
Kisebb közlések. 

Még egyszer a vidra szó. Munkácsi a Ny. K. XXIII. k. 
433. és k. 1. egy pár szláv szó magyar-török eredetét azon akarja 
megismerhetni, hogy bennök u hangból keletkezett y-t találunk, a 
mi véleménye szerint oly «hangmélyedés, mely semmiképpen sem 
szláv hangváltoztató hajlandóságú. így pl. Munkácsi hite szerint 
«föltűnő a szláv vydra, vidra alakokban ismét az első szótag szo
katlan hangzója, szemben pl. a zend és szanszkrit udra alakokkal". 
Ezzel szemben én a Ny. K. XXIV. k. 75. 1. rámutattam arra a rég 
bebizonyitott ós általánosan ismert tényre, hogy az y a szláv nyel
vekben annyira nem «föltűnő» «szokatlan» és «semmikép sem 
szláv hangváltoztató hajlandóság*)-on alapuló hang, hogy ellenke
zőleg minden régi hosszú i7-ból a szláv nyelvekben y lesz. A szláv 
vydra tehát, a melynek kezdő v-jót is általánosan szláv hangzású 
sajátságra lehet visszavezetni, egészen szabályos mása egy indoger
mán üdra-n&k. Minthogy azonban az indogermán nyelvekben rövid 
és hosszú u csakúgy mint rövid és hosszú i, egy ós ugyanabban a 
képzésben, szóban is váltakozhatik, az ószlovén vydra y-je épen-
séggel nem olyan nagyon föltűnő, a többi indogermán nyelvek rö
vid w-jával szemben, de hát ott van azonfölül a litván údra hosszú 
ú-val, a mely szakasztott mása a szláv alaknak és halomra dönti 
Munkácsi minden okoskodását. De Munkácsi még egy utolsó két
ségbeesett kísérletet tesz, hát ha a szláv vydra-t mégis eltudná a 
litván údra-tól szakítani. Kezdi egy hypothesissel. ('Tapasztalván 
azt, mondja a Ny. K. XXIV. k. 206.1., hogy a litvánban a hosszúság 
igen gyakran egybeesik a hangsúlylyal, vájjon nem kell-e arra gon-
dulnunk, hogy midőn az összes indogermán nyelvek valamely hang
zót röviden ejtenek, csak a litván ág hosszan (mint pl. az udra 
«vidra» szóban): e hosszúság másodrendű, azaz a hangsúly hatása 
alatt keletkezett, ujabb (nem a litván-szláv korból származó) fej
lemény ? Ha a dolog így volna (s az ellenkezőt bizonyítani azt 
hiszem lehetetlenség), az egész szláv vydra=litv. údra egyeztetés 
okvetetlensége romba dől.» 

Idáig Munkácsi hypothesise, a melylyel szemben áll az a 
tény, hogy litván hosszú ü-nak rendesen a többi indogermán nyel-
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vekben is hosszú й szokott megfelelni, a szlávban pedig az м-ból 
lett у (ν. ö. litv. dumai több. sz. füst, ószlov. dymu, szkr. dhümas, 
l&t.fumus; litv. sünus filius, ószl., synu, szkr. sünus ; litv. пйпаъ 
most, ószl. nyne, gör. vöv, szkr. nünam, ófn. nun; litv. buti lenni, 
ószl. byti stb.). De Munkácsi ezzel még nem éri be, positiv kijelen
tést is tett. A «romba dől» után t. i. így folytatja: «mert bizony 
egy litván rövid u-nak, a mint Miki. szótárából láthatjuk, megfe
lelhet a szlávban is u.» 

Itt meg kell egy kicsit államink, mielőtt a jeles példákra tér
nénk át, a melyekre Munkácsi ezt a kijelentést alapítja. Tehát a 
vydra—údra egyeztetés «romba döl», ha litv. údra *udra-hó\ lett, 
«mert litván rövid w-nak megfelelhet a szlávban is u.» Tehát csak 
«megfelelhet»), de nem felel meg rendesen. De hát mire való akkor 
az a nagy szó «romba dől», ha egy a levegőbe épített hypothesis 
után is még csak ott vagyunk, hogy megfelelhet? No de hagyjuk 
ezt, sokkal érdekesebb és igen jellemző, hogy Munkácsi mikóp álla
pítja meg két rokon nyelv hangtani viszonyát egymáshoz. Miklosich 
Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen czímü mun
kájában lapozgatva, véletlenül rátalál 3, mondd három esetre, a 
melyben a litván — tudja a jó Isten (már legalább Munkácsi nem 
tudja) miért — rövid u-t tüntet föl szláv г^-val szemben, és kész a 
hangtörvény: «litván rövid u-nak megfelelhet a szlávban is u.» 

De lássuk már a példákat! Az utolsót bátran el is hagyhatjuk, 
mert a ki tudja, hogy az indogermán nyelvekben az и hang válta-
kozhatik ü,eu,ou hangokkal (ρύσις, έρρύην; ρεύσω, ρεΰμα, ρέω = ρέ/ω; 
ροή = ρο/ή) csakúgy a mint г mellett г, ei, oi mutatkozik (ελιπον ; 
λείπω; λέλοιπα λοιπός), a ki tudja, hogy a litvánban и, й, и, au, ov elő
fordulhat egy és ugyanabból a gyökérből hajtott képzésekben, az 
ószlovénben pedigщу, и, ov (й— régi и, у=й, и [hangzók előtt ov] 
=eu, ou), az természetesen nem bizonyíthatja azt, hogy az ószlo
vénben dupH «hohl» м-ja rövid u-nak felel meg a litvánban, azzal, 
hogy a litvánban dubti annyit jelent, hogy «hohl werden» mert a 
gyökér ugyan lehet egy, de a képzés bizonyosan nem. Munkácsi 
módjára azt is be lehetne bizonyítani, hogy magában a litvánban u, 
u, ós au mind egy értékűek, mert dubti «hohl werden Ρ, ós diibus 
«hohl» mellett ott van a dübs «hohl» dubé «Höhle», dauba «Schlucht 
mind egy gyökérnek hajtásai — egyáltalában ki lehetne mutatni, 
hogy az mind kópzelődós, a mit az indogermán vocalismusról a 
legnagyobb nyelvészek rendkívüli elmeéllel kimutattak. Tehát a 
duph: dupti összeállítást egyszerűen ki fogjuk a példák sorából tö
rülni. Marad még ószl. umu: litv. umas*, meg ószl: uzda: litv. 

*) Munkácsinak nincs szerencséje a litván szavakkal, az umas hely
telenül van írva Miklosichnál, az igazi alak úmas (1. Schleicher lit. Gr. 
331 és Kurschat Gr. d. lit. Spr. 154.), no, de ez közönyös, legföljebb mu-
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uzdenice. Csak az a baj, hogy a litv. úmas és uzdenycé szók a szláv-
ságból átvett idegen szók !*) Pedig kár, mert ha ez nem volna így, 
Munkácsinak talán sikerül olyan hangegyezést kimutatni , a mely
ről az indogermán nyelvészek még nem tudtak eddig semmit, sem. 

ÁSBÓTH OSZKÁE. 

A német eh a magyarban. Kalmár E. újabban is a mellett 
maradt NyK. 23 : 291, hogy a német ch-hó\ nyelvünkben csak k lett, s 
hogy a pléh, kehely, hé hely-íéléklszláv közvetóssel jöttek hozzánk. Ezzel 
szemben Szarvas G-. Nyr. 22 : 19. bebizonyította, hogy ezeket és társaikat, 
(kohó, czéli, téhely, léllah stb.) közvetetlen a németből kaptuk, de meg
engedi, hogy «oly szabályszerűség nyomára nem akadhatni bennük, a 
mely szerint meg volna állapítható, hogy mikor lesz a eh k, s mikor 
h hanggá" (22. L). — Nézetem szerint egyszerűen az a kérdés, mikor 
honostdt meg az illető szó. A pléh, czéh, kehely stb. pléy, ezé/, kel/' hang
zással jött át már az Árpád-ház korában. Akkor még a magyarban is 
megvoltak a y, y hangok, mint a HB. is mutatja (1. Nyr. 9 : 105): 
chomuv, mulchotia,' líefituk stb. A XIV. XV. századig e hangok mind az 
eredeti, mind pedig a meghonosult szókban h-m változtak: hamu, pléh 
stb. (némely esetben j-re, p. Rehtuk: Böjtök, helynév, tanoht: tanojt, 
ném. schleeht: slejt, selejt, sejt). Mikor aztán már nem volt a magyar 
kiejtésnek y, y hangja, az újabban átvett szók c/i-ját az ehhez legköze
lebb eső /b-val helyettesítette: osztrák, bakter, sukk, hapták stb. — 
A latin eh nem y hanggal, hanem az olasz k ejtéssel jött á t : kórus, 
krónika, pátriárka stb. Ebből az következik, hogy p. a Mihály ós 
hártya szókat szláv közbenjárással kaptuk, holott a kártya latin-olasz 
átvétel. SIMONYI ZSIGMOND. 

tatja, mennyire nem szabad Miklo3Ích szótárából szláv-litván hangtani 
törvényeket kiolvasni akarni. 

';) Ürückner Lifcu-slav. Studien 149. s k. 1. 


