
A magyar nyelvbe került szláv szók 
átvételének helye és kora. 

I. 
A szláv szók a magyar nyelvben czímű értekezésemben arra az 

eredményre jutottam, hogy «az egymást támogató adatok összesége két
ségtelenné teszi, hogy a szláv szók javarésze egy az ószloven nyelvvel a 
legszorosabb rokonságban levő nyelvből került a nyelvünkbe, még pedig 
valószínűleg a honfoglalásra következő legelső századokban».*) MUNKÁCSI 
BERNÁT A magyar-szláv ethnikai érintkezés kezdetei czímű dolgozatában 
(Ethnographia VIII. 1897, 1—30. 1.) ezt az állításomat tévesnek tün
tette föl. 

E dolgozatban, a melyre különféle okoknál fogva csak most válaszol -
hatok, M. elfogadja azt a tételt, hogy a magyar nyelvben található szláv 
szók többsége egy az úgynevezett ószlovénnal legszorosabb rokonságban 
álló nyelvből került, sőt értekezésének legelején azt mondja, hogy ezt "tel
jes bizonyossággal elfogadhatjuk)), míg bizony később csaknem észrevét
lenül elhagyja ezt az alapot is és valami titokzatos «oláh -szlovén» nyelv 
ködképét csalja szemünk elé. Ellenben már itt is a leghatározottabban 
állást foglal az ellen a fölfogás ellen, mintha a szláv szók e többsége mai 
hazánkban került volna a nyelvünkbe : 

«Nyelvtudomány, — azt mondja, — néprajz és történet, az ősi 
ethnikai alakulások vizsgálatának eme legfőbb forrásai egyaránt szolgál
tatnak bőséggel ellene bizonyságokat s azon fölvételre utalnak, hogy a 
magyar-szláv ethnikai, illetőleg nyelvi érintkezés kezdeteit a honfogla
lásénál valamivel régibb korban s következésképen színterüket is nem 
Pannoniában, hanem a magyarok előbbi lakóhelyein keressük.* (1. 1.) 

A szerző bizonyítása két főrészből áll: először inkább általános
ságban fejtegeti, hogy a magyarok hazánkban nem vehették föl a szláv 
szóknak oly nagy sokaságát, azután pedig határozottan rámutat egyes 

*) M. T. Ak. Ért. a nyelv- és szópt. köréből 1892. XVI. k. 3. sz. 42.1. 
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szókra, a melyekben olyan keleti typust vél fölfedezhetni, a mely a későbbi 
fölvételt kizárja. Mi egyelőre az első kérdéssel fogunk foglalkozni. 

A szláv szók pannóniai eredete ellen szól M. szerint mindenek 
előtt a «szláv jövevényszavaink következetes alaki egyneműsége*. 
(1. s k. 1.). Ha a szláv szók csak itt kerültek volna a magyar nyelvbe, 
egy pár föltünŐbb hangváltozás, mint pl. medve (ószl. medvédb), kor
mány (krbma), udvar (dvovb) nem vonult volna végig az egész országon, 
legalább itt-ott akadnánk eltérő alakulásra is. Én nem akarok a nem 
mindig szerencsésen választott példák taglalásába bocsátkozni, csak 
egyet ragadok ki, a mely csattanósan bizonyítja, hogy M. milyen kevéssé 
válogatja meg példáit. 

«A szláv ciniti magyar mása, — azt mondja M.. — általában: csinál 
(s ebből: csénál, csiál, cséal, csal), de sehol sem hallható s a régiségből 
sem kimutatható: *csiné'l, noha ez utóbbi hangzás jobban megfelel a 
magyar nyelv természetének.* (2. 1.) 

Én azt hiszem, nincs magyar nyelvész, a ki a csinál alakot egy 
ciniti igéből meg tudja magyarázni; ebből csak is *csinel vagy *csinol 
lehetett volna. A *csiné'l tehát nem csak «jobban» felel meg «a magyar 
nyelv természetének*, hanem a mélyhangú *csinol párjával az egyetlen 
alak, a mely ciniti-bö\ egyáltalában lehetett volna. Ha mégis a szláv 
ciniti alakkal szoktuk a csinál igénket kapcsolatba hozni, ezt mindig 
csak úgy szabad érteni, hogy a magyar ige kétségtelenül szláv eredetű, 
ha nem is sikerült eddig sajátságos alakját megmagyarázni. Én nem 
látok más lehetőséget, mint hogy a csinál szót a gyakorító cinjati alak
ból magyarázzuk, a mely két szláv nyelvből (v. ö. a régi lengyelben a 
czyniac igét és a horv.-szerb cinati alakot, a melyet STTJLLI szótárában 
találunk) kimutatható egymaga is, míg igekötőkkel összekapcsolva épen-
séggel nem ritka más szláv nyelvekben som (v. ö. ószl. uciniti-ucinjati 
«facere», or. ucinith-ucinjath «machen, thun»). 

Én nem vizsgálom a többi példákat és áttérek ahhoz az általános 
kérdéshez, vájjon abból, hogy egy-egy szláv szó föltünŐbb alakban mu
tatkozik a magyar nyelvben, valóban az következik-e, «hogy a szláv 
hatás a magyar nyelvben régibb ennek nyelvjárásokra való oszlásánál*, 
illetőleg a mai hazában való letelepedésünknél. Minthogy M. a követ
kező fejezetben maga a németből vett szókra hivatkozik, állításának he
lyességét e szókon akarjuk próbára tenni. Hát a német szók valóban azt 
a nagy tarkaságot tüntetik-e föl, a melyet a szerző szerint olyan szóktól 
várnunk kell, a melyek csak a mai hazában kerültek nyelvünkbe? Én 
megengedem, hogy bajos e kérdés vizsgálásánál egyoldalúan csak az 
alakot szemmel tartani és a jelentést egészen mellőzni, mert igaz, a mit 
M. a következő fejezetben mond, hogy egy-egy szó épen jelentésénél 
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fogva terjedhet el könnyebben vagy nehezebben egy nagyobb területen, 
De e helyt nyilván ő maga sem törődik ezzel a szemponttal és merően a 
szók hangtani oldalát tekinti, mert különben méltán kérdozhetnők, váj
jon az udvar, palota, kormány, taliga, lapát, szent, hála s talán még 
egy-két szlávból került szó, a melyet fölemlít, nem terjedhettek-e el épen 
jelentésüknél fogva akár egy középpontból is az egész országba? A jelen
téssel tehát mi sem fogunk törődni és azt kérdjük M.-tól, vájjon a né
metből vett bakter, bognár, kalmár, csűr, harcz, czél, czégér szók semmi
kép sem ölthettek volna más alakot is ? Nehezebb-e az említett szláv szók
nak az egész országban való egyenlő elterjedését megmagyarázni, mint 
az itt fölsorolt németekét? Ha szókezdő str-, a sirimfli, strumpándli-
ban változatlanul megmaradt, az istráng-bari i lépett elébe, az ostrom-
ban megint más hangzó, hát miért bizonyítana csak a szláv szókezdő 
mássalhangzócsoportok különféle tükrözése a magyarországi eredet ellen ? 
Csak egy részletes és igen gondos kimutatás, a mely azt tüntetné föl, 
hogy a német és olasz szók nagyon tarka képet mutatnak az ország külön
féle részében, és hogy rendszerint csakis szláv szók mutatnak az egész 
országban egyöntetű alakot, hogy különösen föltünőbben átalakult idegen 
szó csakis akkor lehet közkincs, ha szláv eredetű, szóval az idegen hatá
sok széles alapon való összehasonlítása szolgáltathatna talán némi tá-
masztópontot olyan merész állításhoz, a milyent M. könnyedén odavet 
és egy pár találomra kiragadt példával, a melyek csak is az egyik körből, 
a szlávból, valók, be vél bizonyíthatni. M. állítása tehát puszta állítás, 
a melyet a többi idegen szókra vetett futó pillantás is megingat már, de 
a melyet akár a szláv szókon történeti időben észlelhető változások is 
alkalmasak megczáfolni. M. nem tagadhatja, hogy a barát, malaszt és 
más szláv eredetű szók is még régibb alakban voltak meg, mikor a ma
gyar nép már jó ideig elszéledt a mai hazában, még is ma országszerte 
azt mondják, hogy barát, pedig a HB.-beli brat a drága tanúsága szerint 
könnyen meg is maradhatott volna legalább egyes vidékeken; még neve
zetesebb, hogy mindenfelé azt mondják, hogy malaszt, pedig ebben csak 
az o-nak a-vá való változása mondható általánosan mutatkozó hangfej
leménynek, az i-nek ilyetén hasonlása épenséggel nem tartozik a gyakori 
jelenségekhez: a mint ószlovén pritvori>-nak pitvar felel meg, úgy a 
HB.-beli miloszt-tal szemben *milaszt-ot vártunk volna, a malaszt min
denképen föltűnő alak, de azért végig vonult az egész országon. Hasonló 
dolgot tapasztalunk más szláv eredetű szókon is. 

A következő pontban M. fölemlíti, hogy «szláv jövevényszavaink 
rendkívül nagy számának tetemes része k ö z k i n c s é t a l k o t j a a z 
e g é s z m a g y a r n y e l v n e k , ismeretes ennek összes területén, min
den nyelvjárásban, még pedig a nélkül, hogy ez általános elterjedtségét 
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a fogalom természete tenné önként érthetővé*. Német szónál ezt állító
lag ritkán tapasztaljuk, ez M. állítása szerint nagyobbára csak akkor ter
jedt el az egész országban, ha «a felsőbb társadalmi körök, a kormány,, 
hivatalok, egyház, kereskedelem és ipar révén, tehát úgyszólván mester
ségesen terjedtek el*. Először ez puszta állítás, mert a szerző mindössze 
11 német szót hoz föl, a melyek elterjedését ilyen okoknak tulajdonít, 
ellenben 7-ről maga is azt mondja, hogy nem tekinti ilyen mesterséges 
úton elterjedteknek; másodszor nincs jogunk ebből, még ha igaz is, azt 
a következtetést levonni, a melyet M, levon, ha meg is engedjük, hogy 
a Dunán túl németek már a magyarok bejövetele előtt is laktak. Hogy 
a szlávok a magyarok új hazájában igen mélyre ható befolyást gyako
roltak nyelvünkre, azt nem lehet elvitatni, hogy itt Magyarországon, 
még pedig, a mint látszik, az ország szivében nagyobb tömegekben érint
keztek a magyarokkal, azt megdönthetetlenül bizonyítja a magyar ke
resztény terminológia szláv része, a mint majd lejebb látni fogjuk. Egy 
az ország szélén található német lakosság épen nem akadályozhatott 
meg egy hatalmas szláv befolyást, a mely az ország közepén támadta 
meg nyelvünket, és a szláv hatás nagyobb ós más természetű voltát meg 
lehet egészen jól magyarázni az eltérő földrajzi elhelyezésből és részben 
talán a szlávok nagyobb számából is. Ha végre M. még arra is hivatkozik, 
hogy a városok is nagyobbára német ajkúak voltak, akkor ez ugyan ért
hetővé teszi, hogy bizonyos német szók, pl. az iparra vonatkozók, köny-
nyebben terjedhettek el, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a városok 
csak lassanként keletkeztek és soha sem lepték el nagyon sűrűn Magyar
ország területét. 

Áttérünk egy igen érdekes pontra. A magyar nyelvben nem ritkán 
használunk olyan dolgok kifejezésére is szláv szót, a melyek a magyarok 
előtt már őshazájukban ismeretesek voltak és a melyekre bizonyosan 
már a szlávokkal való érintkezésük előtt is volt szavuk. M. csak egy pár 
ilyen kifejezést említ a természet köréből: medve, veréb, re'cze, galamb, 
csuka, bolha, rozs, zab. 

«E rejtelmes ténynek is — mondja •— legalkalmasabban az ad
hatja megfejtését, hogy az említett szláv szók átvételét és meghonoso
dását a honfoglalásnál régibb korba helyezzük, melynek távolából . . . 
az eredeti fogalomjelölés kiszorulása és végleges elveszte könnyebben 
érthető.* (4. 1.) 

Én ennek a bizonyítéknak kényszerítő erejét sehogy sem tudom 
kiérezni. Az eredeti kifejezéseknek idegenek által való kiszorítása külön
féle okokon alapulhat, ha azonban olyan nagy mórtékben és olyan mó
don történik, a mint ezt a magyar nyelvbe jutott szláv szók vizsgálásá-
nál észleljük, nagyon közel fekszik a föltevés, hogy az erősebb nemzet 
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fölszítta a gyöngébbet és hogy ennek a processusnak a nyelvben meg
maradt a nyoma. Hogy miért történhetett volna ez könnyebben a régi 
hazában mint az újban, azt nem látom át. A fölsorolt szók egyikére 
azonkívül tisztán nyelvészeti szempontból is azt kell mondanunk, hogy 
régibb időben való átvétele nem nagyon valószínű. M. el nem képzel
heti, hogy a magyarok nem ismerték volna «a vadon is termő zabot». 
Már pedig egészen bizonyos, hogy a szláv zobb eredetileg nem jelenthetett 
zabot, hanem «eledelt, takarmányt* általában, a belőle származott zobati 
«icr&Í£iv, edere» igének a mása a mi zabál szavunk. A «zab» jelentést 
csak a horvát szerb és a szlovén nyelv ismeri. A bolgár nyelvben jelent
het ugyan a zob'U szó zabot is, de mindig csak mint lótakarmány, a mint 
pl. a magyar abrakon, a mely eredetileg porcziót (ószl. obrolcb) és azután 
általában véve lótakarmányt jelent, igenis egyenesen zabot értünk; 
de a mint a magyar soha sem nevezi a növényt magát abrak-n&k, úgy a 
bolgár sem híjjá azt zobi>-na,k. Igen valószínű tehát, hogy a «zab» jelen
tés csak egy szűk összefüggő területen fejlődött ki, a horvát-szerbeknél 
a szlovéneknél és a közbeeső magyarországi szlávoknál. A bolgárok a 
zabot ovesiy-nek nevezik, csak úgy mint az oroszok, oves-nek híjják az 
oláhok is, a kik pedig szláv szavaikat régi időben a bolgár nyelvből 
merítették. 

M., fájdalom, nem szól arról, hogy milyen hosszúnak gondolja a 
magyarok tartózkodását egyrészt Lebediában, a hol oroszokkal érintkez
hettek, másrészt Etelközben, a hol a bolgárokhoz is közelebb jutottak, 
pedig alig lehet egy állításáról, a melyre most bukanunk, nyilatkozni, 
ha erről véleményét nem ismerjük. Hogy mégis félig-meddig legyen, 
mire támaszkodnunk, lássuk, mikép képzelik a dolgot azok a történészek, 
a kikre M. többször hivatkozik. PAULER fölteszi, hogy a magyarok Etel
közben nem időztek tovább mint 6 évig, 889—895-ig (A magyar 
nemzet története 2. kiad. 1899. 1. 1., Századok 1880. évf. 97. és 98.1.); 
hogy Lebediában milyen sokáig tartózkodhattak, arról nem szól. GROT 
azt tartja, hogy a magyarok semmi esetre sem mentek később ős
hazájukból Lebediába, mint a IX. sz. elején, de sokkal előbb sem (Mo-
ravíja i Madíjary s poloviny IX do nacala X véka 1881. 204. ós 206.1.); 
Etelközbe a IX. század 80-as éveiben jöttek volna (u. o. 250. 1.). Magá
ban áll MARCZALI, a ki jóval hosszabbra teszi a magyarok tartózkodását 
mind Lebediában, mind Etelközben: ő szerinte a magyarok már 700 
körül jöttek Lebediába, ott egy századnál tovább maradtak, Etelközben 
is hosszabb ideig tartózkodtak (1. a SziLÁGYi-féle A magyar nemzet tör
ténete ez. nagy gyűjteményes munkájának I. k. 20. és 23. 1.). Tegyük föl, 
hogy M. leginkább MARCZALI fölfogásához szít, mert a szláv hatásról föl
állított elméletére legkedvezőbb, akkor a magyaroknak Lebediában való 
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tartózkodása valamivel több mint száz évre, legjobb esetben 140 évre 
tehető, minthogy MAECZALI DüMMLER-rel együtt 839-ben a magyarokat 
már a Dunánál keresi; Etelközben a legeslegjobb esetben 80—90 évig 
időzhettek, ha t. i. a Lebediában való tartózkodást megfelelően rövi
debbre teszszük. Milyen különösnek tetszik, ha M., a ki ebben a hosszabb 
vagy rövidebb időközökben a jóformán le sem telepedett magyarok nyel
vére egy kettős, előbb gyengébb, azután igen erős hatást gyakoroltat a 
szlávokkal (előbb az oroszokkal, azután a bolgárokkal), azon csodálkozik, 
hogy hosszabb időközben, kerek 160 évben, a magyarok végleges letele
pedése után és az előbbi kóbor élettől lassanként való leszokása alatt 
a magyarországi szlávok nyelve maradandó mély nyomot hagyott nyel
vünkön. Ez olyan calculus, a melyet én sehogy sem tudok megérteni. 
Az 1055-ben kelt tihanyi alapítólevélben t. i. 58 magyar szó k ö z ö t t i 
(M. szerint 5) szláv eredetű szót találunk. 

«Ha a szláv hatás — mondja M. — a magyarban pusztán a pan
nóniai együttélés eredménye volna, igen felötlő annak ily korai s arány
lag nagy terjedelemben (58 közül 5 szóban) való jelentkezése». (4. 1.) 

Valóban beható fejtegetést érdemelt volna az a kérdés, hogy miért 
kellett az új hazában az idegen hatásnak annyival lassúbbnak lennie, 
mint a régiben, annál is inkább, mivel PAULER nyomós okokat hoz föl 
a mellett, hogy a magyarok lakóhelyeit sem Lebediában, sem Etelközben 
nem szabad valami szűk határok közé szorultaknak képzelnünk és mivel 
másrészt a megváltozott, mindinkább állandó lakóhelyekhez kötött élet
mód is a földművelő szlávokkal való érintkezést sűrűbbé tette az új 
hazában. 

De hiába minden okoskodás, ha «a honfoglalás idején az ószlovén-
nal rokon nyelven beszélő szlávság ama nagy tömege, melynek külső 
érintkezéséből vagy beolvadásából az előbbiekben vázolt rendkívül nagy 
s a magyar nyelv egész területén szerfölötti gyorsasággal érvényesült 
szláv nyelvi hatás magyarázható volna, h a z á n k t e r ü l e t é n s e h o l 
s e m t a l á l h a t ó * . (5. 1.). «Nem is tudnak — folytatja M. — 
a magyarság legfőbb települő helyén, az Alföldön, ilyen szlávságról az 
egykorú külföldi feljegyzések.» . . . «Erdély, valamint az északkeleti Kár
pátok vidéke jóformán lakatlan erdőség volt azon időben.» 

Vájjon a nagymorva birodalom lakói ószlovénféle nyelven beszél
tek-e, azt nem tudjuk, mondja M. egészen helyesen, de különben is 
véleménye szerint úgy elpusztultak, hogy nagyobb hatást semmikép sem 
gyakorolhattak volna. Ugyanaz áll a balatonmelléki szlávokra nézve is. 
Szóval, M. széles e hazában legföljebb írmagnak talál még itt-ott egy pár 
szláv embert. Es mégis! Forgathatjuk a történeti adatokat, a hogy 
akarjuk, van egy mozzanat, a melyet lehetetlen megmagyaráznunk, ha 
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föl nem teszszük, hogy a bejövő magyarok az új hazában sűrű szláv 
lakosságot találtak: értem a magyar keresztény terminológia szláv 
elemeit. 

M. erről más helyen szól, de én czélszertínek találom ezt a kérdést 
itt tárgyalni, mert ezek az elemek ékesen szólanak arról a nagy hatásról, 
a melyet a szlávok mostani hazánkban gyakoroltak a nyelvünkre. A mit 
M. ez ellen fölhoz, csak azt mutatja, hogy nem ismeri az itt tekintetbe 
jövő viszonyokat. 0 t. i. a 13. 1. azt mondja : 

«Ugyanaz áll, ha kisebb mértékben is, az aldunai, valamint az 
északabbra lakó szlávokra is, kik mint évszázadok óta határosai a görög 
birodalomnak, különösen a magyarokhoz képest, magasabb műveltségi 
fokon állottak s a IX. század második felében már általában keresztények 
voltak, úgy hogy számos egyéb jövevényszavaik mellett a kereszténység 
külső, elemi ismeretét illető kifejezéseket is szolgáltathattak nyel
vünknek. » 

Értekezése végén pedig így szól: 

«A magyar nyelv szláv elemeiből levonható műveltség- és őstör
téneti következtetések tehát (pl. a házi életre, földművelésre, iparra ós 
a k e r e s z t é n y s é g g e l v a l ó e l s ő m e g i s m e r k e d é s r e vo
natkozólag) szintén régibb, a honfoglalást megelőző korban gondolan-
dók.» (29 .sk . 1.) 

Bármilyen különösnek tetszhetik is, hogy a magyarok több mint 
100 évvel hivatalos megtérésük előtt messze vidéken olyan gondosan 
ellátták magukat a keresztény életre vonatkozó, gyakran a részletekre 
menő egyes kifejezésekkel, úgy hogy pl. nemcsak az isteni tiszteletet 
általában meg tudták nevezni (szolozsma < duébá), hanem még az esti 
s a reggeli ájtatosságnak a nevét is elhozták magukkal (vecsernye < 
veéemja, veternye < utrhnja), mondom, bár mily különösnek tetszhetik 
is ez, még sem ebben rejlik a főnehézség. M. azt állítja, hogy «az al-
dunai, valamint az északabbra lakó szlávok . . . a IX. század második 
felében már általában keresztények voltak». 

Ám legyen! De mit nyerünk ezzel, mikor nem a keresztény hit 
alaptanaiba való bevezetésről van szó, hanem bizonyos keresztény kife
jezések átvételéről ? Nem az érdekel bennünket, vájjon a magyarok kö
zelében élő szlávok keresztények voltak-e már, hanem az, hogy milyen 
keresztény terminológiájuk volt. Már pedig ahhoz ugyancsak nagy me
részség kellene, ha valaki azt akarná állítani, hogy ez a közös szláv ke
resztény terminológia volt, a mely kétségkívül a nagymorva birodalom
ban alakult meg. Hogy a szláv apostoloknak mennyi részük volt ennek 
végleges megállapításában, azt nem tudjuk, de abban nem kételkedhe
tünk, hogy ez a terminológia csak a szláv apostolok nagy tekintélye kö~ 
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vetkeztében terjedt el a többi szláv országokba is, különösen METHODIUS 
halála után, mikor tanítványai szerteszéjjel szóródtak és első sorban 
Bulgáriában találtak barátságos fogadtatásra. Ha megfontoljuk, hogy a 
magyarok körülbelül 10 évvel ez esemény után már letelepedtek az új 
hazában, tehát olyan időben, mikor az új keresztény terminológia a 
Duna torkolatáig — hogy az északabbra lakó szlávokról ne is szóljak — 
legföljebb épen csak eljutott volt, akkor lehetetlen fölfogni, hogy a kife
jezések egész sorozata, a melyet a szláv apostolok nagy művével együtt 
továbbterjedő terminológiához tartoznak, mikép kerülhettek már Etel
közben a magyarok nyelvébe. Hogy nem csekélységről van szó, hanem 
mélyre ható befolyásról, a melyet a szlávok ezen a téren is gyakoroltak 
a magyarokra, az jól ismert tény. VOLF kimutatta ugyan, hogy nem mind 
szlávoktól került, a mit én régebben szlávnak tekintettem; egészen más 
világításba is helyezte e szók átvételét, de így is elég nagynak és igen 
jellemzőnek tűnik föl előttünk ez a hatás. A már megemlített szolozsma, 
vecsernye, veternye szókon kívül szláv a kereszt szó, a keresztel ige nem 
ebből való továbbképzés, hanem egy vele egyjelentésű szláv krbstiti 
mása, csakúgy a mint a keresztlevél, keresztszülők, keresztatya, kereszt
anya, keresztnév egytől-egyig szláv minták utánzatai, tízláv a koma is, 
a bérmál, pap, barát, apáeza, a szent, hála, malaszt. A feszület és a víz
kereszt szláv szók fordításai. Ha MiKLossicH-nak igaza van, hogy a hét 
napjainak szláv nevei csakis ott alakulhattak meg, a hol a szláv aposto
lok működtek, és hogy továbbterjedésük szoros kapcsolatban áll azzal a 
nagy benyomással, a melyet e működésük az összes szlávságrartett, akkor 
a hét napjainak magyar elnevezéseit is szabad ezen a helyen fölemlíteni, 
a szláv eredetű szerda, csütörtök, péntek és szombat neveket. 

Én e fölsorolásomból készakarva elhagytam mindent, a mi bővebb 
bizonyítást kívánna vagy vitás, azt hiszem azonban, hogy a fölhozattak 
is már eléggé bizonyítják, hogy itt a szlávoknak nagy hatásával állunk 
szemben. Ha pedig ez a hatás a magyarokat sehogy sem érhette más
hol, mint csakis az új hazában, mert a szláv keresztény terminológiának 
a Duna torkolatáig való terjedését nem tehetjük olyan korai időbe, hogy 
a magyarok még Etelközben vehették volna föl, akkor nincs más hátra, 
mint a honfoglalás idejében igen erős szláv lakosságot föltenni Magyar
országon, akár tudnak róla a történeti források, akár nem. 

M., ha nem is talált a szóban levő időben szlávokat Magyarorszá
gon, de igenis talált b o l g á r o k a t , és minthogy bennünket épen azok 
a szlávok érdekelnek, a kik mindenütt az idegenfajú bolgárok kíséreté
ben, mint számra nézve erősebb segédhad, mutatkoznak, beérhetjük 
ezekkel is. Hiszen Pest városának neve és e név német Ofen fordítása 
(a legrégibb Pest nevű telep tudvalevőleg a Duna jobb partján feküdt) 

6 
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épen azért olyan jellemző, mert arra vall, hogy a magyarok az új 
haza szívében bolgáros szlávokat találtak, olyan szlávokat, a kiknek 
nyelvében az a jellemző' át, zd hallatszott, a mely a magyar mostoha, 
rozsda, mesgye szókban is tükrözik. M., igaz, azt hiszi, hogy elütheti a 
dolgot egy szellemes megjegyzéssel: 

«Akkor — így okoskodik — bátran azt gondolhatnék, hogy az 
említett helységeket (t. i. Pestet és még más szláv nevű helységet) ma 
is szlávok népesítik» (7. 1.). 

A dolog talán még sem áll egészen így. SAFAEÍK szerint 
(Slawische Alterthümer II . 1844.), a kire M. egyenesen hivat
kozik, «a IX. század elején Magyarország keleti része Pestig a bol
gárok uralma alá került* (201. 1.) és «Magyarország keleti része 
Pesttől és a Mátrától fogva a Tisza forrásaiig később is a magyarok be
töréséig kezökben maradt». (U. o. 176. 1.) M. maga azt tartja, hogy Pest 
«egyike lehetett ama gyér telepeknek, melyeket a IX. században a 
morva birodalomtól keletre terjeszkedő bolgárok alapítottak.* (8.1.), 
és valószínűnek tartja, hogy még 892-ben is nemcsak az erdélyi, hanem 
a máramarosi sóbányák is a bolgárok hatalmában vannak (u. o.). Ha 
most már ezek a félig elszlávosodott bolgárok, illetőleg a tőlük vezetett, 
számszerint minden esetre túlnyomó tiszta szlávok egy helységnek a szláv 
Pest nevet adták, és a magyarok ezt közvetlenül tőlük vették át, akkor 
mégis kicsit valószínűbbnek tetszik nekem, hogy a magyarok a szláv 
lakosságot, a mely a helynek egy pár évtizeddel előbb nevét adta, tény
leg ott is találták még Pest környékén, mintha valaki 1000 évvel ez 
események után elég dőre volna és Pest nevéből e város mai lakosainak 
nemzetiségére nézve következtetést akarna vonni. 

A mondottak után és tudva azt, hogy az úgynevezett ószlovén 
nyelv kétségkívül bolgár nyelvjárás, csak mosolyogni lehet M. kísérletén, 
hogy a Pest név nyomós tanúságát nyelvészeti okokkal is gyengítse: 

«Nem nagyon építhetünk — azt mondja — a Pest helynév hang
alkatából levont ama következtetésre, hogy a vidékén lakott honfoglalás
korabeli szlávság mindenesetre ószlovén-féle volt; mert föltéve, hogy ezt 
a problematikus népfajt külön választhatjuk az óbolgártól — a mi tudva
levőleg, épen vita alatt levő, nehéz kérdés*) — a hangzásból kiindulva 
lehet a Pest bolgár szó is!!» 

*) Én mint szakember néni tudok semmit sem arról, hogy ez a 
kérdés «épen vita alatt» van vagy volt, lia csak M. nem gondolt VoLF-nak egy 
pár évtizeddel a tudomány után elmaradt értekezésére (vö. Ethnographia 
X. 413. s k. 1.) 
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Következik most egy annyira «föltétlenül bizonyos* és ((kétségte
len)) dolog, hogy M. jónak látta azt nyomban, miután értekezése német 
fordításban is megjelent, visszavonni (1. Ethnographia X. 332. 1.) M. 
ugyanis bebizonyított ténynek vette azt, hogy a székelyek külön jöttek 
be az országba és minthogy nyelvükben ugyanazokat a szláv szókat ta
láljuk, ebben további bizonyítékot látott, hogy a szláv szók átvétele 
«csak a déloroszországi haza vidékére tehető» (9. 1.). 

Ezután arab írókból vett idézetekkel bizonyítja a szerző, hogy a 
magyarok régi hazájukban érintkeztek a szlávokkal. Ezzel kapcsolatban 
legalább egy szláv szóra nézve véli kimutathatni, hogy már Lebediában 
került a magyar nyelvbe. 0 ugyanis abból, hogy a magyar vajda szó a 
szláv vojevoda mása és abból, hogy KONSZTANTINOSM császár azt jegyzi 
fel, hogy a magyarok a törzsfőket /?o£/?o$os-oknak nevezik, azt következ
teti, hogy a magyarok már Lebediában használták ezt a szláv szót. (11.1.). 
Ez azonban épenséggel nem bizonyos, mert ha nem is teszszük föl MAR-
czALi-val, hogy a szláv szó akkor már behatolt a görög nyelvbe és hogy 
KONSZTANTINOSZ csak is azért használja (1. A magyar honfoglalás kútfői 
98. 1.), ki áll nekünk jót érte, hogy ez a hír és vele együtt a szóban levő 
kifejezés, ha mindjárt egykorú följegyzésen találna is alapulni, nem szláv 
forrásból származik-e ? Minden esetre nagy okunk van ezt a hírt ép oly 
tartózkodással fogadnunk, mint pl. azt, hogy a normán oroszok fejedel
müket chagan-nak hittak volna! (1. THOMSEN, Der Ursprung des russi-
schen Staates 26. 29. és 45. 1.) 

M. egészen helyesen teszi, hogy mikor a magyaroknak a szlávok
kal való érintkezéséről beszél, a szláv rabszolgákról sem feledkezik meg, 
de a szolga szó mellett meg kellett volna okvetetlenül említenie a szintén 
szláv eredetű rab szót is, a cseléd szót ellenben, a mely csak később kapta 
«, mai jelentést és eredetileg csak úgy mint a család a háznépet általában 
jelentette, bátran el is hagyhatta volna azon a helyen, a hol a régi szláv 
rabszolgákról szól. 

Egy nagyon is fontos körülményre a következő fejezet van hivatva 
világot deríteni. Nem szabad ugyanis arról megfeledkeznünk, hogy a ma
gyarok Etelközben is, azaz a Duna torkolatától é s z a k r a , még mindig 
közelebb eshettek az orosz nyelvterülethez, mint azokhoz a szlávokhoz, 
a kiket modern terminussal bolgár szlávoknak akarunk nevezni. Nagyon 
is helyén való tehát az a kérdés, a melyet a szerző most fölvet: 

«De vájjon igazolhatjuk-e — kérdi — hogy azok a szlávok, kik az 
oroszoktól nyugatra a Dnjeper és Duna közt, az úgynevezett «Etelköz»-
ben laktak, ugyanolyan ószlovén-fajta nyelven beszéltek, minő a magyar 
nyelv szláv elemeiben mutatkozik ?» 

A feleletet erre azzal kezdi, hogy az ószlovén nyelv jellemzésére 
6* 
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három hangtani ismertető' jelt állít föl (1. az orrhangzók, 2. st, zd bizo
nyos szókban, 3. két irrationalis hangzó) és azután megemlíti, hogy 
ezek a jellemző sajátságok az o l á h nyelvbe átment szláv szókban is 
tükrözó'dnek. A bizonyítás menete ellen nem akarok észrevételt tenni, 
de meg kell jegyeznem, hogy minthogy az egyetlen döntő kritérium 
az st és zd hangcsoportok (1. A szláv szók a magy. ny-.-ben ez. érte
kezésem 24. 1.), e hangcsoportoknak az oláh nyelvben való tükrözését 
nagyobb gonddal kellett volna megvizsgálnia, hiszen a fölsorolt ismer
tető jelek közül ez az egyetlen, a mely kétségtelenül bolgárnak bé
lyegzi az oláh nyelvbe került szláv szókat. Ha ehhez hozzá veszszük,. 
hogy a magyar nyelvbe került szláv szók történetének helyes meg
értésére is mennyire fontos a jellemző bolgár st, M hangcsoportok 
mibenlétének pontos ismerete, a mint ezt a már említett Pest, mostoha, 
rozsda, mesgye szók mutatják, némileg csodálatosnak tünetikh föl, hogy 
az, a ki el akarja dönteni, hogy a szláv szók honnan és mikor kerültek a 
magyar nyelvbe, még egy ilyen fontos hangtani törvényről sincs leg
alább félig-meddig tájékozva. Az a klasszikus összeállítás, a mely hivatva 
volna azt bizonyítani, hogy az oláh nyelvbe került szláv szók az említett 
hangtani sajátságot tüntetik föl, szóról szóra így hangzik: 

«Az st, i á jellemző mássalhangzó-csoport mutatkozik pl. ezekben : 

ol. pest «kemencze» = magy. pest | ol. mastehá (olv. mastehe ) = magy-
mostoha (1. szláv alakjaikat fentebb) | ol. nádejde (olv. nédezde) «re
mény* = ószlov. nadezda (de: újszlov. nadejati se «reményleni», kis
orosz nádija, cseh nádeje «remény* j ol. odejde (olv. odezde) «ruha» s= 
ószlov. odezda, bolg. odezda (de: kisorosz odrija, odeza) stb.» 

Ebben az összeállításban csak az oláh mastehá «mostoha» czik-
kecske kifogástalan. A jellemző ószlovén-bolgár iüí-nek az oroszban i 
felel meg, a csehben z, mit akar tehát a szerző a kisorosz nádija és cseh 
nádeje szókkal bizonyítani, a melyek nem is felelhetnek meg az ószlovén 
nadezda szónak. Az újszlovénben igaz j felel meg az ószl. zd-nek, de M. 
megfordítja a dolgot és azt hiszi, hogy minden újszlovén J-nek viszont 
ószl. zd felel meg, a mi nagy tévedés. Azért az újszlovén nadejati se 
«reményleni» alakra való hivatkozás nem kisebb hiba, mint a kisorosz 
nádija és cseh nádeje fölemlítése, mert hiszen az ószlovénben is ugyan
csak nadejati felel meg ennek az újszlovén nadejati-nsik, itt soha nyoma 
sem volt egy zd-nekl Ebből az igéből származik a nadejanie «remény» 
szó, a mely egy régi ószl. forrásban található, de előfordul glagolita for
rásokban a nadéja képzés is, a mely azután az említett kisorosz nadbija 
és cseh nádéje alakoknak szakasztott mása; mind ezekben az összes szláv 
nyelvekben végig vonul a j , soha senki MüNKÁcsi-n kívül nem keresett 
eddig ez ártatlan j-k mögött zd-t. Hasonló botlás rejlik az ol. odejde-xö\ 
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szóló czikkecskében is. Minthogy ószl. zd-nek az oroszban csakis z felel
het meg, nyilván való, hogy ószl. odezda-nak csakis a kisor. odeza felel
het meg, od'ija nem, már a benne hangzó i-nél fogva sem. A kisor. 
oaVija-nak az ószlovénben odéja felel meg, a mely glogolita kéziratokban 
tényleg elő is fordul. Arról, hogy az ószl. nadezda és oaezda valószínű
leg nem is ezen az úton és nem a Duna torkolatánál kerültek az oláh 
nyelvbe, hanem kapcsolatba hozhatók az oláhoknál a legújabb ideig 
uralkodó egyházi szláv nyelvvel, nem is akarok bővebben szólni, csak 
megemlítem, hogy az oroszban is nadezda a remény neve, épen mert az 
egyházi nyelvből vették át, és hogy az oláh odajdií (mert ez a helyes 
alak nem *odejde) nem közönséges «ruhát» jelent, hanem csakis «mise-
ruhát» és hogy a szerb nyelvben is odezda a miseruha neve, pedig a 
szerbben i<í-vel szemben különben dji találunk. Ezt a lehetőséget 
minden esetre szem előtt kellett volna M.-nak tartania, de egyébiránt is 
illett volna az oláh philologia terén kicsit körülnéznie, ha az oláh és a 
magyar nyelvben észlelhető szláv hatásban olyan föltűnő hasonlatosságot 
talált és erre olyan nagy súlyt fektetett. 

Nem különös, hogy mindjárt az első példánál megesik vele, hogy 
Pest városának oláh nevéből, a mely Pe§ta, ritkábban Pest, egy teljesen 
ismeretlen pest «kemencze» szót csinál, a melyet az oláhok a még Etel
közben szókelő magyarok tőszomszédságában vettek át a szlávoktól ? ! 
De még különösebb, ha tiszta oláh képzésű helyneveket, a melyek -e§ti-be 
végződnek, azok közé a szók közé számít, a melyekben a jellemző ószlo-
vón st tükröződik, helyneveket mint Mmdrestí, Bucurestí, BogdanesU, 
Popesti, Dragomire§tíl Igaz, hogy SAFARÍK-™ hivatkozik (Slawische Altér -
thümer II. 200), de az említett munka német fordítása, a melyet M. hasz
nált, 1844-ben jelent meg, eredetije épenséggel 1837-ben. Hogy mennyire 
nem szabad oláh szók és képzések dolgában erre a forrásra hivatkozni, 
azt a szerző mindjárt a következő lapról tanulhatta volna, hol S. egyebek 
közt az oláh apa «víz» szót, a mely a latin aqua-n&k szakasztott úgy 
felel meg, mint ol. íapá «kancza» a iat equa-na.k, egy bolgár ivap(V)-hól 
származtatja! M. olyan vidékről való, a hol beszélnek oláhul, el sem 
képzelhető, hogy ne hallotta volna soha sem azt a kérdést «§tnrumí-
nesteU «tudsz oláhul ?» Ez a rumíne§te a ruminescü (nőnemben rumí-
neascá) melléknévből képzett határozó; rumtnescü többes alanyesete 
rumtnestt, a mint pl. az említett Pope§tí helynév sem egyéb mint egy 
jól ismert oláh vezetéknévnek, a Popescu-nak többese. Ha tehát SAFAÉÍK 
a jegyzetben azt mondja: «Diese Endung auf est, esti entspricht der 
russischen auf ic, ici, der czechischen auf ic, ici (jetzt ice), der serbischen 
auf if, iti", akkor ez legföljebb annyiban lehet igaz, hogy jelentésük 
-ugyanaz, de nagy tévedés, mikor S. az oláh -e§ti képzőben egy bolgár 
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képző mását látja. M. szerencsétlenségére közvetlenül ez oláh képzésű 
helynevek után ritkított betűvel ezt veti: 

«melyekből kétségtelenül látnivaló, hogy a z o l á h n y e l v 
s z l á v e l e m e i n e k f o r r á s á t i s u g y a n o l y a n , h a n e m 
é p e n u g y a n a z az ó s z l o v é n - f a j t a n y e l v a l k o t t a , m i 
n ő b ő l a m a g y a r n y e l v é v a l ó k ; p e d i g e n n e k t e r ü l e t e 
n e m l e h e t e t t m á s , m i n t az A i d u n a v i d é k e . » 

így elérkeztünk volna végre, egy gyakran ugyancsak göröngyös 
úton, «a Dnjeper és Duna közt» fekvő Etelközből arra a vidékre, a hol a 
(bolgár) szlávok az oláhok nyelvére gyakorolták volna első nagy befolyá
sukat, «az Alduna vidéké»-re. Hogy ezen az egész területen ószlovén-
fajta nyelvet beszéltek volna, azt M. a bizanczi íróknál található! v0yyXoq 
(ószl. q,glb) és Ouyypot szókból következteti, nem törődve azzal, hogy az 
orrhangzók a IX. században valószínűleg az orosz nyelvben is megvoltak 
még és hogy a bizanczi följegyzések milyen forrásból származtak. Azután 
a hatodik századbeli JORDAN^S-Í és PROKOPiosz-t kérdi meg, hogy a k i 1 e n-
c z e d i k században milyen szláv törzs lakhatott a Dnjeper és a Duna 
közt! A titokzatos Uglicok is szívesen segítenének M.-nak bebizonyítani 
azt, hogy a Dnjeper és a Duna közt ószlovén-fajta nyelvet beszéltek, de 
mit tehetnek szegények, mikor a tudósok azt hiszik róluk, hogy bizony 
oroszok voltak (1. GTROT i. h. 276. s k. 1.). Hogy az erdélyi bolgárokba 
vetett hite milyen csalfa volt, azt a szerző maga is átlátta ós értekezésé
nek német kiadásában a rájuk vonatkozó részt törölte. Szóval, minden
ből, a mit fölhozott, csak egy dolog áll, ámbár zavaros és nagyobbára 
hibás előadásából ez korántsem tűnik ki valami tisztán, az t. i., hogy az 
oláh nyelvbe került szláv szók ép úgy bolgár nyelvjárásból valók, mint a 
magyar nyelvbe kerültek. Ha valakinek kedve és bátorsága van ebből azt 
következtetni, hogy a magyarokat Etelközben első sorban nem orosz szlá
vok, hanem a mai értelemben vett bolgár szlávok vették körül, ám legyen, 
de ez ellen azután nehéz tudományos okokkal küzdeni. A ki nem látja 
át, hogy a bolgár nyelv két egymástól jó távolra eső ponton hathatott 
egyrészt az oláhok, másrészt pedig a magyarok nyelvére, az mindenek 
előtt nem ismeri a bolgárok régi történetét vagy pedig nem veszi kellően 
tekintetbe, hogy az idegen «bolgár» elem milyen korán merül el a szláv 
tengerben és hogy ott, a hol hivatalosan «bolgárok* szerepelnek, a veze
tők lehetnek ugyan még igazi bolgárok, a tömeg azonban mindenütt 
szláv, olyan szláv, a mely «ószlovén-fajta» nyelven beszél. Minthogy M., 
a mint látni fogjuk, egyebek közt MARCZALi-ra is hivatkozik véleményé
nek támogatására, azzal végzem ezt a fejezetet, hogy azt az álláspontot 
tüntetem föl, a melyet MARCZALI ebben a kérdésben elfoglal. Nála ezeket 
olvassuk: 
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«A bolgárok 827-ben felhajóztak a Dráván és egy időre elfoglalták 
egész déli Pannoniát. De uralmuk nem volt tartós. Ugy látszik, Zimony 
vidékén kívül a többi ismét frank uralom alá tér vissza. De nincs semmi 
okunk kétségbe vonni, hogy Belgrád és Zimony felől kiterjedt uralmuk 
a keleti Magyarország déli részére is . . . Már 863-ban volt szó arról, 
hogy NÉMET LAJOS «a keletről jövő bolgárok segítségével* meg fogja 
támadni BASznsziÁv-ot. Midőn ARNTJLF király 892-ben hadra kel Szva-
topluk ellen, követeket küld LAODOMIR bolgár királyhoz, «ajándékokkal, 
a régi béke megerősítése végett, és azt kivánta tőle, ne engedje meg a 
morváknak a só vételét birodalmából)). Mind a két adat bizonyítja, hogy 
a bolgár uralom összeért a morvával, ós azt is, hogy az, mint emettől 
keletre fekvő, átért az alföldre.* (A magyar nemzet története I. 90. s k.). 
. . . «a IX. század vége felé a bolgár urak nyelvben és szokásban már 
majdnem beleolvadtak a szlávságba, és a külön bolgár nemzetiség a X. 
században a Balkán félszigeten egészen megszünt». (U. o. 95. 1.) 

A mondottak után és a még később kifejtendők mellett, remény
iem, a szakemberek nem fognak annak különös súlyt tulajdonítani, hogy 
MUNKÁCSI előtt«érthetetlen az a könnyedség, melylyel hazai nyelvészeink a 
szláv-magyar jövevényszók honfoglalás előtti, illetőleg más, mint pannóniai 
eredetének még lehetőségét is elvetették)) (15.1.). A mi pedig azt a leczkét 
illeti, hogy «Efféle kérdések megítélésében sohasem czélszerű pusztán 
ama szűk látókörrel megelégednünk, melyet számunkra a nyelvi tények 
kizárólagosan egyoldalú s hozzá gyakran nem egészen beható vizsgálata 
nyújthat», könnyű volna tíz hasonló leczkével felelni, de az ügy azzal 
semmit sem nyerne és mondanivalóm amúgy is még elég van. 

Mindjárt a következő pontra is van észrevételem, a hol M. azt 
mondja: 

«Több mint fél százada, hogy tudtommal először SCHAFARIK ez 
irányban nyilatkozott. «A magyarok — mondja őSlawische Alterthümer 
(1844) czímű nagybecsű művének I I . kötetében (235.1.) — szláv sza
vaik nagy tömegének jelentékeny részét már ő s i h a z á j u k b a n , 
n e m p e d i g P a n n o n i á b a n sajátították e l . « . . . «Ezen magyarba 
behatolt szavak — mondja még mindig l SAFAÍÍÍK — részben a déli dunai 
szlávok, részben az északkeleti, nagy vagy-orosz szlávok nyelvének 
bélyegét viseli magán.» (M.-nál 16. 1.) 

Hát az igaz, hogy 1837 óta, mert ekkor jelent megS. munkájának 
eredeti cseh kiadása, több mint fél század telt el és azóta sok minden
félét dolgoztak és írtak e téren, a miről M.-nak sejtelme sincs, de S.-nak 
magának nem kellett annyi idő, hogy alaposan megváltoztassa említett 
nézetét, a mint ezt az 1858-ban megjelent Über den Ursprung und die 
Heimath des Glagolitismus czímtí értekezésének 31. lapján olvashatjuk: 

«Über die Sprache der Pannoniéi" zu KOCBL'B Zeit können wir uns 
theils aus den dürftigen Überbleibseln von Eigennamen, theils aus den 
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in die ungarische Sprache aufgenommenen Wörtern, theils aus der Ana-
logie der Sprache der karantanischen Aufsátze eine Idee bilden . . . 
b) Dass ihr die bulgarisehe Verwandlung der postjotierten d und t nicht 
unbekannt war, vgl. Pestb Stadt Pest, d. i. wörtlich Ofen, welcher Name 
an der Schwesterstadt haften blieb, magy. rozsda, wogegen megye und 
vármegye nur scheinbar stimmt, da auch mesgye vorkommt.» 

Ezzel kapcsolatban S. a következő lapon ezt mondja: 

«Denn wenn wir auch die nördliche und nordwestliche Gránze 
des bulgarischen Dialects für jené Zeit nicht ganz genau bestimmen 
können, so liegt es doch in der Natúr der Sache, dass sie die Donau am 
Einflusse der Drau, dann bei Pesth und Waitzen erreichte.» 

Az itt lakott szlávok nyelvéből magyarázza azután az angyal, 
evangyeliom, gyeenna szókban hangzó gy-t i s : 

«Unstreitig ist dies — mondja — eine Erbschaft nach den aus 
diesen Gebieten gewichenen Slawen.» 

No de ezt csak mellesleg akartam fölemlíteni, tény az, hogy S. 
valamikor, anno 1837-ben, ott állt, a hol M. ma, nincs is kifogásom az 
ellen, hogy M. hivatkozik rá, csak teljesen idézte volna az illető helyet. 
S. ugyanis minden magyar szó után oda teszi a szláv szót, M. azonban 
jónak látja ezt már az 5-ik szótól kezdve elhagyni, pedig csak a hozzá
tett szláv szó adhat útmutatást, hogy e szók közül melyeket tart S. orosz 
eredetüeknek. Ha megnézzük a helyet S. művében, hát az tűnik ki, hogy 
S. a kalász és a berek szókat tartja oroszoknak. M. tudván, hogy a kalász 
szó csak is klas alakból magyarázható, a melyet az ószlovén, bolgár, 
horv.-szerb, szlovén, cseh nyelven találunk, de orosz kolos-bó\ nem, hogy 
továbbá a berek szó szláv eredete egyáltalában kétes, orosz volta meg 
épenséggel be nem bizonyítható, egyszerűen elhallgatja azt a nem egészen 
közömbös körülményt, hogy S. ugyan beszél orosz hatásról, de nem tudja 
azt bebizonyítani. 

SAFARÍK után M. GROT-ra hivatkozik, de elhallgatja, hogy ez a tudós 
ebben a kérdésben nagyjában épen ellenkező véleményt vall, mint ő maga, 
hogy GROT azt tanítja, hogy a magyarokat az új hazában jóformán csak 
is szlávok vették körül. 

«Ebből a felsorolásból — mondja GROT a 314. 1. — látható, hogy 
kevés kivétellel a magyarok közvetlen szomszédjai minden oldalról szlá
vok voltak.» 

Nem tudom tehát, mi joggal állíthatja M., hogy «GROT is többször 
hangoztatja e nézetet*, már mint azt a nézetet, a melyet M. vall. GROT, 
igaz, a szláv hatás első kezdetét már a régi hazában keresi, de itt is 
mindig kizárólag o r o s z hatásról szól. Ez abból is kitűnik, a mit szer
zőnk GROT-ból idéz, de még inkább egész munkájából. 
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«Itt, Oroszország déli mezőin, — mondja G-ROT — biborban-szülo-
tett KONSTANTIN Lebediájában ismerkedtek meg legelőször a magyarok 
azzal a népfajjal, melytől nekik később [értsd: mai hazánkban] az állami 
és házi élet, a szokások és nyelv terén annyi sajátságot átvenni sorsul 
jutott. Egyik-másik ezen szláv vonásokból bizonyára már az orosz szlá-
vokkal való érintkezés korszakában jutott hozzájuk a Don és Dnjeper 
között és később Etelközben. Ezen legelső szláv befolyás, ellentétben a 
kazárral, kizárólag a benső, a házi és családi élet s a mindennapos viszo
nyok körére vonatkozott, a m e l y ú t o n h a t á s s a l k e l l e t t 
l e n n i e m á r a k k o r b i z o n y o s f o k b a n a n y e l v r e is» 
(1. MuNKÁcsi-nál 16. s k. 1.). 

Ebben az óvatos általánosságban nincs semmi kifogásom ez állítás 
ellen, hiszen magam is egy helyt arról, hogy a magyar nyelvbe a hon
foglalás előtt kerülhettek orosz szók, úgy nyilatkoztam: «ki tagadná, 
hogy ez elég valószínűnek látszik», igaz, kénytelen voltam mindjárt 
hozzá tenni: «de eddig biztos, meg nem dönthető bizonyítékot nem 
találtak, a melynek segítségével oda jutottunk volna, hogy másról mint 
csupa általános valószínűségről beszélhetnénk.» (NyK. 26 : 329). 

TAGÁNYI tanúságtételét mellőzöm, mert kapcsolatban áll a székely 
kérdéssel. Következik MARCZALI, a ki különben a magyarok bejövetele 
idejében nagyjában szlávnak képzeli az ország lakosságát, de mégis 
lehetségesnek tart egy régibb szláv hatást is, ámbár erről elég színtelenül 
nyilatkozik. «Ott (azaz Etelközben), mondja, közvetlen közelükben vol
tak a k i s o r o s z o k , k i k n e k n y e l v e a m a g y a r r a s z i n t é n 
n e m m a r a d t h a t á s n é l k ü l . » MARCZALI ezzel még jóval bonyo
lultabbá teszi a kérdést, mert vagy be kellene bizonyítani, hogy a kis
orosz nyelv jellemző sajátságai (pl. h < g, helyett i < é helyett) mind 
később keletkeztek, vagy mind jobban elhalaványul utolsó reményünk is, 
hogy valaha az orosz nyelvnek csak némileg nevezetesebb hatását ki 
fogjuk mutathatni, annyira nem találjuk meg a magyar nyelvbe régebben 
fölvett szláv szókban épen a kisorosz nyelvnek egyetlen egy vonását sem, 

Erre SoBOLBvsKu-re történik hivatkozás, a ki azt tartja, hogy a 
magyarok az st, zsd (ét, zd)-s szókat — pest, mostoha, rozsda (a mesgye 
szót kifelejtette) — «valószínűleg a bolgároktól vették át, a kik valaha 
jóval északibb helyen laktak mint most, t. i. a mai románok lakóhelyein». 
En épen SOBOLEVSKIJ ellen hoztam föl Pest városának a nevét, a melyet a 
magyarok alig hoztak magukkal, hanem valószínűleg itt találtak, a mely 
föltevés a bolgár uralom kiterjedésével egészen jól összevág (1. A szláv 
szók 6. s k. 1.). 

Végre, a jegyzetben, JAGic-ra hivatkozik M. (a német kiadásban*) 
ki is írja az illető helyet), a ki hasonló véleményt nyilvánított az st, zd-a 

*) Die Donauldnder I. évf. 1899. 338. i. 
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szók átvételéről, mint SOBOLÉVSKIJ. Én már A szláv szók a magyar nyelv
ben czímű értekezésemben (13. 1.) foglalkoztam ezzel a helylyel és, azt 
hiszem, kimutattam ott, hogy nincs semmi okunk a lencse, szerencse szó 
és az olasz eredetű láncsa miatt olyan föltevéshez folyamodnunk, milyen
hez JAGIC folyamodik. 

Ezzel befejezi M. az első részt, a melyben csak általánosságban 
akarta kimutatni, hogy a magyarok az új hazában nem vehették föl a 
szláv szók nagy tömegét, mert hiányzott ehhez minden föltétel, hiány
zott mindenek előtt az ő meggyőződése szerint a szláv lakosság, míg a 
régi hazában minden a legszebb rendben van, még az sem baj, hogy ott 
inkább orosz hatást várnánk és nem bolgárt, illetőleg ószlevénfélét, mert 
ha M. úgy akarja, azüglicok nagy törzsére könnyű ráfogni, hogy bolgárul 
beszólt, hiszen oly édes keveset tudunk róla, mondom, minden a leg
szebb rendben van, és kiváncsian térhetünk át a második részre, a mely
ben M. a részletekbe bocsátkozik és egyenesen rámutat több olyan szóra, 
a melyben ő neki sikerült keleti typust fölfedezni. 
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