
Az ószlovén nyelv hazája. 

Igaza van ÁSBÓTH OSZKÁB barátomnak, hogy távolabb álló nem 
ritkán tisztábbnak lát valamit, mint a szaktudós, só't azt merném mon
dani, hogy néha nemcsak tisztábbnak, hanem tisztábban is. Már SCHILLER 
tudta : ,Und was kein Verstand der Verstándigen sieht, das übet in Ein-
falt ein kindlich Gemüth'. A szaktudós sokszor úgy elmerül a részletek
ben, hogy egy nagyon ismeretes közmondás szerint a sok fától nem 
látja az erdőt. Ilyenkor aztán bizony megtörténhetik, hogy a fó'dolgot, 
mivel szemét nem kápráztatja a túlságos sok részlet, épen távolabb álló 
veszi észre. Az igazságra természetesen mindegy, hogy szaktudós hozta-e 
napfényre vagy egyszerű szemlélő pillantotta meg. Az elfogulatlan el
ismeri az igazságot igazságnak, ha nem ő vagy czéhebeli találta is. Az el
fogult ellenben kereken elvitatja az egyszerű szemlélőtől, ha lehet, magát 
a látást, ha nem lehet, legalább a látás jogát. Szerinte az igazságot csak 
szaktudósnak lehet és szabad fölfedeznie. Azért válogatás és megfontolás 
nélkül mindent visszautasít, a mi nem szaktudóstól ered. 

Az utóbbi észjárástól ÁSBÓTH sem tudott kellően szabadulni, mikor 
((Ószlovén, újszlovéno czímű czikkecskémre (NyK. 25: 244-—247.) ugyan 
ezen czímmel válaszolva (u. o. 442—451. 1.), velem szemben egyre a 
«nem szakértőt)), «dilettánst» és «nem szlavistát)) emlegeti. Azt hiszem, 
ha helyes, a mit mondtam, akkor se nekem nem árt, hogy a szlavisztika 
terén én nem vagyok szaktudós, se pedig neki nem használ, hogy ő meg 
az. Tekintélyeskedéssel nem lehet tudományos kérdéseket eldönteni. I t t 
csak teljes értékű tárgyi okok nyomnak a latban. Azért különösen érinti 
az embert, mikor ÁSBÓTH azt veti oda olvasóinak: «utóvégre megkíván
hatom, de ha végnólküli fejtegetésekbe nem akarok bocsátkozni minden 
apróságnál, meg is kell kívánnom, hogy puszta szavamra is elhigyjenek 
egyet-mást» (449.1.). Mindig rosszul hat, ha valaki folyton szaktudós 
voltára hivatkozik, mert azt a gyanút kelti, mintha féltenie kellene 
hírét vagy nem egészen bíznék okainak erejében. Önkénytelenül is 
eszünkbe juttatja az olyat, a ki nagyon magas lóra ült és aztán mindég 
fél, hogy leesik. 
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ÁSBÓTH érzékenyen veszi, hogy én «a legkiválóbb szlavisták fej
tegetéseit"), melyekkel az ószlovén nyelv hazáját szerintem inkább el
födni mint föltakarni iparkodnak, «komikus logikai és nyelvtudományi 
bukfenczeknek» mertem mondani. Igen szép dolog a kegyelet, de a józan 
ész is valami. Ám itélje meg akárki, nem logikai és nyelvtudományi 
bukfencz-e, mikor egy ((legkiválóbb szlavista» így okoskodik: az ószlo
vén nyelv egy bizonyos jellemző hangsajátságánál fogva ép úgy lehet 
bolgár mint pannon eredetű; azért tehát nem pannon, hanem bolgár, és 
így megkülönböztetésül a mai bolgár nyelvtől óbolgárnak nevezendő. 
A ki pedig ezt a gyönyörű következtetést elkövette, az nem kisebb em
ber mint a híres LESKIEN. Igaz ugyan, hogy már előtte is voltak, a kik 
régi bolgárnak állították az ószlovént, de azok még nem tudták, hogy 
egyenlő joggal Pannoniába is lehetne tenni eredetét. így a mit ezek csele
kedtek, egyszerű tapogatódzás ós nem a logika kerékbe törése volt. 
Kétségtelen dolog, ha olyan tudós ember botlik akkorát mint LESKIEN, 
akkor annak fontos oka van. Az okot itt könnyű megtalálni. Egy súlyos 
mulasztás állott rajta boszut. Semmibe se vette azt, a mi az ószlovén 
nyelvnek pannon eredete mellett szól. Egyszerűen mellőzte a mi legrégibb 
szláv jövevényszavaink nyomós tanúbizonyságát. És ezt a hibát elkö
vette, MiKLOsicHot kivéve, minden szlavista: szláv, német, magyar egy
aránt. Azért mondtam múltkori czikkecskémben: «Van ugyan egy clas-
sikus tanú rá, hol keresendő az ószlovén nyelv bölcsője, de azt erre a 
kérdésre nézve soha sem hallgatják meg. Ez a classikus tanú a mi nyel
vünk, melyet némelyek közülök vagy egyáltalán nem vagy csak gyarlón 
ismernek, mások pedig dölyfösen lenéznek. Quid boni a Nazareth ?» 

Nem hiába ismételtem itt e szavakat; ÁSBÓTH ugyanis hallatlanná 
tette. Egy szóval sem mondja, mert nem is mondhatja ,hogy a szlavisták, 
.őt magát sem véve ki, nyelvünknek az ószlovén nyelv hazájára vonat
kozó vallomását debizony igazán, komolyan és egész terjedelmében 
figyelembe veszik. Nagy kegyesség, ha leereszkednek annyira, hogy 
észrevegyék a hangtani kritériumokat, melyek a bolgár eredet mellett 
megengedik a pannont is, De már ezen egy királyságért sem mennének 
túl, mintha attól tartanának, hogy még ki találna sülni az igazság. Hagy
ján a külföldiek, a kiktől már az is elég szép, ha nyelvünket egyáltalán 
figyelmükre méltatják. De a magyar ÁsBÓTHtól többet várnánk; neki 
nyelvünknek nem csak egy (alapvető ugyan, de nem döntő), hanem 
minden tanuságtételét latba kellene vetnie, bármilyen legyen aztán az 
eredmény. Erre azonban még csak nem is hajlandó. Oda veti a kérdést: 
«Mi is szól a mellett, hogy Magyarország volt az egyházi szláv nyelv 
hazája ?» Ebben már a mód is érezteti nyelvünk tanuságtételének ki
csinylését. Aztán így válaszol: «En semmi más okot nem látok, mint a 
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hangtani tüneményeket, melyek azonban, a mint kifejtettem, ugyancsak 
tág tért engednek a nyelv hazájának a keresésében* (447.1.). Ennyire 
eljutottak már némely külföldi szlavisták is. Akkor minek van nekünk 
saját külön szlavistánk, ha ó' sem lát tovább ? 

Bizony ennél, még én, a «nem szakértő», a «dilettáns», a «nem 
szlavista* is többet tudok. Nevezetesen tudom azt, a mit már tíz évvel 
ezelőtt is tudtam és múltkori czikkecskémben is mondtam (247. 1.), hogy 
legrégibb szláv jövevényszavaink «nemcsak egyháziak, hanem sokkal 
nagyobb'számmal egyébfélék» ; hogy különösen «ez utóbbiak csakis élő 
beszédből kerülhettek hozzánk* ; hogy az ószlovén nyelv, ha bolgár ere
detűnek gondoljuk, itt nálunk «ily messze nyugaton, elszakadva a nép
től, mely beszélte, csakis holt liturgiái nyelv lett volna» ; hogy tehát 
legrégibb szláv jövevényszavainknak, melyeket elvitázhatatlan ószlovén 
bélyegük világosan ószlovén eredetűnek bizonyít, az ószlovént bolgár
nak véve, teljességgel megfoghatatlan módon kellett volna nyelvünkbe 
jutniok. De ASBÓTH ezt is egészen hallatlanná tette, pedig mint szlavista, 
ha nem külföldi tekintélyek után indul, hanem kötelessége szerint igazán 
meghallgatja nyelvünket, nemcsak ennyit, hanem nyilván többet is 
tudhatott volna. 

Minthogy e szerint a dolog érdemére nézve sehogy sem volt nyi
latkozatra bírható, véleménye felől egészen bizonytalan vagyok. Nem 
tudom, hogy képzeli magának épen a legfontosabbat. Vagy azt kell hin
nem, hogy szerinte is az ószlovén nyelv, ha bolgár eredetűnek gondoljuk, 
messze nyugatra vetve és így elvágva éltető forrásától, itt csakis holt 
liturgiái nyelv lehetett volna; vagy pedig azt kell hinnem, hogy sze
rinte két szál bolgárul beszélő görög pap, már mint CYRILLUS és METHO-
DIUS, az összes pannóniai ós morva szlávokat, elvéve tőlük anyanyelvü
ket, bolgár nyelvüekké változtatta. Ha az utóbbit tartja, semmi baj. 
Akkor legrégibb szláv jövevényszavaink szintén bolgár eredetűek, ha 
Pannoniában kaptuk is, és nyelvünkbe jutásuk nem szorul további ma
gyarázatra. Csak az a kérdés, hogy olyan óriási állítást, melyhez képest 
még a rhodusi colossus is csak törpe számba mehet, lesz-e hajlandó Ő 
maga megkoczkáztatni, más meg elfogadni. Ha azonban az előbbit vallja, 
akkor olyan nagy a baj, hogy se égen, se földön nem talál segítséget. Holt 
liturgiái nyelvből ugyanis régi szláv jövevényszavaink közül nemcsak a 
világiak, hanem még az egyháziak sem származtathatók, mivel a törté
net határozottan azt bizonyítja, hogy már jóval honfoglalásunk előtt 
örökre megszűnt a szláv liturgia mind Pannoniában, mind Nagymorva
országban. Ha tehát a szláv egyházi nyelv messze földről szakadt jöve
vény volt és csak a liturgiában élt, akkor ezzel együtt végkép eltűnt 
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Magyarország egész területéről Ő is és ó'seink beköltözésükkor már leg
kisebb nyomát sem találták. 

Pedig nem úgy van ; mert ó'seink ezt a nyelvet, legrégibb szláv 
jövevényszavaink tanúbizonysága szerint, kétségtelenül még it t érték. 
E jövevényszavaink hangsajátságai ugyanis, mint a szlavisták legjob
ban tudják, teljesen összevágnak ama nyelvnek a hangsajátságaival, 
mely valaha Pannoniában és Nagymorvaországban liturgiái nyelv volt 
és a szerbeknél, bolgároknál, oroszoknál, habár már nemzetek szerint 
némiképen szinezve, még ma is az isten-tisztelet nyelve. Azért a szlavis
ták ezt a nyelvet, melyet közönségesen ószlovénnek neveznek, kénytelenek 
is azonosítani azzal a nyelvvel, melyből régi szláv jövevényszavaink ered
nek ; más szóval, kénytelenek ezeket az ószlovén nyelvből származtatni. 
Már most hogyan találták őseink ezt a nyelvet i t t ? Azt mondja a törté
net, hogy mint egyházi nyelvet már nem. Akkor hát hogyan, mikor 
mégis csak it t kellett találniok ? Egyszerűen mint az i t t lakó szláv nép
nek élő beszédét. Csak ez lehet a dolog természetes megfejtése. Ha még 
figyelembe veszszük, hogy őseink először Pannoniában telepedtek le és 
így csakis itt kaphatták a ránk szállott szláv jövevényszavakat, lehet-e 
akkor az ószlovén nyelv hazáját másutt mint Pannoniában keresnünk ? 

De hátha őseink szláv jövevényszavainkat már magukkal hozták 
s így nem a pannon szlávoktól, hanem vándorlásuk közben a bolgárok
tól vették át ? Erre ÁSBÓTH egyszer, SZOBOLEVSZKI orosz tudósnak ily 
értelmű «merész föltevésót» birálva, igen helyesen azt válaszolta, hogy 
Pest városának a neve egymaga is halomra dönti az egész hypothesist 
(A szlávszók a magyar nyelvben 5—6.1.). Pest ugyanis mint köznév ,ke-
mencze' jelentéssel ószlovénül pestb, bolgárul meg pest, míg más szláv 
nyelvekben p>ec,pec, pec,piec stb., és így származtatásánál csak ószlovén 
és bolgár között lehet választani. Csakhogy ennek a helynek nem a 
magyarok adták a Pest nevet, hanem a már előbb itt lakott szlávok, a 
kiktől csak átvették. Minthogy ennélfogva nem hozhatták magukkal a 
bolgároktól, e név csakis ószlovénből származtatható. De vájjon nem 
dönti-e halomra Pest városának a neve azt a hypothesist is, mely az 
ószlovén nyelvet bolgár eredetűnek nézi ? Hiszen az cilyen ószlovén 
helynevek kézzelfoghatóan bizonyítják, hogy többi ószlovén szavain
kat szintén csak it t ós szintén csak idevaló szlávoktól kellett kap
nunk. Se mi nem hozhattuk a bolgároktól, se a bolgárok nem hozhat
ták hozzánk. Minden esetre jó lesz, ha a szlavisták ezzel is számolnak, 
mikor szerteszét kalandozva, az ószlovén nyelv hazáját keresik. Külön
ben helyneveinken kívül van más is, a mi geographiai tekintetben Pan
noniára utal. Az ószlovénben nem csekély számmal találhatók latinból 
és németből származó jövevényszavak. MIKLOSICH etymologiai szótárából 
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könnyen össze lehetne állítani vagy száz latin és ugyanannyi német 
eredetű ószloven szót. Az a szláv nép tohát, mely az ószloven nyelvet 
beszélte, nem eshetett távol sem Itáliától, sem Németországtól, a mi épen 
nem illik a bolgárokra, a kik elég messze keleten leginkább egyoldalúan 
a görögök hatásának voltak kitéve. A szlavisták talán ezt is figyelembe 
vehetnék, mielőtt az ószloven nyelvet oly könnyű lélekkel kitudnák 
Pannoniából. 

Hanem AsBÓTimak van egy nagyon fontos bizonyítéka a bolgár 
eredet mellett. Az pedig a következő: «CYBILL, abban egyetértenek a 
szlavisták, nem a később róla elnevezett cyrill irást találta ki, hanem a 
glagol betűket. E betűk egészen világosan arra vallanak, hogy a bolgár 
nyelv számára alkották és nem annak leírására, a melyet a magyar
országi «szlovének)) beszéltek, oly annyira világosan, hogy ez a tény 
egymaga hatalmas argumentum a pannóniai elmélet ellen. A glagol Írás
ban t. i. egy jel szolgál az é éaja kifejezésére)). így glagol betűvel «p. o. 
az obédü ésjasli szókban az é éaja hangot egyformán irták» (448, 1.). Ez 
már csakugyan «hatalmas argumentum* ! Vizsgáljuk csak egy kicsit! 
Mit is mond ? Világos értelme ez : A glagol irást más nyelv alapján ké
szítették és más nyelvre alkalmazták. Készítették a bolgár nyelv alapján 
és alkalmazták az ószloven nyelvre. A két nyelv közt kétségtelen hang
beli külömbség volt, a mennyiben az é és ja hangokat a bolgár nyelv 
egyáltalán nem különböztette meg, az ószloven nyelv pedig határozottan 
megkülönböztette. Eddig az állítás, következik az igazolás. ASBÓTH igen 
helyesen mutatja, hogy a glagol írás csakis a bolgár nyelv alapján készül
hetett. Erre a történetből is meríthetett volna bizonyságot. A Vita sancti 
Constantini XIV. szakaszából kitűnik, hogy irását CYKILLTJS még otthon, 
mielőtt apostoli útjára indult, tehát kétségkívül szülőföldjének bolgár 
nyelvjárása alapján készítette. Annak bizonyságául pedig, hogy a bolgár
ral szemben az ószloven csakugyan megkülönböztette az é és ja han
gokat, hivatkozik ASBÓTH a cyrill betűvel írt ószloven kéziratokra, hol a 
kettőnek megfelelő külön-külön jegyeket találunk. Ezt megerősítik a mi 
ószloven jövevényszavaink is, melyek közt pl. ott az ebéd es jászol, amaz 
•e'-vel, emez jeí-val. Mind ezzel pedig mit bizonyít ? Se többet, se keveseb
bet, hanem épen csak azt, hogy a bolgár és az ószloven két egymástól 
határozottan elütő nyelv, hogy a bolgár és az ószloven nem volt és nem 
is lehetett azonos. Quod non erat démonstrandum. Mivé lett tehát az 
«egymaga hatalmas argumentum a pannóniai elmélet ellen» ? Azt hi
szem, megmaradt hatalmas argumentumnak, csakhogy nem a pannó
niai, hanem a bolgár elmélet ellen. 

Minden elfogulatlan és gondolkozni tudó ember láthatja, hogy az 
ószloven nyelv hazáját természetesen és biztosan csak a mi nyelvünk 
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rsegítségével lehet megállapítani. Ezzel a szlavistáknak, ha igazán keresik 
& kérdés megfejtését, komolyan számot kell vetniök, mert különben nyel
vünk, ha egész részletesen meg nem hallgatják és szavára nem hajtanak, 
•csakugyan a legkomikusabb «logikai és nyelvtudományi bukfenczekre», 
sőt borzalmas «halálugrásokra)) kényszeríti. Hogy az ószlovén nyelvet 
bolgár eredetűvé tegyék, az ellen régi szláv jövevényszavaink a leghango
sabban tiltakoznak. Ezeket csak két. ugyan gyökeres, de annál különösebb 
módon némíthatják el. Vagy be kell bizonyítaniuk, hogy CYRILLUS és 
METHODIUS, akár század magukkal is, az összes pannon és morva szlávok 
anyanyelvét bolgárrá változtatták; vagy ki kell mutatniok azt, hogy 
szláv jövevényszavaink mindenben ós mindenképen elütnek az ószlovén-
tó'l, tehát szükségképen egészen más szláv nyelvből származnak. Bajos 
volna megmondani, melyik e kettő közül képtelenebb dolog. Nyelvünk a 
látottak szerint nemcsak a hangsajátságokra nézve tesz vallomást, mint 
a szlavisták hiszik, hanem sok egyébről is igen fontos, sőt határozottan 
döntő tanúságot szolgáltat, a miről a külföldi szlavisták természetesen 
nem tudnak és az egyetlen magyarországi, mert nem szlavista oraculum 
mondja, természetesen nem akar tudni. Nyelvünknek minden bizo
nyítéka Pannónia mellett szól. Azért összefoglalásul és végeredmé
nyül bátran merem ismételni, hogy vallomásai nemcsak megengedik, 
hanem egyenesen követelik, hogy az ószlovén nyelv hazáját Pannoniába 
iegyük. 

Befejezésül még csak egyet legyen szabad megjegyeznem. A mit 
itt előadtam, annak a velejét elmondtam már tíz évvel ezelőtt és elis
mételtem a múltkor is. ASBÓTH mind a kétszer süket fülre vette. Bizo
nyosan hajmeresztő képtelenségnek itélte, mert nem szlavista mondta. 
Azért soha egy árva szócskát se vesztegetett rá. A helyett a múltkor 
kegyetlenül végig czáfolt olyat, a mit soha sem állítottam, és hajh! még 
kegyetlenebbül végig bizonyított olyat, a mit soha sem tagadtam. Csupa 
crambe ter quaterque recocta. Csak épen a bor áráról nem akart tudni 
Bodóné. De legyünk türelemmel. Idővel talán az Archív für slavische 
Philologie valamelyik tudósa is a fejtegettem gondolatokra jut. Azzal le-
foszlik majd róluk a szörnyű képtelenség és akkor azután érdemesek 
lesznek arra, hogy saját külön magyar szlavistánk is foglalkozzék velük. 
Nagy különbség ám, szlavista mond-e valamit vagy más. Mert a szláv 
nyelvtudomány terén nem úgy áll a dolog, hogy non quis, sed quid, ha
nem megfordítva. Legalább ASBÓTH barátomnak mindenkor követett el
járásából ezt kell következtetnem. Hiszen egyszer egész nyiltan azt 
mondta, ha én bebizonyítottam volna, hogy «teljes lehetetlenség)), a mit 
GEBAUER cseh tudós állított, neki «még akkor is joga lett volna GEBAUERba 
inkább bízni, mint VoLFba» (Nyr. 15 : 119.1.). Tehát okok, ha még olyan 
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erősek is, teljességgel nem számítanak; egyedül döntő a tekintély. Iste
nem ! de boldog, a kit ilyen meggyőződós fölment az okok fejtörő fon
tolgatásától és a hosszas fárasztó gondolkozástól; mert igaza van STEIN-
THALnak: Denken ist schwer. Azért legjobb, ha eszünket másnál, valami 
auctoritásnál tartjuk; hadd gondolkozzék az helyettünk. En ugyan már 
csak azt a szokásomat fogom követni, melybe belevénültem, hanem fia
talabb szaktársaimnak a lehető legmelegebben ajánlom annak a hasznos 
tanácsnak — az ellenkezőjót. De hagyjuk ezt! Meg vagyok azért győ
ződve, hogy ÁSBÓTH ellenére is lesznek még elfogulatlan szlávok, a kik 
ezredéves ünnepünk alkalmával kegyeletes tekintettel fordulnak majd 
ez ország felé, a hol szent nyelvük bölcsője ringott. 
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