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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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