
Altáji elemek a szláv nyelvekben. 
Asbóth Oszkár «A szláv szók a magyar nyelvben» czímű 

tanulságos akadémiai székfoglaló értekezésében külön fejezetet 
szentel «Miklosich s a magyar nyelvészek* nézeteltéréseinek, mely
ben Halászt s magamat egybefogva Thury Józseffel és Vámbéry-
val tévedéseinket bizonyítja. Az a részlet, melyben velem számol, 
nyelvészeink azon «hibájának» kimutatására törekszik,hogy «nem 
ismervén a szláv nyelveket, föltették, hogy a magyar szó az ere
deti s hogy az ment át a szláv nyelvekbe, nem megfordítva)). Tör
ténik pedig ennek igazolása azon czikkem révén, melylyel a déli 
szláv nyelvek magyar elemeinek tárgyalása közben a magyar lapú 
és szláv lopu%, lopuh «klette» szók viszonyát igyekeztem tisztázni. 
Nézetem e kérdésről a következő volt (NyKözl. XVII, 80.): a lapú 
eredeti magyar szó, nem szláv, mint Miki. hiszi; mert 1. meg van 
szócsaládja a magy. lap «blatt», székely-csángó lapi «baumblatt, 
krautblatto szókban s ugor nyelvekbeli megfelelőikben (vog. lüptci 
«levól» stb. 1. MUSz.); — 2. alaki szempontból a lapú szláv ere
dete ellen vall azon tény, hogy minden egyéb esetben a szláv szó
végi ;/-nak megmaradt nyoma a magyarban, míg a lapú-nál sem 
nyelvemlékek, sem nyelvjárások lapuhok, lapuhot-íéle alakok nem 
igazolnak (v. ö. ellenben: méh: szl. méhü, moh: mühü, pötroh : 
or. potro% stb.; sőt eredeti szavakban is : méh : méhecske, éh : éhes, 

Juh: juhot stb.). Az tehát, hogy a déli szláv nyelvekben, de meg 
az oroszban és lengyelben is vannak hasonló alakok, n e m l e h e t 
m á s , m i n t u g o r n y e l v e k n e k , t a l á n é p e n a m a g y a r 
n a k h a t á s a . 

B nézetem ellen Ásbóth mindenelőtt «tévedésem» mentsé
géül azt hozza fel, hogy Miki. «Etymologisches Wörterbuch»-ja 
még akkor nem jelent meg. Ezt a jóakaró védelmet meg kell 
köszönnöm; mert Miki. nélkül is ismertem e szó elterjedését 
a szlávságban, idéztem pl. lengyel, orosz s rutén alakjait, me
lyekre Miki. nem utal s általában fölhasználtam munkámban a 
számomra hozzáférhető volt összes forrásokat, többek közt régi 
délszláv szótárakat is, mint Belostenec, Habdelic, Jambressich, 
J. Mikalja munkáit, melyekre az olvasó gyakran talál hivatko
zásokat. 
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E mentségem után következnek az ellenokok, melyeket rövi
den a következőkben foglalhatunk össze : 1. «A lapú szó jelenté
sében nem rejlik valami magyar specialitás, mint a huszár, csárdás 
s több efféle, mi érthetővé tenné azt a szokatlan tüneményt, hogy 
átmenjen s elterjedjen valamennyi szláv nyelvben. A laput csak 
ismerték a szlávok, a kik bizony nem lóhátról nézték a természe
tet ; ha tehát egy szláv törzs át is vette volna a magyar szót, 
éppenséggel nem valószínű, hogy ez tovább terjedt volna a szom
széd törzshöz, tovább-tovább, míg csak el nem jut egész Orosz
ország legészakibb vidékére*. — 2. Nem lehet föltennünk, hogy 
egy magyar szó külömböző ponton hatolván a szlávságba, min
denütt -uch képzővel gyarapúlt volna. — 3. A szláv lopuch a ma
gyarba jutva a borjú, hattyú, gyapjú stb. analógiájára végzete h-}Áb 
végkép elvesztette, minek másik «biztos esete az ószlovén pUhü-
ból lett pele szavunk.» 

Ez utóbbi «biztos esetnek» bizonyító értékét azonnal tönkre 
teszi A. folytatólagos megjegyzésével, mely szerint a Nyelvtörté
neti szótárban még peleh, pelyeh és a hangátvetés következtében 
keletkezett pöhöly alakot találunk ! Tehát nincs egyetlen egy példa 
sem, melylyel ily h-nak nyomtalan elenyésztét igazolni lehetne. 

Nyomósabb ellenokok ennél az előbb idézettek, melyeknek 
mérlegelésénél azonban számot kell vetnünk a következőkkel: 

Ibn Roszta, IX. századbeli arab földrajzíró följegyzi a «mads-
garokrób, hogy «ők minden szomszéd szlavón uralkodnak, nehéz 
adót vetnek rájuk s úgy bánnak velük, mint hadi foglyokkal.') Ez 
a történeti följegyzés mindenesetre bizonyít annyit, hogy a ma
gyarok, valamint a velük szövetségben, illetőleg érintkezésben 
állott ugor és török népek közvetetlen határosai voltak a szlávok-
nak s kulturösszeköttetésben voltak velük jóval előbb, mintsem 
mai hazájuk felé közeledtek. Meglepő világossággal igazolják e 
tényt egyes közszláv műveHségszók is, melyeken félreismerhetet
lenül tűnik fel annak bélyege, hogy magyarféle ugor, illetőleg 
török (ó-csuvas) nép révén terjedtek el. Álljanak itt példákul ezek 
közül a következők: 

A b i k a szónak megfelelői el vannak terjedve az egész szláv-
ságban, ilyenek jelesen: ószl. bykü «taurus», újszlov., bolg., szerb 
bik, cseh byk, lengyel, orosz, szerb, rutén byk. Miklosich azt 
jegyzi meg e szóért, hogy «onomatopoeon»; de meg van az egész 
törökségben : buka, buga, altáji tatár pukha, puga, sőt innen túl a 
mongolban: bukha, burjét buku, baya s a tunguzban büka «stier». 
Kétségtelen, hogy a szláv bykü e köztörök alak mása, de honnan 
ered az első szótag magánhangzójában mutatkozó hangmélyedés, 
mely semmiképpen sem szláv hangváltoztató hajlandóság? Ha 
végig nézzük a magyar nyelv ó-török elemeit, azok között igen 
gyakran találkozunk e jelenséggel s találkozunk vele a mai csu-
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vasban is, szemben az egész törökséggel, pl. magy. tinó : csuvas 
tina, köztör. dana, tana | magy. disznó: csuv. sisna, köztör. tonuz, 
donuz | magy. csikó : csuv. tíya, mong. daya j magy. tiló: csuv.: 
tilé, tatár talké | magy. ír-: csuv. sir-, köztör. jaz- j magy. csihol- : 
csuv. ti%-, köztör. cak- | magy. szirony (festett bőr): csuv. séran, 
tat. során stb. (1. Ethnographia IV. 179. 1.). Mi bizonyosabb tehát, 
minthggy a szláv bykü «magyar-török» (nevezzük így azt az ó-csu-
vas-féle nyelvet) réven jött kulturszó? 

A «ha rcsá» -nak szláv nevei: újszlov., bolg., szerb som; 
cseh, lengyel sum, rutén sóm, sum, orosz som, melyekkel egyeznek 
ószlov. somü «mugil», litván samas, lett sams (Miki.) Ezen alakok
nak megfelelőleg van a csuvasban sojém «harcsa», mely nagy alaki 
és jelentésbeli egyezés csak nem lehet merő véletlen műve. Ámde 
ez a csuvas szó határozottan eredeti, mert szabályos változása a 
tatár jajim, jajin, kirgiz jajin («harcsa») alakoknak a szókezdőnek 
oly megfelelésével, minőt a magy. szél, szérű, szőllő, szűcs, süveg 
és sajt szók csuvas másain is észlelünk. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
szláv som ismét csak magyar-török réven került kulturszó lehet. 

A «v idra» másai a szlávságban s egyéb indogermán nyel
vekben: ószlov. vydra, újszlov., szerb, tót, bolgár vidra, cseh 
vydra, lengyel wydra \ szorb vudra, hudra || litván udra, lett üdrs, 
óporosz odro || ófeln. ottar, középfelném. otter, angolszász otor, 
ónord otr, svéd utter || görög SSpa, ődpoq «wasserschlange» || zend 
udra, szanszkrit udra «otter». Ezekkel kétségtelenül egybetartozó 
alakok: ójsz.-osztj. vondér, ondér, déli osztj. vándér «vidra » | éjsz. 
vog. vontért, lozvai vantért, kondai vcfntért, pelimi vaudért, tavdai 
vqntérat id. || zürj. vurd «flussotter», vurdis «ratte, maulwurfw | 
votj. wad«vidra» || csuvas odor «moschusratte». Bizonyos, hogy 
az ugor szók nem lehetnek a szláv megfelelők átvételei; mert: 
1. a szláv (orosz) i, i a vogul-osztjákban nem lesz sohasem a, o-féle 
hangzóvá; — 2. az nd mássalhangzó-csoport ama nyelvekben ere
deti, mely feltűnik a legtávolabbi rokon nyelvekben is (pl. vog.-
osztj. lunt «lúd» : finn lintu «madár» ; vog.-osztj. yant «had» : finn 
kunta «gesammtheit»; vog. sorszámnév -nt, és frequ. -nt képző 
ugyanígy a finnben); — a vogul éz osztják szó egy ritka képzőt 
tüntet fel (v. ö. magy. nyuszt, nyest, evet és nőstény), mely idegen 
szóhoz nem csatlakozik; — 4. idegen szók -a végzete a vog.-oszt-
jákban nem szokott elenyészni. Ezekkel szemben feltűnő a szláv 
vydra, vidra alakban ismét az első szótag szokatlan hangzója szem
ben pl. a zend és szanszkrit udra alakkal. Félrehagyva egyelőre az 
iráni és ind s másrészről az ugor alakok egymáshoz való viszonyá
nak kutatását, annyit bizonyosnak gondolhatunk, hogy a szlár 
alakok ugor nyelvterületről magyar, vagy török-magyar úton 
kerültek. 

A «viza» szláv megfelelőit az újszlov., tót viza, lengyel wu, 

$ 



11 

ALTÁJI ELEMEK A SZLÁV NYELVEKBEN. 4 3 5 

cseh vyz, vyza, kisorosz viz, vtzina (Miki.) s a velük egyező ófel-
ném. hüso, svéd hűsen s mai német hause, hausen szókat Asbóth 
is «ugor eredetü»-nek jelzi (34. 1.), bár e véleményét meg nem 
okolja. Mint az osztj. vondér a szláv vydra hangalakjaihoz, úgy 
viszonylanak a szláv vyza-éhoz az éjsz.-osztj. vung, vas, uns, us 
«coregonus nelma», déli osztj. unó id. | éjsz.-vog. üns, üs, lozvai 
us, kondai us, tavdai os\ zürj. wj, uc id. V. ö. a magánhangzó vég
zetre nézve : magy. keszeg és keszege, sőreg és sőröge, sügér és sügre, 
ip és ipa, nap és napa stb. 

Tehát, noha «nem lóhátról nézték a szlávok a természetet)), 
megtörtént mégis, hogy egyes, különösen természetrajzi műszavu
kat épen magyarféle (ugor, vagy törökfaju) néptől szerezték. S hogy 
a szláv lopuch is ezek közé tartozik, kétségtelenné teszik a követ
kező adatok: pelimi vog. lupénk jianyniHHK't («klettenstrauch», 
alkalmazva a széles, kerek levelű vizi tökre is), melynek tovább
képzése: tavdai vog. lapkhén JianyniKa, és zürj. lapkan «teichrose 
(nuphar luteum)». A pelimi lapénk megmagyarázza a magy. lapú 
végzetét, mely ép olyan, mint a hattyú, lassú, tapló szavaké, szem
ben az azonos jelentésű éjsz.-vog. yatén, kondai vog. loaséy, éjsz.-
vog. taplé% szókóval. De megmagyarázza ugyanazon alak a szláv 
lopuch végzetét is, mely nem a szláv -uch képző, hanem a magyar 
<á-nak megfelelő eredetibb hangzás; úgy hogy az egész szó 
ó m a g y a r n y e l v e m l é k n e k tekinthető, minőt talán a üzetes 
kutatás még többet is fog találhatni a szláv kúlturszavak közt. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Finn nyelvemlékek. Egy becses új kötet jutott kezünkhöz Finn
országból épen füzetünk zárta előtt. Első köteta egy fontos gyűjtemény
nek, melyet Setald Emil indítványára a Finn Irodalmi Társaság indított 
meg. Czélja ugyanaz, a mi a Nyelvemléktárnak, de külseje sokkal dísze
sebb. A gyűjteménynek czíme: Monumenta linguae Fennicae. Suomen 
kielen muistomerkkeja. Az első kötetnek külön czíme : Manuale et Mis-
sale Episcopi Michaelis Agricolae, Mikael Agricolan Kdsikirja ja 
Messu. Közzétették Setald és Wiklund. — AgricoJa püspök vallásos 
tárgyú munkái a legrégibb fönmaradt finn könyvek s ezeket nemcsak a 
nyomtatványok, hanem az eredeti kéziratok fölhasználásával (a legelső 
1546-ból való) tették közzé a legpontosabb kritikai kiadásban. Nekünk e 
gyűjtemény annyival becsesebb, mert eddig a régibb finn irodalomból 
úgyszólván semmi sem volt kezünk ügyében. — A megjelent kötet nagy 
8r. XLVI+249 1. A terjedelmes bevezetés számot ad az eredeti nyom
tatványokról és kéziratokról s egymáshoz való viszonyukról. A ((kézi
könyvet)) pedig az 1549-ki kiadás czímlapjának, azonkívül a kézirat egy 
érdekes lapjának hasonmása diszíti. 
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