
Lengyel és szlovén szók a magyar nyelvben? 

A Nyelvtudományi Közlemények utolsó füzetében több helyt van-
szó nyelvünkbe került szláv szókról; R. PRIKKEL MARIÁN a szirony «crnsta 
nivis pruina, schneekruste, rauhreif* és a toka szókról állítja, hogy szláv 
eredetűek; ez állítás új és már azért is megérdemli, hogy hozzászól
junk ; MELICH JÁNOS ugyan olyan szókat emleget (cseber, bödöny, köböl),. 
a melyeket már MIKLOSICH is szláv eredetüeknek tartott, de egészen 
speciális világításba helyezi. Mind a kettő azonban elvi kérdést vet föl, 
MELICH egészen tudatosan, PRIKKEL csak implicite, talán nem is sejtve, 
hogy állításai hová vezetnek. Kezdem PRIKKEL-161 és vele kicsit behatób
ban foglalkozom, mert olyan két szavunkat származtatja szláv forrásból, 
a melyet eddig nem tekintettek szláv eredetűnek, MELicH-chel azért is 
csak egészen röviden végezek ezúttal, mert nagy elvi kijelentést ttesz 
és hihetőleg nem sokára bő alkalmat ad nekem, hogy a kérdésre vissza
térjek, hiszen a 247. 1. azzal végzi «ezt legközelebb részletesebben sze
retném kifejteni» reménylem, semmi sem fogja e kívánságának teljesíté
sében megakadályozni. 

PRIKKEL, úgy látszik, a lengyel nyelvnek olyan hatást tulajdonít a 
mi nyelvünkre, a melyről eddig semmit sem tudtunk. Ez legalább olyan 
új, mint egy-két szónak eddig ismeretlen szláv volta, a mellett sokkal 
fontosabb, azért kérnem kell, fejtse ki tudományos kutatásainak ered
ményét összefüggésben, hadd lássuk azokat az okokat, a melyek ilyen 
föltevést igazolhatnának. A 256. 1. ugyanis PRIKKEL azt állítja «a magyar 
szirony minden bizonynyal a lengyel érőn, szron alaknak közvetlen 
ivadéka». Hangtanilag igenis lehetséges volna a sron > szirony-iéle 
magyarázat. Másrészt az is bizonyos, hogy más szláv alakból a magyar 
szironyt nem lehet magyarázni, sem az ószl. srénb, sem a többi a 255. L 
fölsorolt alakok nem vezethetnek egy magyar szirony-hoz. A jelentés 
is kitűnően illik — a lengyel szó annyi mint «reif, gefrorener thau». 
De marad egy nagy bökkenő, a mely az egész magyarázatot halomra 
dönti, nem tudunk épen semmit sem olyan lengyel hatásról, a mely 
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ilyen jelentésű szó átvételét érthetővé tenné. Míg PRIKKEL az elvi kér
dést nem tisztázza én épen ellenkező eredményhez vagyok kénytelen 
jutni, a melyet körülbelül így lehetne formulázni: «A többi szláv alakok 
hangtanilag nem illenek a magyar szóhoz, a lengyel sron szóra, a mely 
mind alakra, mind jelentésre nézve összevág a magyar szirony szavunk
kal természetesen gondolni sem lehet, mert a lengyel nyelvből földrajzi 
helyzeténél fogva nem kerülhetett egy ilyen jelentésű szó». 

Egyébiránt érthetetlen előttem, miért ragadja ki PRIKKEL a 256.1. 
épen a sron és szron alakokat, mikor az előtte való lapon MiKLOsicH-ból 
3 lengyel alakot idézett srzon, sron, szron, csak nem hiszi, hogy szron 
a magyar szirony-hoz hangzásra közelebb áll, mint akár srzon 1 Eemény-
lem tudja, hogy a lengyel szron magyar betűvel írva annyi mint sron, 
ebből pedig csak nem lett volna szirony! 

A toka szónál is lehetségesnek tartja PRIKKEL a' lengyel hatást, 
kétségtelen tehát, hogy nem tudom milyen úton ahhoz a meggyőződés
hez jutott, hogy a lengyel nyelv egy időben erősen hatott a magyar 
nyelvre, mert olyan szók, mint toka, szirony csak akkor kerülhettek köz
vetlenül a lengyel nyelvből a magyarba, ha amaz mélyebb nyomot 
hagyott emebben. Ilyen hatásról, ismétlem, eddig nem tudtunk semmit, 
MIKLOSICH sem tud róla. MIKLOSICH határozottan kijelenti, hogy lengyel 
szóval csak akkor állítja össze a magyart, ha a lengyel hívebben őrizte 
meg akár a szót, akár az eredeti alakot, de ilyenkor sem származtatja a 
magyar szót a lengyelből, hanem fölteszi, hogy valaha a többi szláv 
nyelvekben is megvolt a magyar szó magyarázatára alkalmas szó vagy 
alak: Wenn in dieser Abhandlung einigemal polnische und russische 
Wörter mit magyarischen zusamm engestellt werden, so gehe ich dabei 
von der Ansieht aus, dass diese Wörter ehedom auch jenen slavischen 
Stámmen bekannt waren, die mit den Magyarén im unmittelbarem Ver-
kehr standén und stehen (Die slavischen Elemente in Magyarischen 5.1. 
VIII. fejezet). Az természetesen semmit sem változtat a dolgon, hogy 
PRIKKEL a toka szót nem tartja okvetetlenül a lengyelből kerültnek, elvi 
szempontból az mindegy. Csakúgy a mint a cseh nyelvnek említése is 
hibának mondandó — ámbár a cseh nyelvből való származást is csak épen 
lehetségesnek állítja •—, mert a magyar és a cseh nyelvterület sem határos 
egymással, olyan szó mint a toka tehát a cseh nyelvből sem származha
tott. No de nem is értem, mi indíthatta PRiKKEL-t arra, hogy mikor a 
magyarban o-t talált a szláv w-val szemben — Ő a következő alakokat 
idézi ószl. tukh, úszl. tuk*) cseh tuk. lengy. tuk or. tukh —, azt mondja 

*) MIKLOSICH az új szlovénben nem ismer tuk alakot, PRiKKEL-nél a . 
ki csak is MIKLOSICH-ot írja ki, ez csak félreértésen alapulhat. 
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«hihetőleg az újszlávból [1 sajtóhiba újszlovénböl helyett, a mit PRIKKEL 
rövidítve úszl.-nak ír] vettük át, vagy esetleg a csehbó'l, illetőleg a 
lengyelből.» Hiszen ha a szó valóban szláv eredetű, az o mindenesetre 
igen régi átvételnek bizonyítaná és akkor megállhatott volna mindjárt az 
ószlovén lulch-nál. Az meg épenséggel fölösleges volt, hogy mikor a tuk 
alak csaknem valamennyi szláv nyelven végig vonul, még olyan képzése
ket is említett, mint újszl. tucija, lengy. tucz, sőt még fehér orosz iucicia! 
De ez hagyján, hanem a mi erre következik, az már öreg hiba. Értelme 
mindannyinak, mondja PRIKKEL a szláv szók felsorolása után, «fett; 
kövér» (1. 197. 1.). így jár, a ki csak MIKLOSICH Etymologisches Wörter-
buch czímű sok tekintetben kitűnő és mindenkép nélkülözhetetlen 
munkáját nézi, a mely hiába csak szakértőknek készült. MIKLOSICH a 
főneveket kis betűvel írja, fett itt nem «kövér», nem melléknév, hanem 
főnév, das Fett, tehát körülbelül «kövérség", a mint az igaz laikus is 
sejtheti, mikor egyebek közt azt olvassa ott «r. tuki. fett, diai. auch 
nutzen.» ! Nem tagadom, hogy a «kövórsóg» jelentés még jobban illik, 
mint a «kövér* a magyar tokd-hoz, de azt sem tagadhatja senki, hogy 
nem épen növelik a szerző alaposságába vetett bizalmunkat az a körül
mény, hogy ő a tőle annyiszor emlegetett szláv nyelvekben még fő- és 
melléknevet sem tud egymástól megkülönböztetni. 

Áttérek MELICH-I*6. Említettem már, hogy ezúttal csak egészen 
röviden akarok vele foglalkozni, mert reménylem, hogy nem sokára 
alkalmat ad visszatérni e kérdésre. Ezt annál inkább kell kivánnom, 
mert őszintén megvallom, édes keveset értek mindabból, a mit ő úgy 
látszik nagy gyorsan oda vetett egy más tárgyról szóló czikkecske végén 
(1. 246. s k. 1.) nem akarom mondani ötletként, de semmi esetre sem 
kellően formulázva. «Bánk nézve úgy kezdi a befejező rrészt, a szlovén 
nyelv nagyon fontos A mi szókincsünkben számtalan szó van, a 
mely nincs meg az ószlovén (óbolgár) nyelv szókincsében. Az sem a 
véletlen dolga, hogy a tihanyi apátság 1055-iki alapító levelében épen a 
délszláv eredetű jövevények (megye, berekenye) a kétségtelen szláv ere
detűek*. Az első és második mondat közt egy mellékes megjegyzést 
rejtő mondatocska áll, a melyet kihagytam, hogy egészen tisztán kidom
borodjék a mondatok logikai kapcsolata. Csakhogy ez a logika nagyon 
rosszul illik a tényekhez. A szlovén nyelv ránk nézve nagyon fontos. 
Miért ? Csak nem azért, mivel az ószlovénben (óbolgárban!) sok szó nem 
mutatható ki, a mely pedig a magyar nyelvben meghonosodott ? Ha 
MELICH óbolgárnak tartja az úgynevezett ószlovén nyelvet ós a mi nyel
vünkbe került szláv szók javarésze talán mégis az Ő véleménye szerint 
is olyan habitust visel, a mely épen ehhez az óbolgáros úgynevezett 
«ószlovén* nyelvhez illik legjobban, akkor csak nyilvánvaló, hogy nem 
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a szlovén, hanem a bolgár nyelv «nagyon fontos ránk nézve». Hát még 
most a következő mondat? Milyen saltomortaleval térhet az ember a 
szlovén nyelv és az ószlovén nyelvben ki nem mutatható szókról egy
szerre azokra a magyar szókra, a melyek '(délszláv eredetű jövevé
nyek)) ? Hát van olyan számba vehető tudós, a ki a bolgár nyelvet, az 
óbolgárt vagy akár ószlovént nem a délszláv nyelvek közé sorolja ? 
Tudtommal nincs. És hogy került itt össze a kétségkívül horvát vagy 
szerb eredetű megye szó a «berekenye» szóval, a melyben nincs semmi 
néven nevezendő hangtani kritérium, a mely arra jogosítana bennünket, 
hogy elválasszuk a szláv szavaink többségétől* a mely bizonyosan nem 
horvát szerb eredetű ? Mondom, nem értem az egész észjárást, de 
MELICH bizonyosan kifejti majd nézeteit, a melyek lehetnek újak, de 
annyiban, hogy a délszláv hatást annyira hangsúlyozza, semmi újat nem 
rejtenek magukban, hiszen eddig is mindig a délszláv hatásról beszél
tünk, ha az ószlovénnel szoros rokonságban álló nyelvnek tulajdoní
tottuk a legnagyobb befolyást. Tehát várnunk kell, míg MELICH kevésbé 
elhamarkodva, tisztábban fejti ki nézeteit. Ezúttal csak a szlovén hatás
ról akarok egy megjegyzést tenni. MELICH t. i. egy pár közbevetett mon
dat után így folytatja: «Aztán meg, ha az ilyen szavakat mint cseber, 
csöbör, bödöny, köböl az ú. n. ószlovénból akarjuk származtatni, a magyar 
szavak hangalakját nem tudjuk megfejteni, mert az ú. n. ószlovén CLÖrt, 
&T>ífrbWb, k^blb-böl sohse lett volna magy. csöbör, bödöny, köböl; a magy. 
csöbör csakis a szlov. ceber-bö\, bödöny csakis a szlov. bedenj-hŐ\, köböl 
csakis a szlov. kebel-hői alakulhatott.» Úgy látszik ez is illustrátió akar 
lenni ahhoz a kijelentéshez, a mely a bekezdés ólén áll : «Bánk nézve a 
szlovén nyelv nagyon fontos». Ennek legalább az az előnye van, hogy 
kézzelfogható, erre aztán könnyű is felelni. Hogy mennyire sietve vetette 
MELICH e megjegyzéseit papirra, azt legjobban bizonyítja a cseber példa. 
En ,A szláv szók a magyar nyelvben' ez. értekezésemben 39. 1. azt állí
tottam, hogy í (b)-nek a magyarban rendesen e felel meg, példákul 
pedig fölhoztam: linű.'len, cíbrí: cseber, pisari:peczér, ocítü: eczet, 
krístü: kereszt. MELICH, meglehet, állításomat tévesnek tartja, de ezt 
talán mégis jó lett volna, ha még annyira sietett is, legalább megjegyzi 
annak czáfolását azután akár későbbre is hagyhatta volna. Addig pedig 
csak ismételhetem, hogy cseber c t /W-nek egészen szabályos megfelelője, 
A köböl-ve először talán még is jó volna rábizonyítani, hogy egyátalában 
szláv eredetű, mert ha tegyük p. o. a német Kübel-ből lett, vagy csak 
lehetett is, a mi ellen tudtommal, sem hangtani, sem művelődéstörté
neti okok nem beszélnek, a szlovénre hivatkozni nem szabad, különösen, 
mikor még csak bebizonyítandó, hogy a szlovén nyelv egyáltalában 
hatott-e a mi nyelvünkre. Marad a bödöny szó. Nem tagadom, ószl.. 



350 ÁSBÓTH OSZKÁE. 

b'bd^nh-nak szemben nem várnánk bödö'ny-t, hanem bodony-t vagy 
bodon-t. Csak az a kérdés MELICH a tényleg meglevő bodony, bodon 
alakokat más forrásból származtatja-e, mint a bödöny-t? Én nem. 
A bodony, bodon alakok az ószl. b'bd'hnb tökéletes másai. A bödöny alak 
magyar területen is származhatott bodony-hól és míg a szlovén hatás 
nincs kétségkívül kimutatva senki sem fogja a bödöny-t máshonnét szár
maztatni, mint bodony-bó\. En tehát MELICH 3 példája közül egyet sem 
találtam, a mely alkalmas volna egy speciális szlovén hatást kimutatni, 
nagy kiváncsian várom többi példáit, mert nekem az ő szavai azt a 
benyomást teszik, mintha kutatásai közt több hasonló esetre akadt 
volna, hiszen ő egészen tudatosan veti föl az elvi kérdéseket, nem úgy 
mint PBIKKEL. Hogy felszólalásában még sem találtam semmi haszna
vehetőt, az talán csak azon múlik, hogy nem akart ezúttal a bizonyít-
gatásba bocsátkozni, csak jelezte kutatásának eredményét, a mely lehet 
helyes is, noha a nagy sietve kiragadt pár példa meg nem állja a bírá
latot. 

Egészen rövidre tervezett fölszólalásoui végére érve, ámulva veszem 
cszre, hogy MELicH-nek is csak annyi időt szenteltem, mint PBIKKEL-
nek. Hiába annyi fontos elvi kérdést pendített meg, még pedig any-
nyira a bírálatot kihívó felületes módon, hogy mikor erre is, arra is rá 
akartam, rá kellett mutatnom, szűknek bizonyult az a keret, a melybe 
észrevételeimet bele akartam szorítani. Ha MELICH komolyan folytatja 
szláv tanulmányait, bizonyosan idővel maga is átlátja, hogy eddigi 
nézetei nem eléggé kiforrtak, ha pedig én czikkecskéit annyi figyelem
mel kisérem, vegye azt annak jeléül, hogy még tévedéseiben is nagy 
érdeklédéssel figyelem meg tanulmányainak elég széles mederben 
haladó fejlődósét. Azért hát a viszontlátásig! 

ASBÓTH OSZKÁR. 


