
A szláv jövevényszók kora. 
(Veréb és szarka). 

MELICH a NyK. 123—126. 1. ép oly érdekes mint nehezen 
megfejthető kérdést vetett föl, a melyet ugyan mások is érintettek 
már, de a nélkül, hogy konkrét megfogható alakban adták volna 
-«lő állításaikat. Utoljára tudtommal MUNKÁCSI említette, hogy 
(i eleve is föltehető, hogy a magyarok már a honfoglalás előtt is 
vettek föl szláv szókat, — az összefüggésből látszik, hogy az orosz 
nyelvből került szókra gondol (1. Ethnographia 1895.1391.). Hiszen 
ki tagadná, hogy ez elég valószínűnek látszik, de eddig biztos, meg 
nem dönthető bizonyítékot nem találtak, a melynek segítségével 
oda jutottunk volna, hogy másról mint csupa általános valószínű
ségről beszélhetnénk. Vannak ellenben hangtani kritériumok, a 
melyek határozottan nem orosz hatásra mutatnak: az st és zsd (sgy) 
egy pár szóban — Pest (pest), mostoha, rozsda, mesgye — határo
zottan a mai bolgárhoz rokon nyelv hatását hirdetik, olyan szók 
pedig mint drága, barázda, kalász, parázna, parázs(olni), vará
zsolni, ha nem utalnak is olyan szűk körre, mégis kizárják épen 
az orosz nyelv hatását, mert ebben a nyelvben a megfelelő szók 
oro-val hangzanak dorog, borozda, kolos stb., míg a magyar szók 
csak olyan alakokból lehettek, mint a milyenek az ószlovén dragü, 
brazda, klasü stb. 

MELICH nemcsak általános valószínűségről szól, hanem egye
nesen megnevez két szót, a mely talán a honfoglalás előtt kerül
hetett nyelvünkbe, a kérdést tehát olyan alakban állítja elénk, hogy 
könnyebb hozzászólani. Az nem baj, hogy MELICH maga sem bízik 
nagyon a dologban, csak dicséretére válik az az óvatosság, a mely-
lyel fejtegetéseinek értékéről nyilatkozik: «Azonban előre is ki
jelentem, mondja, hogy a tárgyalandó szavakkal (veréb és szarka) 
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nem látom kifogástalanul bebizonyítva a honfoglalás előtti szláv 
hatást.» Mindamellett nem szabad a kérdés elől kitérnünk, mert 
minél tisztábban látjuk magunk előtt a problémát és minél több 
oldalról vizsgáljuk, annál több kilátásunk van, hogy valaha mégis 
csak eredményhez jutunk. 

Kezdem úgy mint MELICH a veréb szóval. A föltűnő e szóban 
nem annyira az, hogy magas hangú, mint inkább az, hogy, úgy 
látszik, a szláv szónak tőszavát őrizte meg, a mely valamennyi 
szláv nyelvből kiveszett. A szláv nyelvekben nem épen ritka tüne
mény, hogy a rokon nyelvekkel szemben csak tovább képzett szók
kal találkozunk, az alapszó teljesen kiveszett. Hogy példát em
lítsek, a litván szirdis (lat. cor, ném. herz) szónak tökéletesen meg
felelő alakot nem találunk a szláv nyelvekben, mindenütt ugyan
azzal a kicsinyő képzéssel találkozunk: ószl. srűdíce, b. srüdce, cs-
szlovén srdce, or. serdce, szb. srce 1. serce. Nyilván való, hogy az 
egyes szláv nyelvek nem külön-külön hajtották végre ezt a pro-
cessust, közös szláv vonásnak kell ezt a változást tekintenünk. 
Máskép áll azonban a dolog a veréb szláv neveinél, itt ilyen közös 
valamennyi szláv nyelven végig vonuló változásról nem szólhatunk.. 
A különféle szláv nyelvekben t. i. különféle továbbképzést találunk, 
egy és ugyanabban a szláv nyelvben is több-több alakot. Oszlovén-
nek MIKLOSICH az Étymologisches Wörterbuch-ban kétféle alakot 
mond, a vrabij és vrabící alakot, de amaz csak egy régi oroszországi 
kéziratban található, az 1073-ban írt SvjATOSLAV-féle Izbornikü-
ban, a másikát nem is találni sem MIKLOSICH, sem VOSZTOKOV ó-szlo-
vén szótárában. Az élő szláv nyelvekben a vrabij tükröződik az 
orosz vorobej-hen és csakis ebben, míg a talán csak föltett vrabící-
nak megfelel a bolgár szlovén vrabcc, szb. vrabac. De találunk még 
3-ik alakot is, a mely a következő variánsokban él: szlovéntrabelj, 
1. ivrobel lauziczi szerb vróbl és robeV; ehhez a csoporthoz tartozik 
a kihalt poláb vorbli (több sz.) is. Nagy kérdés tehát, szabad-e a 
tőszó kiveszését hasonló módon, mint az előbb említett srűdíce 
szónál, közös vonásnak tekinteni, nem élt-e még az egyes szláv 
nyelvekben itt rövidebb, ott hosszabb ideig a tőszó, a melynek az 
eddig fölsorolt alakok tanúsága szerint az ószlovénben vrabű-nak 
kellett volna hangzania. 

De a magashangú veréb ebből a föltehető *vrabü alakbór 
nehezen magyarázható, azért talán egy H'rébü mellékalakot szabad:. 
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föltennünk. E föltevés jogosultságát a nagyorosz vorobej mellett a 
fehéroroszban található verebej alakkal is lehet támogatni. Az igaz,. 
e-s alakot a horvát-szerb nyelvben is találunk, csakhogy ott az e-s 
alakok régi a-s alakokból fejlődtek, ezek az alakok tehát igenis föl-
említhetők & veréb szóval kapcsolatban, de nem mihelyt az ember 
ez utóbbit egy szláv *vrébü alakra vezeti vissza. MELICH czikkének 
ez a leggyengébb része. Az illető hely így hangzik nála: «Ha a 
magy. veréb csakis egy szláv *vrébü-nek lehet az átvétele, kérdés, 
mely szláv nyelvből való. A horv. rebac < Hrebac alapszava alkal
mas volna a magy. veréb származtatásához, s a hangzónyúlást talán 
a mészáros szóval is lehetne támogatni (v. ö. ASBÓTH : A szláv szók 
a magyar nyelvben).» Először, a mint már említettem, a horv. 
rebac nem vezethető vissza ¥vrébü alapszóra, ezt a horvát-szerb nyelv 
legfölületesebb vizsgálata is bizonyítja, ebben t. i. nemcsak vrabac 
mellett találunk vrebac alakot, hanem ép úgy raste mellett resté, 
krade mellett krede alakot, még pedig olyan vidéken is, sőt külö
nösen olyan vidéken, a hol régi é ije [jé) vagy i-vé lesz. Egy *vrébü 
tőszón alapuló vrebac érthető volna Szerbiában, dé nem Boszniá
ban, Herczegovinában, nem Dalmácziában vagy a quarnerói szigete
ken. A legkisebb kétség sem fér hozzá, hogy az említett alakokban 
az e csak később fejlődött a-ból. Hogy mikor, azt nem tudjuk, és 
épen azért mondtam fönt, hogy a magyar veréb szóval kapcsolatban 
igenis lehet ezeket a délszláv e-s alakokat említeni, de nem egy 
föltett közös szláv *vrébü alakkal, mert ehhez semmi közük sincs. 

Hogy MELICH nem ismervén a horvát nyelv fejlődését, ilyen 
tévedésbe esett, legföljebb azt mutatja, hogy nem tanácsos olyan 
alakokra hivatkozni, a melyek keletkezése előttünk nem. világos. 
Nagyobb hiba, ha MELICH a horvát rebac szóhoz mérve a magyar 
veréb szót, rám hivatkozva azt mondja, hogy «a hangzónyúlást 
talán a mészáros szóval is lehetne támogatni.)) Mert ha a mészáros 
szóban talán tényleg az eltűnt n okozta az e megnyúlását, a mit 
én az idézett értekezésem 30-ik lapján lehetségesnek mondtam, 
ugyan mi hasznát veszszük ennek, ha nem ilyen körülmények közt 
megnyúlt 6-ről van szó? Másik hiba az, hogy MELICH a horvát 
rebac szó kiejtéséről egy árva szót sem mond. Hiszen a horvát a 
rövid és hosszú hangzókat nem szokta az írásban megkülönböz
tetni, hát ha a rebac szó hosszú g-vel hangzik? Ez nem csak lehet
séges, hanem szemben azzal a ténynyel, hogy a ráste-nak réste, a 
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kráde-nak kréde felel meg ugyanazzal az emelkedő hosszú hang-
súlylyal, a priori igen valószinti, ha tudjuk, hogy a szerb-horvát 
köznyelvben vrábac a veréb neve. Bosznia-Herczegovinában tény
leg vrébac alak járja hosszú á-vel! És hogy szemben az eddig ki
mutatott alakokkal — rebác az Arbe szigetéről (Ead jugoslavenske 
akademije 188 :7) orebac Fiúméból és r~epac aVeglia szigetén fekvő 
Dubasnicából (Ead 121:112) — a ca-nyelvjárásban is sok helyen 
hosszú e-i ejtenek, azt nem kisebb tekintély állítja, mint NEMANIC, 
a ki hosszú ideig a cakávok közt élt és épen az ilyen kérdéseket a 
legaprólékosabb kutatások tárgyává tette (1. Cakavisch-kroatische 
Studien, Sitzuugsberichte, Wien CIV. CV. és CVIII. köt.). NEMANIC 
szíves volt a következő részben egészen új adatokat velem közölni, 
a melyeket nagyobb hitelesség kedvéért szóról szóra idézek: « Vré
bac kann man in Bosnien, Hercegowina überall hören; in Dalma-
tien überall rébac, im kroatischen Küstenland rébac und rabac, im 
nördlichen Istrien meines Wissens nur rabac, im südlichen Istrien 
(bei den sogenannten Vlahi) weiss ich nicht sicher, aber wahr-
scheinlich rebac.» Ebből látni való, hoch a veréb szónkban talál
ható h o s s z ú é miatt ugyan bátran föltehetnők, hogy a magyar 
szo a horvátból jött. 

De erre a föltevésre nincs szükség, maga MELICH is nyomban 
elejti megint a horvát alakból való magyarázatot, mert «az a körül
mény, hogy a mi veréb-ünk az alapszót őrizte meg, bizonyítja, hogy 
igen régi szláv jövevényünk s így a horvátból nem kerülhetett.*) 
Ezt az okot ugyan így formulázva bajos megérteni, de ezt most 
hagyján. MELICH az épen idézett mondattal be is fejezi a veréb szó 
tárgyalását, tehát eredményhez tulajdonkép egyáltalában nem jut. 
Pedig bátran tovább mehetett volna. MELICH is, nyilván az egyea 
szláv nyelvekben észlelhető el-eltérő képzések alapján, ahhoz a 
nem valószínűtlen következtetéshez jut, «hogy egyszer olyan kor
nak is kellett lenni, a melyben egyik-másik szláv nyelv az alapszó
val jelölte a verebet.» Egyetlen egy szláv nyelvben sem sikerült 
eddig ilyen alakot kimutatni, de valamint a magyar veréb egy szláv 
H'iébü alakra mutat vissza, épúgy következtetMIKKOLA a finn varpu-
ból egy *vorbű alapszóra, a mely az orosz vorobej-nek őse lett volna 
és melynek az ószlovénben *vrabü felelne meg. Most az a kérdés, 
miért nem lehetett volna meg az a mi veréb szavunk magyaráza
tára szükséges *vrébü alak a magyarországi szlávoknál? 
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Mi arról a szláv nyelvről, a melyből a legtöbb szót vettünk 
át, semmit sem tudunk közvetlenül; a mit róla tudunk, azt első 
sorban a magyar nyelvbe került szláv szókból kell kikövetkeztet
nünk. Igaz, hogy e szók azt mutatják, hogy Magyarországon Test 
körül, még pedig bizonyosan meglehetős nagy területen a szlávok 
sí {zsd)-és azaz bolgár nyelvjárást beszéltek, és minthogy az egy
házi szláv nyelv, azaz aSzalonikiben született CYEILL apostol nyelve 
is bolgár, a kutatás rendkívüli módon meg van könnyítve, mert. 
egy szláv nyelvnek sincs olyan régi és gazdag traditiója mint az 
utóbbinak, így természetesen az előbbi, vele szoros rokonságban 
álló, nyelvnek a reconstructióját is jóval biztosabb alapra fektet
hetjük, mintha csakis a magyar nyelvbe került, gyakran erősen, 
megváltozott szókra szorulnánk. Jogosult tehát az az eljárásunk,, 
hogy rendesen egyenesen az egyházi szláv, az úgynevezett «ószlovén» 
alakból indulunk ki, de ezt mindig azzal a tudattal kell tennünk, 
hogy a részletekben bizony találhatunk eltéréseket is. így pl. a. 
mi esetünkben a különben amúgy is nagyon szegényes traditióval 
szemben, a mely szerint az ószlovénben vrabij-nak nevezték volna 
a verebet, föl szabad tennünk, hogy a szóban levő magyarországi 
szlávok *vrébű-nek hittak, azaz a kevésbbé elterjedt magashangú 
vocalisatióval és megőrizve még az alapszót; mert ha jogosult 
MELICH föltevése, «hogy egyszer olyan kornak is kellett lenni, a 
melyben egyik-másik szláv nyelv az alapszóval jelölte a verebet», 
nincs semmi okunk ezt épen azokról a szlávokról föl nem akarni 
tenni, a kiknek nyelve határozottan leginkább hatott a magyar 
nyelvre, mikor a magyar nyelv tanúsága is arra látszik vallani. 
Gsak azt nem látom át, miért kellett, ha egyáltalában az egyik vagy 
a másik szláv nyelvben megmaradt még az alapsző — akár talán 
már is használatban levő belőle képzett származékszó mellett is —, 
mondom, miért kellett ennek az alapszónak épen egy bizonyos 
korban okvetetlenül kivesznie, miért kellett tehát a magyaroknak, 
azt a honfoglalás előtt fölvenniök, miért nem lehetett az alapszó a 
magyarországi szlávoknál használatban még akkor is, mikor a 
magyarok ide jöttek. Hiszen ismeretes tény, hogy gyakran valami, 
a mi a többi nyelvekben korán elvész, egy nj^elvben, egy nyelv
járásban még sokáig, száz meg száz évig is él. Azért, mert a *vrébü 
alak régies, korántsem következik, hogy olyan roppant régen ki 
kellett vesznie. En a veréb szóban igen érdekes adatot látok, a mely 
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mutatja, hogy a magyar nyelvbe került szláv szók olyasmit is meg
őrizhettek, a mi egyetlen egy szláv nyelvből sem mutatható ki, de 
a legkisebb okot sem látom arra, hogy máshonnét származtassuk, 
mint abból a szláv nyelvből, a mely más jelek után Ítélve oly mély I 
nyomokat hagyott nyelvünkben. 

Áttérek a szarka szóra. « JAGIC Ítélete szerint, mondja MELICH, 
ez a szó többet bizonyít, mint a veréb» (1. 125.). Én félreértések 
elkerülése végett csak annyit kívánok megjegyezni, hogy nem JAGIC 
vetette föl a kérdést. MELICH egy a bécsi szláv szemináriumban 
tartott előadásában különösen nagy súlyt fektetett a veréb és a szarka 
szóra. Az érdem és a felelősség tehát kizárólag MELicH-et illeti, sőt 
JAGIC hozzám intézett levélben és azóta élő szóval is határozottan 
tagadta, hogy őt MELICH fejtegetései meggyőzték volna. Én nem 
is tartom a kérdést még annyira megérettnek, hogy a szlavisták 
egyáltalában hozzászólhatnának. Először a magyar nyelvészeknek 
kell az előzetes kérdéseket tisztázniok. Föl is hivom őket, felel
jenek meg arra a kérdésre, nem magyarázható-e a magyar szarka 
tisztán magyar hangtani törvények alapján egy svraka alakból. 
A v elesése természetesen nem okoz semmi nehézséget, erről tehát 
nem szólok, csakis azért említem, mert nem tartom okvetetlenül 
szükségesnek, hogy MELICH-chel egy szláv sraka alakból induljunk 
ki. A további fejlődést MELICH úgy képzeli magának: *szraka > 
*szaraka > szarka, de ez nem felel meg a rendes fejlődésnek, a 
mint dragü: drága, bratü: barát, brazda : barázda stb. mutatják. 
A magyarban *szráka-ból kell kiindulnunk, ebből lehetett *szaráka 
-és csak ezután ^ szar oka > szarka. MELICH egy puszta árnyéktól 
ijed meg, mikor azért nem tartja a fönt említett fejlődést (*sraka > 
*szaraka > szarka vagy helyesebben *szráka > *szaráka > *sza-
raka > szarka) lehetségesnek, «mert sehol ennek semmi nyoma, 
ellenben aNySz. tanúsága szerint mindig szarka volt a hangalakja». 
Mert hát a Nyelvtörténeti Szótár legrégibb adata olyan korból való, 
a melyben a régibb *szaraka már szarka-vá lehetett volna, a mint 
ezt MELiCH-nek észre kellett volna venni, hiszen hivatkozik a sluga-
ból sziduga-n át lett szulga-szolga alakra; még idézi a helyet is, 
ámbár hibásan, a hol SZAMOTA összeállítja a rá vonatkozó adatokat. 
SZAMOTA a NyK. 25. (!) köt. 159.1. 1222 Zuluga 1292 és 1325 Zulga 
1355 (1382) Zolga alakokat hoz föl. A Nyelvtörténeti Szótár a 
^iehy-Godex I. köt. 192. lapjáról idéz egy Tomas dictus Zarka-t, 
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ez pedig egy 1321 kelt okiratból való, a mit igaz a Nyelvtörténeti 
Szótárból annál a rossz szokásánál fogva, hogy az évszámot nem 
idézi, nem lehet kiolvasni; ugyanabból az okiratgyüjteményböl 
(3 : 13) egy Nicolaus dictus Zarka-t is említ e szótár, ez pedig egy 
1355-ben írt okiratban fordul elö. Mind a kettő tehát olyan időből 
való, mikor a régi Zuluga helyett is már Zidga a rendes alak, ennél 
fogva az e korban följegyzett Zárka*) lehetett régebben egészen 
jól ¥Zaraka vagyis a mi szarka szavunk a Nyelvtörténeti Szótár
ban említett, a XIV. századból származó adatok miatt igenis lehe
tett régebben egészen jól *szaraka. Igaz, hogy nem tudunk arra a 
kérdésre felelni, hogy miért lett a *szráka-ből fokozatosan ¥sza-
ráka > *sza,raka > szarka ós miért nem lett belőle, ha már nem 
maradhatott meg úgy mint dragü: drága; mondom, miért nem 
lett belőle szaráka, illetőleg miért nem maradt meg ez az alak, 
úgy mint bratü-hól barát, brazda-ből barázda, klasü-bó\ kalász, 
kracűnü-ból karácson, plasti-ból palást, prazínü-böl parázna, pra-
ziti-ból parázsolni, vraziti-bol varázsolni. De hát miért rövidült 
meg a második szótagban álló á a haraszt-hím (chorastü) és szalad 
«malz»-ban (sladü), miért mutat kaloda (klada) o-t a második 
helyen, borona (brana) pedig mind a két helyen, az ószlovén gra-
mada-böl miért lett garmada, a slanina-ból szalonna? Én mind 
•ezeket olyan kérdéseknek tartom, a melyek első sorban a magyar 
phiiologus elé valók s csak azután, mikor ez véleményt mondott 
róla, kerülhetnek a szláv philologusok fóruma elé. De hogy ne 
maradjon a szarka szó magában (ámbár már az említett garmada 
•és szalonna is egy sorba állíthatók vele), hadd említsem meg a 
szalma szót is, a mely az én meggyőződésem szerint ép úgy felelhet 
meg egy szláv slama-nak, mint szarka a svraka-nük, pedig a szalma 
sem mutatható ki ¥szláma, *szaláma, *szalama alakokban. A ma
gyar phiiologus valószínűleg más rokon szócsoportok analógiájára 
is fog hivatkozni: crépü: cserép, zlébü: zselyéb (1. NySz.), zsilip> 
plési: pilis, a melyek mellett ott vannak a crésnya: cseresnye,créslo: 
csereszla, csoroszlya, sréda: szereda-félék, míg végre oda nem érünk 
a szerdán keresztül a stréha : eszterha, pléva : pelyva, créda : csorda-

*) A Zárka nevet bizonyosan helyesen olvassák Szarká-nok (a család
nak az I. Ferdinándtól 1557-ben kapott czímerében egyebek közt szarkát 
találunk). 
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félékhez. A szlavista nem tud ezekre a kérdésekre feleletet adni,, 
azért jó lesz e kérdéseket addig függőben hagyni, mig az anyag 
eléggé elő nincs készítve. 

Végre el nem szabad hallgatnom, hogy MUNKÁCSI NyK. 2 1 : 
126.1. azt vitatja, hogy «a szarka régi, azaz keletről hozott birtok 
is lehet a magyar nyelvnek». Ezzel természetesen összeomlanék 
egyszerre minden a szarká-ra, épített következtetés. Ezen nem vál
toztat sokat az a körülmény, hogy MUNKÁCSI csak lehetőségnek 
mondja a más forrásból való származást és bizonyosan nem tagadja, 
nem is tagadhatná, hogy a szó legalább is olyan könnyen magya
rázható szláv jövevényszónak. A ki tehát olyan nagy súlyt fektet a 
szarka szóra, mint MELICH, annak okvetetlenül meg kell MUNKÁCSI 
állításának alaposságát is vizsgálnia és ha arra az eredményre 
találna jutni, hogy tarthatatlan, ki kell azt nyíltan jelentenie és, 
ha lehet, be is bizonyítania, ha másért nem, hát legalább azért, 
hogy MUNKÁCSI is hozzászóljon a kérdéshez. 

ASBÓTH OSKÁR. 


