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Szarvas Gábor olyan korszakban élt és dolgozott, amelyben a 
német nyelvnek a magyar nyelvre való hatása még meglehetősen 
erőteljes volt. A forradalom és a szabadságharc bukása után a ma-
gyar nyelv ismét háttérbe szorult a némettel szemben, elvesztette 
azokat a pozícióit, amelyeket a XIX. sz. első felében szerzett. A 
politikai elnyomást a magyar nyelv is alaposan megsínylette. Űjabb-
nál újabb német szavak és németes kifejezések árasztották el a 
hivatalok, a sajtó, a tudomány, sőt a szépirodalom nyelvét is. 

A nyelvromlás megfékezése céljából többen is nyelvújító tevé-
kenységbe kezdtek, ezzel szerették volna biztosítani a nyelvnek a 
németesítő törekvések elleni védelmét. Főleg a természettudományok 
szókészletéből igyekeztek kiiktatni az idegen szavakat, mesterséges 
és többnyire mesterkélt magyar szavakkal helyettesítve őket. Azok 
a tudósok, akik rászánták magukat tudományterületük terminológiá-
jának magyarrá tételére, általában járatlanok voltak a nyelvészet-
ben, nem vették figyelembe a nyelv fejlődésének törvényeit, a ma-
gyar nyelv sajátságait, és gyakran bizony hibásan alkotott szava-
kat hoztak létre. 

Az ú j neológia szócsinálmányait, különösen pedig túlzásait a 
közvélemény nem fogadta valami nagy lelkesedéssel. Hamarosan 
kibontotta zászlaját az ú j ortológia tábora is. A Magyar Nyelvőr 
megindulásával kíméletlen harc kezdődött a korcs szavak ellen. 
Sajátos módon éppen az ú j ortológia vezérét, Szarvas Gábort vádol-
ták egyesek purizmussal (munkássága alatt és utókorában is), de a 
vád alaptalan. A napnál is világosabb, hogy inkább ellenfelei, az 
ú j neológusok voltak puristák, ők küzdöttek az idegen szavak ellen. 
Velük szemben Szarvas Gábor az idegenszerűségeket, az idegen 
mintára használt szerkezeteket és fordulatokat hibáztatta, nem az 
idegen szavakat. Számos idegen eredetű szavunknak, jövevénysza-
vunknak igyekezett levezetni etimológiáját, sőt még olyan szavak-
ról is kimutatta idegen eredetüket, amelyeket mindenki tősgyökeres 
magyarnak tartott. A nyelvújítás magyar elemekből álló, de korcs 
és gyakran mulatságos hangzású szavaival szemben néha egy-egy 
jól funkcionáló meghonosodott idegen szónak fogta pártját . 
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Kortársainak egy része túlhajtottnak és feleslegesnek tar t ja „az 
idegen szavak utáni hajszát", attól tartanak, hogy Szarvasék kivet-
kőztetik mivoltából a magyar nyelvet, majd mindegyik szavunkra 
rábizonyítván, hogy más nyelvből ered. Szarvas csodálkozik azon, 
hogy éppen a művelt emberek viszolyognak a jövevényszavak fel-
kutatásától, pedig minden nemzet művelődéstörténetében fontos 
szerepet töltenek be a vendégszók, némelyikük szinte forrás-értékű-
nek tekinthető. Nincsen semmi szégyenletes abban, hogy őseink 
hajdan meglehetősen műveletlenek voltak — fejlődésüknek hasonló 
fokán más (ma igen művelt) népek sem lehettek különb helyzetben. 
Szarvas Gábor elítéli azokat, akik a tudományban is hazafiaskod-
nak, szívük szavának hódolnak, ahelyett, hogy tárgyilagosan viszo-
nyulnának a dolgokhoz. „A tudományban — vallja Szarvas — az 
igazságnak nyílt kimondása nem szabad, hanem kötelesség."1 A 
tudományos igazság felderítésében egyedül az értelem és az oksze-
rűség vezethet bennünket. 

Annak bizonyságát, hogy a jövevényszavak kutatását szigorúan 
tudományos alapon kívánja végezni, már a Nyelvőr második évfo-
lyamában megadta A magyar nyelvbeli idegen szók című tanulmá-
nyában. Ebben többek között felhívja a figyelmet arra, hogy őseink, 
mielőtt Európába jöttek volna, főleg vadászatból és halászatból éltek, 
alacsony volt a műveltségük. Ezért arra kényszerültek, hogy számos 
dolognak a nevét, a dolog megismerésével együtt, átvegyék a mű-
veltebb népektől. 

A magyar nyelvbeli idegen szók felismerésére Szarvas a követ-
kező kritériumokat állapítja meg: 1. az idegen szavak zöme tárgyi 
szó (a földművelés, az ipar, a kereskedelem, a művelődés, a tudo-
mány, valamint a politikai és vallási intézmények körébe tartozó); 
2. ha egy magyar szónak hasonló az alakja és a jelentése is, mint 
valamely idegen nyelvben, akkor jogos a következtetés arra, hogy 
kölcsönzésről van szó; 3. a magyarban levő szó kölcsönzött, ha édes 
ellentétben áll a magyar nyelv hangtörvényeivel (két mássalhang-
zóval kezdődik, nincs meg benne a magánhangzós harmónia stb.); 
4. ha a szónak valamelyik eleme (töve vagy képzője) nem jelent 
semmit a magyarban, bizonyára idegen eredetű; 5. ha a szó több 
indoeurópai nyelvben is eredetinek számít; 6. ha olyan indoeurópai 
nyelvemlékben is előfordul, amely a magyarságnak ideköltözése 
előtt is megvolt; 7. ha a szó olyan tárgyat vagy cselekvést jelöl, 
amellyel népünknek akkoriban szükségképpen élnie kellett, de a 
korabeli nyelvemlékekben nem fordul elő; 8. ha a szó rokonnyel-
veinkben is jövevény; 9. ha a szónak idegen a képzője és a tő sem 
magyarázható a magyarból. Szarvas szerint a magyar nyelvre nézve 
az a nyelv tekinthető a kölcsönzött szó tulajdonosának, amelytől a 
közvetlen kölcsönzés történt2. 

1 Nyr. 8:23. 
2 Nyr. 2:488—490. 
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Borovszky Samunak Német kölcsönszók c. munkájáról írott 
bírálatában az alábbi elvek tiszteletben tartását követeli meg: 1. az 
eredetinek tekintett idegen szó és magyar képmása alaki és jelen-
tésbeli tekintetben meg kell, hogy egyezzen egymással; 2. az átadó 
és az átvevő nép közt egy bizonyos ideig fenn kell, hogy álljon 
kölcsönös érintkezés; 3. a szó eredeztetésekor nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a művelődéstörténeti mozzanatokat.3 

Szarvas különös érdeklődést tanúsít a német jövevényszavak 
iránt. Szerinte ,,a sokféle hatás közül, amelyeknek nyelvünk viszon-
tagságos életének hosszú idején ki volt téve, kétségtelenül legerő-
sebb, legmélyrehatóbb az a hatás, a melyet nyelvünkre a német 
gyakorolt". Ez a hatás már a kereszténység felvételével kezdetét 
vette. Ezt bizonyítják a németből magyarázható keresztneveink 
(Imre, Gizella, István, József, Péter, Pál stb.), valamint legrégibb 
nyelvemlékeinknek efféle szavai: herceg, polgár, sáfár, gyilok, ke-
hely, érc, köböl, font, fáklya, címer, példa, perem, tarsoly, céh, 
frigy, farsang, kastély, major, gádor stb.4 

Balassa József szerint semmi alapja sincs annak, hogy a magya-
rok a németektől nyerték kultúrájukat, hiszen a magyarban harmad-
annyi német eredetű szó sincs, mint szláv. Sőt még ezek között 
is elenyésző azoknak a száma, amelyek az egész magyar nyelvte-
rületen el vannak terjedve. Szarvas ezt cáfolni igyekszik, mondván, 
hogy legalább annyi német jövevényszavunk van, mint szláv. Az 
igaz, hogy a mesterségszók a köznyelvben általában nem ter jedtek 
el, de nem azért, mert idegenek, hanem azért, mert egy-egy foglal-
kozáshoz, szakmához kötődnek. Emmiatt azonban nem lenne szabad 
kihagynunk őket a magyar nyelv szavai közül. Az eredeti magyar 
szavak közt is vannak olyanok, amelyeket a magyar nyelvben be-
szélők zöme nem ismer, pl. kisafa, marokvas, bókony stb. Ezek is 
szakszavak, többnyire csak szakemberek élnek velük.5 

Szarvas korában az idegen eredetű szókincsnek a nemzetitől 
való különválasztását már megkezdte a nyelvtudomány, de a szó-
jegyzéknek egyike sem bizonyult teljesnek (még a magyar nyelv-
beli szláv elemekkel foglalkozó Miklosicé sem). A német kölcsön-
szók lajstroma töredékszerű volta és módszertelensége miatt „messze 
mögötte marad a többieknek". Szarvas „egy tudományos alapon 
nyugvó etimologikus szótárt" kíván a nemzet kezébe adni; ennek 
egyik nagy részmunkálata lenne a német kölcsönszók felkutatása.6 

A német jövevényszavak közül azok a legérdekesebbek, ame-
lyek már régen nyelvünkbe kerültek. Ez idő alatt nagy változáson 
mentek keresztül, olyan magyaros hangzásúak lettek, hogy még 
csak gyanítani sem igen lehet idegen, kivált német származásukat. 

3 Nyr. 23:518—521. 
1 Nyr. 14:169. 
6 Nyr. 14:193., 195. 
6 Nyr. 14:195—196 
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Aligha gondolhatná valaki, hogy német eredetű pl. a csődör, a 
fogoly, a foglár, a mente, a kalap, a cinkos, a rét, a bükköny, a 
zsákmány, a csűr, a bitang, a zománc, a zamat stb. 

Ilyen szó a boglár is. Költőink szerint az ősmagyarok kalpag-
jának, ménjének egészen közönséges ékessége volt a boglár. Pedig 
ez eredetileg latin szó (bucca), mi a németből vettük át. Vámbéry 
a török—magyar rokonság bizonyítékai közé sorolja a boglárt (tör. 
bag = szalag, bag'la = köt). Persze a magyar boglár és a török 
bag'la olyan formán egyeznek — mondja Szarvas Gábor —, mint 
a latin carus és a magyar káros, a német schar és a magyar sár, 
tehát sehogy. Az eredetileg pofát jelentő latin bucca szó előbb a 
buccula, majd a buccularius alakot vette fel. Ez utóbbi került át a 
franciába bouclier alakban. A francia szóból származott a német 
buckler, a magyar boglárnak az elődje. A német szó a magyarban 
a következő hangváltozásokon ment keresztül: u — o, ck — g, er 
— ár. A kezdő szótagbeli zártabb u-nak nyíltabb o-ra való válto-
zása egészen közönséges jelenség (pl. kuhnja — konyha, duchan — 
dohány, punkt — pont, pfund — font, lump — lomp(os) stb.). A 
ck — g eltérés csak látszólagos, mert a boglár nem az irodalmi 
buckler, hanem a nyelvjárási buggler alakra vezethető vissza. Az 
utolsó szótag mély hangja rendesen megfelel a német magas hang-
nak, mint pl. tűbe — tuba, lampe — lámpa, kachel — kályha, fac-
kel — fáklya stb. Az utolsó szótag magánhangzójának hosszúsága 
eredeti, megvolt magában a németben is (középfelnémet buckelaer), 
ugyanúgy, mint a schaffaere — sáfár, burgör — polgár, fogelaer — 
foglár stb.7 

Szarvas Gábor számos német szónak az etimológiáját fejtet te 
meg, ezeket a szófejtéseket főleg a Nyelvőr hasábjain jelentette meg. 
Mesterien látta meg a szóalakok közötti összefüggéseket, szelleme-
sen, olvasmányosan írta meg etimológiai tárgyú cikkeit. Többször 
tévedett ugyan, sok etimológiája elavult már, de rendszerint jó 
úton járt. A bitang szót például egy felnémet beutungból származ-
tatta.8 Rubínyi Mózes megkérdőjelezi Szarvas etimológiáját, mond-
ván, hogy a szókezdő b helyén p-t várnánk, és magára a beutung 
alakra nincs is adatunk. Szarvas mégis jó helyre tapintott, mert a 
szó, az ú jabb kutatások szerint, tényleg középfelnémet eredetű; a 
biutunge (zsákmány) szóra vezethető vissza. Nemcsak a magyar 
bitang származik a biutungból, hanem a cseh bitünk és a román 
bitong is. 

Szarvas Gábor nem erőltette etimológiáját, ha nem volt hozzá 
elég bizonyító adata. Például a „gyermeket vagy felnőttet vesszővel 
jól megver" jelentésű abafinál székely tájszót csak föltételesen 
származtatta a német abfinnen igéből: „Bár az alaki egyezés semmi 
kifogás alá nem eshetik [. . .] , bár a Fione 'Pflock:czövek'értelem-
ben is szerepel [ . . .] , bár a néimet abfinnen jelentése is, amelyben 

7 Vő. Nyr. 14:196—199. 
8 Vö. Nyr. 11:150. és 16:294. 
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a jól megverés, meglapítás' a fő momentum, eléggé egyező (v.ö. 
eldorongol, elvasvilláz sat.), mind a mellett részint a két szónak 
mind a két nyelvben való ritka használata, részint a támogató pél-
dák teljes hiánya miatt az egybeállítás számára a hihetőségnél töb-
bet nem követelhetünk".9 

A német és a magyar szóalakok egyeztetésében nagy fontossá-
got tulajdonít annak, hogy a magyar szót középfelnémet, újfelné-
met, tájnyelvi, irodalmi német stb. alakkal vet jük-e össze. Vizoly 
Zakariásnak például felrója, hogy többször újfelnémet alakot egyez-
tet a magyar szóval középfelnémet helyett (a kasznárt a köstner-
ből, nem pedig a kastnaerből eredezteti), vagy pedig ú jabb irodalmi 
alakot tájnyelvi helyett (az epert az erper helyett az erdbeere-ből, 
a fuvar t a fuor helyett a fuhr-ból, a pántot a pánt helyett a band 
szóból, a srófot a schrauf helyett a schraube-ból stb.).10 Borovskyt 
is elmarasztalja hasonló okok miatt. A sonka szónál például feltün-
teti az ófelnémet, a középfelnémet, a köz-olasz, a modenai, a velen-
cei, a milánói olasz, az ófríz, az újfríz, az északi fríz és az alnémet 
alakokat, csak éppen a bajor-osztrák tájnyelvit nem (schonks), 
amelyből a magyar sonka közvetlenül származik. „Az eggy családba 
tartozó nyelvek s dialektusok alakjainak előszámlálása — mondja 
Szarvas némi iróniával — ebben az esetben tehát nem egyéb hatásra 
számított díszítésnél, egészen fölös cicoma azon az eggyen kívül 
[ . . .] , a melyen a nyelvünkben megtelepedett szó alapszik."11 

Szarvas Gábor mintegy kétezerre teszi német jövevényszavaink 
számát, és sajnálattal állapítja meg, hogy egy-egy szerző alig pár 
százat gyűjtött egybe belőlük. Sajnos, ezek sem mind jók: „A mi 
eddigelé nálunk a más népektől nyelvünkbe átkerült vendégszók 
egybegyűjtésének s összéállításának érdekében történt, az ered-
ménnyel részben meg lehetünk elégedve; részben mondom, mert e 
gyűjtemények legtöbbje még mindig nem teljes és kiegészítésre 
szorul, másrészt pedig az eggyes sorozatokban fordulnak elegendő 
számmal oly szavak is elő, amelyeket ha a kritika rostájába vetve 
megrázogatunk, kihullanak belőle."12 

Fenti megállapítása saját gyűjteményére is vonatkoztatható. Ez 
már csak halála után jelent meg. Hagyatékában találtak egy néhány 
száz cédulából és egy szótárszerű jegyzékből álló anyagot. A jegy-
zékben Szarvas nem jelölte meg, melyik szó vagy szóalak német 
jövevény. Melich János, akinek éppen Szarvas halálának évében 
jelent meg folytatásokban a Nyelvőrben Német vendégszók című 
értekezése, vállalkozott arra a feladatra, hogy Szarvas gyűj temé-
nyét jegyzetekkel lássa el, és közzétegye. Néhány szóról kiderítette, 
hogy más eredetű; erre valószínűleg maga Szarvas is rájöt t volna, 

9 Nyr. 2:491. 
10 Nyr. 14:318—319. 
11 Nyr. 23:519. 
12 Nyr. 23:515. 
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ha feldolgozhatta volna az anyagot. „Szarvasnak a Nyelvőrben 
elszórt cikkeiből, fejtegetéseiből sokkal több német jövevényt lehetne 
összeállítani" — írja Melich.13 

Azóta nagyot lendült a német jövevényszók kutatása. Sokat 
foglalkozott a magyar nyelv német eredetű szavaival Melich János. 
Mollay Károly, Horváth Mária, Petz Gedeon és Gudrun Kobila-
rov-Götze. Külön említést érdemel Melich Jánosnak Melyik nyelv-
járásból valók a magyar nyelv régi német jövevény szavai?14 c. mun-
kája, Mollay Károlynak Német—magyar nyelvi érintkezések a XVI. 
sz. végéig*'1 c. akadémiai értekezése, Horváth Máriának A XVII. 
sz-i német jövevényszavakról10 írott műve, Gudrun Kobilarov-Götzé-
nek Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Gemeinsprache11 c. 
nagyszabású gyűjteménye, valamint A magyar nyelv történeti-eti-
mológiai szótára.16 

Szarvas Gábor jelentősége a német jövevényszók kutatásának 
szempontjából kevésbé etimológiáiban van (noha számos időtállónak 
bizonyult közülük), mint inkább abban, hogy felismerte német jöve-
vényszavaink művelődéstörténeti jelentőségét, és hogy felhívta rá juk 
a kutatók figyelmét. 

I R O D A L O M 

— Szarvas Gábor: A magyar nyelvbeli idegen szók, Nyr. 2:486—493. 
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— Balassa József: A Magyar Nyelvőr története, Bp., 1941. 
— Rubínyi Mózes A százhúszéves Szarvas Gábor, Nyr. 76., 2—3. sz. 
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Gemeinsprache, Wiesbaden, 1972., Societas Uralo-Altaica 

R E Z I M E 

GÁBOR SARVAS I NEMACKE POSUBENICE 

U vremenu kada je Gábor Sarvas ziveo i radio, uticaj nemaőkog jezika 
na madarski bio je dosta vélik. On se borio protiv germanizma, ali ne i 
protiv reci nemaőkog porekla. Na stranicama svog casopisa „Magyar Nyelvőr" 

13 Nyr. 26:16. 
14 Bp., 1900. 
15 Bp., 1982. 
16 Bp., 1978. 
17 Wiesbaden, 1972. 
lb Bp., 1967., 1973., 1979. 
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objavio je od raznih autora niz etimologija reči za koje se smatralo da su 
posuđenice iz nemačkog. I sam je bio majstor etimoloških istraživanja. Do-
kazao je, među ostalima, da su nemačkog porekla neke reči koje su do tada 
tretirane kao prastare i čisto mađarske. 

U svojim radovima dao je teorijsku osnovu za određivanje posuđenica 
u mađarskom jeziku i sastavio je prilično obiman spisak reči nemačkog 
porekla. Kritički je analizirao rad svojih savremenika (Vizoly i Borovszky) 
koji su proučavali nemačke posuđenice dosta nespretno i subjektivno. On 
zahteva objektivan pristup, jedinstvene kriterije i usaglašenost etimologija 
sa kulturno-istorijskim okolnostima. 

GÁBOR SZARVAS AND GERMAN LOAN-WORDS 

At the time of Szarvas's activity, the influence of German on Hunga-
rian was still considerable. Although Szarvas battled against Germanisms, 
ne was not opposed to words of German origin. In his journal, Magyar 
Nyelvőr, he published etymological lists of words, from a variety of sources, 
which were considered to be loan-words from German. He himself was an 
expert in etymological research and he proved, amongst other things, that 
certain words which had been considered as ancient and pure Hungarian 
were in fact words of German origin. 

In his works, he elaborated a theoretical basis for determining loan-
-words in Hungarian, and he compiled a fairly exhaustive list of words of 
German origin. He also analysed critically the work of his contemporaries 
(Vizoly and Borovszky) who had studied German loan words in a somewhat 
inept and subjective fashion. Szarvas demanded an objective approach, 
involving consistent criteria and inter-relatedness between etymology and 
the cultural-historical background. 

7 




