t nincs 
meg s így hangsúlya sem ismeretes. A magyar mátka azonban csakis egy ilyen 
hosszú déli-szláv jellegű alak átvétele lehet. Az esztováta és szátyva megfelelői: 
szh. stàtiva, stàtva, szlov. státva (eredeti *stativa-bó\) szintén új cirkumflexre 
mutatnak. A szh.-ban az új cirkumflexnek nyelvjárásonként van rövid eső 
és hosszú eső megfelelője: ", <\ Szavunk egy hosszú eső változatnak az átvétele. 

Az új intonációk a finnben is nagyon szerényen vannak képviselve: finn 
räähkä 'bűn', or. grech ~ G.grechá: *gréckh, szh. grljeh, ( ~ G. grijéha), szlov. 
grêh, cseh Mich, sz. hriechP | kel.-finn naappu, nuappu, aunuszi snappu, lűd 
snuappu 'kéve- < or. snop ~ gen. snopá (vö. nyj. sneop; a hangsúlyos szóvégi 

29 Ez a típus a szh.-ban nem általános, azért lebet, hogy a lopata,^ lopátka típusú 
nyúlás nem volt általános (pl. zèna /y zênka, slärna ~ slâmka ugyan, de pl. grah ~ 
gfaèka, pràca ^ präcka is (LESKIEN, Untersuchungen I. A. 158). Sajnos, a löpata, 
gromada, stb. típusú szavaknak -hka képzős származékait nem ismerem. 

30 Az orosz stránnik hangsúlya a straná hangsúlyával szemben bizonyítja, hogy itt 
metatónia történt. Éspedig, mivel a straná . i~ storoná első szótagján cirkumflexes into
náció volt (vö. Acc. stórenu), az új intonáció csak az új akut lehetett. 

31 A kalitka -i-jének kvantitására vonatkozólag 1. a bizonytalanok fejezetben a 
pilis, zsilip alatt mondottakat is "L. ritka is a II . d. alatt). 

32 Az -bje képző előtt általában metatónia van, vö. LEHK-SPSAWINSKI, Studia 71. 
A szerb -horvátban a tőszótag általában megnyúlik, vö. LESKIEN, SkrGr. I, 201. 

33 És ennek ómagyar kép változata, vö. MOÓB: MNy. LII, 219. 
34 A magyar szó rövid hangja a kétségtelenül hosszú kaj-horvát-szlovén hanggal 

szemben arra mutat, hogy ez a szó még a magyar hosszú ó kialakulása e l ő t t került 
át a magyarba. 

35 A három utolsó tulajdonképpen a II . d. csoportba tartozik. Az ide tartozó, 
ma egytagú szavakban azonban a csa-horvát nyelvjárás tanúsága szerint az alanyesetben 
új akut van. 

36 A magyar kuckó rövidsége esetleg már egy rövidült alakból való (a keleti-
szlovákból? ). 

37 Ez is a II. d. csoportba való. 
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-h lekopása következtében előálló nyúlás eredménye38) | finn ruoska, karj . 
ruoska, észt roosk ~ gen. roosa 'ostor, vessző' < or. rózga 'vessző, ág' (vö. szh. 
rbzga, szlov. rózga, cseh rûzha, rusTca, sz. rázga, le. rózga, VASMER, REtWb, 
I I , 530). 

V. B i z o n y t a l a n o k . I t t azokat az eseteket tárgyalom, amelyek
ben a besorolás terén komolyabb kétségek merülnek fel, vagy amelyek egyéb
ként is problematikusak. A további kutatás, főleg a szláv nyelvi részletkérdések 
tisztázása i t t sok esetben hozhat új eredményeket: császár: a cseh císaf és a-
szh. car, or. car" ~ G. carjá ellentét nem világos. A csehben az első szótag hosszú 
(és így megfelel a magyar szó hosszúságának), míg a déli-szláv nyelvekben és 
az oroszban egyszerűen kiesett, ami eredeti rövidség mellett szól. A magyar 
-ár hosszúsága szabályos kiegyenlítődés eredménye | izgága: or. izgága, szlov. 
izgága, cseh zháha, sz. záha (mindenütt hosszú hang, holott az orosz alapján 
rövidnek kellene lennie, vö. I . c.) | ladik: szh. lâdja, cseh lod (eredetileg régi 
cirkumflex, tehát a rövid hang alapján nyugati-szláv eredetű volna, azonban 
i t t a magyarnak megfelelő képzésre nincs adatunk, s nem tudjuk, nem volt-e 
benne metatónia) | malac: a szlovén mládci-ból való magyarázata nem magya
rázza meg a magyar szó rövid hangját. Az alapszó vokálisa eredetileg cirkum-
flexes, amelyről a hangsúly a nőnemben az utolsó szótagra került a Saussure-
féle törvény alapján (vö. or. mólod, mólodá, mólodo, szh. mlâd, mláda, mlâdo, 
szlov. mlâd, mláda, mládo), és ez a hangsúly -bcb képző előtt is megmarad 
| köszméte: or. kosmát, kosmáta, -o alapján a hangsúly a középső szótagon van 
(I, e.), a szh. kbsmat, kősmata, kbsmato alapján pedig az elsőn (I, b.) | mázsái 
ukr. máza, szh. máza, szlov. máza (ha a szláv szó eredete egyelőre nem is vilá
gos, kétségtelen, hogy nem a latin massa-ból származik, ahogy HADROVICS: 
ZfslPh. 29:20 gondolja; szóbelseji -ss-> magyar -zs- egyszerűen nincs; a közölt 
adatok nem a latin massa-t, hanem a magyar mázsá-t tükrözik) | nadrág: 
nem ismerjük a szó déli-szláv hangsúlyát, az orosz nádragi az ószlávból való 
á t v é t e l , a magyar -ág eredete tehát nem világos | kápa: vö. or. kápa, 
szh. kapa, cseh kápe (tehát régi akut), azonban a Jatin cappa-ból is magya
rázható olyan korból, amikor a magyarban még nem volt -pp- (a geminácid 
a magyarban aránylag kései jelenség ! !) | számszeríj: mindenütt samo-strëh, 
rövid -a-val; talán magyar népetimológia a szám-szer-ijj alapján; lehet azon
ban esetleg megőrzött régiség is (1. or. samostrél: I, d.) | szász: cseh, sz., le. sas,, 
az eredeti intonációt nem ismerjük | pogácsa: szh. pögaca, szlov. pogáca, big. 
pogáca (a második szótagú hosszú -á- a szlovénben nyúlt meg; a magyar szó 
a szlovénből való? — a vendben még rövid: pogácsa FLISZÁR, Vend—magyar 
szótár) | varádics: a szh. vràtic és a szlov. vratic alapján a hangsúly az utolsó 
(ősszláv szempontból utolsó előtti) szótagon állt, előtte a hosszú szótag szabá
lyosan megrövidül (1. I, a ) , az ócsehben mégis hosszú a hang: vrátyc ; talán 
a szabályosan hosszú vrátiti i g e kvantitása hatott rá | pilis: csa-h. plîë, 
szlov. plês, cseh ple§ (régi cirkumflex) | zsilip: szh. zíijeb, csa-h. zlíb, szlov. 
zleb, cseh zieh, sz. Mab, zleb (régi cirkumflex); mivel a ritka I I . d. és a kalitka 
IV. a. -i-je a szláv ë helyén kétségtelenül hosszú hang helyén áll, valószínű, 
hogy e kettőben szintén; így tehát mindkettő kvantitása déli-szláv jellegű j 
szuszék: or. súsek, big. shsek, cseh sousek, sz. súsok, súsek, le. sqsiek (új akut az 

38 Az új akut alatt rövid o-kból fejlődött hosszú ó-kra, amelyekből bizonyos orosz 
nyelvjárásokban uo diftongus keletkezett (az orosz szakirodalom co-val jelöli), vö-
SACHMATOV: Izvestija XvTII|4,184. kk. 
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első szótagon: a nyj.-i szúszék ennek a megfelelője; a második szótagbeli -e-
mindenütt rövid; a hosszú hang nyilván a magyarban alakult analógiásán az 
ajándok ~ ajándék, szándok ~ szándék stb. képzőváltozatok alapján) [ veréb: 
mivel a szláv nyelvekben kópzőtlen -e-s alak nem mutatható ki, hangsúlya, 
kvantitása ismeretlen. 

VI. M a g y a r n y ú l á s o k . A következőkben azokat a z eseteket 
sorolom fel, amikor a hosszúság kétségtelenül a magyarban keletkezett. 

áb-ráz: eredetibb abráz-ból (a szóvégi -á-ra 1. I. d. alatt, 1. még I. e. 
alatt is) | hál-vány: a szláv halvan <v holvan változatok első szótagbeli rövid 
hang mellett szólnak (big. halván, or. bolván: I. c., a második szótagban 1. d); 
különben is eredete nem világos | bárány: első szótagjában a heran, borán, 
baran változatok rövid hangra mutatnak; a második szótagban a szlávban 
volt hosszú változat is: cseh nyelvj. barun (JA. X X X I , 32; ebben a nyelv
járásban a hosszú á-ból nazális előtt u lesz) | máglya: eredeti maglya-hó\ a 
maglyás, maglyáz képzésekben | párna: a párnát—párnák ragos alakokból 
| paszta: pasztát (a második szótagja a szerb-horvátban hosszú) | párkány: 
vö. cseh parkán (bár a cseh ebben nem tanúskodhat, mert háromszótagú szó 
első szótagja mindig megrövidül) [ kárász: szh. káros (az első szótag magán
hangzója tehát rövid volt; vö. I. e.)39 | kémény: eredetileg kemény: szláv 
komim vagy német kamin ? | szemét ~ szemetet: az egyetlen eset a szláv e 
(és nem ë vagy e) hosszú megfelelésére. — És it t említem meg & bélyeg szótr 
amely nemcsak török, hanem szláv eredetű is lehet: or. belëg, szh. biljeg, beleg, 
bjèleg, szlov. belêzka (I. e), de big. béleg (I. b.); a türkmenben is rövid a hang: 
belgi, RÄSÄNEN: FUF. XXIV, 253, pedig a szlávban az első szótagban erede
tileg hosszú ë van (ószláv belegt), ami csak akkor érthető, ha feltesszük, hogy 
a török szóban hosszú hang állt. 

Esetleg a magyarban történtek a következő nyúlások: beszéd, gálna, 
jérce, lapát, málna, mérce, násva, pálca, párna (de repce) (így BÁRCZI, Htört.2 66). 
Magyarázhatók azonban a szlávból is. 

Ami az utolsó zárt szótag hosszúságát illeti, a helyzet nagyjából a követ
kező: szláv eredetű a hosszúság minden -ács, -ár (természetesen ha nem német: 
polgár stb.), -ász (természetesen csak a szláv eredetű szavakban), -ák esetében 
(ezekkel itt bővebben nem foglalkozhatom), általában, de nem mindig az -án, 
-ány esetében. A többinél a helyzet nem mindig világos (pl. atracél, lóránt, 
lidérc, patécs, pisztráng stb.). Érdekes, hogy m i n d i g rövid a szláv -nikb 
képző -i-je, pedig a szláv i, y és u hangok magyar megfelelőinél is megvan a 
hosszú ~ rövid váltakozás, ha ez a magyarban nem is mindig mint kvantitásig 

39 Talán ide tartozik még a garázda és a poszáta, ha ÚBHEGYI EMÍLIA magyarázatai 
elfogadhatók: MNy. LV, 523. és LVI, 377. A garázda (és nyj. garázna) szónak a szláv 
grozbnb, grozbna, grozbno melléknévből való magyarázata azonban nem teljesen kielégítő. 
A magyarban nincs -zn- > -zd- változás, mégha esetleg van is -zd- > -zn-, ahogy én fel
tettem (de ez is kétes). A garázda már a XVI. sz.-ban főnév. A poszátának a szláv *pbsota > 
sz. psota 'nyomor, nyomorult ember' szóból való magyarázatánál fel kell tenni, hogy 
mai népnyelvi 'satnya, vézna, beteges' jelentés az eredeti, bár a régiségben semmi nyoma. 
Sőt fel kell tenni, hogy eredetileg főnév volt, mert a szláv szó sohasem volt melléknév. 
A madárnévben azonban, amely a BesztSzj.-ben jelentkezik először, már a m e l l é k 
n é v rejlenek. Mindkét esetben azonban a nyúlás nem világos. Az -a- > -á- fejlődés, 
mint láttuk, mindig egy a—á hangsorban h a s o n u l á s s a l keletkezett. De milyen 
alakból való a *garázda > garázda és a *poszota> *paszata^> *paszáta^> poszáta? 
Valamilyen ragozott esetből? 
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hanem igen sokszor mint k v a l i t á s i különbség jelentkezik (pl. gonosz ~ 
de kulcs, puszta). Van azonban kvantitás is, pl. csín: szh. cin, cseh cm ( = IV.h.); 
zsír: mindenütt hosszú: szh. zír, cseh, szlovák zír, stb. 

Ö s s z e f o g l a l á s . A fenti felsorolt adatok alapján a következő 
eredményeket vonhatjuk le: A magyar hosszúság az a és a £ esetében általában 
a szláv nyelvi hosszúság helyén áll. Az idetartozó esetek száma messze felül
múlja azokat, amelyek a mai szláv nyelvi rövidség helyén találhatók. Ezek 
a szláv nyelvekben ma rövid szótagok azonban eredetileg szintén hosszúak 
voltak és csak az idők folyamán utólag rövidültek meg. A kutatók ugyan ezeket 
a rövidüléseket az ősszlávba helyezik, a balti-finn nyelvek óorosz jöve
vényszavai azonban ennek a leghatározottabban ellentmondanak. Bár a balti
finn nyelvek csak az óorosszal érintkeztek, és semmi esetre sem az ősszlávval, 
mégis, a balti-finn nyelvek óorosz jövevényszavai még úgyszólván semmi 
jelét nem mutatják az ún. ősszláv rövidülési folyamatnak, hanem minden 
eredeti hosszú hang helyén hosszú hangot tükröznek. Ebből az következik, 
hogy az óoroszban abban az időben, amikor az oroszokkal a balti-finn népek 
érintkezni kezdtek, még semmiféle rövidülés nem volt. Mivel az idetartozó 
szavak aránylag kései művelődési állapotokkal is függnek össze (pl. észt ma
mát < or. grámota), ez a más szláv nyelvekben is jelentkező rövidülési folya
mat nyilván aránylag későn, valamikor a X—XI. században indulhatott meg. 

Ennek alapján nagyon valószínű, hogy a rövidülési folyamatok a magyar
ság szomszédságában élő szláv népek nyelvében is aránylag későn, már a 
magyarsággal való érintkezés kezdete után indultak meg. Éppen a magyar 
nyelv szláv jövevényszavaiban tükröződő kétféle megfelelés alapján valószínű, 
hogy a magyar-szláv érintkezések kezdetén a rövidülés már folyamatban volt, 
és így a szavak egy része még hosszú magánhangzóval, másik része azonban 
már röviddel került át . Ugyanígy jellemző, hogy míg a kétszótagú szavak 
hangsúlyos szótagjai a finnben mindig hosszú hangokat mutatnak, akár 
akutosak, akár cirkumflexesek voltak, a magyarban ezek határozottan elkü
lönülnek egy nyugati és egy déli-szlávnak megfelelő rétegre. És ezzel újabb 
bizonyítékot szolgáltatnak ahhoz, amit ASBÓTH még határozottan tagadott, 
hogy a magyar nyelv szláv jövevényszavai között jelentékeny számú nyugati-
szláv, azaz nálunk szlovák elem is van. 

Felmerülhet azonban az a kérdés, vajon ez a szláv hosszúságnak látszólag 
teljesen megfelelő hosszúság, de legalábbis a szláv rövidülés helyén álló magyar 
hosszúság nem lehet-e későbbi magyar nyúlás eredménye. Tudvalevő, hogy 
a magyar hosszú magánhangzókat a kutatók általában magyar nyúlással 
szokták magyarázni (vö. GOMBOCZ, B T L W . 140., 154.; Htört . : ÖM. II/2, 78, 81; 
BÁRCZI, Htört.2 61. kk.), anélkül azonban, hogy ennek a szakszerű kimutatására 
a legszerényebb kísérletet is tették volna. Nos, a mi anyagunk ennek a vizs
gálatához nem éppen alkalmas, mert hiszen kivétel nélkül e r e d e t i l e g 
h o s s z ú magánhangzókról van szó. Hogy azonban ez a feltételezett nyúlás 
egyáltalában nem lehetett általános, bizonyítják azok a szavaink, amelyekben 
e r e d e t i r ö v i d szláv e található. I t t az egyetlen szemét ~ szemetet kivé
telével k i z á r ó l a g csak rövid hang fordul elő: cseh, cser, gerezd,40 pest ; 
csepesz, cserét, esetért, debella, gereben, kelepce, kerecset, kerevet, lekvár, lemez, 
levente, medve, megye, mesgye, pecsenye, pecsét, pelenka, pemete, pletyka, retek, 

40 A feltett szláv grezdh alak, amelyből a szót magyaráztam (SzlJsz. I, 193.), 
valóban megvan: kaj-h. grezd Rad 115 : 73 = NyK. XXXIX, 45. 
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retesz, szecska, szekerce, tepsi, vacsora, vecsernyeM Ha pedig ez a nyúlási ten
dencia a magyarban olyan eleven lett volna, akár egytagú szavakban,42 akár 
többtagúakban a hangsúly alatt, i t t is illenék néhány hosszúságot találnunk, 
még ha nem is annyit, mint a szláv a és ë, tehát eredetileg hosszú magánhang
zók esetében. Hiszen lehetetlen elképzelni, hogy a magyar nyelvérzék mindig 
csak a szláv szempontból eredeti hosszú (de megrövidült) hangot nyújtotta 
volna meg, a szláv szempontból rövideket azonban következetesen nem . . . 

De állást kell foglalnunk ASBÓTH és LAZICZIUS elméletével, azaz azzal 
a véleménnyel szemben is, amely szerint a hosszúság ~ rövidség magyar 
hanghelyettesítés eredménye lenne. LAZICZIUS ugyanis úgy véli, hogy a magyar
ság az idegen nyelvi illabiális rövid a-t, mivel illabiális a-ja nincs és már az 
ősmagyarban sem volt, vagy a rövid, de labiális a-val, vagy az illabiális, ce 
hosszú á-val helyettesítette. Ez természetesen, ha feltesszük, hogy a magya -
ban a történeti korban sohasem volt illabiális a (ami először is bizonyítandó), 
valóban helytálló okoskodás. LAZICZIUS elméletének azonban két súlyos gyen
géje van. Az egyik az, hogy nem vette figyelembe sem a török, sem a szláv 
kvantitást . Valamennyi adatunk (nemcsak a szláv, és mint látni fogjuk, 
a török, de a latin és német elemekben is) arra mutat , hogy a magyarság az 
átadó nyelv kvantitását mindig pontosan átveszi (a szláv elemeknél pl. az 
újabb átvételekben is kivétel nélkül — de ezeket nem tárgyaltam), tehát semmi 
esetre sem lehet m i n d e n a ~ á-t egyszerűen magyar hanghelyettesítésnek 
tekinteni. LAZICZIUS elméletének a másik gyengéje pedig az, hogy az a han
gokat elszakította a többitől, és a kérdést úgy egyszerűsítette le, mintha ez 
a kvantitási probléma csupán csak az a-nál jelentkeznék, holott — mint 
láttuk — ez az e ~ e-nél (sőt a többi hangnál) is* megvan, pedig ott ilyen 
hanghelyettesítési elmélettel aligha lehet operálni. Éppen az e ~ é (és a többi) 
hangokban mutatkozó kvantitásváltakozásra való tekintettel, ahol tehát nehéz 
valami hanghelyettesttést feltenni, a hanghelyettesítéseket az a hangok eseté-

41 A nazális e, az új akutos péntek kivételével mindig rövid: gerenda : or. grjadá, 
szh. gréda, cseh hfada == II . d. | gerendely : or. grjadél, szh. grédélj, cseh hfidel, sz. hriadel, 
le. grzqdziel = II . d. | lencse : big. lesta, szh. léca, szlov. lécal (a szh., szlovén alapján 
II. d., a bolgár azonban ennek ellentmond) | pereszlen : szlov. prêslen, cseh pfeslen \ rend : 
or. rjad G. rjáda, szh. rád, szlov. rêd G. redú, cseh fád és fad, sz. riad, le. rzad (a szh., 
szlov. alapján régi circumflex, a cseh és a szlovák itt kivételesen hosszú — van ilyen 
egynéhány —, a lengyel hosszúság szabályosan zöngés szóvégi mássalhangzó előtt) 
| szent : litv. sventas ; or. svjat, svjatá, svjáto, szh. svêt, svéta, svêto, csa-h. svët, svêtà, 
svêto, cseh svaty (régi cirkumflex, a nőnem II. d.) | szerencse : or. vstréca, big. srésta, szh. 
sreca, szlov. sréca, ócseh stfiece (régi akut =111 . 1.) | mészáros, de Menszáros csn. : szh. 
mesär, cseh masaf, sz. masiar (I. d.); a nyúlás nyilván a denazalizáció következtében 
a magyarban történt | tézsola : ?? talán itt is a denazalizáció okozta a nyúlást? | mancs 
'labda' : or. mjac ~ G. mjacá, szlov. mêc, cseh míc = II . d. 

42 Azon HORGER, által felállított tételnek tehát, hogy az egytagú szavakban mindig 
hosszúság található, a szláv anyag nem felel meg. Igaz, hogy a szláv eredeti hosszú magán
hangzók egyszótagúakká vált szavakban mindig hosszúak (tehát itt -á- és -é-), de ennek 
tökéletes magyarázatát magukban a szláv nyelvekben is megtaláljuk. A nazálisok már 
rövid hangot mutatnak, az eredeti rövidekben pedig soha sincs nyúlás: cseh, cser, gerezd, 
pest, sőt latin vers is. Igaz, hogy a német jövevények között ilyen sok akad (bárd, cél, céh, 
érc, fék-ni, léc, kárt, méc, nerc, párt, pék, prém ~ de perem, prés, ránc, sáf, sánc, sáp, 
spék, zsák), amelyeknek a németben állítólag nincs magyarázatuk, tekintve azonban, 
hogy ilyen nyúlások más eredetű szavak között kétségtelenül nem mutathatók ki, mégis 
csak valahogy a németben kell számukra magyarázatot keresni. Hiszen eredeti vagy régi 
jövevényszavaink között is sok a rövid hangzós (hogy csak az e-hangúakat említsem): 
eb, egy, jegy, jel, kert, mez, meggy, menny, nyest, rest, szeg, szem, szer, test stb. I t t miért 
nincs nyúlás?^ . 

7 Nyelvtudományi Közlemények LXV. 1. 
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ben sem hiszem el, annál kevésbé, mert a szláv jövevényszavak óriási több
ségében a kétféle kvantitást nemcsak az e hangoknál, hanem az a-nál is a 
szlávból is meg tudjuk magyarázni . . ,43 

Ha azonban áll az, hogy a szláv jövevényszavak kvantitása lényegében 
az átadó szláv nyelvekből származik, és nem a magyarban keletkezett (amire 
különben, mint láttuk, alig van támpontunk), fel kell tennünk, hogy a kvan
titás, mint rendszer, a magyarban már a szláv—magyar érintkezések leg
korábbi szakaszában is teljes mértékben ki volt alakulva (LAZICZIUS elmélete 
különben szintén ebből az alapfeltevésből indul ki). Amennyiben tehát a 
magyar kvantitás b e l s ő fejlődés eredménye, az feltétlenül a szláv jövevény
szavak átvételének kora előtt zajlott le. 

A szláv hangsúllyal és kvantitással kapcsolatos vizsgálatok néhány figye
lemre méltó jelenségre is rávilágítanak. Amint láttuk, a hangsúly és a kvan
titás az ősszlávban a legszorosabban összefügg ugyan, de nem közvetlenül, 
hanem csak áttételesen. A kvantitás megőrzésére, illetőleg rövidülésére vonat
kozólag a hangsúly helye nem közömbös, azonban nem úgy, mint nálunk 
sokan gondolják, hogy a h a n g s ú l y a l a t t őrződnék meg a hosszúság, 
vagy hogy a rövid hang rendszeresen megnyúlnék. Az ősszlávban nem a 
hangsúly a l a t t i , hanem a hangsúly e l ő t t i szótag őrzi meg eredeti 
hosszúságát, a hangsúly alatti meg egyenesen megrövidül. Azok a hosszúságok, 
amelyek minden szláv nyelvben kimutathatók (már ti . amelyekben egyáltalá
ban kimutathatók), részben a hangsúly előtt maradtak meg, részben az új 
akut alatt fejlődtek ki és végül (de minket ez már az egyetlen bán szót kivéve 
nem érdekel) későbbi összevonások helyén találhatók. A hangsúly alatt az 
ősszlávban soha semmiféle nyúlás nem történt. Az első nyúlás, amely hang-

43 De az én nézetem szerint is a legvalószínűbb, hogy latin és német elemeinkben,, 
amennyiben a hosszúság nem az átadó nyelvből származik, aminek vizsgálatával sajnos a 
romanistáink is, germanistáink is a mai napig is adósak, a hosszú -á-, illetőleg az -a- ~ -á-
váltakozás nem magyar nyúlás, hanem hanghelyettesítés eredménye: ámbra, ánzágol, 
áristom, bárd, bárka, bástya, dárda, gárda, Gáspár, hárfa, jáspis, kánkán, káplár, kártya 
(és hártya ; a szh.-ban is kártal), kárpit, kast, lámpa, lárma, mágnes, mángorol, márga, 
márka, márki, Márkus, Márta, mártir, Márton, Mátyás, Máté, páncél, párt, pászka, 
pástétom, ráspoly, sáfár, sáfrány, skarlát, vándor, várta stb., stb. — De: karnevál, kartács,, 
karton, kastély, kasznár, Marci, Matyi, Marcell, Margit, margarin, markáns, markotányos, 
marsol, matróz, stb., stb. Hogy itt nem nyúlásról, hanem hanghelyettesítésről van szó, 
mutatja, hogy a jelenség úgyszólván teljesen az -a-ra korlátozódik és az -e-nél szinte 
teljesen ismeretlen: berzseny, bestia, ceruza, december, eretnek, ereklye, esperes, elemózsia, 
elefánt, gerely, hentes, herceg, kelengye, lecke, legenda, mecset, mente, mester, penna, perszóna, 
perec, persely, persze, remete, selyma, sekrestye, selejt, templom, vers stb. — Hosszúak: 
cédula, héber, héhel, menta, Péter, rékli, tégla, de a legtöbbnél a hosszúságnak az átadó 
nyelvben van magyarázata. De a nyúlás ellen szól az is, hogy ilyen „nyúlás" a legújabb 
jövevényszavak között is tömegesen fordul elő (kánkán, mágnes, márki, pászka, várta, 
stb.), holott az o-ból nyíltabbá válással származó a (az említett néhány hasonulásos 
jellegű eseten kívül) s o h a s e m n y ú l i k meg: ablak, abrak, asztal, abroncs, abrosz, 
acél, akna, akó, apáca, apát, asztag, bab, babona, baj, dajka, darab stb., stb. Pedig hát e 
szavak -a-ja legalábbis a XIV. század eleje óta (inkább valamivel régebben) van meg, 
évszázadokkal korábban, mint az ide tartozó német és latin jövevényszavak túlnyomó 
többsége . . . Szerintem különben a magyarban a nyúlás, a kéz ~ kezet, levél ~ levelet 
típusok kivételével rendkívül ritka. Hangsúly alatt éppúgy nincs, mint általában azokban 
a nyelvekben, ahol a hangsúlytól független etimológikus kvantitás van (ősszláv, cseh, 
szlovák, szerb-horvát), szó végén pedig csak bizonyos esetekben igazolható, inkább 
analógiás eredetű. Hogy ma néhány nyelvjárásban a hangsúly alatt mégis kimutatható 
(BENKŐ: NyelvtudÉrt. 17:59. kk.), az idegen hatás. Keleten román, nyugaton pedig 
német. Mindkét nyelvben ugyanis a hangsúlyos nyílt szótag mindig megnyúlik. 
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súly alatt következett be, az új akuttal van összefüggésben. Az új akut alatt 
ugyanis — többé-kevésbé minden nyelvben, még az oroszban is — az erede
tileg rövid magánhangzók megnyúltak. Mivel pedig az új akut ugyanúgy 
magára vonta a hangsúlyt, mint a Saussure-féle törvény alapján a régi, 
a hangsúly i t t a szótag megnyúlásával járt karöltve. De a nyúlást i t t sem a 
hangsúly idézte elő. A hangsúlynak nyújtó szerepe csak a szláv nyelvek külön 
életében és csak azokban a szláv nyelvekben alakult ki, amelyekben a hosszú 
magánhangzók vagy teljesen (pl. keleti-szláv nyelvekben, bolgárban, részben 
a lengyelben), vagy hangsúlytalan helyzetben vesztek ki (mint a szlovénben). 

Jövevényszavaink kvantitása azt is bizonyítja, hogy átvételük idején 
a szlováknak még a mai csehhez hasonló kvantitása volt, azaz a régi akut 
alatt i t t is hosszú szótag állt. De azt is, hogy a bolgárban meg lényegében a 
mai szerb-horvátnak megfelelő formában élt. Az ti . nem kétséges, hogy déli-
szláv jellegű jövevényszavaink jelentékény része a bolgárból származik. 

A m a g y a r k v a n t i t á s e r e d e t é n e k k é r d é s e . 4 4 A szláv 
jövevényszavak kvantitásának vizsgálata alapján — úgy hiszem — kétség
telen, hogy a magyar kvantitás, mint rendszer, a szláv jövevényszavak átvéte
lének idejében már teljes mértékben ki volt alakulva. Hogy bizonyos nyúlások 
később is történtek, az természetes, az azonban egyáltalában nem változtat 
azon a tényen, hogy a szláv hosszú magánhangzóknak a magyarban általában 
szintén hosszúak felelnek meg, és megfordítva. Felvetődik azért az a kérdés, 
hogy ez a kvantitás mikor keletkezett. És i t t rögtön felmerül a szláv jövevény
szó-réteget közvetlenül megelőző másik két réteg: az iráni és a török jövevény
szó-réteg kvantitásának kérdése. Ami az iráni réteget illeti, ez olyan kis számú 
szót foglal magában, hogy a rá vonatkozó eredmények még akkor is bizony
talanok maradnának, ha e réteg szakszerűen fel volna dolgozva (ami, sajnos, 
nem történt meg). De talán mégis jellemző, hogy a közép-perzsa eredetű sza
vakban a perzsa hosszúságnak mind a három szóban hosszú a megfelelése: 
vám (k.-perzsa vám), vár (k.-perzsa var) és vásár (k.-perzsa väcär). 

Feltétlenül figyelembe veendő azonban ebből a szempontból a honfog
lalás előtti török jövevényszavak rétege. Amióta kiderült, hogy bizonyos 
török nyelvekben, mint pl. a jakutban és a türkménben — éspedig ugyan
azokban a szavakban — ma is van hosszú magánhangzó, sőt ezt a hosszúságot 
ugyanazokban a szavakban már Kâsgarï is jelzi, török jövevényszavaink kvan
ti tását feltétlenül meg kell vizsgálni török szempontból is. Semmi esetre sem 
lehet elfogadni LAZICZITJS véleményét, hogy a jakut és a türkmén kvantitás 
— még ha egyezik is — annyira merőben elszigetelt jelenség volna, amellyel 
török jövevényszavaink kvantitását összekapcsolni egyáltalában nem szabad. 
Épp ellenkezőleg: két egymástól térben, időben, sőt típusban annyira távoleső 
két rokonnyelv azonos jelenségeit véletlennek tekinteni súlyos módszertani 
hiba. Igenis joggal lehet arra következtetni, hogy a jelenség nem külön-külön 
fejlődés eredménye, hanem közös örökség maradványa. Hogy ez utóbbi fel
tevés a valószínűbb, mutatja, hogy a kvantitás nyomait más török nyelvekben 
is megtalálták, így többek között pl. a csuvasban is. Nincs tehát semmi aka
dálya annak a föltevésnek, hogy a kvantitás abban a török nyelvben, illetőleg 
azokban a török nyelvekben is megvolt, amelyből, illetőleg amelyekből a 
honfoglaláselőtti török jövevényszavak származnak. És ha ez így van, RÄSÄKEN 

44 I t t csak néhány gondolatomat szeretném megemlíteni anélkül, hogy a kérdé
seket meg akarnám oldani. Ez az illetékes szakemberek feladata. 

7* 
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említett kísérlete, hogy t i . a magyar kvantitást az újonnan felfedezett török 
kvantitással összevesse, nemcsak hogy nem nevezhető „merészségnek", ahogy 
LAZICZIUS minősíti, hanem egyenesen kötelesség, és csak sajnálni lehet, hogy 
RÄSÄNEN a beígért kimerítőbb tanulmánnyal — talán éppen a kedvezőtlen 
magyar kritikák miatt — a mai napig adós maradt. Eredményeit már csak 
azért sem lehet komolytalanoknak minősíteni, mert nemcsak az a hangok 
kérdésével foglalkozik, mint pl. LAZICZIUS, hanem a többiekkel is, ahol az 
a ~ á hangoknál feltehető hanghelyettesítésről már egyáltalában nem is lehet 
szó. LAZICZIUS különben RÄSÄNEN dolgozatának ezt a részét még csak meg 
sem említi . . . RÄSÄNEN eredményei a következők: Hosszú török (jakut és 
türkmén) hangnak hosszú magyar hang felel meg: ál, báj, gyász, sár 'sárga', 
sár, szál, szám, szán (ige), táj ; sátor ; bér, ér, kék, kép, késik, térd ; béka, békó, 
béklyó, béke ; bölcső^, kín, szűn és tűr. Hosszú török hanggal szemben a magyar
ban rövid van: tinó (türkmén taana).á6 Rövid török hangokkal szemben a 
magyarban hosszú található: árok, árpa, gyárt ; érdem és szél ~ szelet. Nem 
szól a következő magyar szavakról: csat, tar ; barom, csalán, gyarló, gyapjú, 
sarló, szapu, tanú, tarló ; ártány, gyáva, káka, sárkány ; eke, erő, kecske, 
kender, sereg, teker, tenger, teve. E szavakról vagy azért hallgat, mert meg
felelői a két török nyelvben nincsenek meg, vagy azért, mert esetleg meg
vannak ugyan, de (főleg az e- hangúaknái) semmiféle problémát nem jelentenek. 

I t t voltaképpen az árok, árpa, gyárt és az érdem a nagy probléma. Ezeknek 
a magánhangzója ugyanis még a hosszúságot ismerő két nyelvben is rövid. 
Emiatt a három példa miatt (az érdem-me\ nem foglalkozik) RÄSÄNEN 
eredményei, ahogy LAZICZIUS magát kifejezte „kiábrándítók". De elsősorban is 
az arány nem is rossz; a kvantitást ismerő szláv nyelvekben a szabályos és 
nem szabályos kvantitás eseteinél (pl. a csehben) egyáltalában nem rosszabb. 
Azután meggondolandó, hogy sem a jakut, sem a türkmén nem képviselheti 
sem az ostorok, sem pedig a VI—IX. századi török nyelvek kvantitás-viszonyait. 
Nyilván i t t is már nagymérvű rövidülésekkel kell számolnunk, aminthogy 
mint láttuk, ma a szláv nyelvek egyike sem tükrözi sem az ősszláv, sem a 
X—XIII . századi kvantitás-viszonyokat. Azonkívül természetesen a magyar 
jövevényszavak nem a türkménből valók, hanem egészen más török nyelvek
ből, amelyekben végeredményben a kvantitásnak sem kellett azonosnak lennie 
a türkménnel (lásd pl. a cseh és a szerb-horvát kvantitás-különbségeket). 
Feljebb jeleztem, hogy a türkmén rövid belgi alak ellenére is kellett a törökben 
egy h o s s z ú *bëlgi-nek is lennie, mert a szláv bélégh első szótagja c s a k i s 
egy hosszú e-ből magyarázható. És csak ezek tisztázása után szabad e szavak 
hosszúságát a magyarból magyarázni. 

Végeredményképpen én a török jövevényszavak magánhangzóinak hosz-
szúságát — lényegében — éppúgy a törökből vagyok hajlandó magyarázni, 
mint ahogy azt a szlávokra vonatkozólag az anyagom alapján tettem. Ez ter
mészetesen nem könnyű dolog, hiszen a török kvantitásra vonatkozó adataink 
a szlávokéhoz képest szegényesek. De már az eddig feltárt török anyagnak 
a magyarral való összevetése is annyi egyezést mutat , hogy az véletlen nem 
lehet. Hogy i t t nem az illabiális a hanghelyettesítéséről van szó, mint LAZICZIUS 

45 A bölcső-t RÄSÄNEN a rövid hangúak közé sorolja, pedig kétségtelen, hogy ere
detileg hosszúnak kellett lennie, különben az -l- érthetetlen lenne (türkmén biisik). 

46 A szláv jövevényszavak tanúsága szerint a hosszú í és ú könnyen megrövidül: 
vö. ritka, kalitka, giliszta stb. Azért nem kétségtelen, hogy a tinó -i-]e eredetileg is rövid 
volt. 
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vélte, azt a többi magánhangzó hosszúságának az egyezése mutatja. Hogy 
pedig i t t magyar nyúlásokkal sem lehet dolgunk, arról már a szláv szavakkal 
kapcsolatban szóltam. 

Végeredményben tehát a török jövevényszóréteg szintén arra mutat , 
hogy a magyar kvantitásrendszer a török jövevényszavak átvétele korában is 
már ki volt alakulva. És ezért természetesen újra meg kell vizsgálni a magyar 
kvantitás ugor, illetőleg finnugor eredetének a kérdését. 

WOLFGANG STETNITZ, aki a magyar kvantitás finnugor, illetőleg ugor 
eredetének kérdésében utoljára állást foglalt,47 a magyar kvantitásnak a vogul 
kvantitással való összefüggését azzal cáfolja, hogy magyar hosszú magán
hangzók találhatók obi-ugor redukált vokálisok helyén is, míg magyar rövid 
hangok vannak obi-ugor teljesek (azaz hosszúak) helyén is. Ez azonban nem 
döntő érv. A szláv nyelvek mérhetetlenül közelebb állnak egymáshoz, mint 
a magyar az obi-ugorokhoz, mégis az ilyen esetek nem is ritkák. Pl. szerb
horvát dán ><? dâna (*dbnb ~ *dbna), pânj r->. pánja (*pbnb ~ *pbna), dâzd 
(<*dbzdb) stb., vö. LESKIEN, Untersuchungen I. B. 541; szlovák tb . gen. sestier 
<C sestbrh stb. Nem ismerem ugyan e hosszúságok statisztikai adatait, de becs
lésem szerint a szh. hosszúságnak legalább 20%-a másodlagos: eredeti rövid, 
sőt redukált hangok helyén található. Szóval ez önmagában semmi esetre sem 
lehet akadálya annak a feltevésnek, hogy a magyar kvantitás, mint rendszer, 
legalábbis ugor eredetű lehet. Ha ugyanis STETNITZ eredményei az obi-ugor 
vokalizmusra vonatkozólag helytállók, amit én ellenőrizni nem tudok, akkor 
az obi-ugorban volt kvantitás, még ha az mint teljes hang -x redukált hang 
ellentét realizálódott is. Ha azonban a magyar kvantitást még sem lehetne 
az ugor korból származtatni, akkor alig marad más hátra, mint feltenni, hogy 
a magyar kvantitás valamikor abban a teljesen ismeretlen korszakban alakult 
ki, amely az ugor kor és a török jövevényszavak átvételének kora között telt el, 
azaz el kell ismerni, hogy a magyar kvantitás kialakulását nem tudjuk meg
magyarázni. Mert hiszen STEINITZ véleményét nyilván nem fogadhatjuk el, 
hogy a magyar kvantitás részben az ismert pótlónyújtással, részben azonban 
t ö r ö k h a t) <%i s a 1 a 11 keletkezett. A török hatás semmi esetre sem lehetett 
olyan erős, hogy a magánhangzó-rendszert ilyen alapvető kérdésben képes 
lett volna komolyan befolyásolni. Hiszen ismeretes, hogy az idegen elemek 
tulajdonképpen mindig csak beleilleszkednek az átvevő nyelv rendszerébe, 
de rendszerét nem változtatják meg. 

KNIEZSA ISTVÁN 

47 W. STEINITZ, Geschichte des finnisch-ugTischen Vokalismus. Stockholm, 1944. 
91 kk. 




