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SZLÁVSÁG A MAGYAR KERESZTÉNY
TERMINOLÓGIÁBAN.
Bevezetés.
Mielőtt a tisztán nyelvészeti kérdések vitatásába bocsátko
zom, röviden össze akarom foglalni, a mit történetíróink a magya
rok keresztény hitre térítéséről szólnak. E történeti háttér nyelvé
szeti fejtegéseimnek kezdettől fogva olyan alapot fog adni, melyre
majd a nem nyelvész is szívesen rááll, addig is, míg lassanként a
nyelvből vett argumentumok kényszerítő ereje talán ráveszi, hogy
helyesnek ismerje el az irányt, a melyben kutatásaim haladnak.
A régi magyar állam a Dunán túl, a nyugati államok szom
szédságában fejlődött monarchiává, ott találjuk az első király és az
első érsek székhelyét, ott vették föl a keresztény hitet a magyarok.
A távol eső Byzánczból kiinduló térítgetésnek alig maradt nyoma,
de nyugatról több ízben jöttek lelkes térítők, míg végre is Gejza és
sz. István hatalmas karja egyengette a térítés útját. Gejza uralko
dásának kezdetén a német Wolfgang járt egy ideig Magyarorszá
gon, hogy a magyarokat megtérítse, de a ravasz passaui püspök,
Pilgrim, a ki érsekségre vágyódván maga akart a magyarok téríté
sével érdemeket szerezni, kivitte, hogy Wolfgang 972-ben regensburgi püspök lett — így vége szakadt Wolfgang működésének
országunkban, még mielőtt sikere lehetett volna. Pilgrim maga
legalább állandó sikert nem aratott; ez kitűnik már abból is,hogy
a magyarok, a mint egy 985-ben kelt III. Ottó császárhoz intézett
levelében maga írja, földúlták birtokait és mindenkorra véget vetet
tek térítő kísérleteinek.
NYBLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII.
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Idáig nem találunk semmi összefüggést az egymást követő
kísérletekben, melyek a magyaroknak keresztény hitre való megté
rítését czélozták. Az első kísérlet, a melyről vajmi keveset tudunk,
keletről indul; a második a nyugati egyházból indulván ki az
előbbivel természetes ellentétben áll; Pilgrim nem jó szemmel
nézte Wolfgang művét és mihelyt lehetett, útját vágta; Pilgrimet
magát, illetőleg papjait kikergették az országból és újra megsza
kadt a fonal.
Egészen új, egyöntetű törekvéssel találkoznak Gejza uralko
dásának utolsó éveiben ós sz. István idejében. E törekvés központ
ját folytonosan az említett fejedelmek maguk képezik, a kik poli
tikai tekintetekből következetesen ós vaskézzel vezetik a térítést,
mely hivatva van Magyarországot a művelt európai államok sorába
emelni. De ha ezeknek, kivált sz. Istvánnak kell a főérdemet tulaj
donítani e szellemi forradalom ügyes vezetésében, bizonyosan
nyomban rá a C s e h o r s z á g b ó l jött férfiakról kell megemlékez
nünk, kiknek kiváló részük volt a magyarok térítésében. Első sor
ban illik szent Adalbertet, «a magyarok apostolát)) említenünk.
Adalbert, azelőtt Vojtech, előkelő cseh családból származott, és
Thietmar első prágai püspök halála után 982-ben ennek utódja
lett. Forrásainkból nem tűnik ki, hányszor és mely években járt
Magyarországon, és mikor keresztelte meg Gejza fejedelmet meg
Vojk fiát, a ki a keresztségben az István nevet kapta. Sőt a kül
földi írók egyáltalában tagadják, hogy szent Adalbert keresztelte
Gejzát és sz. Istvánt, és ha a hazai forrásoknak adunk is hitelt,
minden esetre jogosnak tartom a kétlést, mert Bruno, a ki két
ízben is megírta Adalbert életét, a ki maga is járt Magyarorszá
gon, még pedig 1007-ben, •— tehát olyan időben, mikor megemlé
kezni arról, hogy Adalbert keresztelte az első magyar királyt, nagy
dicsőségére szolgált volna annak a férfiúnak, a kinek viszontagsá
gait Bruno oly lelkesen jegyezgette — Bruno, a ki a legjobb for
rásból meríthetett, hiszen Badlával, Adalbert legbensőbb barátjá
val, sokat beszélgetett a boldogult szent férfiúról, — mondom
jogosnak tartom a kótlést, mert a querfurti Bruno egy szóval sem
említi, hogy Adalbert Gejzát vagy sz. Istvánt megkeresztelte volna.
Bruno két ízben emlékszik meg Adalbert viszonyáról Magyar
országhoz, elmondja, hogy majd követeit küldte oda, majd maga
ment oda, de nem tulajdonít neki nagy érdemeket a magyarok
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térítésében. 1 ) Vagy Bruno, a ki rosszabbnak mondja a Magyar
országon talált kereszténységet a pogányságnál,2) talán nem látott
abban semmi dicsőséget, hogy Adalbert sz. Istvánt megkeresztelte
és azért hallgat erről a ránk nézve természetesen annyira érdekes
tényről ?
Szent Adalbert soha hosszabb ideig nem tartózkodott Ma
gyarországon, rá inkább csak a kezdeményezés érdeme és a fejedelmi
család megkeresztelése vetnek rendkivűli fényt. A kit ez a fény
meg nem vakít, sokkal nagyobb érdemet fog egy másik cseh pap
nak tulajdonítani, Eadlának, a ki A s z t r i k (Anasztáz) név alatt
mint Magyarország első érseke ismeretes. Nekem e helyen lehetet
len hosszabb vitába bocsátkoznom; annyi fontos és érdekes kér
dés játszik itt össze, annyi tudományos harcznak az emlékét idézi
föl az Asztrik név, hogy teljesen le kellene térnem az utamról, ha
csak némileg is bele akarnék ereszkedni a fölsorolandó adatok
hiteleségének megvitatásába. Utalok tehát azokra a művekre, a me
lyek legújabban ezzel a tárgygyal foglalkoztak,3) és követem nagy
jában Knauz Nándor idevágó kitűnő értekezését,4) természetesen
kiindulva mindig magukból a forrásokból. Eadla szent Adalberttel
gyermek kora óta szoros barátságban élt, együtt járt vele a magdeburgi iskolába és válságos napokban tanácsával támogatta;
Adalbert pedig idősebb barátjához még akkor is, mikor az élet
vihara elválasztotta őket, gyermeki szeretettel ragaszkodott és

*) Bruno Vita s. Adalberti c. 16. Non tacendum, quod iuxta positis
Ungariis nunc nuncios suos misit, nunc se ipsum obtulit, quibus et ex*rore
sno parum mutatis wnbram christianitatis
impressit.
2
) C. 23 . . . . erat christianitas coepta, sed inmiscebatur cum paganismo polluta religio, et coepit deterior esse barbarismo languidus et tepidus ehristianismus.
3
) Szabó Károly A magyar vezérek kora Pest, 1869. 434 és k.
lapokon.
Mátyás Flórián Asztrik Anasztáz Budán 1869.
Horváth Mihály A kereszténység első százada Magyarországon Buda
pest, 1878. 8 6 - 9 5 . és 190—228. lapig.
Fejérpataky László. A pannonhalmi apátság alapító oklevele Buda
pest, 1878.
M. Florianus (Mátyás Flórián) Fontes domestici I. Quinque Ecclesiis
1881.
*) Monumenta eeclesiae Strigoniensis I. Strigonii 1874. 1—43. 1.
21*
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kérve kérte, hagyja el Magyarországot és jöjjön ő hozzá. De Eadla
nem mehetett el hazánkból, nem is akart elmenni x ) nyilván mert
szükség volt itt reá. Eadla egy ideig a Prága közelében fekvő brevnovi benczés klastrom apátja volt, mint ilyen jött szerzeteseivel
együtt Magyarországba, mikor Adalbert személyes ellenségei a
szigorú püspök testvéreit megölték, rokonait és barátjait minden
felé üldözték. 2) Ezen szerzetesek számára kezdte Gejza a pan
nonhalmi sz. Márton monostorát építtetni, melynek első apátja
Eadla lett. Kétséget ugyan nem szenved, nem is vonták két
ségbe, hogy nálunk több cseh pap működött ebben az időben, de a
rendelkezésünkre álló forrásokból nem lehet határozottan kiolvasni,
hányan jöttek Eadlával Magyarországba, azt sem, csehek voltak-e
mindnyájan, vagy legalább nagyobb részök ? Mert a bfevnovi klas
trom első tizenkét szerzetesét sz. Adalbert a r ó m a i klastromokból hozta magával. Hogy ezek közt akadhatott cseh is, hogy szent
Adalbert legszívesebben földiket választott, ha ugyan talált, hogy
végre még nem lévén Csehországban klastrom, Eómába is vetőd
hetett cseh barát, azt föltennünk ugyan szabad, de valóban biztos
adatot nem sikerült találnom, mely e tizenkét első szerzetes nem
zetiségére vallana, vagy sejtetné velünk, hogy a klastrom alapítása
óta elmúlt két rövéd évben mennyiben sikerült a cseh eredetű
apátnak cseh papokat maga köré gyűjteni. Hogy Eadla kísérőivel
együtt kiváló szerepet játszott akkor tájt, mikor a térítés nagy
munkája az egész országban folyt, kiviláglik abból, hogy sz. István
őt a legnagyobb bizalommal halmozza el és érdemei fejében első
— esztergomi — érseknek szemeli ki. Knauz Nándor szép érteke
zését azzal fejezi be, hogy ha valakinek van érdeme a magyarok
keresztény hitre térítése körül, hát sz. István után Asztriknak
x

) Bruno vita s. Ad. c. 23. Ipse autem venire non potuit, et ut homo

noluit.
2
) Lehetetlen azt hinnünk, hogy Badla m á r előbb, j ö t t volna végkép
Magyarországba. Bruno a 21-ik f. végén apróra elbeszéli az eseményeket,
Badlát pedig ott látjuk a szorongatott testvérek körében : «Sancti viri fratres quatuor, strenui bello et nescii cedere loco, dum de quo dixi, Badla
clerJcus consilium dedit, p a r u m valentia a r m a dimiserunt etc. Nem értem,
miért tartja Horváth Mihály (i. h. 89. 1.) valószínűnek, hogy Badla m á r
előbb hagyta volna el hazáját és monostorát. Különben a 221. 1. m á r ő is
úgy adja elő a dolgot, a mint Bruno szerint szükséges előadnunk,

SZLÁVSÁG A M. KEKESZTÉNY TERMINOLÓGIÁBAN.

325

azazKadlának van.1) Hasonló módon nyilatkozik több helyen Hor
váth Mihály.2)
Hadd álljon itt még egy pár szó a forrásokról, a melyek alap
ján Knauz Nándor, Szabó Károly, Horváth Mihály és mások úgy
adják elő a dolgot, a mint röviden összeállítottam. Mátyás Fló
riánt, a kinek ide vágó megjegyzései első helyen érdemelnek meg
említést, nem nevezhettem a többiekkel egy sorban, mert csak azt
vitatja, hogy Asztrik-Anasztáz első — esztergomi — érsek volt,
de a Eadla nevet meg sem említi, tehát nem is nyilatkozik arról,
hogy egynek tartja-e Asztrik-Anasztázzal vagy nem.
Abban, hogy Asztrik-Anasztáz pannonhalmi és nem pécsváradi apát volt, a mint a pécsváradi apátságnak állítólag 1015-ben
kelt alapítólevele szerint hinni lehetne, a történetírók színe java
jobbára egyetért, •— Pauler Gyula állítására nemsokára rátérek.
A pannonhalmi apátság 1001-ből való alapítólevele, ha hiteles —
pedig, hogy hiteles, azt Horváth Mihályon és Szabó Károlyon
kivűl valamennyi számba jövő tudós állítja, a kik e kérdésről újab
ban írtak — kétséget nem hagyhat fönn az iránt, hogy az első
pannonhalmi apát Anasztáz volt.3) Csak a ki ezt az oklevelet ko
holtnak, ellenben a pécsváradi apátság alapítólevelét hitelesnek
tartja és a chronologiával nem sokat törődik, kételkedhetik abban,
hogy Anasztáz-Asztrik volt az első pannonhalmi apát. 4 )
Sokkal fontosabb az arról támadt vita, hogy csakugyan első
érsek volt-e Asztrik-Anasztáz, vagy csak egy ideig helyettese volt
az esztergomi érseknek, külömben pedig kalocsai püspök, a ki
érseki czímmel tért vissza Esztergomból székhelyére.5) Asztrikot
*) I. h. 43. 1. Quanti apud s. Eegem nostrum Stephanum fuerit, ac
quantopere is prudentiae eius, agendique déxteritati confiderit, inde vei
maximé apparet, quod legationis romanae, in cuius prospera executione
stabilitás et independentia Regni quam maximé tunc posita erat, onus
humeris Astrici nostri imposuerit; dignior certe Adalberto et omnibus
aliis, cui, cum post s. Eegem Stepbanum omnium maximé conversioni
gentis nostrae insudaverit, titulum Apostoli Hungáriáé impertiamur.
2
) I. h. 223. 1. és más helyeken.
3
) . . consilio et consensu domni Anastasii abbatis de monasterio
sancti Martini in monte supra Pannoniam s i t o , . . .
4
) A részben nagyon is szubtilis részleteket Knauz Nándor ós Mátyás
Mórián idézett műveiben lehet találni.
8
) L. Schematismus Cleri archi-dioecesis Colocensis et Baciensis ad
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t. i., bízva Hartvikba, a legújabb ideig kalocsai püspöknek mond
ták. Knauz Nándor még 1868-ban azt egészen biztosnak tartja,
hogy Asztrik kalocsai püspök volt.1) Ugyan abban az évben jelent
meg Horváth Mihály úttörő czikke a Századok januáriusi füzeté
ben «az első esztergomi érsek» czim alatt, melyben azt vitatja,
hogy Asztrik esztergomi érsek volt, a rákövetkező évben csatlako
zott hozzá Szabó Károly a magyar vezérek kora czímű müvében, 2 )
bővebben fejtegette ugyanazt Mátyás Flórián az 1869-ki október
4-én tartott akadémiai ülésben. 3 )
A mi az egyes adatokat illeti, az ellenkező nézeten levők
sem tagadják, mert lehetetlen tagadniok, hogy Anasztáz 1007-ben
a frankfurti zsinat határozatait mint a magyarok érseke írta
alá,4) és hogy 1012-ben Asztrik részt vett a bambergi székes
egyház fölszentelésében ugyancsak mint a magyarok érseke.5)
Hozzá járul ehhez, hogy regensburgi Arnold, a ki 1028—30 körül
volt Magyarországon, megint csak Anasztáz érseket ismer. 6 )
A szent Istvánról szóló nagyobb legenda Asztrikot első eszter
gomi érseknek nevezi.7) De Hartvik maga is ezt bizonyítja, noha
épen az ő tekintélyét követve állították a legutolsó ideig, hogy
Asztrik-Anasztáz kalocsai püspök volt. A ki valaha látta a legré
gibb Hartvik-kéziratot, a frankfurti, most pesti codexet, saját szeannum Christi 1879. V I I — X X X I X (Astricus sedi suae Colocensi servatus
seripsit Dr. Július Városy).
1
) Ebben az évben jelent meg Lányi Károly magyar egyháztörténel
mének 3-ik füzete, melyben Knauz ebbeli megjegyzése a 311.lapon*) alatt
található.
2
) 434. ]. 2-ik jegyz.
3
) Asztrik-Anasztáz első esztergomi érsek Buda, 1869.
4
) Pertz Monum. Scriptores IV 796. Anastasius Ungrorum arclnepiscopus interfui et ss. (subseripsi).
5
) Pertz SS. XVII. 636. Altare ante cryptam consecravit Aschericus
Ungarorum Archiepiseopus.
6
) Pertz SS. IV, 547. de S. E m m e r a m m o . Tum cursu prosperato
tertia die advehebat Pannóniáé solo. Qua me Anastasius archiepiseopus
ceteris suscepit humanius et affatur familiarius.
7
,
) Legenda maior §. 8. provincias in X. partitus est episcopatus
strigoniensem eam metropolim et magistram, per consensum et subseriptionem romane sedis apostoliéi ceterarum főre constituens cui iam dictum
uenerabilem asericum abbatem pontificalis dignitatis infula decoratum electione canonica prefecit.
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mével győződhetett meg arról, hogy abban eredetileg betűről
betűre ugyan az állt, a mit a sz. István nagyobb legendája e tárgyra
vonatkozólag mond, s hogy csak későbbi interpoláczió hamisította
meg e helyet.1) Összevág ezzel, a mit a varsói codexben olvasunk:
«Praesul Strigoniensis ecclesise Astricus nomine ad papám pervenit.» §.8. E szerint bele sem ereszkedem abba a kérdésbe, plagiator,
interpolator volt-e Hartvik, hiszen Marczali Henrik, ki Hartvikot
mondja a két sz. Istvánról szóló legenda forrásának, nem megfor
dítva, szintén elismeri, hogy a kalocsai vonatkozás interpolatio. 2 )
Az épen idézett forrásokban, a mint látható, fölváltva hol
Anasztáz, hol Asztrik névvel találkozunk, noha abban nem kétel
kedhetünk, hogy mindig egy és ugyanarról a személyről van szó.
Anasztázt és Asztrikot azonosnak kell tartanunk, Hartvikban ez az
azonosság egyenesen ki is van mondva.3) Minthogy sokan ezt az
Asztrik-Anasztázt egynek hiszik Radlával, egy ember három név
alatt szerepelne. Talán ez vitt arra a kísérletre, hogy az Asztrik
és Anasztáz nevet egy névnek mutassák ki. Nem sikerült kipuha
tolnom, ki tette az első kísérletet, milyen bizonyítékokat hozott
föl állítása mellett, képes volt-e egyáltalában a szükséges nyel
vészeti kritériumok megitélésére. A hol csak találkoztam ezzel
az állítással, mindenütt csak puszta állítást találtam, az argu
mentumokat sejteni sem lehet. Giesebrecht Vilmos azt mondja,

*) Az előbbi jegyzet Titolsó szavai: <.<nconstitue.ns cui iam dictum
prefecityi
a pesti Hartvik-kéziratban is megvoltak, tisztán kivehető e
helyen a vakarás és a fakó sárga téntától annyira elütő fényes fekete javí
tás Hconstituit Predictunij
wero» és «prefecit» helyett
<isublimauit»,
mely noha az -it rag rövidítő jellel van pótolva, csak úgy fért a p~fecit
helyébe, hogy nagyon összeszorultak a betűk, erre következik egy a mar
góra utasító jel, a melyen ugyan az a fényes, kirívó fekete írás azt teszi

hozzá «eí colocensi episcopatui

prefecit.* §. 8.

2

) A magyar történet kútfői az Árpádok korában Budapest, 1880
16—23. 1. A 22-ik lapon ekkép foglalja össze ítéletét: «így legendánk
genealógiája következőkép alakúi m e g :
Hartvik legendája
Nagy legenda
Kis legenda
Interpolálva a kalocsai vonatkozással a 12 sz. vége felé.» Különben
e kérdésekben főforrásnak tekintendő M. Florianus Fontes Domestici I .
3
) §. 9. eundem ascricum presulem, qui alio nomine anastasius dictus est, ad limina sanctorum apostolorum misit.
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hogy Anastasius á l l í t ó l a g csak a cseh AskrikQ) fordítása.1)
A magyar történetírók, úgy mint Szabó Károly, Knauz Nándor,
Horváth Mihály és mások, ellenkezőleg azt állítják, hogy a cse
hek a latin Anastasiusból csináltak Asztrikot.2) Forrást egyikök
sem idéz,8) egyikök sem árulja el, milyen cseh szóra gondolt,
vagy milyen eddig ismeretlen cseh hangváltozást fedezett föl.
Bármennyire sajnálom is, hogy nem ismerve a bizonyítékokat
ítéletet kell mondanom, határozottan ki kell jelentenem, hogy
nem látok módot arra, hogy az Asztrik vagy Aszkrik nevet az
Anasztáz cseh változatának tekinthessük. Föltűnő mindenesetre
az is, hogy a cseh írók sem tudnak ilyesmiről, sőt a nagy cseh
encyclopsediában Eadla alatt egyenesen azt olvassuk, hogy EadlaAnasztáz a m a g y a r o k n á l Asztrik név alatt ismeretes,4) Akár
hogy magyarázzuk tehát azt, hogy egy embernek három neve is
volt, háromnak kell azt vennünk mindaddig, míg valaki be nem

*) Geschichte der deutsclien Kaiserzeit P Braunschweig 1863. 740. 1.*)
E r wird auch Anastasius genannt, was nur die Uebersetzung des böhniischen Namens sein soll.
2
) Szabó Károly A magyar vezérek kora 380. 1. «Ezek számára
alapította 993-ban Boleszláv a brewnowi benedekrendi monostort, melynek
első apátjává Adalbert kedvelt hívét Badlát tette, ki ekkor vette föl az
Anastasius, szlávúl Asztrik nevet, melyen később hazánkban szerepelt.*
F . Knauz Monurn. e. Str. I, 25. «Radlam, qui Anastasii nunc nomen"
suscepit, quod idiomate Sclavorum in Astricum m u t a t u m esfc.»
Horváth Mihály a kereszténység e. sz. 221. 1. «Ez alkalommal vette
föl az Anastasius szerzetesi nevet, melyet aztán a csehek Asztrikra változ
tattak.)) Horváth e helyen, m i n t más helyeken is, maga magának ellent
mond, a 82. 1. t. i. azt m o n d t a : «a cseh Badlát, ki utóbb Asztrik és Anas
tasius, bérmálási
ós szerzetesi nevén . . . »
Halbik Cziprián a pannonh. sz. b. r. névtára 1880-iki évre XIX. 1.
« . . .. Badlát állította, ki ekkor vette föl a szerzetesi Anasztáz nevet,
melyet a csehek nyelvökhöz idomítva «Asztrik»-ra változtattak.))
3
) Knauz az i. h. a 2-ik jegyzetben ugyan idézi Dubraviust ós Dudikot, de ez másra vonatkozik, azután következik Szabó Károly m á r idézett
helyére való hivatkozás, ezt pedig forrásnak n e m tekinthetjük, mert Szabó
is csak állít és nem bizonyít. A mi tehát Knauznál az említett jegy
zetben «Male ergo*
bekezdéssel következik, m á r az «ergo»-nál
fogva
helytelen.
4
) Dr. Fr. Bieger Slovník Naucny « . . . v. Uhrích, kdez ho také
jmenovali Astrikus.»
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bizonyítja, hogy Asztrik csak az Anasztáznak cseh mása; a puszta
állítással be nem érjük.
De különben is másod rendű kérdés az, hogyan felelnek meg
egymásnak illetőleg milyen viszonyban állanak egymáshoz az
Asztrik és az Anasztáz név, a személyazonosság amúgy is bizo
nyos. Fontosabb kérdés, egy-e Asztrik-Anasztázzal a Eadla néven
említett személy. Erre pedig forrásaink egyenesen nem felelnek,
sehol sem találunk azonosítást sem Eadla és Anasztáz, sem Eadla
és Asztrik között. De igen is lehet hozzávetések útján ahhoz az
eredményhez jutni, hogy Eadla sem más személy. Hogy ezeket a
hozzávetéseket bővebben ki nem fejtették, valamennyi említett
írónak hibául róható föl, Knauz Nándor is csak úgy átsurran e fontos
kérdésen és önálló fejtegetések helyébe hivatkozást tesz másokra, a
kik ugyan azt állítják. Meg fogom magam a jelek összeállítását ki
sérteni, melyek arra látszanak mutatni, hogy Eadlát kell az AsztrikAnasztáz nevű személyben keresnünk. Eadla szoros, benső barát
ságban él Adalberttel; Eadla jelen volt, mikor Adalbert testvéreit
megölték; Eadla ezután végkép Magyarországon telepedett le és
Adalbert semmikóp sem bírhatja rá, hogy hazánkat elhagyva őhozzá
jöjjön. Bruno, a ki mindezeket elmondja nekünk, azt mondja az
utolsó pontnál, nem mehetett el Magyarországról, de nem is akart
elmenni. Nézzük, tudnak-e valamit hazai forrásaink Eadláról ? Egy
szóval sem említik, pedig okunk van föltenni, hogy kiváló szerepet
játszott, hogy tehát csak más név alatt lappang. A bejött idegen
papok közt a sz. Istvánról szóló legenda Asztrik apátot említi kü
lönösen, mint a ki tanítványaival együtt jött országunkba. 1 ) Ha
ebben Eadlát keressük, nem nehéz megérteni, miért jött hazánkba
és mit jelent az, hogy tanítványaival együtt jött. Szent Adalbert
különös kívánatára Boleszláv Bfevnovban az első csehországi ko
lostort alapította, az első szerzeteseket Adalbert magával hozta
római kolostorokból és bizonyosan rajta volt a kolostor apátját is
kiszemelni. Választása alig eshetett másra mint arra a férfiúra, kit
jobban tisztelt, jobban szeretett, mint akár kit, régi nevelőjére
*) Legenda maior §. 7. abbates et monacbi nicbil proprium habere
cupientes. sed sub tam religiosissimi principis patrocmio regulariter uiuere
desiderauerunt. inter quos uite religiosus ascricus páter curii suis diseipulis
adnenit.
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Radlára, a ki egyszersmind cseh létére alkalmasabb volt erre az
állásra, mint egy külföldi. Ha forrásainkban azt találjuk, hogy az
első bíevnovi apát neve Anasztáz volt, könnyen találunk átmene
tet a legendában említett Asztrikra, a ki tanítványaival együtt Ma
gyarországba jött. Ha Radla volt a bíevnovi kolostor apátja,
természetesnek tartjuk, hogy nem maradt, nem maradhatott Cseh
országban a történtek után, természetesnek találjuk, hogy szerze
teseivel hazánkba jön, s hogy itt tisztelettel fogadják — ascricus
cum suis honorifice succeptus, mondja a legenda — hiszen Adal
berttel már azelőtt is járt Magyarországon. Sőt ha nem Radlát
keressük Asztrikban, nehéz lesz megmondani, honnét jött az az
apát szerzeteseivel együtt; mert a legenda ugyan Könnyen elbánik
az indító okkal, azt mondja, hogy a papok nem vágyván semmire
sem csak azt a dicsőséget keresték, hogy sz. István birodalmában
élhessenek, és mindenfelől jöttek az országba; de az élet végre is
nem legenda, ok nélkül apát és szerzetes társai akkor sem hagyták
el kolostorukat, hogy világnak menjenek.
De térjünk át más pontra. Az Asztrik név előfordul Brúnó
nál is egy helyen és a kik Radlát egynek mondják Asztrik-Anasztázzal, ezt a helyet egyenesen Eadlára vonatkoztatják : Asztrik he
vesen összeszólalkozik püspökével Adalberttel, elhagyja, azonban
nyomban megbánja szíve mélyéből hirtelen fölindulásában elköve
tett tettét. 1 ) Ez jól illik Radla és Adalbert viszonyához, Radlának
1

) c. 17. Alia hóra furibundo animo Aschericus clericus suus contra
sanctum virum arguendo, inerepando, cum multa inutilia loqueretur ultra
limitem rationis proterva contentione progressus, quasi quem amplius
videre nollet, magna amaritudine dirimit. Arrepto itinere tota die ipse, et
cum eo suus homo equitavit. Errare ceperunt, ut quam notam habebat
sicut m a n u m viam invenire non valens, ex pena cognovisset quam grave
peccatum contendendo contra episcopum deliquit. et ad vesperum noctis
casso laboré reversus in urbem, quicquid ira dictante propter humanitatem
deliquit penitere coram deo totó corde cepit.
Kuauz Nándor ezt a helyet Surius kiadásából közli: e «codice hodie
incognitoi), pedig akkor (1874-ben) m á r ismeretes volt a kön'gswarti kéz
irat, melyben e hely m e g v a n : Bielowski Monumenta Poloniae historica
czímű kitűnő művének I-sö részében, mely 1861-ben látott világot, ezt
követi, a Fontes rerum bohemicarum czímű gyűjtemény I-ső részében,
mely 1872-ben jelent meg, szintén a szövegben magában található e hely,
nem csak a jegyzetben, mint Pertznól.
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inkább volt joga mint másnak keményebb szóval illetni a határo
zottan excentrikus Adalbertet, a kit mégis annyira szeretett, hogy
halála után szemrehányást tesz magának, hogy miért nem követte
fáradalmáé tövises útjain.1) Giesebrecht Vilmos mégis azt találta,
hogy Radla a Bruno írta Adalbert életrajzában sokkal határozot
tabb alak, miLtsem hogy a «clericus quidam» alatt Eadlát volna
szabad keresnünk. 2 ) Már pedig ez a forrás meghamisítása, mert
clericus quiddm-m\
szó sincs Brúnónál, hanem igens Achericus
clericus SUlis (Surius kiadásában eius)-ről. Hogy e helyen Bruno
Radlát, ha ugyan Radlát szabad Asztrikban látni, clericus suus-mikr
nem _pajx<s-nak nevezi, mint máskor, 8 ) az magyarázatát talán a
hely tartalmában találja: szembe van állítva a clericus az episcopussal; hogy föltűnjék, mennyire megfeledkezett e szolgálati vi
szonyról Badla. A papas kifejezés gyengítette volna itt a hatást,
hiszen a volt nevelőnek, gondolhatná az olvasó, joga van korholni
régi tanítványát. Sőt ebből magyarázhatjuk talán azt i«, hogy csak.
e helyen használja Bruno az Asztrik nevet Radla helyett — ter
mészetesen mindig föltéve, hogy a két név egy embert illet —-:
mint clericus-nak
Badlának a neve Anasztáz vagy Asztrik. Nem
is láttak Giesebrecht állításában akadályt, hogy ezentúl is azono
sítsák Asztrikot Radlával; Rüdinger Miksa meg is mondja, miért
nem. 4 ) Giesebrecht említett művének harmadik kiadásában újra
ismétli állítását és most már kétségtelennek tartja a dolgot, mert
x

) Bruno vita s. Ad. c. 23. Ipse autem venire non potuit et ut h o m o
n o l u i t ; ut enim kodie audis eum dicentem, quem nunc, sicut sitiens
aquam frigidam, totis visceribus flagrat et amat, ardua scandentem t u n e
semper fugiebat.
2
) Geschiclite der deutsclien Kaiserzeit I 3 8 4 2 ; «Radla spielt in
Brunos Biographie eine viel zu bestimmte Rolle, als dass er unter dem
clericus quidam verstanden sein könnte.»
3
) Radla ugyan még egy másik helyen is clericusnaik van m o n d v a
(Bruno c. 21.), de nem Adalberttel szemben.
*) Oesterreichische Geschichte I, 389. 1. 2. jegyz. «Ich kann Giese
brecht (Kaisergeschichte I, 801.) nicht beistimmen, wenn derselbe Astrik
u n d Radla für zwei Personen haltén w i l l ; eben der Zusatz in Brunonis
vita S. Adalb. c. 17., welcher erzáhlt, wie ausfallend und wegwerfend —•
quasi quem amplius videre nollet — sich der Astericus
clericus gegen
Adalbert benahm, lásst ein Pietátsverháltniss zwischen einem dankbaren
Schüler und einem mürrischen Lehrer ex-kennen.»
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az időközben föltalált Passió Adalbertiből véleménye szerint kitű
nik, hogy Asztrik csak később jött Magyarországba. 1 ) Én magam
is azt hiszem, hogy a fönt említett hozzávetések, ha jogosak is>
végre is csak hozzávetések, hogy nem tények, a melyekben kétel
kedni éppenséggel nem volna szabad. Szabad bizony és e kételke
désnek jogosultsága magában a források hiányosságában gyökere
zik, de nem mernék a fölhozott kombinácziók megdöntésére a
Passió Adalbertire hivatkozni, a mint Giesebrecht Vilmos nyomán
Pauler Gyula is tette, noha hibának is tartom, hogy Knauz Nán
dor, Horváth Mihály és mások e forrást meg sem említik; hibás
nak már azért is, mert e hallgatásukat úgy magyarázhatná valaki,
hogy nem tudtak a belőle merített argumentumra megfelelni. Pau
ler Gyula az egész kérdést csak mellesleg érintette egy alkalommal
és fölhítta a figyelmet arra a «nagyon is valószínű, sőt Giesebrechttel szólva (i. h. 852. 1.) a Passió Sancti Adalbertinek föltalá
lása óta bizonyos körülmény»-re, «hogy Eadla-Anasztasz és Asztrik Anasztasz két különböző személy». Pauler ezután hivatkozva a
Passióra elmondja, hogy Asztrik elkísérte Adalbertet Lengyel
országba «a meseritzi kolostor apátjává lett «postea archiepiscopus ad Sobotin consecratus est», végre Magyarországba jön és
megalapítja a pécsváradi monostort.*)2) Giesebrecht és Wattenbach a Passió szerkesztését még vakmivel az 1000-ik év elé
teszik. A forrás tehát rendkívül fontos volna e szerint, és a mi sz.
Adalbert kínszenvedését illeti, csakugyan főforrásnak tekintik.
Nézzük, mit mond Asztrikról! Saxonica tellure — így kezdő
dik a 3-ik f. — in breui récédens, in Poloniam regionem cursum
direxit, et ad mestr's locurn diuertens, coenobium ibi construxit,
monachosque quamplures congregans Aschricumque abbatem eos
ad regendum constituit, qui postea archiepiscopus ad Sobottin con
secratus est. Giesebrecht a különálló s jelt az előbbi rövidítő jelre
végződő szóhoz veszi ós kihozza a Mestris szót, melyről azt állítja,

x
) 852. 1. ((Büdinger a. ez. O. 389. hat dagegen Einsprache erhoben,
doch ist die Sache jetzt durch die Passió Adalberti wohl als entschieden
anzusehen. Dórt erscheint námlich im J a h r n 997 Askrik als Abt des Klosters Meseritz — zu einer Zeit, wo Radla nach Brunonis Vita Adalberti c*
23. bereits in Ungarn verweilte.»
2
) Századok 1879. Szent István és alkotmánya 109. 1. 3. jegyz.
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hogy ez pózeni Meseritz. Arra nem fektetek súlyt, hogy a mai Meseritzet a régi források tudtommal soha sem írják Mestris-nek.1)
De igenis súlyt kell arra fektetni, hogy senki sem tud róla, hogy
Adalbert alapította a hires meseritzi apátságot és hogy annak első
apátja Asztrik lett volna.2) Bajos is hinni, hogy Adalbert in ambulando idegen országban kolostort alapított és megfosztván magát
egy hű kísérőjétől — maradt volna még mindössze kettő — azt ekolostor apátjává tette volna. De hogy halmozzuk a képtelensége
ket, föl kell tennünk, hogy ez az új apát nem sokára megunta
dicsőségét és nem is egyedül, hanem éppenséggel «cum suis discipulis», a mint a sz. Istvánról szóló legenda mondja, Pózén legke
letibb határáról vagy száz mérföldnyire eljön Magyarországba.
A másik tudósításon — «qui postea archiepiscopus ad Sobottin
consecratus est» — Pauler Gyula nagyon is könnyeden átcsúszik^
pedig érdekes volna tudni, hogyan magyarázza ezt a sajátságos
helyet ebben a forrásban, melynek oly feltétlen hitelt ad. Én azt
hiszem, annyi első pillanatra világos, hogy itt helytelen másolás
következtében elromlott és azért biztosan ki nem betűzhető szö
veggel van dolgunk. Bielowski Ágost sem nyilatkozik a rejtélyes
«archiepiscopus ad Sobottin»-ió\, a (cmestrs)) titkát meg kisérti fej
teni, helyesen-e, az itt másodrendű kérdés.3) De annyi bizonyos,.

*) L. Baudouin de Courtenay o drevne-poljskorn jazyké Lipcse, 1870*
a szótár 24. lapján: ad abbaciam, quae JVEezerici dicitur ca 1012. Ez az
adat áll az időre nézve legközelebb, azonkivűl következő alakokat találunk:
Mezyriecze (ca 1120), Myedzyrzecze
(ca 1200); Meserecz 1215, in
districtw
Meserecensi 1256, Miedzirzecz
(1259), Mesericz (1260), Masirices
1261,
Mesireehe (1267). Safarik Pál sem ismer s-re végződő alakot, az összegyűj
tött művei (Sebrané Spisy) I I . kötetében 606. 1. idézett alakok csak annyi
ban térnek el, hogy a c helyett gyakran t-t találunk, a mi alig nevezhető
eltérésnek, minthogy tudjuk, hogy a X I I I , századtól fogva c és í gyakran
alig külömböztethető meg egymástól, hogy tehát a t helyébe bátran c-t
tehetünk.
2
) L. A. Bielowski i. h. XXII, L, 2. jegyz. Ugyanott a 152. és 153.
1. között levő I I , táblán található a mestr hasonmása. V. ö. H . Zeissberg
Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters Leipzig, 1873. 19 —22. L
3
) Monumenta Pol. hist. I. k. X X I I . 1. 2. jegyz. A mestr' szót a
montis elferdítésének tartja, a rákövetkező s-ben, melyben legegyszerűbb
lett volna a sancti szót keresni, hiszen s a sanctus-naik rendes rövidítése,
f-et keres — a kéziratban hosszú s (f) áll — és Hartvikra hivatkozva
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hogy bátorság kell ahhoz, hogy olyan zavaros forrásra hivatkozva,
mint a milyen e tekintetben a Passió s. Adalberti, akarjuk a
nehéz kérdést eldönteni.
Befejezem végre az első magyar érsekről szóló részt.
Érzem annak visszásságát, hogy nyelvész létemre kénytelen vol
tam hírneves történetíróknak egyben másban ellentmondani. De
a magyarok térítéséről értekezvén, méltatlan eljárásnak tartot
tam volna, ha csak egyszerűen referálok és az ellentétes állí
tásokat egymás mellé állítom ilyen alapvető kérdésben. Pedig
a mi az eredményt illeti, bátran tehettem volna, mert akár igaz,
a mit Knauz Nándor, Horváth Mihály, Szabó Károly állítanak,
hogy Eadla Anasztáz Asztrik egy személy, akár az, a mit Pauler
Gyula mond, hogy Radla-Anasztáz különböztetendő Asztrik-Anasztáztól, az a belőle levonandó következtetésekre nézve mindegy.
Vagy egy vagy két cseh ember — sőt három, ha valaki Radlát
nem akarja sem Anasztázzal, sem Asztrikkal azonosítani, a mi na
gyon is képzelhető •— játszik kiváló szerepet a magyarok térítésé
nél, vele vagy velők eljöttek tanítványai is, a kik részben megint
csak csehek lehettek. Tehát a történetírás határozottan arra az
eredményre jutott, hogy a cseheknek kiváló részök volt a nagy
munkában, mely akkor sz. István vezetése alatt hazánkban folyt.
Emlegették már mások a politikai tekinteteket, melyek szent
Istvánra nézve a cseh térítőket kedvesebbekké tették, mint a német
papokat, kik mindenfelé a kereszténységgel együtt a német csá
szár világi hatalmát is terjesztették. De máskülömben is jobb
talajra találtak a cseh térítők, mint előttük a németek. Hiszen
azon a helyen, hol működésöket kezdték, hajdanában szláv állam
volt. Az ott talált szlovénektől a magyarok már régebben sok szót
vettek át nyelvükbe, a mit Miklosich Ferencz,1) és utána Hunfalvy
Pál, 2 ) úgy magyaráznak, hogy a szlovének egészen elmagyarosodmontis ferrei-t olvas. Fölteszi tehát, hogy a Passió írója Magyarországot,
Lengyelországgal összetéveszti és azt abból magyarázza, hogy Gejza özvegye
Adelhaid a lengyel Boleszláv nagynénje uralkodott akkor Magyarországon,
a m i n t ezt B r u n o (i. h. 23. f.) is említi.
x
) Die slavischen Elemente im Magyarischen. Denkschriften der Ak.
phil. hist. Cl. Wien, 1871, 5. 1.
2
) Magyarország ethnographiája Budapest, 1876. 272. 1.: «A Dunán
túli szlovének a magyarokkal egyesültek s el is enyésztek közöttök, azaz
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tak. Ezen vegyűlés következtében jutott a magyar nyelvbe annyi
szláv szó, mely koránt sem jelölt mindig a magyarok előtt új
fogalmat, hanem nem egyszer a magyar szó mellé, sőt fölé is he
lyezkedett. De akár kedvező volt a talaj a cseh térítőkre nézve,
akár nem, tény az, hogy kiváló részök volt a magyarok keresztény
hitre térítésében; tény az is, hogy a történetírók ezt már régen
fölismerték és világos szavakkal hirdették. Miklosieh állítása tehát
nem igazolt, mintha a történetírás hallgatott volna az érdemekről,
melyeket a szlávok a magyarok térítése körül szereztek.1) Még
csak Giesebrecht Vilmos határozott kijelentésére utalok, hogy a cse
heknek fő érdemük volt a magyarok közt elterjedő kereszténység
megalapításában. 2 )
Nézzük most már, mit következtethet a nyelvész abból, hogy
a történetíró kutatásai szerint a csehek első szerepet játszottak a
elmagyarosodtak, mint Miklosieh mondja, s mint a valóság is m u t a t j a ;
mert a hol a szlovének laktak volt, ott most magyar a lakosság, a később
beköltözött németek kivételével.))
Megjegyzem e helyen, hogy Hunfalvy Pál téved, ha azt hiszi, hogy
Miklosieh vagy akár melyik más számba jövő szlavista a szlovén szón a
régi időben karantán szlávot ért (Hunfalvy Pál az idézett lapon azt
m o n d j a : «A karantán szlávokat vagy szlovéneket a Dunán túli részen
vagyis a régi Pannoniában, Privina és Koczel herezegsógében, találtuk))).
A ki figyelemmel kiséri Miklosieh és a többi szlavisták fejtegetéseit, tudja,
hogy a régi időben a szlovén törzs keletre egészen a fekete tengerig terjed,
hogy a bolgárokkal összvegyűlt és mai nap bolgároknak hitt szlávok is
eredetileg szlovének, hogy Miklosieh ós mások, ha ó-szlovén nyelvről
beszélnek, határozott ellentétbe állítják a pannóniai szlovén nyelvet a
karintiai szlovén nyelvvel. L. Miklosieh Altslovenische Formenlehre in Paradigmen Wien, 1874. VII. ós k. 1.
*) Die christliehe Terminologie der slavisehen Sprachen Wien, 1875.
9. 1. «Ich werde manchmal selbst darüber hinaus einen Blick auf jené
Völker werfen, auf derén Christianisirung die slavisehen Völker einen Einfluss geübt habén, der von der geschriebenen Geschichte nicht beachtet,
von der gesprochenen u m so lauter verkündet w i r d : ich denke dabei an
die Magyarén, Rumunen, die Litauer, die Letten und einige finnische
Völkerschaften.»
2
) Geschichte der deutschen Kaiserzeit 3-te Aufl. I. Braunschweig
1863. 739. és k. 1. «Obwohl er — Sz. Istvánról van szó — durch Deutsche
erweckt scheint, waren es doch nicht vorzugsweise Deutsche, welche die
römisch-katholische Kirche in seinem Reiche begründen halfen, sondern
Böhmen.»
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magyarok térítése alkalmával. Ha megfontoljuk, hány új foga
lom, milyen sajátságos gondolatkör nyílik meg egy a keresztény
hittel ismerkedő pogány ember előtt, mennyire szegény lehet az ő
nyelve mind e sajátságos fogalmak és intézmények megnevezésére,
ha azután megfigyeljük, hogy mennyire látszik meg minden nyel
ven, hogy honnét került a kereszténység az azt beszélő néphez, ha
összehasonlítjuk pl. a görög nyelv hatása alatt fejlődő gót keresz
tény terminológiát a latin nyelv nyomása alatt álló ófelnémettel,
— egészen természetesnek fogjuk találni, hogy a magyar nyelv is
fennen hirdeti azt, hogy ki térítette népünket a keresztény hitre,
hirdetné még akkor is, ha a történet valóban hallgatna róla, a
mint Miklosich állítja. E szerint tehát azt várhatnók, hogy a c s e h
nyelv hatása látszik meg a magyar nyelven, ha keresztény dol
gokról beszél. Mégis, ha jobban szemügyre veszszük a magyarnyel
ven észlelhető szláv hatást, semmi sem igazolja azt a föltevést, hogy a
cseh nyelvnek valaha ilyen hatása volt. Csak egy pár példát hozok
föl; a dolog annyira világos, hogy azon lesz majd a bizonyítás, a
ki netalán más nézeten van. A cseh nyelvben a keresztet
kri&nek híjják, a magyar keresztnek megfelelő krest szó keresztelést
jelent.1) A magyar csuklyás barát csak &raí-ból lehetett — v. ö. a
Halotti beszédben előforduló bratym barátim alakot — a cseh nyelv
ben pedig még mai nap is megvan az eredeti r végzet, melyet a
rokon nyelvekben találunk — latin fráter, német brúder stb. Brairból nem lett volna soha sem barát a magyarban; tanúság erre
más hasonló szók, melyek nyelvünkben meghonosodtak : ószlovén
vihr% magyar vihar, ószlovén koprbm. kapor, ószl. ébbrh m. csöbör,
cseber.'2) A magyar koma
szóval szemben az ószlóvenben és több
más szláv nyelvben kuwh, kum alakot találunk, a csehben csak
kmotr hallható. A magyar bérincű/tli
szó csak ószlovén bérmati
*) A cseh f rzs illetőleg assimilatio következtében rs-nek hangzik rövid
alig hallható r-rel ós csak később keletkezett jésített r-ből. Kriz körülbelül
Jcsizs-nek, ~kfest körülbelül Jcseszt-nek hangzik.
2
) Miklosich Ferencz véleménye szerint T> elhangzó u, í> elhangzó i;
tény az, hogy az előbbivel szemben a rokon nyelvekben igen gyakran rövid
u, az utóbbival szemben rövid i hangot találunk. Ezek a félhangok először
a szó végén tűntek el egészen, később a szóközepében is, h a a szó amúgy
is kiejthető volt, ha n e m teljes hangzók váltották föl. A cfc&rb szó p. o.
körülbelül csibri-nek hangzott a legrégibb időben.
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alakon alapulhat, a melyet az új szlovén és horvát bermati-ból
biztosan következtethetünk. A csehben e helyett bifmovati alakot
találunk, a melyből a magyar szót kimagyarázni teljesen lehetet
len. Hogy pedig régi ez a cseh alak, mutatja az a körülmény, hogy
a lengyel nyelvben, mely a cseh nyelv hatása alatt alkotta meg
végkép keresztény terminológiáját, ennek hasonmását találjuk a
bierzmowac szóban; a lauziczi szerb is, a ki szintén a csehektől
vett át sok egyházi kifejezést, azt mondja, hogy bjermovac. A ma
gyar veGSemye
szláv szó, a cseh nespor, több. szám: nespory
a német Vesper (latin vesperá) szónak elferdítése, a melynek régi
voltát megint bizonyítja a lengyel nieszpory, lauziczi szerb nespor,
nespory. Ide sorolhatjuk a péntek
és szombat
szókat is, mert
a hét napjainak elnevezései is a kereszténységgel együtt jöttek
hozzánk, a mint a maga helyén látni fogjuk. Ezeknél a szóknál
áthidalatlan hangtani különbséget találunk a magyar és cseh nyelv
közt; a magyar alakok a cseh pátek és sobota alakokból semmi
kép sem magyarázhatók, mert hiányzik a cseh alakokban a nasalis és hiányzott már régebben is.1) A lengyel, a mely különben
megőrizte a hangzók után az eredeti orrhangot, csak a csehből
kaphatta a sobota alakot. De ha valaki hajlandó volna is a hét
napjait elnevező szláv szók átvételét a társadalmi élet valamely
más mozzanatával összefüggésbe hozni, marad még egy szó, mely
kétségtelenül egyházi kifejezés és szintén valamint a péntek és
szombat szók, a cseh nyelvben ismeretlen nasalis hangzóra mutat,
a szerit szó. Ez csak is az ószlovén sveti>-b<S\ magyarázható,
megfoghatatlan az n, ha a cseh svat szent, svétiti szentelni szók
ból indulunk ki.
Mind ebből világos, hogy a cseh nyelvből nem kerülhettek
a szláv eredetű egyházi kifejezések a magyar nyelvbe. De hát,
hogy értsük azt az ellentétet, mely a történetírás ós a nyelvtudo
mány közt mutatkozik? A nyelvész olyan egyszerű faktorokkal
számol, ha óvatos, nem tévedhet számvetésében:. mindössze egy

x
) V. ö. Miklosicli Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen Wien, 1879. I . köt. 490. 1. 5-ik pontját és 493. 1. 3-ik pontját, a hol
arról a pár adatról szól, melyre hivatkozva némely tudós tévesen nasalis
hangzókat (g q, ejtsd körülbelül mint a franczia in és on szótagokat) akart a
régi cseh nyelvnek is tulajdonítani.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII.
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pár rövid szó összehasonlításából áll a munkája a hangtani tüne
mények és a nyelvek történetének számbavételével. Itt bonyoló
dott, egymást tarkán keresztező, gyakran egymásnak ell entmondó
tudósításokról, hamisított vagy rosszul keltezett okiratokról nincs
szó, vagy ha nagy néha mégis van, annyi a korrektivum, és leg
rosszabb esetben megmarad még mindig az appelláczió az élő
ritkán csaló nyelvhasználathoz, mely nem állhat határozott ellen
tétben egy egész sor a régi időből vett argumentummal. A nyel
vész bátran állíthatja, hogy teljes lehetetlenség, hogy a magyar
keresztény terminológia a cseh nyelv hatása alatt képződött volna.
De ha még annyira bízik ie a nyelvész eredményének megbízható
ságában, lehetetlen hitelt nem adnia a történetírónak is, a ki
százszor nehezebb úton járva, de minden ellenvetést megfontolva,
megczáfolva végre is arra a határozott meggyőződésre jutott, hogy
a csehek kiváló szerepet játszottak a magyarok keresztény hitre
való térítése idejében. Azért ha helyes úton akarunk haladni, az
ellentétet a két tudomány eredménye között ki kell egyeztetnünk;
addig, míg azt jól rosszul meg nem kisértjük, nem foghatunk a
tulajdonképeni föladatunk megoldásához. Kérdés, milyen szláv
nyelv hathatott a magyar nyelvre a keresztség fölvétele idejében,
ha a történetírók tanúvallomása szerint a c s e h e k semmikép sem
mellőzhetők, a nyelvészek pedig kénytelenek határozottan állítani,
hogy a c s e h n y e l v hatásáról szó sem lehet.
Ha szláv nép új fogalmakat terjeszt idegen nemzetnél,
ezekre szláv bélyeget is üt ós mégsem saját nyelve bélyegét, gon
dolhatunk-e másra, mint az egy időben csaknem valamennyi szláv
népnél közösen divó egyházi nyelvre, a mely egy pontról kiindulva,
a szent ige szárnyán száz meg száz mérföldnyire elterjedt. Hogy
ez mennyire hatalmaskodott az irodalomban a nép nyelvén, mu
tatja a k e l e t i egyházhoz tartozó szlávok története. Meglepő tüne
mény tárul föl szemünk előtt! A fennen dicsért és annyiszor
magasztalt nemzeti egyház szláv liturgiájával, szláv miséjével
jobban járomba hajtotta a műveltek nyelvét, mint valaha a nyu
gati egyházban a teljesen idegen latin nyelv. Az o r o s z irodalom
ban a múlt században kezd frissebb, népiesebb irány lábra kapni,
mely megszabadítja annyira a mennyire az orosz nyelvet az egy
házi szláv nyelv megölő nyűgéből. De az egyházi szláv nyelv mély
nyomokat hagyott még a nép nyelvén is, hát még a műveltekén,
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úgy annyira, hogy valóságos nyelvvegyülésről szólhatunk. A s z e r b
irodalom csak e század közepén szabadul meg egészen a régi mes
terséges nyelvtől, és azóta a fiatalság csaknem teljesen elfordul a
régibb irodalomtól, mely, igaz, kevés kivétellel semmit sem mutat
a friss, közvetlen, pezsgő életből, mely egyes újabb szerb író nyel
vében lüktet. A b o l g á r irodalomban még nem végződött a vajú
dás. — Az egyházi nyelv e nagy hatása könnyen magyarázható
abból a körülmény bő], hogy a középkorban — a szerbeknél és bol
gároknál még későbben is — az említett népeknél valamint más
európai népeknél is az írástudók papok voltak. Papok írtak na
gyobb részt megint csak papok számára, írtak pedig az egyház
nyelvén, és ha a nép nyelvéből vegyítettek is bele, nem akarva,
tudatlanságból tették: az egyik nyelven nem tudtak jól írni, a má
sikon nem akartak írni, nem volt szabad írniok, eszük ágába sem
jutott írni. így azután megcsontosodott az irodalmi nyelv tradiczionális formákban, míg végre lángeszű férfiak gyakran hihetetlen
küzdelmek közepette, mint p. o. a szerb Karadzsies Vúk, megtörték
az átkot, melyet a «nemzetin egyház az irodalomra és ezáltal az
egész népoktatásra vetett.
De ha ilyen szempontból a szláv liturgiát, az egyházi szláv
iratokat m a i n a p valóságos csapásnak tekinthetjük a keleti egy
házhoz tartozó szláv népekre nézve, mely khinai fal-félét emelt a
műveltek és a nép közé, egészen máskép ítéltek bizonyára a szláv
népek ezer évvel ezelőtt, mikor Cyrillus és Methodius egy magasz
tos nemzeti eszme szolgálatában szláv nyelvre fordították a szent
írást és egy múló pillanatig kedvező politikai viszonyok közt meg
teremtették a szláv liturgiát, mely annyira ellentétben állt a római
egyház tradiczióival, hogy a tudós Damberger a szláv liturgia meg
voltát a nagy morva birodalomban egyáltalában tagadja és képte
lenségnek nevezi annyi világos bizonyíték ellenében.1) Hogy ezek
az események, melyek Morvaországban és Pannoniában történtek,
a tőszomszéd Csehországban bizonyosan nagy hatást szültek, arra

x
) Synchronistische Geschichte der Kirche und Welt im Mittelalter.
Regensburg 1851. III. Kritik 356. és 358. 1. «Dass ein Papst . , . . einen
Canon der Messe in der slavischen Sprache gut geheissen hátte, kann nur
glauben, wer von römischem Kirchenwesen so viel wie nichts versteht».
22*
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Csehországnak egész régibb története vall, nincs tehát okunk kétel
kedni abban, hogy a hagyomány, mely Methodiusnak tulajdonítja
Bofivoj, a cseh fejedelem, megkeresztelését, legalább annyiban
igaz, hogy Methodius műve oda is elterjedt, akár Methodius sze
mélyes közbenjárásával, akár a nélkül. Sok tudós azt állítja, hogy a
szláv liturgia is elterjedt Csehországba és fönmaradt még később
is jó ideig a latin mellett. De ha nem is volt soha sem szláv litur
gia Csehországban, a szent írást okvetetlenül le kellett fordítani, a
hová csak elterjedt a kereszténység, az egyházi szónoklatnak, a hit
oktatásnak a nép előtt érthető nyelven kellett folynia. Nagyon kö
zel fekszik az a föltevés, hogy a csehek, kik akkor amúgy is a
nagymorva birodalomhoz tartoztak, nagyon is hajlandók voltak a
kereszténységgel együtt a szükséges egyházi könyveket, az egész
egyházi terminológiát úgy átvenni, a mint azt a bolgárok, szerbek
és oroszok átvették, noha ezek semmi politikai összeköttetésben
nem állottak azzal a birodalommal, a melyben az egyházi szláv
nyelv állandó alakot öltött; noha nem állottak a szent em
berek működésének közvetlen hatása alatt, hiszen távol tőlük,
haláluk után hódoltak a nagy eszmének, mely őket lelkesítette.
Az igaz, hogy később a hatalmas német áramlat elsöpri a
cseheknél a régi hagyományt és — ha megvolt — a szláv litur
giát is, valamint a nem latin írást; igaz az is, hogy ez új befolyás
következtében sok régi egyházi kifejezés kivész, míg más kifejezé
sek nem találván már támaszt egy a népnyelvtől különböző és az
első időben tőle érintetlen, mert szentnek vélt egyházi nyelvben, a
népnyelv hatalmába kerülnek és így megváltoznak. Mind ennek
maradt itt-ott nyoma — és egyes történetírók Összehordtak a gyér
adatokat és kivonták belőle a fönt érintett következtetéseket. Má
sok meg tagadják, hogy valaha az ószlovén nyelv a csehek egyházi
nyelve lett volna. Az argumentálás nagy ritkán volt elfogulatlan,
hol katholikus szempontból indultak ki, hol görög-keletiből, sőt
nemzeti és pánszláv tekintetek is játszottak bele. Még ma is meg
érdemli az elolvasást, a mit Wattenbach Vilmos egy negyed szá
zaddal ezelőtt írt e kérdésről. Wattenbach higgadtan mérlegeli az
argumentumokat és kimondja végre, hogy sok körülmény arra
átszik mutatni, hogy az egyházi szláv nyelv már 1032 előtt is
Csehországban használatban volt, de döntő bizonyítékot a mellett
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fölhozni nem lehet.1) A cseh térítők működése Magyarországon
összefoglalva azzal a tanúsággal, mely a magyar keresztény ter
minológiából foly, szintén egy ilyen — eddig sehol meg nem emlí
tett — körülmény, mely magyarázatát abban találhatná, hogy a
csehek akkorában ugyanazt az egyházi nyelvet használták, a me
lyen régebben a szlovének Magyarországon, a morvák, szerbek*
bolgárok, oroszok, horvátok, valószínűleg a lengyelek is közösen
dicsérték az istent. Csakhogy a viszony, melyben az egyházi nyelv
és a nép nyelve egymáshoz állottak, idő folytában éppen megfor
dított lett, mintsem a milyennek a keleti egyházban találtuk: a
nép nyelve hatalmat nyert az egyházi nyelven, alávetette az egy
házi kifejezéseket a mindennapi beszédben használt nyelv hang
tani szabályainak; hiszen megszűnt a nagyszerű hatalmas tradiczió, mely máshol a szent iratokban használt nyelvnek mesterséges
életet biztosított. Ha semmi összefüggés sem lett volna a cseh és
az általános egyházi szláv nyelv közt, megfoghatatlan volna előttünk
agyakori találkozás a cseh és az ószlovén egyházi kifejezések közt.
A cseh irodalom segítségével a vitát el nem lehet dönteni.
A grünbergi kézirat, ha hiteles is, még sem bizonyít semmit, mert
yédői ingadoznak, milyen időbe helyezzék: vannak a kik a IX-ik,
vannak a kik a XH-ik századba teszik. A János Evangéliom töre
déke paleográfiai szempontból kifogás alá nem esik, nyelvében
sincs semmi, a mi igazolná több tudósnak azon állítását, hogy a
jelen századból való hamisítvány. Elfogadhatjuk tehát, hogy a
X-ik századból való, de ez még nem bizonyítja, hogy akkor csak
cseh nyelven írtak volna Csehországban, valamint azt sem, hogy
csak latin betűkkel írtak, mert az antagonismusEóma és a nemzeti
párt között Csehországban nagyon régi. Eóma érdekében állt tehát,
hogy latin betűvel ós a nép nyelvén írt bibliafordítás készüljön,
hogy az egyházi szláv nyelvvel könnyebben megküzdhessen. Kü
lönben is ebből a kis töredék interlinearis versióból bajos biztos
következtetéseket vonni.2)
1

) Die slavische Liturgie in Böhmen und die altrussische Legende
vom heiligen Wenzel. Abhandlung der liist. philos. Gesellschaft in Breslau.
I. 1858. 232. 1. «Ein völlig beweisendes und stichhaltiges Argunient für die
Existenz slavischer Kirchensprache in Böhmen vor Gründung des Klosters
Sazawa habén wir demnach nicht aufzufinden vermocbt».
2
) Más helyen fogjuk látni, hogy a szóban levő korban a latin írás-
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De mindent összevéve csak lehetőségről lehet szó, kisebb-na*
gyobb valószínűségről. Mert képzelhetni azt az esetet is, hogy a
csehek nem használták az egyházi nyelvet, és hogy a vezetésükre
bízott alsó papság mégis ószlovén alakban közölte a magyarokkal
az egyházi fogalmakat. Nem szabad t. i. elfelejtenünk, hogy olyan
vidékről indul ki a magyarok keresztény hitre térítése sz. István
alatt, mely Miklosich és mások föltevése szerint azon szlovének
lakóhelye volt, a kik számára és a kik nyelvére a szláv apostolok
a szent írást fordították. Az egyházi kifejezések tehát ilyen szlovén
tolmácsok, illetőleg alárendelt papok útján is kerülhettek a ma
gyar nyelvbe és a cseheknek inkább csak a vezetés, az eszközök
megválasztása jutott volna osztályrészül. Mert a szóba jövő ma
gyar kifejezések ugyan szépen megfelelnek a régi egyházi szláv
nyelvnek, de minthogy ez a most leginkább elterjedt föltevés sze
rint nem egyéb mint szlovén — neve is most már rendesen ó s z l o 
v é n — az illető szók természetesen irodalmi közvetítés nélkül is
kerülhettek volna a magyarországi szlovénektől. Végkép eldönteni
a kérdést, a hol két ilyen lehetőség mutatkozik, gyakran teljesen
lehetetlen.
Ha biztosnak veszszük, hogy a régi szláv bibliafordítás nyel
vét joggal szlovénnek híjják, sajátságos jelenséggel állunk szemben,
azzal t. i., hogy a magyar nyelv egy és ugyanabból a nyelvből két
külömböző időszakban, két merően egymástól külömböző úton
módon vett föl szókat. Mert először bizonyosan nem sokára a hon
foglalás után kerültek szók az ószlovén népnyelvből a mi nyel
vünkbe, szók, a melyek első sorban külső tárgyakat neveztek meg,
de társadalmi, politikai intézményeket is. Ez a hatás csakis min
dennapi érintkezésnek, talán fajvegyülésnek is lehetett követkézmenye. A másik, a mely a magyarok keresztény hitre térése korából
való, mesterséges úton folyt és inkább elvont fogalmakra meg a
keresztény egyház intézményeire terjedt ki. Mesterségesnek nevenak Csehországban legalább is nagyon elterjedtnek kellett lennie, ha talán
nem is volt a kizárólag használt írás. Ez magában véve nem bizonyítja
külömben, hogy az irodalmi nyelv nem lehetett az ószlovén, noha minden
esetre föltűnő volna, ha a további kutatások ki találnák mutatni, hogy a
csehek átvették ugyan a szöveget nem változtatva a nyelven, de igenis az
íráson. Ilyen átírások külömben az egyházi szláv irodalomban nagyon isme
retesek, a mennyiben sok glagól kéziratot cyrill betűkkel írtak át.
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zendő ez a hatás még akkor is, ha a szlovén papoktól kapták a
magyarok e szókat, mert rövid idő alatt sok szóra kellett kifejezést
teremteni, vagy rá idegent elfogadni, illetőleg a magyarra ráerősza
kolni; ez pedig a természetes, a mindennapi érintkezés útján
-eszközölt átvételtől nagyban külömbözik. Ha meg éppen a csehek
irodalmi és egyházi nyelve szolgáltatta e szókat, ez az ószlovén
elem csak kerülő úton jött a magyar nyelvbe. Azért élesen meg
kell külömböztetni ezt a két réteget a magyar nyelvben meghono
sodott szláv szók között; más módon kerültek nyelvünkbe, talán
más forrásból is, egészen más történeti momentum nyilatkozik az
egyikben mint a másikban; a ki összezavarja a kettőt, elmossa a
vüágos körvonalakat, melyek nemzetünk régi történetében meg
ismerhetők.
Az ószlovén kifejezésen kivül néha a többi szláv nyelvek kife
jezéseit is fogom idézni, ha t. i. egyeznek az előbbivel, hogy azáltal
is demonstráljam a nagy közös hatást, melynek egykor a szláv
világ a keresztség fölvételekor alá volt vetve. Ezt természetesen
csak mellesleg teszem, minthogy tulajdonképeni czélomon kivül
esik, de meg nem is mutathatom e helyen apróra, mennyire, öszszefüggnek a szláv nyelvek egyházi kifejezések dolgában, mert
számos jellemző kifejezés szóba sem fog jönni, mivel nem látszik
nyoma a magyarban is.
Végre még egyet kell kijelentenem. A következő fejtegeté
sekben koránt sem törekszem teljességre, nem regisztrálom a
tények hosszú sorát egy ismert, már rég megállapított szempont
alá. Az én czélom a b i z o n y í t á s , nem az osztályozás. Ha tíz
biztos esetet ki tudok mutatni, melyben mindenkinek látnia kell a
szláv befolyást, a ki látni akarja, és ha senki sem bizonyíthatja,
hogy ez a tíz eset talán egy későbbi szláv visszahatásnak tudandó
he, ha tehát világosan egy régibb szláv hatásra mutat, a melyre
később következhetett más vele ellentétben álló hatás, a mint kö
vetkezett is, már t. i. a latin, — mondom, ha tíz biztos esetet ki
tudok mutatni, nem bánom, ha húsz kétséges elmarad. Első sor
ban elhagyok minden olyan kifejezést, mely ugyan szláv befolyás
alapján keletkezhetett, de a mely nem visel magán specziális ismer
tető jelt, mint pl. a szent
háromság
kifejezés, mely magában
véve lehet ugyan a szláv svetaja troica fordítása, de ép úgy lehetne
íikár a latin sanda trinitas, akár a német heilige Dreif altigkeit
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szók fordítása. Azzal természetesen korántsem mondom, hogy az
ilyen kifejezések nem egy időben egy forrásból kerültek nyel
vünkbe. Ha be van egyszer a szláv hatás bizonyítva, a teljesség
kedvéért ezt és számos más kifejezést a szláv hatás alatt kell em
líteni, de b i z o n y í t a n i ilyen szóval nem lehet semmit. Ha
néha eltérek attól az elvemtől, hogy csak a biztosat veszem
föl, azt azért teszem, hogy megmutassam, milyen új lehetősé
gek nyílnak meg előttünk egyes szók fölfogására nézve, ha egy
szer biztosnak találván az alapvető gondolatot e szempontból
kiindulva bátrabban vizsgáljuk nyelvünk egyházi kifejezéseit. Ha
az egyik vagy másik ilyen fejtegetés nagyon is merésznek tet
szenék valakinek, ne higyje azért, hogy mindjárt halomra dől az
egész. Ha elesik öt-hat szó és marad húsz harmincz a legkezdet
legesebb kereszténységnél is nélkülözhetetlen kifejezés, melynek
szláv eredetében kételkedni nem lehet, nincs mód menekülni a
szláv térítők föltevésétől; mert mikor egyszer a latin nyelv meg
vetette lábát a magyar egyházban, új szláv kifejezés nem juthatott
bele, a mi megmaradt, csakis régi lehet.

ELSŐ FEJEZET.

A z ó s z l o v é n b ő l á t v e t t e g y h á z i kifejezések.
Először a szláv ruhában átjött szókról szólok, mert azok
kétséget nem hagyhatnak az iránt, hogy szláv hatáson alapszanak;
de megvoltuk a magyar nyelvben egyszersmind nem magyaráz
ható máskép, mint szlávoktól intézett térítés fölvételével. Ha a
magyar egyházi terminológia akármilyen más határozott befolyás
alatt alakult volna meg végkép, nem változott volna az egyhamar;
legkevésbé hihető, hogy ha a l a t i n nyelv mindjárt a megtérésnél
rányomta volna a magyar nyelvre bélyegét, az valaha annyira
elmosódhatott volna, hogy most lépten-nyomon a szláv nyelvek
hez kell fölvilágosításért folyamodnunk.
1. Krisztus és a kereszt.
Valamennyi szóba jövő csoport közül a Krisztus nevéből
kiinduló kiválóan alkalmas arra, hogy a későbbi fejtegetésekre az
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utat egyengesse. Az igaz, a Krisztus
szó maga ép oly keveset
bizonyít, mint a Jézus
szó. E két szent név kevés változáson ment
át az egyes népek ajkán.1) A latinban és németben Jesas Christus a
használt alak, a katholikus szlávoknál is nagyjában megmaradtak
ezek az alakok 2 ) — újszlovén, lengyel, lauziczi szerb Jézus, újszL
és cseh Kristus, lengy. Chrystus, lanz. sz. Krystus.
A Krisztus név tehát nem vall sem szláv, sem latin, sem né
met befolyásra, de igen is határozottan szláv befolyásra vall a
hereszt
szó, mely ha eredetét kutatjuk, ugyancsak Krisztus ne
vére vezet vissza. Hogy a kereszt szó a latin crux (crucis), ófelnémet
krűzi (chrűci, erűei) — ma Kreuz — szókból nem magyarázható,
az nem szorul bizonyításra. Az ószlovénben kn>sii> szót találunk,
mely Krisztust is, keresztet is jelent. 3 ) Ez specziális szláv jelentésfej
lődés, melynek nyomát máshol nem találjuk. A magyarban *krisztu,
hangzóilleszkedéssel *krisztü felelt volna meg, a melyhez, ha csak
a szó végén hallatszó hangzót veszszük tekintetbe, az Ehrenfeldcodex egy helyéből sejthető kreszte (?) («Crestének» keresztnek) áll
legközelebb. Ha a később általánosan eltűnt végső hangzót nem
vesszük tekintetbe, a legrégibb alaknak kriszt marad, mely pl. egy
1237-ben kelt okiratban elő is fordul (Christur Keresztúr). 4 ) A két
kezdő mássalhangzó nehezére esvén a magyar nyelvnek, krisztből
*kiriszt lett, az i mint rendesen ö-n keresztül zárt é, végre nyílt
e-be ment át, így lett kiveszt (E. c. kyreztnek), köröszt, kérését,
kereszt.5)
x
) Hogy mennyire conservatív ilyenekben az egyház, mutatja még az
írás i s : a magyar codexek csak úgy mint az egykorú latin kéziratok egytől
egyig úgy rövidítik a Jesus Christus
nevet, mint a görögök, g ö r ö g be
tűkkel : IC XC.
2
) Csak a cseh Jezis (o. Jezsís) m u t a t nagyobb változást, de í külömben is régibb u-ból fejlődik a cseh nyelvben, h a az u jésített mássalhang
zóra következik, a z ós s tisztán annak tulajdonítandó, hogy latin s a zs és
* hangok rendes jele a régi cseh írásban (1. a függeléket).
3
) Miklosich Ferencz helytelenül Jcr'hsi'b alakból indul ki, v. ö. Jagié
Archív f. slav. Philologie I I . köt. 208. ós k. 1. és egész értekezését: Studien
über das altslov. glagol. Zographos Ev.
*) Knauz Monum. eccl. Strig. I. 323. 1.
5
) Winkler Codex a kalendáriumban május 3-ika a l a t t : «zenth Jcörözt
meglelése*. — Az Ehrenfeld codexben a 76-ik lapon háromféle alakot talá
lunk, kétszer a mai alakot (JcerestneJc, Icerestet), egyszer a régi i legalább
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A szlavisták nem egyszer foglalkoztak kereszt szavunkkal.
Safarik Pál, a ki a magyar kereszt szót nem tudja kiegyeztetni
azzal a meggyőződésével, hogy a glagól kéziratokban előforduló
kriáh crux szó a cyrill kéziratokban előforduló krhstia szóval szem
ben azok közé tartozik, melyek azt bizonyítják, hogy a szláv egy
házi irodalom Pannoniából indult ki, kénytelen a kereszt szót Er
délyen át Konstantinápolyból és Bolgáriából származtatni. 1 ) Jagic
Vratiszláv sem kételkedik abban, hogy a kriéb Pannoniában hasz
nálatban volt, de azelőtt, mikor még idegenkedett Miklosich szlo
vén theoriájától, a krhsti> k e r e s z t szóban új bizonyságot látott
arra, hogy a «görög-szláv» térítők kész evangéliomfordítással jöt
tek Pannoniába és a nép ajkán élő kriáh szót mellőzték. A magyar
kereszt szót véleménye szerint úgy lehetne magyarázni, hogy a
megfelelő szláv szó a keleti szlovéneknél el volt terjedve.2) E n ezt
nem tartom valószínűnek, mert más népek is csak a keresztény
séggel együtt kapták a keresztet jelölő szót. Az ófelnémet cruci
nem egyéb a latin crux (crucis)-nál.3) Az említett szláv kri£h, mely
nagyon elterjedt, valószínűleg szintén átvett szó és a német térítők

utolsó nyomát veszszük észre (kyreztnek), egyszer pedig noha már újabb e-t
találunk, a szó külömben régies színt visel magán; a két kezdő mással
hangzó még nincs egymástól elválasztva és a szó végén talán még nyoma
maradt a szláv T> hangnak megfelelő hangzónak (Gr est ének — keresztnek;
a kiadásban kettős nn áll, de ez sajtóhiba, föl is van említve a sajtóhibák
között). E sajátságos tarkaság részben legalább abban leli magyarázatát,
hogy az Ehrenfeld codex, valamint többi codexeink is csak m á s o l a t b a n
maradt ránk.
*) Ueber den Ursprung und die Heimath des Glagolitismus. Prag
1858. 37. 1. «Das magyar, kereszt scheint zu den Ungarn'aus Constantinopel
und Bulgarien vielleicht über Siebenbürgen (948—1003) gebracht worden
zu sein».
2

) Archiv für slavische Philologie. I. Berlin 1876. 448. 1. « . . . natürliclier dürfte es wohl sein anzunehmen, dass sie das Wort in Pannonién
selbst unter den östlichen Slovénen verbreitet fandeno. Külömben az egész
czikk megérdemli az elolvasást, a 442—453. lapig álló elmélkedés még m a
is rendkívül érdekes ránk magyarokra nézve, noha Jagic lassanként meg
győződött arról, hogy alig lehet arra gondolni, hogy az egyházi szláv nyelv'
hazája Bolgária volt és Miklosich álláspontjára állt, 1. Archiv f. slav. Phil.
III. 1879. 354—357.
3
) A görög nyelv hatása alatt álló gót természetesen nem ismeri e
szót, helyette a galga (v. ö. az ófelnémet galgcm szót) kifejezést használja.
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után maradhatott Pannoniában. Ugyanazt tapasztaljuk a finn né
peknél. Ott is a keresztnek megfelelő szó onnét kerül, a honnét a
térítők jönnek és még ha a térítők műve nem is volt maradandó,
nyomot hagy és múlt dolgok rendjét hirdeti.1) De végre is a «ke
reszt* érzékeinkkel fölfogható, konkrét tárgyat jelent, a melyen a
magyarnak szeme megakadhatott már régen a keresztény hit fölvé
tele előtt — ha saját nemzeti szava nem volt rá vagy ha e specziális keresztény jelentőségben saját szavát nem tartotta elég jellem
zőnek a kereszt elnevezésére, elfogadhatta az idegen szót már jó
eleve. Ilyen kérdéseket határozottan el akarni dönteni, annyi volna,
mint el nem ismerni, hogy vannak kérdések, melyek természetűk
nél fogva nem dönthetők el végkép, a melyek megvitatásánál nem
tehetünk többet, mint hogy a lehetséges magyarázatokat egymás
mellé állítjuk. Mégis megjegyzem, hogy Jagic csak puszta hipothézist állít föl, mikor a keleti szlovéneknél esetleg használatban
volt JcrhstT, szóra akarja visszavinni a magyar keresztet. Mert sehol
bizonyíték nem található arra, hogy a keleti szlovéneknél megvolt-e
ez a szó vagy sem, hogy egyáltalában fölvehettek onnét a magya
rok. Ellenben az egyházi szláv nyelvben ez a terminus technicus,
a régi evangéliomfordításokban más szó elő sem fordul a ,kereszt'
fogalom kifejezésére és az egyházi nyelvvel elterjedt ez a szó min
denfelé, kiszorította a krizb szót vagy legalább csak a közönséges,
nem egyházi fogalom jelölését engedte át neki, mint pl. a szerb
ben.2) Az egyházi szláv nyelvből kerülhetett a csehekhez ép úgy

*) A. Ahlqvist Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen, Helsingfors 1875. 220. 1. «Die Benennung des Syrnbols cles Christentliums, des
Kreuzes ist in die baltischen Sprachen aus dem Russischen gekommen,
denn finniach risti, estnisch rist, weps. rist, liv. rist und rist habén die
russische Gestalt des Wortes KpeCTT> (kr'est) zum Originál, welcher Umsíand
auch als Beweis dafür dient, dass russische Missionáre der griechischen
Kirche Versuche zur Ausbreitung der christlichen Lehre unter den Finnen
früher gemacht habén, als die schwedische Eroberung stattfand. Nnr die
Lappén, denen diese Lehre spáter von Skandinavien aus gepredigt wird,
entlehnten zur Benennung des Kreuzes kruos und ruossa das skandinavische
Jcors oder vielmehr dessen áltere Gestalt kros dern lat. Originál crux náher
steht. Auch das Ungarische hat sein kereszt aus den slavischen Sprachen
entlehnt*.
2
) Miklosich Die christli che Terminologie der slav. Sprachen 38. 1.:

348

ÁSBÓTH OSZKÁR,

mint a nyugati szlovénekhez, noha mind a két népnél a kriib szó
volt a régebben használt kifejezés. Miklosich a krhst'b szónál Christus crucifixus-ia, gondol — krhst'b rendes megfelelője a latin Christus, görög Jípurnfa, ófelnémet Christ. Krisztus szóknak — és az
új szlovén raspjete szót hasonlítja össze vele, mely crucifixus és crux
jelentésben használatos. 1 ) Mi hozzátehetjük, hogy a magyar feszü
let is a crucifixio jelentésből indulván ki, a crux jelentéshez jutott.
Ha pedig a szó valóban így keletkezett — ós hogy így keletkezett,
ahhoz legalább annyiban kétség nem fér, hogy a krhst'b szó csak
ugyan Krisztus nevéből lett — alig gondolhatunk már a keleti
szlovénekre mint közvetítőkre, mert náluk csak úgy nem lehetett a
keresztény hit fölvétele előtt egy Krisztusból keletkezett kereszt
szó, mint akár milyen más szláv népnél.
De ha a kereszt szó már «crux, kreuz» jelentésében alig ke
rülhetett más úton a magyar nyelvbe, mint azon, a melyen a többi
keresztény kifejezések, éppenséggel kétségtelen, hogy «baptisma,
taufe» jelentésében csakis a kereszténységgel együtt jött hozzánk.
Miklosich azt állítja, hogy az ószlovén krhst'b még nem jelentett
annyit, mint a német «taufe».2) Láttuk már a bevezetésben, hogy a
cseh krest nem is jelent egyebet keresztel esnél, a kereszt értelemben
a hföi szó járja. Ugyancsak azt a jelentést, mint a cseh krest, mu
tatja az új szlovén, horvát, tót krst, a lengyel krzest, a bolgár kr-bs,
a kis- és nagyorosz krest, a lauziczi szerb khsest. Még ha el is fo
gadnók tehát Miklosich állítását, hogy az ószlovén krhst'b szó keresztelést nem jelent, mégis tiszta szláv átvitelnek kellene tarta
nunk a kereszt cruxból fejlődött ,kereszt, baptisma' jelentést, mert
megtaláltuk jóformán valamennyi szláv nyelvben ezt a más nyel
vekben tudtommal teljesen ismeretlen átvitelt. De puszta véletlen
nek mégsem tarthatjuk, hogy annyi szláv nyelv, mely a közös
forrásból eredő egyházi nyelven kívül semmi olyan szoros közös
séget nem mutat, hogy egy későbbi kifejezés néptől néphez vándo
rolhatott volna, a keresztelést egy és ugyanazzal a szóval fejezi ki,

«serb. Terié bedeutet Kreuz, jedocb nie i m Sinne der Theologen, wofür stets
krst gesagt wird». V. Ö. Karadzsics Vuk szótárát hriz szó alatt.
a
) Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen 103. lap. hr'bsi'h
szó alatt.
2
) Die christliche Terminologie 29. 1.
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még pedig olyan szóval, mely eredetileg csak keresztet jelentett.
Föl kell tehát tennünk, hogy a legrégibb egyházi nyelvben a ATL-SÍT.,
ha talán még nem is jelentett egymagában állva keresztelést, hatá
rozott közeledést mutatott a «baptisma» fogalomhoz. Ez világosan
kitűnik számos magyar kifejezésből, mely nem lehet egyéb ószlovén kifejezések utánzásánál. Ha a magyar a keresztnév,
kereszt

levél, keresztvíz,

keresztfiú,

kereszt

le dny,

kereszt-

atya, keresztanya
szókat használja, a kereszt szót németre
egyetlen egy esetben sem fordíthatjuk «kreuz» szóval, de igenis
fordítjuk emígy: taufname, taufschein, iaufwasser, taufpathe és ha
a vízkeresztet
szóról szóra akarnók fordítani, wassertaufe (v. ö.
wasserweihe) felelne meg. Valamint nem hihettük el, hogy minden
egyes szláv nyelvben önállóan fejlődött volna, a «crux» jelentésből
a «baptisma» jelentés, úgy a magyarra nézve sem tehetünk föl
véletlen találkozást: ott is, a hol a magyar kereszt szó a német
taufe szónak felel meg, határozottan szláv hatás ismerhető föl.
Találunk is elég analógiát az említett magyar kifejezésekre. A víz
keresztről más helyen szólok. A összetett szók első részében álló
kereszt-nék a szlávban krhsi%-bö\ képzett melléknév felel meg:
krhsthtvb, a mi annyi mint «keresztes*), ha csak a képzést akarjuk
megérzékíteni. A legrégibb szláv irodalomban Miklosich ószlovén
szótára szerint ez a melléknév ritkán fordul elő, ] ) a mi nyílván csak
véletlenség és a régi nyelvemlékek tartalmával függ össze, a
melyekben természetöknél fogva nem találkozhatunk minden egyes
kifejezéssel, mely valaha használatban volt. Jóformán csak egy
hely jön itt tekintetbe, a codex Suprasliensisben előforduló krestem,
melléknév, 2 ) melyet Miklosich «baptismatis»-szál fordít. E codex
egyike a legfontosabbaknak és Miklosich ítélete szerint a Xl-ik
vagy talán még a X-ik századból való. A régi szerb kéziratokban
előfordul krbstno ime ugyanabban az értelemben mint a mai krsno
ime, a melylyel a szerb ember legnagyobb ünnepét nevezi. Szóról
szóra keresztnevet jelent e kifejezés, de sajátságos vonatkozással a
nemzetség első megkeresztelésére. Valakinek a keresztneve (krsteno

*) Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum Vindobonae 1862—1865.
hrTastbWb szó alatt.
a
) Monumenta linguae palaeslovenicae e codice Suprasliensi ed. F .
Miklosich Vindobonae 1851. 4. 1. 13. sor.
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ime) lehet pl. János (Iván), öccséé Pál (Pavo), atyjáé, anyjáé,
nejéé, hugáe akármi, mégis mindnyájuk krsno ime-je közös, pl.
Miklós (Nikola), mert ez nem a személyhez, hanem a családhoz
és eredetileg az egész törzshöz kötött emlékünnep. Miklosichnak
bizonyosan igaza van, ha itt is a krbstno szónak ugyanazt az értel
met tulajdonítja, a mint az imént említett esetben, t. i. a «baptismatis» értelmet. Egy régi szerb kéziratban előfordul azon kivűl
kr'bstna déca keresztfiak. Az élő szláv nyelvekben is számos hasonló
fordulatot találunk. Mellőzöm a tót, újszlovén s más nyelvekben
előforduló idevágó példákat és csak az orosz nyelvre szorítkozom,
mert ebben a krest rendesen a magyar «kereszt» jelentését tünteti
föl és csak ritkán jelent keresztelést, e nyelv tanúsága tehát nyo
mósabb, mintsem azoké, a melyekben a krbstiy szónak megfelelő
alakja már magában véve is keresztelést jelent. Az orosz krestny
otec annyi mint keresztatya, krestnaja matb keresztanyja; a kereszt
fiút az-orosz egy a melléknevet személyes főnévvé változtató képző
segítségéve] fejezi ki: krestnik, ennek megfelel krestnica kereszt
leány, mintha a magyar ember a keresztes szót főnév gyanánt hasz
nálná ,keresztfiú, keresztleány' értelemben.
Mindezek előttem bizonyossá teszik, hogy akár mikép magya
rázzuk is a szláv krhstiti szó jelentésének fejlődését,l) a neki meg
felelő heresztelfli
a legszorosabb összefüggésben áll vele, noha
nem a szláv krbstiti igének megmagyarosodott alakja, a mint
Miklosieh Ferencz tartja, 2 ) hanem a szláv ige kaptafájára az átvett
kereszt szótól képzett magyar ige. Véletlen találkozásról itt már
azért sem lehet szó, mert a magyar ugyanabból a nyelvből kapta a
kereszt szót egy csomó más egyházi kifejezéssel együtt, melyben a
krhstiti csak olyan denominális képzés volt Ari>s/T>-től, mint keresztelni
kereszttől. Önálló, a szláv szótól független fejlődésre sem idő, sem
alkalom nem volt. A szoros összefüggésnél fogva, melyben a keresz
telni szó a kereszt szóval egyrészt, s másrészt az ószlovén krhstiti*) F. Miklosieh Die christliche Terminologie 29. 1.
) Die slavischen Elemente im Magy. 382-ik szám alatt. Már Halász
Ignácz — Visszahódított magyar szók. M. Nyelvőr XII, 99. 1. — utalt
Miklosieh állításának helytelen voltára. Csak egyetlen egy ige került szláv
nyelvből a magyarba (csinálni ószlovén ciniti-hől), de ez is elég, hogy
abból megtudjuk, hogy a szláv ige is csak -ál képzővel jöhetett át, mint a
latin (pingere : pingálni, apprehendere : apreliendálni),
2
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vei áll, itt említettem ezt a szót, nem pedig a második fejezetben.
Megjegyzem egyébiránt, hogy valamennyi szláv nyelvben megta
láljuk a krbstiti szó mását, kivéve a régente az Elba mentén lakó
szlávok nyelvét, a mi megint fényes bizonyság arra nézve, hogy
nem külön-külön minden egyes szláv népnél fejlődött a keresztény
terminológia, hanem hogy egy helyből terjedt el a keresztény iro
dalom ós nyelvhasználat. *)
Ha a «keresztelnie szónak megfelelő kifejezést keressük a
többi nyelvekben, ugyanazt látjuk, a mit már a kereszt szónál
láttunk; útmutatást kapunk arra, hol keressük a nép első térítőit.
A latin megtartotta a görög powutíCsiv, párcua^a, j3aírctá[«fc szókat
(baptisare, baptisma, baptismus), a gót pedig lefordította: daupjan,
ugyanannyit jelent, mint a görög parctíCstv.2) Az ófelnémet termé
szetesen nem közvetlenül a görögből fordítva jutott a toufan sza
vához, de nincs miért csodálkoznunk, 3) hogy a latin baptisare szót
csak úgy fordították, mint a gótok a görög [kurcECsiv szót, ha csak
föltesszük, hogy a térítők legalább annyit tudtak görögül, hogy az
egyházi latin nyelvbe került görög kifejezések eredeti értelmét
megmondhatták; azt pedig bátran föltehetjük, ha nem is volt
csupa Bonifacius köztük. Láttuk feljebb, hogy a finn népek az
orosz krest szót risti (rist) alakban vették át, ugyancsak az orosz
befolyásnak tulajdonítandók az olyan kifejezések, mint a finn
risti-isd keresztatya, risti-diti keresztanya, vepsz rist-isa és rist-em,
észt risti-iza és risti-ema. A jkeresztelni* fogalmat két szó jelöli
mutatva a két egymásra következő idegen befolyást; ránk nézve
érdekesebb a ristid, mert szakasztott mása a magyar keresztelni
szónak, egészen ugyanabban a viszonyban áll az orosz krestith

1
) Újszlovén, horvát-szerb, tót krstiti, bolgár hrla sti, kisorosz Ttres,
tyty és rstyiy, orosz Jcrestiih, cseh Irstiti, Jsftiti, lengyel Tirzcic és chrzciélauziczi szerb ksció ós kscis.
2

) Az összetett ufdaupjan

ige k é t h e l y e n a g ö r ö g

j3a7txí£Etv

szónak

felel meg (Lukács 3, 2 1 ; 7, 29), de egy helyen (János 13, 26) annyit jelent,
mint bemártani ós a görög itxfáK-izív szóval áll szemben.
3
) F. Miklosich Die christl. Term. 30. 1.: «Dem griechischen folgend
drücken die deutschen Sprachen dieselbe Vorstellung durch ein: eintauchen
bezeichnendes Wort aus: got. daupjan, ahd. toufan. Bei dem erstern ist
der griechische Einfluss natürlich; beim ahd. ist er nicht so leicht zu
erkláren».
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szóhoz, mint a magj'ar szó az ószlovén krbstiti szóhoz ós újra
megerősíti a fönt állított szláv hatást. x)
Krisztus hívének a neve görög nyelvben ^ptoxtavó?, a latinban
csak a rag latinosodott meg és lett christianus, az ófelnémetben
christan és christani felel meg, az ószlovénben krhstijawh, hristijan'h. A szláv szóban a k az eredetibb és összehasonlítható a
magyar Krisztus, német Christus, Christ szókban hangzó &-val.
A keleti szláv egyházban, a hol Krisztust a görög nyelv hatása
következtében hristosi>-n&k híjják, Krisztus hívét is hristijan'b-iiak
híjjak vagy újabb elszlávosodott alakkal hristijanin'b, melynek
többes száma különben csak régibb rövidebb alakból képződik
(hristijane). A szerb nyelvben megvan mind a két alak: krséanin
a római egyház, hriscanin pedig a görög egyháznak a híve. Mind
ebből kitűnik, hogy itt egy közvetlenül Krisztus nevéből kiinduló
szóval van dolgunk, hogy tehát a magyar keresztény-nek
ere
detileg semmi köze sincs a kereszt szóhoz. De régibb irodalmunk
nem is igen használja a keresztény alakot, hanem csaknem kivétel ,
nélkül, keresztyénnek
híjjá Krisztus hívét. Nyilván való, hogy
ez a keresztyén sem a latinból nem jöhetett, mert különben meg
maradt volna az us rag nyoma, mely mindig meglátszik a magyar
szón, ha közvetlenül, a latin nyelvből került mihozzánk egy ilyen
szó, sem pedig a németből, mert különben nem hangoztatnék a
szót ty-vél, hanem í-vel. Már a kereszt szónál láttuk, hogy a magyar
alak hogyan lett az ószlovén krhst-h alakból, az ijan-b-ból hangzóilleszkedés következtében ijén lett, az i pedig, mint rendesen ilyen
helyen, eltűnt és a j ezután összefolyt a í-vel.2) Hogy a keresztyén
alakból idővel keresztény lett, az igen természetes fejlődésen alap
szik : a kereszt szót, úgy hitték, értik, az a magyar nyelvérzék előtt

*) Ahlqvist i. h. 253. 1. «Für Taufen
h a t das Finnische zwei Ben e n n u n g e n : kastaa tauchen (alsó eine wörtliche Uebersetzung des schwedischen Wortes döpa), wovon Ttaste Taufe, und ristiá mit dem Kreuzeszeichen segnen, e. ris'tma einweihen, segnen».
2
) Simonyi Zsigmond a régi nyelvemlékek olvasásáról 21. 1. 1278-ból
idéz Cryztyan alakot — «villa cruciferorum Cryztyan ( = keresztyén) vocata» 1278» — követi pedig ebben, mint másban Jerney Jánost (M. Nyelv
kincsek). De azt sem az egyik, sem a másik nem bizonyítja, hogy ennek a
falunak valóban magyarok adtak nevet; h á t h a szláv n é v ? (V. ö. újszlovén
kristjan keresztény.)
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nem is lehetett egyéb a «crux, kreuz»-nál, mihelyt pedig a tőszót
alakjára nézve is, jelentésére nézve is egészen magyarnak érezték,
nagyon közel voltak ahhoz, hogy a képzőt is megmagyarosítsák és
ezáltal a szónak teljesen magyar színt adjanak. A keresztyénből
tehát a nyelvben mindörökké működő és azt lassan átalakító erők
következtében lett az ifjabb keresztény alak.
Hadd álljon itt e csoport függeléke gyanánt a koma szó is,
hiszen ott a helye a hol keresztelést, keresztatyát, keresztanyát
emlegetnek. Ez is olyan kifejezés, mely a kereszténységgel együtt
néptől néphez vándorolt. A latin compater, commater-ból az ószlovénben k'hmotrh, k'hmotra lett, ebből pedig az elferdített kuirvb,
kuma. Az utóbbi alak egyszersmind a rendes kifejezés csaknem
valamennyi élő szláv nyelvben, ebből lett a magyar koma is.
A magyarban két alak kumn> és kuma egy alakba folyt össze, a mi
abban leli magyarázatát, hogy a magyarban nincs nyelvtani nem
(genus); másrészt pedig abban, hogy a végső a néha ószlovén T.
hangból is fejlődött. A mi a mai o hangot illeti a szó tövében, ez
rendes örököse a régi w-nak — a rövid Halotti Beszédben 30-nál
több esetben találunk u-t, hol ma o-t ejtünk. A finn kummi, észt
kumm az oroszból valók, a német Gevatter (ófn. gevatero) a com
pater szolgai fordítása.
2. Pogány és eretnek.
A keresztény szó társaságában a pogány
szó is a magyar
nyelvbe került. Egész alakján meglátszik a szláv hatás, a latin
paganusra gondolm sem lehet. Az ószlovónben pogawh a megfelelő
szó, e mellett főnévi használatban poganint is fordul elő, de csak
az egyes-számban, a többes-számban megint csak rövidebb tőből
képzett alakkal találkozunk. x ) Csaknem valamennyi szláv nyelv
ismeri e szót, 2 ) s ehhez Miklosich Ferencz azt az elmélkedést fűzi,
*) Említettem ugyanazt a tüneményt már a krhstijanin'b keresztény
szónál. Általános szabály, hogy az amml-ra végződő szók a többes-számban
csak an-ra, végződő mássalhangzós tőből képezik alakjait: TcrhstijaniWh töb
bes-szám krbstijane, poganin'b, t. sz. pogane, Bimljanin'b római ember,
t. sz. Rimljane.
2
) Bolgár, horvát poganin, szerb régebben poganin, pogan — ma a
pogcm a szerbben csak «tisztátlan*) jelentésben él, kisorosz pohanyj (pohan'
NYELVTUB. KÖZLEMÉNYEK. XVIU.
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hogy csak a pannóniai szlovéneknél képződő egyházi nyelv magya
rázhatja meg, hogy ez a latin paganus-on alapuló szó elterjedt az
aegéi tengertől a messze északig és keletig.1) A magyar közbeszédben
megmaradt a szláv o, noha a régi o rendesen nyíltabb a-vá fejlődött
a magyarban. A régi codexekben külömben nagyon gyakran talál
kozunk a pagan alakkal. Mivel meg nem fogható, hogy pagán-höl
hogy lehetett volna újra eredetibb pogány, a pagán-ban csakis a
latin paganm hatását szabad keresnünk, hiszen a latin befolyás
codexeinken különben is lépten-nyomon látható. A régi pogán,
pagán később az #m/-nyal képzett magyar szókhoz csatlakozott,
így lett a pogány, pagány (Molnár Albert bibliafordításában
160S. évből).
Hogy ez a szó hol latin, hol szláv forrásból más népekhez is
eljutott, mutatják az óporosz pogünans (többes sz. tárgyesete), lit
ván pagonas, lett pagans, lív paganos, észt pagan, finn pakana stb.
Igen tanúságosak e fogalom jelölésére használt más kifejezések is.
A görög tát ídYq és éftvixó?, melyek maguk megint az ó-testamentomban előforduló héber kifejezések fordításai, 2 ) a gótban szolgai
módon le vannak fordítva: thiudos ós thiudisks. A Vulgata még nem
ismeri a, paganus szót, hanem a görög szót fordítja gentes szóval,
sőt meg is tartja e mellett magát a görög szót is (Máté 5, 46
ethnici &9-vixoí). A paganus szó újabb keltű. 3 ) Az ófelnémetben úgy
mint a latinban, melynek hatása alatt áll, két kifejezést találunk:
diota = gentes és heidane = pagani.
utálatos dolgot jelent), fehérorosz poganin,
nagyorosz régi kéziratokban
poganhch, poganb, cseh pohan, lengyel poganin, lauziczi szerb pohan.
*) Die christiiche Terminologie der slavischen Sprachen 10. 1. «Das
asl. poganin'h ist zuerst durch deutsche Missionáre unter den Slovenen
Pannoniens verbreitet worden. Nur diese Annabme maciit das Vorkommen
des Wortes bei den slavischen Völkern auf der ganzen Linie vom ágáischen
Meere bis zur Ostsee und im slavischen Osten begreiflich*.
2
) Eudolf von Eaumer Die Einwirkung des Christenthums auf die
althochdeutsche Sprache Stuttgart 1845. 285. 1. Hogy mennyi héber elem
van az új szövetség görögségében külömben is, arról lásd Wiener, Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms. Leipzig 1855 czímű müvét.
3
) Eaumer i. h. «Der Ausdruck pagani ist jüngern Ursprungs; e r
findet sich vor dem IV. Jahrhundert und soll daher entstanden sein, dass
seit der Zeit Constantins des Grossen das Heidenthum sich n u r noch in
den Dörfern (pagis) erhielt (Du Fresne s. v.)».
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A pogány szó is útmutató s a ki arra megy, a merre mutat,
megtalálja az egyes népek térítőit.
Nagyon furcsán vagyunk az eretnek
szóval. Tudjuk, hogy
szlávnak kell lennie. A mit Szarvas Gábor a latinra és olaszra mon
dott, l) áll a németre is, nem lehet ezt a szót a németből meg
magyarázni, csak úgy nem, mint nem lehet a latinból vagy akár
az olaszból. A nek, mely régibb m/c-ből lett, semmi más magyará
zatot nem tűr, mint azt, hogy a szó szláv forrásból a szláv nik
képzővel ellátva került hozzánk. De ha nem tudnók olyan szentül,
hogy nik szláv képző és hogy a régi kor álmodni sem álmodott a
nok-nökös nyelvújítással, ugyancsak nehéz volna bebizonyítanunk,
hogy a magyar eretnek szláv nyelvből került. Mert a dolog nem
egészen olyan egyszerű, a milyennek Szarvas Gábor előadása sze
rint tetszik. Mert e l ő s z ö r a nik egy cseppet sem szlávosabb az
ifc-nél, sőt ha valaki Miklosichnál a szláv nik képzőt keresi, talán
nagyon el fog csodálkozni, hogy m e g s e m t a l á l j a . Lehetetlen !
Hiszen eddig úgy tudtuk, hogy a régi nok-nök-ie végződő szók, a
pohárnok, asztalnok, tárnok, bajnok stb. mind nik-kel képzett szláv
szókon alapúinak és hogy a komornik szóban még meg is maradt
a képző eredeti alakja. Hát bizony Miklosich ezeket mind az ik
képző alá sorolja,2) mely egyebek közt tulaj donságneveknek és
melléknévi igeneveknek főnévi jelentést ad. Már most sok szláv
tulajdonságnév w-re végződik, a participium perfecti passivi pedig
rendesen így végződik. Ha ezekhez az említett ik képző járul, lát
szólagos nik képző származik. Umnik okos embert jelent az orosz
nyelvben, de nem származik um értelem szótól nik képzővel, ha
nem umen. (tő umn-) okos-tói ik képzővel, csakúgy mint például
star az oroszban öreget jelent, starik pedig öreg embert. Mind
amellett Miklosichnak el kellett volna ismernie a nik képzőt, mert
a sok n-es melléknevekből i/c-kel képzett szók analógiájára csak
ugyan keletkeztek inorganikus képzések nik-kel, melyek erőszakos
*) Magyar Nyelvőr X. köt. 68. 1. «Az eretnek, hogy rövidre fogjuk a
dolgot, nem kerülhetett az egyházi latinból, sem az olaszból nyelvünkbe,
első esetben a haeretikus-ból heretikos, a második esetben az eretico-ból
valószínűleg eretek lett volna. A toldalék n hang ismét a szlávra vall, mely
betoldásával a szónak szlávos nik végzetet a d o t t : jeretnik».
2
) "Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, I I . Wien,
1875, 246. és k. 1.
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magyarázat nélkül n-e& tőszókra már vissza nem vihetők. El kell
ismernünk, hogy nik önálló képzővé fejlődött a szláv nyelvekben,
fejlődött pedig azzá már a legrégibb időkben, de azért a ritka, ké
sőbb fejlődött nik-nek több jogot adni a «szlávos» czímre, mint a
százszor gyakrabban található eredetibb ik-nek, mely nélkül egy
általában soha sem lett volna nik, teljes elferdítése a valódi tény
állásnak. Ismétlem tehát, hogy az eretnek szó szláv voltát bizonyí
tani koránt sem olyan egyszerű dolog, e l ő s z ö r , mert az ik
sokkal ((szlávos»-abb a w?Á;-nél, m á s o d s z o r pedig, mert a ren
des szláv alak nem is jeretnik, hanem igenis jeretik, tehát ik-ve vég
ződik : ószlovén jeretikh és jeretig'b, szerb, orosz jeretik, lengyel
heretyk. A jeretnik alak nik-kel mindössze egy magyarországi ószlo
vén forrásból ismeretes. 1 ) Csakhogy a magyarországi szlovén nem
bizonyít semmit, és ha a dolog nem volna magában véve olyan
világos, a magyarországi szlovén szó soha sem hozná tisztába.
A magyarországi szlovének nyelvén t. i. erősen meglátszik a ma
gyar nyelv hatása. Más egyházi kifejezést is a magyaroktól vettek
föl; a püspök nekik is püspek, pispek^) Krisztust egyetlen egy
szláv nép sem ejti s-sel a végén mint a magyar ember, csak ők,3)
a magyar áldani-hól lett náluk áldovati,*) a paradiZom szavuk a
magyar paradicsom-hói vette az om végzetet,5) a barát monachus a
magyarból visszakerült szláv brat.6) Sőt ha nem állnánk azon
kényszerűség előtt, hogy a magyar szót szlávnak nyilvánítsuk,

*) F. Miklosich die ehristliche Term. 43. 1. «nsl. krivovérec
bei
kuzmic jeretnik
«V. ö. Miklosich, die Fremdwörter in den slavischen
Sprachen 94. 1. (jeretnik m. nsl. haereticus hung. — lat. haereticus, gr.
atpe"c/ó;.»
2
) F . Miklosich die christl. Term. 13. 1. « . . . dem auch das magy.
püspök seinen Ursprung verdankt, dieses letztere habén sich die Slovenen
in Osten als pispek püspek angeeignet.w
B
) I. h. 38. 1. «nsl. Kristus ini Osten Kristus.»
4
) I. h. 32. 1. «Die in Ungarn wohnenden Slovenen, Bulgaren und
Kroaten habén aldov Opfer, aldovati opfern aus dem magy. áld segnen,
áldoz opfern.»
5
) I. h. 49. 1. «im nsl. paradiz,
das im Osten des Sprachgebietes
paradizom
nach dem magy. paradicsom lautet.o
8
j Miklosich Die slavischen Elemente im Magy. 50-ik sz. «Das aus
dem Magy. zurückentlehnte barát bedeutet im Osten des nsl. Sprachgebietes
Mönch.»
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nem is l e h e t n e az említett szlovén alakot másnak mint magyar
befolyásnak tulajdonítani; eltér a többi szláv nyelvekben mutat
kozó alakoktól és koránt sem alapszik egy általános szláv hajla
mon, melynél fogva az iAxre végződő szók nik-re végződőkbe csap
nának át; mert ilyen hajlamnak legkisebb nyoma sem mutatkozik
egyetlen egy szláv nyelvben sem. Valóban sajátságos jelenség: a
magyar szó szlávnak vallja magát, a szláv meg hajlandó magyar
nak mondani magát.
De nézzük meg, hogyan egyeztethetjük ki egy a magyar
eretnek magyarázatára okvetetlenül szükséges ószlovén jeretnik'h,
eretnikh alak föltevését az élő szláv nyelvek és a régi kéziratok ta
núságával. A lengyel heretyk már h-jávai latin befolyásra vall, nem
egyéb mint a latin haereticus szláv átírása és azért minden egyes
alkalommal a latin nyelvből újra volt képezhető, nem hogy egy
esetben önállóan nem fejlődhetett volna.1) A szerb és orosz jeretik
megint csak önállóan fejlődhetett a görög aipstwcós-ból; hiszen
ugyanezekben a nyelvekben és csakis a keleti egyházhoz tartozó
szláv népek nyelvében Krisztus neve is megegyezik a görög alak
kal,2) külömben is nagyon észrevehető e nyelveken a görög nyelv
hatása. Pedig éppen orosz, szerb és nz e tekintetben egy osztályba
tartozó bolgár forrásokból, még pedig nem is a legrégiebbekből
valók a Miklosich ószlovén szótárában található idézetek. Ezekkel
szemben egyedül áll a codex suprasliensis, mely régi is meg Mik
losich szerint szlovén is.3) De a codex suprasliensisen, bár milyen
fontos és érdekes emlék is, nagyon is meglátszik egy későbbi re-

l

) Tudva levő dolog, hogy a lafcin nyelv erősen hatott a lengyel
nyelvre. A niagyar forrásokon is meglátszik némileg a latin szó hatása az
itt-ott előforduló szókezdő 7i-ban: az Érdy codexben heret~hne~kseegh olvas
ható, Heltaynál heretnec és lieretnekség.
'2) Orosz hristos, bolgár hristos, szerb hristos. A szerbben megma
radt még egy régibb alak is : isuhrst Jézus Krisztus.
•) Monumenta linguae palaeoslovenicae e codice suprasliensi ed. F .
Miklosich Vindobonae 1851 I I I . 1. «Quis codicem nostram scripserit, nullibi
dictum reperimus, hoc verő nobis persuasum est, et sine dubio etiam doctus lector nobiscum persuasum habebit, codicem nostrum neque in Serbia
neque in Russia, sed in ipsa linguae palaeoslovenicae patria scriptum esse.
V. ö. Fr. Miklosich Altslovenische Formenlehre in Paradigmen Wien
1874. XIV. 1.

358

ÁSBÓTH OSZKÁR.

/
dactio nyoma, úgy hogy az első tekintély e kérdésekben, Jagic
Vratiszláv, ezt a codexet határozottan az újabb bolgár szerkesztésű
kéziratok közé sorolja.1) Ez az újabb szerkesztés annál könnyeb
ben mutatható ki, mert az úgynevezett Glagolita Clozianusban
részben ugyanazt a szöveget találjuk, mint a codex suprasliensis ben, csakhogy régibb (az eredeti ?) redactióban. 2 ) Az apró hang
tani tüneményekbe (a loc. sg. és instr. pl. ragja -mi> &z eredeti
-nib helyett stb.) és egyéb kritikai kérdésekbe ezen a helyen nem
bocsátkozhatom; csak ismételhetem, hogy az újabb kutatások
mind világosabban kimutatták, hogy a codex suprasliensis koránt
sem alkalmas arra, hogy az ószlovén nyelvről tiszta képet adjon.
E szerint még a codex suprasliensis miatt is az ószlovén alak
igenis lehetett eretnikb, jeretni'b, sőt a magyar eretnek egyenesen
k ö v e t e l i , hogy ilyen alakot tulajdonítsunk neki. De nem is ne
héz keletkezését megérteni: a aípeuxóc, haereticus tulaj donságne
vet nem vették át egyszerűen az og, us rag rendes elhagyásával,
hanem a megfelelő szláv végzettel helyettesítették az idegen ITLOQ,
icus végzetet és lett eretbn'h, csakúgy mint a németben, német vég
zettel háretisch. Az eretbn'h melléknév volt, mely csak ikb képzővel
szerepelhetett főnév gyanánt, így lett erethniki,. Ebből a magyar
ban *eretinik lett, az utolsó előtti helyen az i rendesen kiesvén (ószl.
maiina: málna, ószl. palica: pálcza) *eretnik lett idővel és végre,
mikor az i-k nagy része e-he ment át: eretnek.
Bolgáriában, hol a kereszténység elterjedt és megerősödött,
mielőtt Methodius tanítványai elhagyván Pannoniát és Magyar
országot, a hol üldözték, oda mentek és oda a szent irodalmat el
vitték, mely Pannoniában oly szép fejlődésnek indult, Bolgáriában,
mondom, a jeretikb szó bizonyosan már megvolt, hiszen Bolgár
ország ingadozott egy ideig Róma és Konstantinápoly között és az
akkor keletkezett visszavonások közepette bizonyosan nem egy
szer hallotta a jeretikb szót, mely ép olyan könnyen fejlődhetett a
latin haereticus, mint a görög aipsuzó? szóból, mert mind a kettő-

l

) Archív f. slav. Philol. V, Berlin, 1881, 581. 1.
j A két forrás összehasonlítását legkényelmesebben Jagic Specimina
linguae palaeslovenicae (Sz. Pétervár 1882) czímü művében lehet végrehajtahi, a hol 18—26 lapig a Glagolita Clozianusból közölt szöveg alatt
a megfelelő szöveg a codex suprasliensisből van közölve.
2
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nek szorosan megfelel. Ha hozzáveszszük, hogy a görög aipsuxó?
később is a görög főpapok alatt álló bolgár egyházban szóban és
írásban mintául szolgálhatott, nagyon is értjük, hogy a Pannoniá
ban legnagyobb valószínűség szerint használatban volt erethnik'b
nem szorította ki Bolgáriában a régibb és a görög-latin alakhoz
közelebb álló jeretikb alakot. A szerb egyházi irodalom pedig függ a '
bolgártól, az orosz mind a kettőtől. így tehát abban nem találok
«llenmondást, hogy írott forrásaink meg nem őrizték az erethnik'b
alakot; annál becsesebb ilyen esetben a magyar nyelv tanúbizony
sága: a magyar nyelv b i z o n y í t j a , hogy ez az alak valaha az
ószlovénben megvolt. A magyarországi szlovén alakot pedig most
már régi maradéknak szabad tekintenünk, noha nem lehet tagadni,
hogy a magyarból átvett szó is lehetne.
3. A bérmálás.
A bérmálást a latin nyelv firmare, confirmatio szókkal fejezi
ki, a magyar, ha latin után indul, csakis formálni és konfirmáczió
szóval fejezhette volna ki, pedig azt mondjuk, hogy bérJTlCLllli,
bérmálás.
Hogy ezek soha a latin szókból nem lehettek volna,
hogy a német formon (most firinen) és formunge (most formung)
sem ölthettek volna ilyen alakot, azt bizonyítani sem kell. De ha
szláv szemmel nézzük ezeket a szókat, nyomban értjük, miért nem
maradt meg az / . F hang a szláv nyelvekben eredetileg nincs, ide
gen nyelvekből vett szókban rendesen kénytelen más ajakhangnak,
b, p, i?-nek engedni át helyét,1) eredeti szókban pedig b felel meg a
latin / - n e k ; a szláv b hangban t. i. összefolyt két eredetileg egy
mástól külömböző hang — b és bh : latin fráter = szláv bratrb,
később bratb (magyar brát a Halotti beszédben, most barát). Csakis
szláv közvetítés által vehette föl a magyar a bérmálni szót 6-vel.
A szláv nyelvekben következő alakokat találunk: újszlovén bérmati, horvát bermati egy a XVII. században megjelent szótárban,
most birmati, cseh birmovati, lengyel bierzmowac, lauziczi szerb
x

) Egy pár esetet, a melyben az idegen /-fel hangzó szó 6-vel jött át
a szláv nyelvekbe, említett Szarvas Gábor a M. Nyelvőr VI. köt. 510. lap
ján, hol szintén bizonyítja, hogy a bérmálni szó szláv nyelv révén került
hozzánk.
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bjermovac. Az ószlovén forrásokban tartalmuknál fogva hiányzik
e fogalom jelölésére használt szó, csakis az élő szláv nyelvek és a
magyar nyelv tanúságát összefoglalva mondhatjuk, hogy bérmatinak hangzott. A magyar nyelv nem egyszer világot vett az ószlo
vén nyelvre, láttuk már az imént is az eretnek szónál.
4. Szent. Angyal. Oltár.
Krisztus nevéből kiindulva jutottunk a kereszt szóhoz, ebből
alakult a szláv mintára a keresztelni szó, mikor pedig keresztelésről szóltunk, önként jelentkezett a koma. A keresztyén szó eredetre
nézve Krisztus nevén alapul, a nyelvérzék szerint a keresztén]/
alakból a kereszt szó válik ki, a kereszténynek ellentéte a pogány,
a pogánynál is rosszabb néha az eretnek. A keresztelés közelébe
állítottam a bérmáló st, ezt a második keresztelést. Krisztus nevéből
kiindulva tehát számos keresztény alapfogalomhoz jutottunk el,
láttuk, hogy mindegyikök a szláv térítőket hirdető egy-egy emlék
gyanánt maradt meg nyelvünkben. Áttérek most három kifeje
zésre, melyet csakis a kiváló tisztelet kapcsol össze, melylyel a ke
resztény egyház mindegyiköket ejti, a szent, angyal és oltár szókra.
,Szent' tárgyakat, szent személyeket ismert a pogány is és
tudjuk, mennyire ragaszkodott hozzájuk, milyen elkeseredéssel
védte gyakran azt, a mi szent volt előtte a térítő keresztények
ellen. Azért több népnél találunk eredeti szót e fogalom kifejezé
sére. A magyaroknak is volt, és emlékezete él még az egyház szó
ban és a német Heiligenstein-nak megfelelő Hegykő-ben, mely ré
gebben Egykö nek hangzott. 1 ) A német használja ugyan a tulaj
donnevek mellett a latin sanctus-ból lett Sankt szót, de van eredeti
szava is és az említett eseteken kivűl mindig csak azt használja:
heilig, régebben heilag, mely a német heil szóból származott. Az
ófelnémetnek volt még más eredeti szava e fogalomra, a wih szó,
melytől van wihan (mcst iveihen) szentelni, s mely a Weihnachten
szóban is él még, és a mely a gót ahma veihs szent lélekben is ta
lálható. A szláv svetiy (ejtsd szvent francziás orrhanggal) sem átvett
szó, hanem eredeti és használata régibb, mint a kereszténység a
*) L. Hunfalvy Pál, Magyarország ethnographiája 250. 1. és Budeuz
József, Magyar-ugor összehasonlító szótár 807. 1.
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szlávoknál. Végre a latin kifejezés maga sem függ semmikép a gö
rög OL'(IOQ szótól. Ha a magyar e fogalom megjelölésére eredeti
kifejezését használta volna, lehetetlen volna azon megismerni, a
latin sanctus, német heilag vagy ószlovén svqi'b szó örökségét vet
te-e át. Hiszen így vagyunk sok kifejezéssel: nem tudjuk, melyik
nyelvből van fordítva, ha csak véletlenül a mintául szolgáló szó
ban az illető nyelv más úton nem járt, mint a többi nyelvek; ez
pedig az egyházi terminológiában természetesen ritkábban történt,
mint más téren, mert mentül szentebb a fogalom, annál félénkebb
a fordító, hogy a fogalommal összeforrt kifejezést szabadabb for
dítás által ki ne vetkőztesse szent ruhájából. Ez magyarázza egy
szersmind, hogy gyakran tanácsosabbnak látták érintetlenül az
idegen szót átvenni. így történt a szent
szóval is, mely semmi
más, mint a nem magyaros kezdő mássalhangzócsoporttól meg
szabadult svqt'b, valamint a magyar szabad (régebben szabod) az
ószlovén svobodi,. Az élő szláv nyelvben, a lengyel swi$t-et kivéve,
már nem hallik e szónak orrhangja: újszlovén, bolgár, horvát
szerb svet, orosz, svjat, cseh-tót svat. Említésre méltó, hogy az
oláh sfint is több egyházi kifejezés társaságában az egyházi szláv
nyelvből került.
Angyal.
Milyen könnyű lett volna a görög szót minden
egyes nyelvre lefordítani és az angyalok helyett isten ,hírmondóiról£ beszélni. Mégis a merre tekintünk, átvett szókkal találkozunk.
Pedig a görög szó maga csak egy «legátus, nuntius» jelentésű hé
ber szó fordítása és még appellativum. 1 ) A latinban szabadult meg
először e szó eredeti jelentésétől, a latin angelus már angyal, semmi
földi viszonyokra emlékeztető mellékértelemmel. A gótban aggilus
alakot öltött a görög szó, az ófelnémetben angil és az i hatása
alatt e-ve változván az a; engil alakot. Az úgy nevezett ószlovén
kéziratokban angel'b, andjeVb alakokat találunk, utóbbit több kéz
iratban, mely leghívebben őrizte meg a régi alakokat, pl. az Assemani-féle evangéliomban, a codex Clozianusban. Az élő szláv
nyelvekben hol az egyiket, hol a másikat találjuk — a gy-8 alakot
a szerb és a cseh nyelvben. A magyar angyel, melyet nem csak a
Halotti Beszédben, hanem még a valószínűleg a XVI. század elején

*) E. Eaumer i. h. 378. 1.
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írt Peer codexben is találunk, 1 ) nem is lehet más mint a még vál
tozatlan szláv szó, mert nem tekintve a gy hangot, a latin angelus,
ragját a magyarban el nem vesztette volna,2) a német angil pedig
már előbb ment át engil-be, mintsem a magyarok keresztény hitre
tértek, 3 ) engil-bö\ pedig természetesen nem válhatott ángy el, an
gyal. Ha szabad volna Safaf ik Pállal a gy hangra súlyt fektetni, az
angyal már gy-jénél fogva nem lehetne más mint meghonosodott
szláv szó.4) De tudván, hogy sok ideig g és gy közt a magyar írás
külömbséget nem tett, tudván hogy egy ideig e és i előtt a g csakis gy-t
jelent, a g-t gh-val írják (Erdősi), és hozzávevén azt a valamennyi
népnél észlelhető tüneményt, hogy a latin szókat úgy olvassa,
mintha saját nyelvük szavait kellene olvasni, Szarvas Gáborral a
«magyar egyházi s huszár latinság »-nak róhatjuk föl igen sok eset
ben a gy hangzást. így pl. az evangyéliom szónak a gy-je, melyen
Safafik annyira csodálkozik, valószínűleg kezet foghat a gyeneráZis-ban és társaiban hallható gyönyörűséges gy-kkel.5) Tehát a gy
x

) L. 186. és k. 1. A 186. lapon egymás mellett találjuk az új alakot
«archangialt)) hangzóilleszkedéssel és a régi «archangel» alakot. A Corvin
codex 101. 1. azt olvassuk: «Hogy az archangelok ielesevl gabriel archangyal».
2
) Hogy a latin angelus-ból,
lia meg nem marad a nominativus
ragja a magyarban, m i lehetett volna, mutatja a Ferencz legendabéli
«angyalomi nyugalom» (Ehrenfeld codex 59. 1.), melyről m á r Szarvas Gábor
a M. Nyelvőr VI, 389. és k. 1. kimutatta, hogy ez a latin accusativusnak
(angelum-nebk) felel meg, épúgy mint cirkálom, paradicsom
(H. B. paradisum), Egyiptom.
Hogy új példát említsek, a martir mellett gyakran
találjuk a martyrom alakot, pl. a Sándor codexben csupán csak a 222. lapon
háromszor.
3
) Raumer i. h. «Nur die áltesten Quellén (Isidor cod. Paris, ausschliesslich, die Wiener Fragmente und die Hyinnen gemischt) bewahren
noch die ursprüngliche F o r m angil. Aber schon seit dem Ende des 8-ten
J h d t s tritt daneben die umgelautete F o r m engil. So ein Wiener Fragment
des Isidor X I I I , 30. Von der Mitte des 9-ten Jhdts an herrscht die jüngere
F o r m engil ausschliesslich.»
*) I. h. 9. 1. «Hierher gehört auch der Laut dj in andjel (vergl.
böhm. andel neben angel), archandjel u. s. w., welcher sich merkwürdiger
Weise in dem ungarischen evangyéliom,
angyal,
arkangyal,
gyehenna
György u. s. w. noch erbalten hat.»
5
) Igen érdekes e tekintetben a Lányi codex, mely a latin szókat
magyarosan írja le, a 24. 1. pl. ezt olvassuk: Eesponsorium
Clbstergyetlh
deus, a 42. 1. ymnus Veni Eedemtor gyencium
stb.
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semmit sem bizonyít az angyal eredetét illetőleg. — Végre még
megjegyzem, hogy a finn enkeli, észt ingei, lapp engel germán
(svéd) nyelvből, a karéi angeli meg az oroszból került. 1 )
Oltár. Az o helyzeténél fogva megmaradt e szóban és nem
változott, mint rendesen, a-vá, v. ö. volt: vala és való mellett
(H. B. még vola, nolov), holt: halni, halál mellett (meghalt követte
a hal tőtől való alakok többségét), oltani: atezik, alvó, alunni, álom
mellett. Ha az o e szóban, mint külömben szokott, a-ba ment
volna át, ha tehát az altár alak, mely pl. Bornemisza ev. magya
rázatában olvasható, valószínűleg a latin alakhoz való öntudatos
vagy öntudatlan közeledés következtében, 2 ) lábra kapott volna, a
latin altare vagy a német Altar (régebben altári) olyan hangosan
magának követelte volna a magyar szót, hogy az ószlovén oltarh
aligha talált volna kegyes meghallgatást. így ellenben nincs az a
higgadt nyelvbúvárló, a ki tőle megtagadhatná jogát, hiszen a mai
nyelvhasználat és a régi nyelvemlékek egyaránt tanúságot tesznek
mellette. A szlávban, régi és új forrásokban, e szó rendesen o-val
való, csak az Osztromir-féle evangéliumban kezdődik a-val.3)
A szlávból átvett oláh oltár is az o-t hangoztatja.
Az ófelnémet altári a latin altare. A gót természetesen e tisz
tán latin szót nem ismeri: a gót hunslastaths a görög ^uaíaaxfjpiov
szóról szóra való fordítása. Itt is külön úton járnak az ófelnémet
és a gót nyelv, hogy újra meg újra emlékezetünkbe jöjjön, hogy
amaz a latin, emez a görög nyelv hatása alatt alkotta egyházi ter
minológiáját.
5. Az isteni tisztelet.
Láttuk már, hogy a legfontosabb keresztény fogalmakkal
együtt az oltár szó is szláv ruhában került hozzánk. Ep így az
oltár előtt végzett mindennapi isteni tisztelet és annak beosztását
megnevező szók fennen hirdetik a szláv hatást.
Szolozsma. A németben az isteni tiszteletet Gottesdienst (ófelnémet gotes dienist) isteni szolgálatnak híjják; ugyancsak szolgá-

*) Ahlqvist i. h. 247. 1.
•) I, 333 «minden pap az altarra aluvan.»
3
) Ószlovén ol'btarh, oltarh, újszl., bolg., horv.-szerb oltár, cseh oltár,
lengy. oltarh, lauziczi szerb voltar és holtar.
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latot jelent a megfelelő ószlovén sluZhba (olv. szluzsiba egészen
rövid, csak félig ejtett i-vel), mely sluga szótól származik. Az ószlo
vén sluga átjővén a magyar nyelvbe, szolga alakot öltött idővel.
Simonyi Zsigmond «metathesis»-t talál abban, 1 ) fölteszi tehát,
hogy szlugá-ból egyszerre szulga lett. Én azt hiszem, nincs szüksé
günk rá, hogy ezt az ugrást föltegyük, mert híjába, az ilyen metathesis nem egyéb ugrásnál. Sokkal egyszerűbb úgy fogni föl a dol
got, hogy a szluga szóban a magyartalan szókezdő mássalhangzó
csoportot egy a kiejtést megkönnyítő hangzó bontotta föl, mint
számtalan más esetben és lett szuluga ; ebből a valóban ki is mutat
ható alakból rendes hangfejlődésnél fogva lett a második hangzó
kiesésével szulga,2) úgy mint a már említett ószlovén malina-loól
málna, az ószlovén palica-bó\ pálca stb. Szláv sdugá-ból szuluga
lett, jogunk van tehát föltenni, hogy egy szlávból került szluzsbából szuluzsba lett. E szóban természetesen ki nem eshetett a kettős
mássalhangzó előtt a második u, és mikor azután az u-k a magyar
nyelvben nagyjában o-kba mentek át, szolozsba keletkezett. Ba
képző nem levén a magyar nyelvben, a szónak további átidomításon kellett keresztülmennie, hogy a képző is magyaros hangzású
legyen: a b átment rokon ajakhangba m-be és most már egészen
magyaros képe volt a szolozsma-nak.
E szót zsolozsmá-nak is
írják — a kezdő sz-n&k a következő zs-hez való assimilatiójával;
írják solosmá-nsík is, de az eredeti alak szolozsma. Hadd álljon itt
jelentés és írás tekintetéből egy hely a Margit legendából (10):
1

) A hangátvetésről á l . 1.
) A mi a szóban levő szuluga alakot illeti, okiratainkban csak rit
kán mutatkozik, egy időben vele sokkal gyakrabban olvassuk a szulga
alakot. Idézem valamennyi alakot, melyet a Hazai okmánytarban ós Knauz
Monum. ecel. Strig. I, kötetében a X I I I . századból találtam. H. o. I, 7. 1.
1222 évből Castrenses Zuluga Geuriensis, Knauz 395. 1. 1252. é. castro de
Zulugageur
ós Comitatus Zulugageuriensis.
Sokkal gyakrabban találjuk e
korban a mai Szolgagyőrt Szulgagyőr-nek:
Kn. 328. 1. 1239. comes de
Zulgagcur,
ép így H . o. II. 12. és 14. 1. 1273, I I I , 20. 1. 1260—70; 23. 1.
1274. V, 8. 1. 1217. ós 10. 1. 1222. VI, 189, 196 1. 1273; 197. és 200. 1.
1274; 205. 1. 1275; 450. 1. 1299. Sőt a mai alakot is találjuk egy okirat
ban, h a t. i. kétségtelen, hogy az illető óvnélküli okirat csakugyan «1247
körül» kelt: H . o. I I I , 9. 1. Solgo geur (kétszer). Nem bizonyít semmit a
H . o. VI. köt. 194. 1. 1273. év alatt álló Comite de Zolga Geuriensi, m e r t
az 1328-iki átiratból van közölve, tehát talán már a XIV. század írása.
2
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«de az nagy mysen es egyéb zolosmakon myndenkoron egyéb sororokal állót és eneclet.» A z megfelel mai sz jelnek, az s pedig nem
csak s, hanem zs hangot is jelöl, azért e szó mai írás szerint vagy
szolozsma, a mint a kiejtés követeli, vagy szolosma, a mint pl. Páz
mány pr. 574 írja. Pázmány ezen helye igen jellemző a szolozsma
jelentésére nézve: «minden Isteni szolgálatnak
szolosniá-nak,
veternyének, vecsernyének és Szent Misének elei, közepe, vége
allelujával tellyes.» Pázmány mindjárt az ,isteni szolgálat' után
veti a vele egy értelmű szolosma szót és csak azután tér át az
isteni szolgálat, a szolozsma, egyes részeire.
Az élő szláv nyelvekben ugyanazon értelemmel találjuk a
sluzhba szót, mint az ószlovénben, hol bozja, ,isteni' jelzővel, hol a
nélkül: az oroszban sluZba, a szerb-horvátban slu£ba jelzővel és
jelző nélkül, a tótban többes-számban sluzby bozie stb. Az oláh
nyelvbe is átment e szláv szó: slujbíi Ojtsd szluzsbe) ugyanannyit
jelent, mint a magyar szolozsma.
Az isteni «szolgálati) vagy szolozsma Pázmány szerint, a
mint láttuk, veternyére, vecsernyére és misére oszlik. Nézzük e kife
jezéseket, mit vallanak. De előbb fordítsuk meg a veternye és vecsernye közt a sorrendet és kezdjük a vecsernyé-vel, könnyebb lesz
ezután a veternye szó magyarázata.
A vecsernye
esti isteni tiszteletet jelent. Ki nem tudná,
hogy a szláv nyelvekben vecer (e. vecser )-nek híjják az estét, hogy
a magyar vacsora szó is szláv eredetű =s ószlovén vecer ja. A régi
szerb kéziratok ugyanabban a jelentésben, mint a magyar a vecsernyé-t, vecernja szót használnak, mely alakjára nézve vecer este
szótól képzett nőnemű tulaj donságnév és annyit jelent mint «esti»,
hozzá gondolandó a sluéba szolgálat' szó, mely csakugyan mel
lette is áll egy a XIV. században írt szerb kéziratban a Typicon
chüandarenseben. Hogy az ószlovén alak ez volt, nem pedig a
Miklosich idézte vecerh?iica,1) azt bizonyítja a magyar szón kivűl az
oláh vecérnie is.
A német Vesper régebben vespera-nsk hangzott; tehát a né
met csakúgy átvette az idegen szót, mint a magyar, pedig mind a
kettő könnyen fordíthatta volna. Ha e mellett látjuk, hogy az
l

) Christl. Term. 28. L Miklosich ószlovén szótárában hijába keressük
a vecerhnica szót.
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ófelnémet mettina (ma mette) a latin matutina-hól lett,1) valószínű
nek fogjuk tartani, hogy a magyar veternye
az ószlovén utrhnjaból lett, a mely ,reggeli isteni tiszteletet' jelent. Égészen megfog
hatatlan, hogy Miklosich ezt a szót összetéveszti a vecsernye szóval,
de még bámulatosabb, hogy magyar szótárírók összetévesztették e
két szót egészen Ballagi Mór idejéig. Nem is kell visszamenni a
régi kéziratokra, hanem még Pázmány iratai sem hagynak kétsé
get az iránt, hogy veternye más mint vecsernye, egy helyen pl. azt
mondja: «a matutinusről vagy veternyéröh.2) Egy régi latinból for
dított egyházi ének a (ihoramatutina» kifejezést ^vétkemének icleieenr>
szókkal fordítja 3 ) és többen figyelmeztették már a szakembereket
arra, hogy veternye a reggeli isteni tiszteletet jelenti. 4 ) De hogy a
veternye szó korán bizonyos közösséget vallott a vecsernye szóval,
azt mutatja a vecsernye után módosult szókezdet; mert az ószlovén
szóból nálunk ilyen kiegyenlítő hatás nélkül legföljebb *uternye,
*üternye lehetett volna; a vdernye szó már alakjánál fogva meg
mondja nekünk, hogy vecsernye veternye volt a rendes sorrend, a
melyben e két szót számtalanszor használták.
Az oláh szó is a szlávból került és utrénie alakot öltött.
Hadd álljanak itt még egy pár élő szláv nyelv szavai, a
mennyiben a vecsernyé-iiek és veternyé-nek alakban is megfelelnek:
orosz vecernja utrenja, szerb vecernja és vecernje, jutrenja és jutrenje,5) horvát vecernja jutrenja.
Pázmány a fönt idézett helyen a veternye ós vecsernye után
a Jflisét említi. Erről a szóról ugyan nem mondhatok biztosat,
de mégsem akarom hallgatással mellőzni. Legalább is valószínű,

r

) A hangsúly a németben az első szótagra esvén, a máaodik szótag
hangzója meggyengült és végre egészen eltűnt, az a pedig csak úgy lett
e-vé a következő i hatása alatt, mint angil-ból engil fejlődött (1. az
angyal szót).
2
j Ki volt mutatva a M. Nyelvőr I I . k. 358. 1.
3
j Szilády Á r o n : Eégi magyar költők tára I. köt. 162. 1.
4
) Szilády Áron i. h. 344. 1., előbb és bővebben Mátyás Flórian
Magyar Nyelvtudomány 2. füz. 10. és k. 1. Mátyás Flórián ugyanott a
13.1. ezt mondja: «Valamint barát (=fráter), szesztra, szolozsma, vecsernye,
úgy veternye is szláv
térítőjétől
átvett s magyarrá idomított szó.»
5
) A szerb köznemű vecernje és jutrenje
újabb alakok, melyekből
kiveszett m á r az utalás a nőnemű sluzba (isteni tisztelet) szóra.
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hogy ez a szó a szolozsma, vecsemye és veternye társaságában egy
időben egy forrásból került hoznánk, de nem lehet tagadni, hogy a
latin missa is p e r g a m e n és p a p i r o s közbenjöttével misa —
magyar s-sel — és hangzóilleszkedéssel mise alakot ölthetett volna.
Hiszen a németbe is az éppen emiitett vespera-ból csak ilyen úton
lett Vesper &za,zfeszper, nem pedig az é l ő nyelvben véghez ment
hangváltozás következtében. Tudom, hogy többen azt hiszik, hogy
az sz-ek nagy része aránylag későn lett s-ekké a magyar köznyelv
ben ; de tudom azt is, hogy az ószlovénből átvett szók, melyekre
nézve senki semmi néven nevezendő kivételt nem mutathat ki az
eredeti magyar szókkal szemben, a mi a hangváltozásokat illeti,
jóformán egyetlen egy sz-ből keletkezett s-et sem mutatnak, 1 ) a mi
mindenesetre nagyon föltűnő, ha fölteszszük, hogy az s a magyar
nyelvben csak később fejlődött sz-ből. De igenis van a magyarban
is olyan legyőzhetetlen hajlam a latin s-et magyar s-uek olvasni,
mint a németben azt s-nek azaz z-nek vagy a latin v-t f-nek olvasni.
Eégebben, mikor az írás-olvasás nem volt olyan elterjedt tudomány,
még sokkal könnyebben történhetett ilyen m a g y a r o s í t á s , pe
dig tapasztaljuk ma is napról napra, mennyire hajlandó a magyar
ember az s jelt idegen szóban is magyar s-nek olvasni. Én tehát
lehetségesnek tartom, hogy latin raissa-féle szóból magyar mise
alakú szó legyen, azért nem is fektetek semmi súlyt arra, hogy az
s hang csaknem valamennyi szláv nyelvben is hallatszik a meg
felelő szóban, hogy az oláh is a szlávból kapta az s-sel hangzó
alakját ;2) sokkal nagyobb súlyt fektetek az összefüggésre, a mely*) Miklosich Ferencz Die slavischen Elemente iru Magy. czímű érte
kezésében kimutatott szók közül, egy-két kétségest n e m számítva, 105
eredeti sz megmaradt a magyarban is ss-nek, csak négy esetben találunk
s-et a szláv sz-szel szemben és ebből a négy esetből egyetlen egy sem
bizonyos, a mit akármikor kész vagyok igazolni. Azt n e m állítom, hogy
sóba sem lett természetes hangfejlődós által történeti időben sz-ből s, isme
rem a példákat, melyeket fölhoznak, de igenis tagadom, hogy az sz-ek
unagy részév olyan későn lett s-ekkó. A m i különösen a szlávból átvett
szókat illeti, a püspök, prépost és pünkösd, szókban, melyeket Miklosich
n e m említ, az s eredeti s^-ből lett az én véleményem szerint is ; hogy a nép
ajkán-e vagy megint csak papiroson, mint számos m á s idegen szóban, azt
itt nem akarom kutatni.
2
) L. Miklosich Die christl. Term. 27. 1. ószl. mhsa, újszlovén mesa,
mása, horvát mása, orosz msa., cseh mse, tót méa, omsa, lengyel msza>
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ben a mise szó a többi egyházi kifejezésekkel áll és arra, hogy a
mise okvetetlenül a legrégibb egyházi kifejezésekkel egy időben
került a magyarokhoz és éppen azért nem jöhetett a latin nyelvből.
6. Malaszt. Hála.
Mielőtt az isteni tiszteletet végző papokra térnék át, az isteni
tisztelet alkalmával gyakran emlegetett isteni malasztot (kegyelmet)
és az érte adott hálát akarom fölemlíteni.
Tudva levő, hogy a malaszt
eredeti alakja miioszt még
előfordul a Halotti Beszédben (mennyi milosztben terumteve eleve
miv isemucut adamut). Á magyar miioszt teljesen megfelel az ószlovén milosth szónak, a miVh ,kedves' kegyes' melléknév származéká
nak. A müoszt szónak o-ja,mint rendesen a régi o, idő folytával a-vá
lett, az i pedig mint gyakran ö — <»-vé, ezután pedig az első hangzó
illeszkedett a következő a-hoz. A malaszt szó «kegyelem» értelem
ben előfordul pl. a Müncheni codexben: «és istennec maiaszta vala
S bennem.1) Jellemző a Pesti Gábornál egy pár sorban egymás mel
lett olvasható : lat. Ave maria gratia plena, cseh: zdrawa maria
milosti pina, magy. Iduez legj maria malasztal teljes.2) (V. ö. a
Müncheni codexben előforduló mondatot: üdvös leg maria vag
malasztal télies.)3) Az ószlovén milost'b könyörületességet jelent,
ugyan abban a jelentésben találjuk a bolgár milost és az orosz
milost'b szót: az újszlovén és cseh milost kegyelmet jelent; a hangtanilag szorosan megfelelő 1. milosc egy 1400-ban írt kéziratban
ugyanabban a jelentésben olvasható, a szerb (milost) szó mind
a két jelentésben használatos.
Valamint az isteni kegyelem megjelölésére szláv szóval él a
magyar, úgy az érte adott hálát is szláv néven nevezte. Az ószlovénben hvala felel meg e szónak alakra és jelentésre nézve, a h né
met eh görög y-nek megfelelő torokhangot jelöl, mely bizonyosan
a magyar hála szóban csakúgy hangzott valaha, mint a többi meg-

lauziczi szerb msa, oláh misa (e. mise). V. ö. az albán nieée, mi,.sT>, litván
misia, lett misa alakokat.
r
) Lukács 2, ¥).
2
) Nomenclatura 1550. 14. 1.
3
j Lukács 1, 28.
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honosodott szláv szókban, melyekben ma h áll szemben az eredeti
szláv c/i-vel. így azután magyarázható is, hogy az erős eh (most hj
megmaradt, míg a v csak úgy eltűnt, mint a már említett szent =
ószlovén svet'b és szabad = ószlovén svobod/b szókban. A hála bizo
nyára teljesen úgy viszonylik e tekintetben az ószlovén hrala-hoz,
mint a m. haraszt az ószl. hvrastTb-hoz, mind a két esetben ch-höl
h lett, a v pedig már akkor tűnt el, mikor a eh még nem gyengült
A-vá. A haraszt szónál ki is mutathatjuk még ezt az alakot egy
1218-ban kelt okiratból: x) cum virgulto Verescharazth. A /i-nak e
régibb hangzásának különben eredeti magyar szókban is maradt
nyoma v. ö. a Halotti Beszédbeli choltat, charmul, chomuv, ozchuz
szókat a mai holtát, háromszor, hamu, ahhoz szókkal.2)
A hv-bő\ különböző szláv nyelvekben, kivált a szerbben /
fejlődött, ugyanaz a hangváltozás mutatkozik az ide vágó szláv
eredetű oláh fala hála szóban.
A hála szónak eredetibb hála alakját olvassuk a régibb iro
dalomban, 3 ) halljuk még még mai nap is. Ez a hála szorosan meg
felel a hangzókra nézve a szláv hvala szónak, mert a szláv a a
magyar nyelvben rendesen á-nak hangzik, nem a-nak, a mint
Szarvas Gábor hiszi. Szarvas Gábor olyan esetekben, mint magyar
bába ; ószlovén baba a hangsúly hatása következtében beállt hangzónyujtást lát.4) Hogy ez tévedés, kitűnik abból, hogy a hangsúly
talan szótagokban, ugyancsak á felel meg az ószlovén a-nak: bá
rány : barari'h, bálvány: baVbvan'b, család: celjadb, diák, deák:'
dijaké, garázda: gorazda stb. Azért nem is értem, milyen analó
giának egyszerűsítő hatása kell hozzá, hogy a hála és más szláv

*) Fejér Codex diplomaticus I I I , 1, 267.
) Bővebben szól az egész kérdésről Simonyi Zsigmond a régi
nyelveml. olvas, czímű értekezése 22. 1.
3
) Csepregi isk. 356. hála legyen az Istennek, Balassa Gen. ac Magn.
6. háláadatlan rósz föld, Czeb Cod. 30. haalaa, Czeglódi Dagon eldölése
3 1 . Istennek hála, Mikes törökorsz. levél 1. hála légyen az Istennek, u. o.
112. Istennek hála, Lk. 22s. Istennek hála.
*) M. Nyelvőr X I I , 339. «a kezdő, hangsúlyos szótagbeli hangzó
megnyúlásának példái: pakost:
pákosztos,
kapasta : káposzta, pápista :
pápista.»
2
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eredetű a-ra (illetőleg eredetileg á-ra) végződő szók a fa mintájára
képezzék ragos alakjaikat.1)
7. A papság.
Láttuk, hogy az isteni tiszteletet egészben véve is (szolozsma),
részeiben is (vecsernye, veternye, mise í) szláv nevekkel nevezték
el a magyarok. Csoda-e, ha az azt végző papság szláv ruhában
jelenik meg előttünk? Hiszen nagyobbára szláv papok hirdették a
szent igét, szláv papok állottak a térítés élén.
Mindjárt a J)Cup szó maga szláv eredetű. Tudjuk, hogy a
mai a-nak régebben rendesen o felelt meg; már a rövid Halotti Be
szédben is találunk erre egy rakás példát: chomuv hamu, oz az,
vogmuc vagyunk, vola vala stb., stb. — de azonfölűl nyoma is van
egy régibb pop alaknak,2) sőt Nagy Gyula egy még régibb popn
alakot is említett egy ízben, a melyben a szláv L hangnak megfe
lelő u is tükröződik.3) Ezeket a véghangzókat, melyek annyiszor
mutatkoznak még Anonymusunknál, melyek emlékezete föl-föltűnik az Ehrenfeld codexben is, eddig rendesen hallgatással mel
lőztem', mert a szláv nyelvekben csak úgy mint a magyarban
eltűntek idővel és az itt szóban forgó magyar szóknál csak nagy
elvétve mutathatók ki (1. a kereszt és a koma czikket). Ezentúl már
meg sem' fogom említeni, hogy a szók végén eredetileg az átvétel

*) A M. Nyelvőr XI, 65. 1. Szilasi Móricz ezeket írja: «Egyszerűsítő
szellemének, az analógia hatalmának köszönhető az is, hogy idegen szavak
ragozása egészen a hazaiak mintájára alakul; a jelen esetben ilyenek

pl. óra, szecska,
2

baba stb.»

) A pop szó előfordul gyakrabban régi latin okiratainkban, de olyan
adatokból, a milyeneket Jerney Jánosnál (magy. nyelvkincsek) e szó alatt
találunk, bizonyságot meríteni, hogy a pap régebben pop-n&k hangzott,
nem járja. Személy- ós helynév Pop-ot idéz. Mintha bizony csak magyar
embernek lehetne a neve Pap, szlávnak nem. H a pedig az ott említett
személyek szláv eredetűek voltak, természetesen Pop volt a nevük, nem
Pap. így vagyunk a Pop helynévvel is. De idéz Jerney János más helyen
csakugyan a régi pop-al&k mellett bizonyító a l a k o t : 1261. évből Popeghaz,
1211-ből Popfoca helyneveket. Fejérnél találunk azonkívül Popnépe nevű
földet 1290-ben, Popmai vagy Pyspükmal nevű szőlőt 1269-ben.
3
) M. Nyelvőr VII, 175. 1. «locuspopu-fenerii (fenyér) vocatus 1229.»

871

SZLÁVSÁG A M.. KERESZTÉNY TERMINOLÓGIÁBAN.

idejében egy, nem tudjuk, teljes hangzású vagy már akkor is eltűnő
félben levő i vagy u felelt meg az ószlovén i> és i> hangoknak; a ki
a kérdés iránt érdeklődik, elég anyagot talál az Anonymusban,
tájékozást nyújt Simonyi Zsigmond is emiitett értekezésében.1) Tér
jünk vissza az idézett popu alakra. Ez a popu szakasztott mása az
az ószlovén popi, szónak. A többi szláv nyelvek: az újszlovén, bol
gár, szerb, horváfc, orosz, cseh, lengyel, lauziczi szerb — mind pop
nak hangoztatják e szót. Nem is lehet máshonnét a magyar pap
szót származtatni, mint az ószlovénből, sem a latin papa, sem a
német phapho, phaffo szóból; a latinból már azért sem, mert az
eredetileg általánosabb értelmű papa szó az V. században a püspö
köket sem illette már, nem is használták magukról, csak mások
szólították őket még így; míg végre VII. Gergely rendeletet nem
adott ki, melynek értelmében a, papa szó csak a ,pápá ( -ról haszná
landó.2) A latin papa bizonyosan papa vagy pápa alakot öltött
volna, azért a papa
szóról nem is lehet hangtani szempontból
eldönteni, szláv vagy latin szótól lett-e a magyar. 8 )
Kiváló szerepet játszottak akkortájt a szerzetes
barátoJc,
élükön a Csehországból jött benczések. A H. Beszédben — ha
mindjárt más jelentésben is — megvan e szónak régibb az ószlovénnel csaknem egészen egyenlő brát alakja (Scerelmes bratym).
Valamennyi szláv nyelvben e szó fitestvért jelent, a régi glagól
kéziratokban előfordul még bratrh, a csehben még ma is bratr a
használt alak ; e bratrh később brafrb, eredetre nézve egyenlő a
latin frater-re\, a mint már említettem. Nem képzelhető egykönynyen nagyobb ellenmondás, mint a milyen némelyek állításai és a
nyelvek világos tanúsága közt mutatkozik. Azt mondják, hogy latin

*) A régi nyelveml. olv. 19. és k. 1.
) Du Cange a papa szó a l a t t : «Neque illud praetermittendum,
quod Papae vocabulo tametsi promiscue ab aliis donarentur Episcopi,
nullus tamen in Occidente hunc sibi titulum tribuerit praeter Romanum
Pontificem, qui eo nomine t a n q u a m sibi proprio usus est j a m inde a
LeOTbis
Magni
(440—461 évig) temporibus.» U.' o. «Papae denique
nomenclatura donati sünt soli Pontifices Eomani. ex decreto scilicet
Gregorii
VII, qui in Synodo Romána statuit, ut Papae nomen unius esset
in őrbe Christiano.»
3
) Miklosich Die christl. Term. 12. 1. közli a pápa szláv neveit.
2

24*

S
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nyelven hirdették a magyaroknak a szent igét, beszélnek olasz térí
tőkről, még a régi magyar helyesírást is a latinból magyaráztatják,
mások meg olaszosnak találják, pedig annyi meg annyi későbben
latinból fordított könyv daczára, a latin nyelv olyan döntő befo
lyása után ma is ezer meg ezerszer használt «amice» és «fráter»
daczára barát nekünk a barát, sem nem amicus, sem nem fráter.
Pedig a latinból fordított codexeink ugyancsak váltig használják a
fráter szót szerzetes barátnak *), használják ép úgy az apácza
helyett a soror szót,2) de azért barátnak maradt a csuklyás barát és
az apáczának sem ártott sokat a latin soror. Hogy a fráter, soror
szók, ha a szláv szóknál előbb és a kereszténységgel együtt kerültek
nyelvünkbe, olyan hatalmas támogatás mellett soha sem szorultak
volna ki nyelvünkből, de hogy képtelenség is a l a t i n n y e l v
h a t á s a u t á n szláv befolyást, mely a latinnal megmérkőzhetett
volna, föltennünk, az világos. Föltenni pedig, hogy a ma.gyarok a
k e r e s z t s é g f ö l v é t e l e e l ő t t egy egész csomó szláv kifeje
zést vettek volna föl, melyek keresztény fogalmakkal, keresztény
intézményekkel való pontos ismeretséget és irántuk való érdeklő
dést mutatnak, valóságos képtelenség volna.
Hadd álljon mindjárt a barát szó alatt a tőle elválhatatlan
kápa és pilis. «A kápa és pilis nem sokat használ, hanem a lelkület
átalakulása*) mondja ugyan Kempis (Nogáll fordításában), de azért
annyira a barátot megillető és megismertető jelek, hogy bizonyo
san a baráttal egy időben kerültek hozzánk.
A pilis-ve nézve nem is forog fön kétség, hogy szláv eredetű
szó, noha az élő szláv nyelvekben inkább az általános «kopaszság))
jelentésben találjuk a megfelelő szót (de a csehben és tótban ples
«pilis»-t jelent); az óezloYén pleéb is Miklosich szótárában ((kopasz
ság* («calvitium>>) jelentéssel van idézve két (a XIII és XIV. szá
zadból való) orosz és egy (XVI. században írt) szerb kéziratból.

*) Hogy a számtalan példa közül csak egyet említsek, álljon itt egy
a Domonkos codex 315. 1. található mondat bekezdése: «Némely conversus
fráter, mely fráter jgeen lelky fráter vala» stb.
2
) A Virginia codexben a 12-ik lapon új fejezet kezdődik, melynek
feje így szól: «Zent apaczaknak eletekre rwuyden való regula» stb., a
szöveg maga pedig nyomban rá emígy indul meg: «Aaz monostorban lakozó
sororoknakh.tt
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Azon kívül két régi szerb okiratból vett idézetet találunk plééh-ie
mint helynévre, a mi Pilis régebben «Plys» helynevünknek felel
meg. Az tiszta dolog, hogy ebből még nem következik, hogy az
ószlovén plesb nem jelentett annyit is, mint a magyar pilis, csak
úgy nem, mint az ugyanabban a szótárban található striZenije
(szóról szóra «nyírás») tonsura, mely két XVI. századbeli kézirat
ban találkozik, nem bizonyítja, hogy az ószlovénben is ezt a kife
jezést használták a pilis elnevezésére. A mint a német átvette a
latin tonsurát («die Tonsur»), úgy átvette a magyar az ószlovén plésh
szót. A 2>^si>-nek a magyarban plés felelne meg, ezt magát ugyan
nem, de nyomát legalább találjuk a régi könyvekben (pl. Heltai
bibliájában) a pilises-sél fölváltva használt piléses alakban.
Ha föltehetjük, hogy a, pilis tonsura a kereszténységgel együtt
került a magyar nyelvbe, valószínű egyszersmind, hogy a vele
karöltve járó kápa
(csuklya) is ekkor és ugyanabból a forrásból
került hozzánk l ), noha hangtani indiciumot erre a szóban nem
találunk, mert a latin capa-ból csak úgy lett volna kápa, mint a
szláv kapa-bál, mely több szláv nyelvben, az ószlovénben, újszlovénben, oroszban, szerbben, lengyelben stb. ugyanabban az alak
ban, noha nem mindenütt e speciális jelentésben fordul elő. Mégis
ha látjuk, hogy a 888-ik évben egy zsinat határozata eltiltja a lai
kusoktól a csuklyás köpönyeg viselését, a barátokra pedig rápa
rancsolja, hogy kapát viseljenek a köpönyegen,2) valószínűnek tart
hatjuk, hogy a magyar kápa nem a csak később bekövetkezett
latin befolyásnak köszöni eredetét, hanem a szláv barát-taX, szláv
pilissel együtt került hozzánk.
Visszatérek a már a barát társaságában említett
apácza
szóra és hozzáveszem az apát szót is. Mind a két szó nyilván való
szláv közvetítés által került nyelvünkbe, sem a latin abbas, abatissa, sem az ófelnémet abbat, abatissa nem magyarázzák meg a
magyar alakokat, kivált a_p hangot. A szláv nyelvekben ugyan o-val
kezdődnek a megfelelő szók, de tudjuk már, hogy a magyar nyelvx
) Miklosich Ferencz a szlávból átvett szók közé sorolja Die slav.
Elemente i m Magy. 270. sz. alatt.
2
) Du Cange cápa szó a l a t t : «Laici cottos vei mantellos
cum
capis
deferre, contra monachi cottos vei mantellos sine cápa portare vetantur in
Concilio Metensi ann. 880. cap. 6.»
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ben a régi o-t rendesen a váltja föl; így tehát apát teljesen meg
felel az ószlovén opai'h-nak, a horvát-szerb, cseh, lengyel o^aí-nak.
Az apácza szó is egészen rendes megfelelője az ószlovén, új szlovén
szerb opatica-nak, akár Szarvas Gáborral azt hisszük, hogy az
ilyen í-t, a milyen opatica-h-&n hallható, a magyar az átvétel pil
lanatában át sem vett,1) akár Simonyi Zsigmondnak valószínűbb
magyarázatát fogadjuk el, hogy az ilyen i-t a magyar nyelv
ben is hangoztatták egy ideig és csak azután tűnt el, mikor sok
eredeti magyar szóban is eltűnt egy régibb hangzó két mással
hangzó közt.2)
A IcaJlOJboh szó csak olyan nyelvből kerülhetett, mely a
latin us ragot el szokta ejteni az átvételnél, tehát szláv vagy ger
mán nyelvből. Az ófelnémetben canunich alakot találunk. Ennek
M-ja bizonyosan w-nak maradt volna egy ideig és azután átment
volna a többi «-kkal o-ba. Ez ugyan szépen illenék a mai kiejtés
hez, de nem így a codexek egyhangú tanúságához, mely szerint az
eredeti alak csakis kanonik lehetett, a melyből azután rendes hangfejlődés útján kananok lett. A készülő félben levő Történeti Szótár
ban, melynek czéduláit Simonyi Zsigmond ós Szarvas Gábor szí
vességéből használhattam, egyetlen egy idézet sincs, melyben a
mai kanonok alak mutatkoznék. A Domonkos codex 1 1 1 . három
szor is előfordul e szó, mindig kananok alakban. A mai kanonok
(o-val a középső szótagban a régi a helyett) tehát semmi egyéb
mint későbbi a latin hatásnak tulajdonítandó eltörlése a magyaros
hangfejlődésnek, csakúgy mint az apostol, mely helyett a codexekben csaknem kivétel nélkül apastalt olvasunk. Tehát kanonik alak—

,

i

x
) Magyar Nyelvőr VIII, 21. 1. «A szlávban a ti tag hangsúlytalan,
a hangsúly ugyanis a pa szótagon v a n : opática; a magyar a szláv szók
kölcsönvételében pedig a hangsúlytalan i hangot rendesen elhanyagolja:
szl. palica: m. pálcza, szl. mérica: m. mércze, szl. repica: m. repcze, szl.
medenica : m. medencze, szl. sulica: m . szulcza, szúeza sat.»
2
) A régi nyelverni, olvasásáról 20. 1. «Néha az árpádkori alak a szó
belsejében is mutat egy-egy magánhangzót, mely azóta elveszett. í g y :
Asavanthu,
Asovanthu, Asuanthu
Ásvány tó 1252., erezteuen (olv. eresztevóny) 1 2 9 3 . . . Sitoua Zsitva 1075, 1124, Zagava Zagyva 1 2 6 5 . . . stb.»
Simonyi a köv. lapon így fejezi be ezt a kikezdést: «Ide járulnak még az
afféle kölesönvótelek, minők palica : pálcza, maiina : málna stb».
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ból kell kiindulnunk, ez pedig a szláv alak, melyet az ószlovén,
orosz, szerb, horvát, lengyel, tót stb. egyaránt ismer.
A mint a kanonok szónál olyan nyelvhez kellett fordulnunk,
mely elejti a latin us ragot, a prépost
szó magyarázatát is csak
szláv vagy germán nyelvben találhatjuk. A németben apraepositus
szó már régebben nagyobb ferdítésen ment keresztül, a mai probst
már az ófelnómet probist-bem sem mutat olyan alakot, a melyből
a magyar szót meg lehetne magyarázni. Nem így a szláv nyelvek,
ott egyszerűen elesett, mint mindig, a latin rag és lett belőle préposit'h, mely már a X. vagy XI. században írt és többször említett
codex suprasliensisben olvasható. Az i: sz és t között elveszett itt
is, mint számos más esetben (1. az apácza czikket) és az sz, melyet
t előtt külömben is s-nek írtak rendesen a régi időben, éppen e két
felé tekintő írás következtében s-sé változott magyaros olvasás által,
valamint az apostol, monostor és egyéb idegen származásszókban.
Vannak, a kik az o l a s z o k n a k nagy erdemeket tulajdoní
tanak a magyarok térítése körűi. Ezek talán csodálkoztak, hogy az
olasz nyelvet eddig meg sem említettem, hanem a szláv nyelveken
kívül mindig csak a latint és a németet; csodálkoztak talán azon,
hogy a kanonok szó alatt sem említettem az olasz alakot (canónico),
hogy prépostot nem az olasz prepósto-bö\ származtattam. Legyen
szabad itt ezzel az ellenvetéssel is végeznem. Arra nem is fektetek
súlyt, hogy abban a korban olasz irodalomról, olasz nyelven írt
könyvről még szó sem volt, hogy tehát olasz térítők is csak a latin
kifejezéseket terjesztették volna; hanem magából az olasz szó alak
jából akarom megczáfolni azfc a föltevést, hogy prépost prepősto-ból
lehetett volna, és hasonló módon czáfolhatónak vélem minden
rokon esetben is az olasz hatás föltevését. Igaz, hogy a magyar
nyelvben régebben sok szó végén hangzott még tisztán vagy csak
félig egy hangzó, mely azóta eltűnt. Vájjon az o is el szokott-e idővel
a szó végéről tűnni? Hogy erre felelhessünk, nézzük meg a nyel
vünkbe fölvett szláv szókat; hiszen ezek az átvételek régibb kel
tűek valamennyi írott emlékeinknél. Mi lesz azokból az o-kból,
melyekről biztosan tudjuk, hogy valaha megvoltak nyelvünkben,
megvoltak pedig jóval előbb, mintsem a keresztény hit elterjedt a
magyarok közt. Hát bizony e rég meghonosodott szók azt bizo
nyítják, hogy végső o-ból a lesz: ószlovén igo lett iga, brbdo : borda,
okno : akna, proso : prósza, reseto : resta, rosta, séno : széna, tésto :
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tészta, éudo: csuda, csoda, stb. Csak így magyarázandó az a tüne
mény is, hogy az ószlovénből került tulajdonságnevek a-ra vég
ződnek a magyarban. Ez az a o-ból lett; o t. i. a szláv nyelvekben
a tulaj donságnevek köznemű alakja, mely egyszersmind határozói
alak — ez az alak, azonkívül, hogy elég jellemző fülbe eső végzete
van, egyszesmind épen kettős tisztjénél fogva a tulajdonságnévnek
leggyakrabban előforduló alakja, tehát az átvételre kiválóan alkal
mas volt. Drága, néma, tiszta, puszta stb. tehát nem a hímnemű
drag'b, nénvh, cisfh, pmtb alakokból, hanem a drago, vémo, cisto,
pusto alakokból magyarázandók 1 ). E szerint soha olasz prepősto-höl
magyar prépost, olasz canónico-bó\ m. kanonok nem lehetett; mert
az olasznak szóvégi o-ja nyomtalanul el nem tűnt volna a ma
gyarban.
Pibspöh. Megemlékezett e szóról nem régen Szarvas Gábor
(Nyelvőr XII, 37.): «így püspök, mester, deák a szláv biskup, mester
díjak . . . képmásai." Simonyi Zsigmond is biskup-bíA indul ki
(a «biskup» írás nála csak botlás). 2 ) Általános rossz szokásnál fogva
sem Szarvas, sem Simonyi nem mondják, hogy mit értenek a
«szlávw szón, melyet a biskup (biskup) elé tesznek. Valóban nem
kerülne nagy fáradságba mindenütt, a hová illik, pedig az esetek
nagyobb részében oda illik, az ószlovén jelzőt használni és azután
valóban ószlovén alakot is idézni. A püspök szónál, igaz, Miklosich
is eltévesztette a dolgot. Az idézett értekezés bevezetésében meg
emlékezik róla mint szláv nyelvből került szóról ós szintén biskup
alakot állít a magyar szóval szembe 3 ), meg nem mondván, hogy
milyen szláv nyelvre gondol, csak leírása által zárva ki azt a gon
dolatot hogy ószlovén szót ért rajta, mert ószlovén szó nem vég
ződik soha mássalhangzóra. Úgy látszik, mikor a végső földolgo
záshoz jutott, kétségei támadtak, helyes-e az összeállítás; azért
hiába keressük a püspök szót magában a dolgozatban és az index-

1
) Miklosich Ferencz nem ismervén a magyar nyelv hangfejlődését
más magyarázatot keresett, L. Die slav. Elem. im Magy. czímű értekezé
sét 7. 1. c. pont alatt.
2
) A hangátvetésről 1878. 17. 1. «k—p p — k : köp pök | szl. biskup :
pispek, püspök | eszkápa: eszpáka MNyR j (a latin specto =
görög
ÜV.ÉTZZM)

||

3

»

) Die slav. Elemente im Magy. 11. 1. «Kirchliches»

fölirat alatt.
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ben, s valószínűleg csak figyelmetlenség következése, hogy a beve
zetésben mind a mellett megmaradt a maga helyén. Négy évvel
később valóban egészen máshová utasítja a szót; azt állítván, hogy a
magyar püspök az ófelnémet biscof-ból lett.1) Miklosich nem mondta
meg, hogy képzeli a hangfejlődést a biscof-tói a piispök-ig, kivált,
hogy képzeli magának azt, hogy /-bői p lesz a magyarban. A szlávban ellenben, melynek nincsen/-je, szokott hangcserével lesz/-bői
p. A «szláv» biscup-hől végre meg is lehetne magyarázni a magyar
alakot, csak azt kellene föltennünk, hogy a hangátvetés megtör
ténte után* bispuk-bsna. az első ajakhang (b) a másodikhoz (p-hez)
hasonult és szintén p-yé lett. Mondom : l e h e t n e biskup-höl ma
gyarázni a magyar szót, de nem s z a b a d . Mert sehol a régi szláv
forrásokban nem találjuk ezt az alakot, hanem igenis jepiskup'b és
jepiskop'b mellett ott találjuk a legrégibb forrásokban a piskup'b
alakot 2 ), melyből a magyar szó legkönnyebben magyarázható.
Hogy milyen sorrendben következtek be a különféle változások,
míg a szóból a mai püspök lett, az e helyen másodrendű kérdés.
A hangátvetés és az sz-nek s-sé változása nagyon korán álltak be,
az u illeszkedett a magashangú i-hez, ü-vé lett, így olvasandó
bizonyosan már a XIII. századbeli Pyspuky helynév, melylyel latin
okiratainkban gyakran találkozunk 3 ). Az ü a többi régi ü-kkel
együtt ö-vé változott, így lett a magyar codexeinkben rendesen
használtpispöfc alak, a melynek a tájszólásban még ma is élő pispek
felel meg. De másrészt az első hangzó is közeledett a másodikhoz
és lett pispök-böl a magyar köznyelv püspök-je. Hogy milyen korán
kezdődött ez a közeledés, mutatja a 1260—1270 körűi leírt «villa
Puspuk))4), melyet csakis Püspük-nek olvashatunk. A mai püspök
alak a Müncheni codex kalendáriumában az egyedül használt alak.

*) Die cbristliche Term. 13. 1. «Der asl. Ausdruck starnnit aus dero
Griechischen unmittelbar, die übrigen beruhen auf dem ahd. biscof, dem
auch das rnagy. püspök seinen Ursprung verdankt.»
2
) Ezt olvassuk a 1073-ban írt Svjatoslav-féle Izborniki-ban, ezt a
régi codex suprasliensisben.
3

4

) L. Knauz

Monum. eccl. Strig. I. és I I . köt. indexét e szó

) Hazai Okmánytár III, köt. 19. sz.

alatt.
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8. A dusnok.
A dusiioh
ugyan nem pap, de mégis olyan személy, a
kinek az ember lelki üdvösségéhez annyi köze van, hogy bátran a
papi személyzet után foglalkozhatunk vele; hiszen ha szorosan a
szó képzését utánozva le akarnók ezt a szláv eredetű szót fordítani,
egyenesen «lelkész» szóval kellene visszaadnunk. A latinban animator felel meg. A dusnok szabadon bocsátott szolga, ki ura lelki
üdvösségeért évenként köteles miséket mondatni, halotti tort ren
dezni stb. Csak is a régi csehországi forrásokban találjuk a meg
felelő szót hasonló értelemmel. A cseh szót, mely mai helyesírás
sal dusník-n&k volna írandó, a régi okiratokban dusnik, dusnic, és
dussiiik-n&k találjuk írva, s ettől a magyarországi okiratokban elő
forduló dusinic csak az s és n között álló % által külömbözik. A dus
nok alak, melyet a czikk élére tettem, tulaj donképen elő sem fordul
személyre való vonatkozással, de ez volna a mai alak és ezt talál
juk még ma is a Dusnok falvak nevében. A szláv nyelvekben dúsa,
,lelket£ jelent, a belőle származó duShrn, ,lelki' előfordul az ószlovénben, ettől a tulajdonságnévtől alakult dusbnikh főnév, mely
ugyan már régi kéziratokban található, de nem azzal a jelentésBei, mint a cseh dusník, a magyar dusinic.x) Hogy ez a körülmény
újra Csehországra mutat-e mint térítőink hazájára vagy hogy
ószlovén forrásainkban csak véletlenül nem fordul elő a dusbnifcb
szó az említett jelentésben, azt nehéz eldönteni. Annyi bizonyos,
hogy a magyar dusinic alak ószlovén dusbnik'b alakra utal, a mely
nek L hangja mint külömben is a magyar i-ben tükröződik. Hogy
az i ilyen helyen később eltűnik, azt már több ízben láttuk, hoz
zájött a második t-nek ö-vé változása, s az így keletkezett dusnökből lett azután hangzóilleszkedéssel a helynévben mutatkozó
dusnok.
A dusnok szó manapság teljesen ismeretlen, azért és mert
sok érdekes történeti emlék fűződik e szóhoz, hadd álljanak e
helyen a szokottnál terjedelmesebb idézetek.
Czinár Mór a Fejér György okirattárához készített tárgymutató
ban 132. 1. ezt mondja: «Dnmici, seu Uusinici, idem quod Exsequiales,

paláto,

*) Miklosich Lex. palaeosl. a szót csak uresjriratio,
iuratus, iudex* jelentésekben ismeri.

puhító,

uvula

in
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aut Exsequiatores, qui pro defunctis annue aliquid Ecclesiis ex pacto
prsestare tenentur.»
Miklosich Ferencz Die slavischen Elemente im Magyarischen
153, szám alatt idézi az érdekes adatokat, melyek a magyar forrásokban
találhatók, és azonkívül a szláv forrásokból az ide vágó helyeket. Eendkivtíl érdekes tartalma miatt kiírom az egész czikket, a mint következik :
«сЫёъпИг': dusník cech.: Wlachdal iest Doleass zemu bogu i ssvatemu
Scepanu sse dvema dussnicoma Bogucea a Ssedleav E r b . Keg. 53. Ten
dusnik 89. Then dusnik cum terra sua 177. Dem cech. dusník entspricht
lat. animator, proanimatus, das von einigen durch servus, von andern
durch animál erklärt wird: triginta animatores eorumque posteritatem,
trés animatores cum terra. Urkunde vom Jahre 993. Nach Jirecek 2. 35
sind dusnici im böhmischen Eechte Familien, denen ein Grundstück
mit der Verpflichtung übergeben wurde, einer bestimmten Kirche
gewisse genau festgesetzte Dienste zu leisten, wobei die Kirche, welcher
das Grundstück nach dem Aussterben der Familie zufallen sollte, der
eigentliche Eigenthümer war. — dusnok, dúsnak : dusinicus findet sich
öfters in ungarischen Urkunden : quod earum cognatus dimissum а
patre suo dusinicum apud se detineret Eitus 223. x ) quod cum sint dusinici a genere eius, scilicet Johan manumissi, contra ipsum tarnen superbiant. illi autem responderunt, se dusinicos quidem esse a praefacto
Johan cum terra sua dimissos etc. 240. quendam servum suum, nomine
Urug, constituit dusinicum exequialem, quam ipsum tarn omnem eius
hasreditatem virilem, ita ut singulis annis apud eeclesiam de Beseneu
celebrarent exequias cum duabus missis, una ove, triginta panibus, uno
unsere et una gallina et duabus chybrionibus cerevisial etc. 262. Die von
ungarischen Eechtshistorikern gegebenen Erklärungen des Wortes dusinicus lauten : Dusinicus servus est ecclesiae testamento datus, qui sacra
emortualia pro remedio animae demortui domini quotannis celebrari
curabat, eoque nomine esculenta atque poculenta sacerdotibus die
emortuali offere obligabatur vel pecuniam etiam. M. Beliu^ Eitus 240.
Servus ecclesiarum vel monasteriorum et lite etiam eos, qui dusheniczi
id est alicui ecclesiaa pro animae requie ab aliquo ad plures abeunte testamento vocabantur. A. F . Kollár. 2. 39. Hungari, dum manumissos
exequiales nullibi proprio nostro vernaculoque tórlók, verum nomine а
Sclavinis accepto dussenikos vocant, notatum alias hominum nostrorum

v

) «Eitus» alatt értsd a Váradi Regestrum Bél Mátyás rendezte ki
adását (Eitus explorandae veritatis seu iudicium ferri stb. Adparatus ad
históriám Hungáriáé.... M. Bel Posonii 1735. I). Az adatok tehát a XIII.
szá/ad el^ő feléből valók.
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incuriain idiomatis sui totidem argumentis confirmant. Gr. Bartal
1. 299. Mit dusbnikb ist zunächst zu vergleichen serb. zaduzbina, cech.
zádusí fromme Stiftung, eig. jeze za dusa dano jestb und das neugriech.
^uyt/.óv eleemosyna in animae levamentum data Duc. Die Ortsnamen
serb. duííbnici, cech. dusníci plur. sind auf die hier erörterte Bedeutung
des Wortes zurückzuführen : dagegen gehört das dem dusevbnikb gleichbeteutende dusbnikb natürlich nicht hieher. Danicic, Bjecnik 1. 320.
Es gibt auch einen magy. Ortsnamen dusnok, dúsnak Lipszky.»
Végre utalok még Brandl Glossarium illustrans bohemico moravicae históriáé fontes Brunn 1876 czímű müvének dumík czikkére
(4-3 1.). Brandl kissé máskép magyarázza a cseh szót mint Jirecek (1.
Miklosich idézetében): «dusník bedeutet den proanimatus (pro requie
aninuB datus), den einer Kirche für die Seelenruhe eines Verstorbeneu
geschenkten Hörigen, damit er ihr zinse.»

9. A hét napjai.
Hogy a hét és napjainak elnevezése a keresztény hittel ter
jedt el az egyes népekhez, nem magában véve világos. Annál is
inkább szükséges egy pár bevezető megjegyzés, mert egy jele^
tudósunk tagadja, hogy a magyar a kereszténységgel kapta a hetet
«septimana Woche» jelentésében. Hunfalvy Pál abból, hogy a
vogulok és osztjákok, noha pogányok, a hetet csak úgy, mint a
magyarok a hét számnévvel nevezik, azt következteti, hogy a
magyarok nem csak a kereszténységgel együtt kaphatták a hét
napos hetet. 1 ) Mindenesetre föltűnő, hogy csak is a magyarokkal
szorosabb rokonságban álló vogul és osztják népnél találjuk meg
a hét számnevet minden képző nélkül ezzel a jelentéssel, csakúgy
mint a magyarban. Véletlen találkozásnak alig vehetjük ezt a
tüneményt. Csak arra, hogy a vogul és osztják még pogány, nem
fektetnék súlyt, mert ha r e n d e s e n , kevésbbé vogulos osztjákos
') Magyarország ethnographiája 252. 1. «A vogul sdt hetet jelent,
mint láttuk a számneveknél, de jelent, úgy mint a magyar hét szó,
hebdomas-t vagy septimana-t is. Azonképen az osztják labid hót és septi
mana. Tehát a hét szónak eme jelentése az eredeti hazábul, vagyis a szár
mazási időszakbul való. A pogány vogul népnél sdt = hót és septimana;
a pogány osztjáknál labid (a déli osztják nyelven tabit) hét és septimana:
tehát a magyar nem a kereszténységgel kapta meg a hetet mint septi
mana-t, hanem magával hozta ide.n
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kulturföltételek alatt, a hétnapos hét valóban a kereszténységgel
terjedt volna is el, abból nem következnék, hogy k i v é t e l e s e n
nem előzhette volna meg a kereszténységet szövetkezve az adminisztráczióval, kereskedelemmel, mindennapi érintkezéssel. Hiszen
a vogulok meg az osztjákok sem laknak a világon kívü], érintkez
nek, kénytelenek érintkezni olyan emberekkel, a kik el sem kép
zelhetik maguknak, hogy hét nap nem egy természetes egység,
mely az élet minden kombinácziójába belejátszik. Ismétlem, méltánylom Hunfalvy Pál argumentumainak nyomós voltát, de mégis
érdekesnek tetszik előttem rámutatni arra, hogyan terjedt el más
népeknél a hétnapos hét a kereszténységgel együtt, csak azután
fogjuk érteni, mi ragadott el egyes tudósokat arra a túlzott állí
tásra, hogy a hét egyáltalában csak a kereszténységgel együtt
költözhetik egyik néptől a másikhoz, hogy csak is egy helyen
keletkezett.1) •
Knauz Nándor Kortan czímü művének 15. lapján azt mondja:
«A hét napból álló időköz héberül schebua-rmk, schebahét szóból ne
veztetett. Látni való, hogy a görögök és rómaiak, kikhez a felosztás
a zsidóktól származott át, a zsidó elnevezést IpSojxa? és septimana
szavakkal pontosan lefordíták. A ker. cultusba azonnal elejétől
átvétetett. «Más helyen Knauz ezt mondja 2 ): «A rómaiak a hetet
nem ismerték, ők nyolcznapos időközöket használtak, a nyolczadik
nap, melyen tárták vásárjaikat, Nundinae névvel jeleltetett.. . .
Előfordul ugyan már a régi római íróknál is a épSo^á? hebdomas
szó; de ez ekkor még nem jelenté a hetet, hanem általában a hete
dik napot; néha pedig évek jelölésére is használták. . . . E nundinák egész Konstantinig fennmaradtak, ki azokat a mai vasár
napra — dies solis — áttette. . . Ezáltal a hétnapos hét, mely a
ker. kultusnál használatban volt, a közéletbe is átment.»
Miklosich Ferencz abban a meggyőződésben van, hogy a

*) I. I. Hanus Das Schriftwesen und Schriftenthum der böhmischslavischen Völkerstámme, Prag 1867 15. 1. «In der That ist die Entstebung
der Lautschrift, wie wir oben schon hervorgehoben, etwas so eigenthümliches, dass es kein Wunder nelimen würde, wenn sie ein einzigesmal in
der Kulturgeschichte vorkáme, wie dies z. B. in anderer Hinsiebt mit
der siebentágigen Woche u. mit dem Planetennamen der Tagé der Fali ist.»
2
) ü . o. 6. 1.
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szláv népek is csak a kereszténység fölvételekor ismerke dtek meg
a hétnapos időközzel. x )
De alább még visszatérek a hét elnevezésére, azért hadd
előbb vizsgáljam a n a p o k n e v e i t . Lássuk sorban, hogy kerül
tek a német elnevezések a latinból, a szláv elnevezések a németből,
a magyar elnevezések végre az ószlovénből. A németek latin köz
vetítésnek köszönvén a kereszténységet, a hét napjait a latin nevek
nyomán nevezték el, a római isteneket megfelelő németekkel helyet
tesítve : Dies Solis : Sonntag, dies Lunae: Montag, dies Mártis:
Dienstag,2) dies Jovis : Donnerstag (Donar), dies Veneris: Freitag
(Freya), Hogy a hét mindamellett keresztény színt kapjon, ott
van a régibb dies Saturni helyett a Sabbatum Samstag és a dies
Mercurii helyett a Mittwoch, mely mutatja, hogy a vasárnap volt
az első nap, szerda tehát a hét kellő közepe, a mi egészen megfe
lel a latin quartaferia kifejezésnek.
A németektől a kereszténység a nyugati szlávokhoz került,
azokhoz a szlávokhoz, a kiktől a többi szlávokhoz terjedt az írás
tudás és egyházi irodalom. Hogy a hét egyes napjainak elnevezé
sei a keresztény kultussal szorosan összefüggnek, arra alig talá
lunk valahol fényesebb bizonyságot, mint a külömböző egymástól,
annyira távol eső szláv népeknél. A szerda és szombat neve bizo
nyítja, hogy az elnevezések csak ott keletkezhettek, hol a német
befolyás igen nagy volt, hol németek térítették a szlávokat; az
egyes elnevezések általános elterjedése valamennyi szláv néphez
pedig azt bizonyítja, hogy hatalmas, hódító eszme szolgálatában
álltak. Ahhoz a kétség árnyéka sem fér, hogy a napok szláv nevei
ott keletkeztek, hol először és utoljára keletkezett szláv egyházi
irodalom, hogy azután a kereszténységgel együtt terjedtek el
messze országokba.
*) Die cliristl. Term. 20. 1. «Nicht n u r ist die Woche erst mit dera
Christenthum den Slaven bekannt geworden: in diesem wurzeln aueh die
Namen einiger Wochentage».
2
) A Dienstag szóban az n újabb inorganikus betoldás, a középfelné
metben dies- volt az összetételnek első része, mely a görög At/ó? Aiác, lat.
Diovis (Varrónál), Jovis-n&k felel meg. Az óészaki nyelvben a középfelné
met diestag-n&k tysdagr felel meg (Tys Tyr, a hadisten, genitivusa), az
angolszászban tiwesdaeg (angol tuesday). Eredetre nézve tehát Jupiter-rel
azonos az első szó, de jelentésre nézve Mars-sal.
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De térjünk át az egyes szókra! Mindjárt összefogom a magyar
szláv szók magyarázatát. Láttuk, hogy a héberből a görög köz
vetítése által a latin nyelvbe is került a Sabbatum szó, hogy tovább
vándorolt a németekhez, a kiknél ma is él a Samstag szóban, mely
az ófelnémetben sambaztag. Az m-et b előtt csak a németben talál
juk, pedig a szláv alakokat csakis ilyen m-es alakból magyarázhat
juk. Az ószlovén sqbota (olv. szombota francziás orrhanggal), ha
nem tükrözi is vissza a német z hangot, csakis a német alak segít
ségével érthető. 1 ) A magyar SZOTYlbcub szó viszont csakis az
ószlovén alakból magyarázható. Az élő szláv nyelvek, a lengyelt
kivéve, nem ismerik az orrhangos vocalisokat, de a mint már a^
bevezetésben láttuk, még a lengyel sem hallatja e szóban a nasalist, a mi nagyon feltűnő és a cseh befolyásnak tulajdonítandó.
Ezenkívül az élő szláv nyelvekben a hangtani törvényeknek szoro
san megfelelő és csakis sabota~m mint eredetire utaló alakokat
találunk, a melyek tehát csak egyazon közös forrásból eredhettek. 2 )
A német Mitüvoch fordítása az ószlovén sréda, mely eredeti
leg közepet (Mitte) jelent. Ennek a szláv sréda-nak nincs is máskép
értelme, csak mint a német szó fordításának, úgy hogy megfog
hatatlan, mikép tarthatta Grimm Jakab lehetségesnek, hogy a szláv
elnevezés talán a németet idézhette elő, nem megfordítva. 3) Majd
látni fogjuk, hogy a szlávok a hétfőt első napnak vették, a keddet
második, a csütörtököt negyedik, a pénteket ötödik napnak neve
zik mai nap is, a szerda mint harmadik nap tehát sehogy sem áll
a hét közepén. De igenis közepet képez a görög -q xexápvq s(3§ojJiá§oc,
a latin feria quarta, mert a görögök is a rómaiak is vasárnappal
kezdték, a németek pedig a rómaiaktól vették át a hetet. A magyar
ban a sréda eleinte bizonyosan szréda-nak maradt, azután *szerSda

v és

%

) F. Miklosich die christl. Term. 20 ós k. 1. «sqbota, das nicht
unmittelbar aus dem griech. oi^füatov stammt sondern mit ahd. sambaz in
sambaztag z u s a m m e n h á n g t : t für z beruht entweder auf einem ahd. sambat oder, und dies ist wahrscheinlicher, auf einer Anlehnung an die lateinische Form.»
2
) Bolgár s'hbot'h) líjszlovén, cseh, lengyel, lauziczi szerb sobota, szerb
horvát, orosz subota, a régi Elba melletti szlávoknál sübüta.
3
) L. Miklosich i. h. 20. «Wenn Grimm, Mythologie Seite 118, von
der Möglichkeit einer Einwirkung des slav. sréda auf die hochdeutscheBenennung spricht, so stimme ich ihm nicht bei.»

k
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alakon át szereda lett, mely a régi okiratokban a rendes alak és
ma is él, s ebből végre szerda
lett. x ) Az élő szláv nyelvekben
következő alakokat találunk : újszlovén sréda, bolgár srédT>, szerb
horvát sreda, srijeda, orosz sreda sereda, cseh streda, lengyel
srzoda, poláb sréda, lauzici szerb sreda.
De míg az ószlovén sqbota egyenesen a németből került, s a
sréda német szónak fordítása, a többi nevek semmi közösséget sem
akarnak vallani a német elnevezésekkel. Mondtam már, ho«:y egy
szerűen számokkal jelöli a szláv a keddet, csütörtököt, pénteket,
még pedig számokkal, melyek a német Mittwoch és a szláv sréda
tanúsága szerint össze sem illenek az eredeti számozással. Ugyan

1
) Simonyi Zsigmond itt is, mint számos hasonló esetben metathesist
lát (A hangátvetésről 21. ].) Simonyi nem az ószlovén sréda-ból indul ki,
hanem egy csak amiígy «szláv»-nak nevezett streda alakból. Minthogy
ilyen alak egyetlen egy szláv nyelvben sincs, a z t ' sajtóhibának kell nézni
stfeda helyett, a «szláv» pedig nem egyéb mint cseh; hangzik pedig a szó
szfseda eltűnő rövid r-rel s előtt. Azt hiszem, világos, hogy sztseda-hól sem
metathesissel sem másképen a magyarban szerda nem válhatott. H a akár
milyen oknál fogva föltesszük, hogy nem az ószlovén sréda alakból lett a
magyar szó, hanem hogy cseh szóból lett, legalább ne idézzük a mai cseh
alakot, mely csak későbbi fejlődés eredménye. De láttuk m á r a bevezetés
ben, hogy lehetetlen a napok neveit máshonnét, mint az ószlovénből szár
maztatni. Az ószlovén sréda (olv. szréda) hangátvetós által csak is *szérda
alakot ölthetett volna, melyet m a a köznyelvben, minthogy a régi é-t é
váltotta föl, *8zérda-naik ejtenénk. Ennek ellenében azt tartjuk, hogy
*szréda-ból számtalanszor tapasztalható hangfejlődéssel, szereda lett. Hogy
pedig szereda, a melynek a mai köznyelven *szeréda felelne meg, szereda
lehetett, abban nincs okunk kételkedni; de bizonyítókkal is szolgálok az
ilyen átmenetre : az ószlovén grablje-n&k megfelel a somogyi grábla, grábla
mellett pedig egyes vidéken gerábla j á r j a ; a köznyelv gereblye
alakja
csakis ^gereblye alakon át keletkezhetett *gráblye *geráblye
alakokból,
{V. ö. a haraszt szót *harászt
helyett ószlovén hvrasilo-ból — ószlovén
brafb m. barát, ószl. kracunT* m. karácson). Külömben is láttuk már, hogy
az utolsó előtti szótag a magyarban gyengülni szokott, a mi abban nyilat
kozik, hogy a hangzó belőle kivész. Megjegyzem még, hogy a Hazai
Okmánytár összes hat kötetében a Szerda alak, nem tudom véletlenségből-e,
csak a XV. században tűnik föl, addig pedig csak szereda (Szeredahely)
alakot találunk. Knauz Nándor gyakran idézett művének (Monum. eccl.
Strig.) I I . kötetében 1283, 1312, 1313 évek alatt találunk zeredahel hely
nevet, zereda személynevet pedig 1286 ós 1297 é. a. A szerda alakot nála
n e m találjuk.
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ini lehet ennek az oka ? Miklosich Ferencz bizonyosan helyesen
okoskodik, mikor azt mondja, hogy az illető fordító pap lévén
{mert csakis papra, térítő papra gondolhatunk) — a pogány iste
nekre emlékeztető neveken megbotránkozott, x ) és radikálisan akart
a bajon segíteni: 2 ) helyesen hozza föl azt is, hogy a szláv számo
zás nem felel meg a görög-római számozásnak, tehát attól függet
len, noha abban kész analógiát talált. Kevésbbé erős az az argu
mentum, melyet mellesleg említ, hogy a szlávoknak alig volt elég
istenök, hogy a hét napjait isteneik után nevezhették volna el. 3 )
Mert ha az illető térítő a sreda-Mittwoch módjára egyszerűen le
akarta volna fordítani a napok neveit, ha nem vetette el kész
akarva, elvből a többi elnevezéseket, bizony semmi nehézségbe sem
ütközött volna a Sonntag, Montag és Donnerstag lefordításánál ;
mindössze két nap a Dienstag és FreÁtag okozhatott volna nehéz
séget, elég lett volna azokat számokkal jelölni.
A magyarra való tekintetből a 4-ik napon kezdem. Az
ószlovénben cetyre négyet jelent, cetvrbtyj negyediket. A szláv
nyelvekben a melléknév fölötte ritkán szerepel főnév gyanánt, a
éeterbtgj-böl főnevet kellett előbb képezni, hogy a negyedik napot
*) Tudva levő dolog, hogy alapjában a pogány istenek nagyon ártat
lanok a napok elnevezéseiben, nagyon is közvetve nevezték az ő tisztele
tükre a napokat. L. Knauz Nándor 6 ós k. 1.: «E hét napjai a régiek hót
bolygó csillagja után neveztettek el. A régiek szerint ugyanis mind a hét
bolygócsillag a napnak egy-egy órájában uralkodott; tehát elkezdve szom
baton és annak első óráját a Saturnus alá, s így sorban a többi órákat is e
bolygók alá helyezve, a jövő nap első órája a hold (Luna); a negyedik a
Mars s így tovább a Mercur, Jupiter ós Venus alá esett, miáltal a hét
napjai ily rendben neveztettek el.»
2
) Die christliche Term. 19 és k. 1. «Wenn gegen die Einführung der
Woche durch die deutschen die griechische Art der Benennung der
Wochentagen nach Zahlen eingewendet wird, so hat m a n nicht beachtet,
dass die römische Kirche nur die Nummerierung der Wochentagen anerkennt : feria secunda u. s. w. ; und dass die christlichen Glaubensboten ein
Interessé darán hatten jede Erinnerung an das Heidenthum fern zu
haltén.»
3
) Az előbbi jegyzetben idézett mondat ekkép folyik tovább: «abgesehen davon, dass selbst der spátere slavische Olymp — denn ursprünglich
huldigten die Slaven nach allén geschichtlichen Nachrichten einem götterlosen Naturdienst — schwerlich eine ausreichende Zahl von Göttern beherbergte, u m die Wochentage mit Namen zu versehen.»
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII.
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jelölhesse és lett cetvt'bthkh, ebből pedig a magyar CSÖtÖrtÖJc.
Az élő szláv nyelvekben megfelelő alakokat találunk, csak az orosz
szó ment át nagyobb változáson. x )
Az ,ötöt' az ószlovénben petb-nek mondták, az ötödik petyj,.
a belőle származott főnév pedig pet'bk'b ($ = franczia in) ; ebből
lett a magyar péllteh.
A többi szláv nyelvekben ugyanezt a nevet
találjuk a megfelelő hangváltozással, 2 ) csak az oroszban van új
képzéssel, pjatnica.
Világos dolog, hogy ha szerda, csütörtök, péntek, szombat az
ószlovénből átvett szók, a Jcedd és hétfő sem alapulnak eredeti
fölfogáson, hanem amaz az ószlovén vbtorbnifcb (a vbtoryj szó má
sodikat jelent) fordítása, ez pedig legalább a szláv fölfogást tükrözi,
mely szerint kedd a második nap, tehát hétfő a hétnek a feje,
kezdete.
Az eddig észrevett bámulatos összehangzás valamennyi szláv
nyelvben, mely csak is úgy magyarázható, hogy a napok nevei a
keresztény kultus szolgálatában jutottak el egyformán valamennyi
szláv néphez, ezentúl is mutatkozik a kedd, hétfő és vasárnap
neveiben. 8 )
Hihető e szerint, hogy a magyar a napok neveit csak a
keresztény hit fölvételekor szerezte, nem előbb. Hogy a hetet
magát ismerte-e már azelőtt őshazájában, vagy pedig a hét szó
csak a kereszténységgel együtt kapta a «septimana» jelentését, az
nem érinti a főkérdést, mellyel itt foglalkozom. Csak azt jegyzem
meg, hogy a szláv nyelvekben nincs általános elnevezése a hétnek.
Az ószlovénben úgy látszik csak is a nedélja szó volt meg, az
pedig, noha a némettől független, nem lehetett régi szláv tulajdon,
mert «munkátlanságot» jelent és a vasárnap közös neve. A sedmica
(sedmh hétből képzett főnév) a források tanúsága szerint csak a
keleti egyházhoz tartozó szlávok földjén volt használatban — az
oroszban ós bolgárban még ma is használják a nedelja, nedelb mel
lett. Nyilván a görög épSo^á? fordítása. A magyar hétre tehát nem
is találunk mintát a legrégibb ószlovén forrásokban, ezért sem
valószínű, hogy csak ekkor került volna nyelvünkbe.
x

) Újszlovén cetrtek, bolgár cetvr'btkTa, szerb-horvát cetvrtak,
ctvrtek, lengyel czwartek, lauzici szerb étvóreh, orosz cetverg.
2

) Újszl. peték, b. pet'bk'b, szerb-h. peták,
) L. Miklosich i. h.

3

lauz. sz.

pjatk.

cseh
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10. Karácson. Pünkösd.
Ha valaki talán hajlandó volna is a nyomós jelek daczára,
melyek a napoknak az egész szlávságban közös és azért a keresz
ténységgel szoros összefüggésbe hozandó neveiben rejlenek, kétel
kedni, vájjon nem korábban kerűltek-e a napok szláv nevei hoz
zánk, mégis csak szláv keresztény térítőkre valló adatnak veheti
azt, hogy a legnagyobb keresztény ünnep, Krisztus születése
napja, szláv eredetű nevet visel a magyarban. Hiszen egészen
ismeretlen és teljesen megfoghatatlan szláv reactiót kellene föl
tennünk, melyre sehol a történetben nem találunk a legkisebb
utalást sem, hogyha a szláv eredetű karácson
szót nem hozzuk
közvetlen összeköttetésbe a magyarok keresztény hitre térítésével.
Akármilyen más nevet adtak volna, akármilyen idegen hatás
nyomása alatt ennek az ünnepnek, soha semmiféle szláv hatás
később azt ki nem szorította volna. Pedig a karácson szó szláv.
Mindegy, akár merre dől el az a kérdés, vájjon csak a keresztény
ség korából való a szláv elnevezés, vagy még a pogány korból való
mint a napnak ez időbe eső újra születését jelentő szó, mely aztán
Krisztus az új nap, születésére alkalmaztatott, x ) szláv volta elég
biztos. Az adatok pontosabb összeállítását Petruszewicz említett
értekezésében találni (6—9. 1.), én csak röviden említem a nyelve
ket, melyekben nyoma maradt egy régebben valószínűleg általá
nosabban használt kifejezésnek. A bolgárban kracun, SL tótban
*) Egész kis értekezést írt e szóról Petruszewicz, mely
Korocun-krak
czím alatt a szerző neve nélkül Lembergben 1876-ban jelent meg. De sem
nála, sem másnál nem találok utalást arra az érdekes körülményre, hogy
a szó az oroszban m á r nem jelent karácsont, hanem «napfordulatot, Spiridon napját, deczember 12-ikét» (L. Dahl nagy szótárát karacun szó alatt).
Az orosz deczember 12-ike, tudva levő dolog, a m i 24-ikünknek felel m e g ;
a keresztény ünnep megmaradt 24-ikén, ellenben a korocun, karacun szó tisz
tán csak a természeti jelenséghez ragaszkodott, a mi talán iontos útmutatás.
Előbb mindenesetre az etymologiai kérdést kell eldönteni, mielőtt a m a i
orosz korocun rontás, halál szót ide szabad állítani, a mint Miklosich
(Slav. Elemente im Magy. 362 sz. a.) teszi; mert ezt csak nem lehet a
karacith koracith ölni igétől elválasztani (1. Dahl szótárát). A
korocjunov
kamen', melyet Miklosich ószlovón szótárában gáliczkő jelentéssel említ
(1. a k r a c u n t szót), bizonyosan szintén romboló természeténél fogva viseli
e nevet.
25*
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kracún annyit tesz, mint a magyar karácson, az óoroszban korocun, kisorosz kerecunj tecer karácson estéjét jelenti. A szlávból a
szó az oláh nyelvbe is átkerűhV számos más egyházi kifejezéssel
egyetemben: kráciun (olv. krecsun) «karácson». Mind ezekből
világos, hogy az ószlovénben volt egy kracun'h szó, mely a ma
gyarban először *krácsun és azután *karácsun alakban bizonyosan
megvolt, mielőtt az u mint rendesen a nyíltabb o-ba ment át.1)
Miklosich Ferencz (christl. Term. 23. 1.) említi, hogy a szer
beknél mali bozic (boéic «karácson») csak úgy jelent új évet, mint
a magyar kis karácson. Karadzsics Vúk kitűnő szerb szótárában
ehhez a kifejezéshez azt a megjegyzést fűzi, hogy a novo leto
(újév)-féle kifejezést Szerbiában nem is ismerik. A kis karácson ez
értelemben a nagy karácsonnal szemben előfordul nem csak ma,
hanem igen gyakran régi codexeinkben is. Nem tudom, használják-e
az oktáva kifejezésére más nyelvben is a ,kisl jelzőt az ünnep neve
előtt; de érdekes ez a találkozás a magyarban és egy szláv nyelv
ben. A szerbben a nagy karácsonnak megfelel reliki boéic.2) Ép
így jelenti mali Gjurgjev dan (kis György napja) a Sz. György
napja oktáváját, mala svadba (kis lakodalom) Belgrádban a vendég
séget nyolcz nappal a tulajdonkópi lakodalom után. 3 ) Hasonló
fölfogáson alapúi a mladi uskrs (fiatal húsvét) kifejezés is, mely a
húsvétra következő vasárnapot jelenti.
A második fejezetben fogjuk látni, hogy a húsvét szó szláv
mintára készült, marad még a sátoros ünnepek közül a
pilflhösd
(pünköst), a melyet régebben pinkösd alakkal találunk. Jerney
János és utána Simonyi Zs. 1252-ből Pinkusd személynevet emlí
tenek. 4 ) Ez egyszer szabad személynévből is kiindulnunk; mert
tegyük föl, hogy nem m a g y a r , hanem szláv név, úgy ránk
*) Simonyi Zs. Jerneyt követve, biztosnak veszi, hogy a váradi reges
t r u m b a n 1221-ik év a. előforduló Crachun személynév magyar, pedig bajos
volna azt bebizonyítani.
2
) Miljicevic Glasnik XXXVII, 132. 1. «U oci malog bozica unose
badnjake onako isto kao i u oci velikog».
3
) Karadzsics Vúk 1852-ben megjelent szerb szótárában mala svadba
alatt.
4
) Jerney Magy. nyelvkincsek PünJcöst szó alatt. Simonyi a régi
nyelvemlékek olv. 7. 1. Az említett okiratban kétszer is előfordul az a szó,
1. Hazai okmánytár VI. k. 72. 1.
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nézve még sokkal többet bizonyítana, t. i. azt, hogy ilyen szláv szó
valóban megvolt. Addig pedig bátran magyarnak vehetjük ezt a
nevet. A pinkusd-ból először is *pinküsd lett volna; talán így is kell
olvasnunk az említett okiratban talált alakot; azután pedig ü mint
máskor ö lett, az így keletkezett pinkösd alakot olvassuk egy
1582-ben megjelent kalendáriomban, míg a rákövetkező évből való
«Jvdicivm magyar nyelven» czímű kalendáriomban a mai pünkösd
alakot találjuk. Az első szótagban bizonnyal nem hangzott soha
sem más mint i hang, míg ez M-be nem ment át; a második szó
tagban valószínűleg u volt az eredeti hangzó. Ez a pinkusd alak
nem válhatott sem a latin pentecoste-ból, sem az ószlovén pqtikosíy-ból, e-ből nem lett volna i, o-ból nem u, más nehézségeket nem
is tekintve. A szó az ismert hangtörvények szerint csak is olyan
nyelvből kerülhetett, hol i-u-va\ hangzott a szó. Az u a második
szótagban megvan a gót paintekuste (ai=e) szóban, de az i csakis
az ófelnémetben keletkezett, miután a népetymologia hatalmába
kerítette a szót és a németéi/??/ (öt) szóhoz kötötte: Jimfchusti-hsaa.
megvan a kivánt i is. Tehát a németből vettük a szót ? Abból nem,
mert ha föl is tehetjük, hogy fimf-nek második/-je nagyon korán
eltűnt a két mássalhangzó közt (a középfelnémet pfingesten-ben
már nincs meg), az első megmaradt volna bizonyára f-nek a
magyarban is. Láttuk már a bérmálni szónál, hogy a szláv nyelvek
eredetileg nem ismertek/-et, s hogv idegen szóbiin talált /'helyébe
b-t \ú,gy p-t, v-t tettek. Találunk is az újszlovénben binkusti és
bink'bsti alakokat finkusti mellett. De / még jobban szeret p-be
átmenni, mintsem p-be; már tudjuk, hogy így lett a német phafoból pöp'h, így találunk Filip helyett pilipi* alakot a régi kéziratok
ban, noha tulajdonnevekben meg is marad az idegen /,• így lett
phenning-böl péne_gi-> (azután péne_zh, magy. pénz), így kapta a
magyar a, pogácsát a szlávból, melyben az olasz focaccia elvesztette
/-jét stb. stb.*) A német fimchusti az ószlovénben pink'htih lett
volna, ebből a magyarban csak is *pinkuszt-pinkust2) és kis válto-

x

) L. F. Miklosicb Vergleichende Grammatik der slav. Spracben I,
Wien, 1879. 236. 1.
3
) 8zt és st a régi írásban egy jelben (st) találkozik, t előtt a sz
bang idegen szókban könnyen s-sé lesz magyaros olvasás következtében,
mert az S2-nek jele ilyenkor s.
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zással pinkusd lehetett. Az élő szláv nyelvek közül csak az új szlo
vén emlékeztet m é g a görög 7revtY]Xoary), latin pentecoste szókra,
k ü l ö n b e n a n n y i r a eltűnt a piros pünkösd napját j e l e n t ő újra meg
újra fejlődő nevek közül ez a száraz abstrakt név, hogy még csak
az orosz egyházi nyelvben használt fordításában
(pjatidesjatnica
ötvenes) akadunk sápadt arczára. A cseh svaty duch, trojice, letnice
nevekkel nevezi, az orosz trojica, duhov denb alatt ismeri, a latin
rosalia-hól lett rusalija különféle alakban különféle néphez ter
jedt, hogy egyéb neveket ne említsek. 1 ) E b b ő l és a m a g y a r pin
kusd (pünkösd) szóból kiindulva szabad következő föltevést koczk á z t a t n i : Az oszló vén nyelv számos más egyházi kifejezéssel együtt
a pünkösdöt jelentő szavát is az akkori németségből vette, tehát
pinkbsth-n&k nevezte ezt az ünnepet, a többi szláv népek ellenben
ezt az ünnepet, m e l y a legszebb n é p ü n n e p p e l , a virágzás, a rózsák
ü n n e p é v e l összeesett, a maga módjára új meg új nevekkel illette.
De ha ez így van, miért mondja Miklosich F e r e n c z , hogy az ószlovén alak pen^tikostij, pqtikostij! Vizsgáljuk meg csak p o n t o s a b b a n
ezeket az úgynevezett ószlovén alakokat. Találunk először is p^tikosti alakot, a mely csak a görög TCSVCTJXOOTIQ szónak szolgai
átírása; kissé meg van szlávosítva a végzete a pqtikostij
alakban.
Ezeket az alakokat találjuk egy p á r Oroszországban és Szerbiában
írt régibb kéziratban, találjuk egy nagyon régi kéziratban is, az
Oroszországban 1056-ban és 1057-ben írt híres Osztromir-féle
evangéliomban, de n e m a szövegben magában, h a n e m kétszer a
fölírásban ós egyszer egy jegyzetben, melyben az író a helyett,
hogy a már egy helyen leírt evangéliumot ismételné, a r r a a helyre
utal, hol m á r m e g v a n . 2 ) De még g y a k r a b b a n olvasunk megint csak
is orosz és szerb recensiókban m e g m a r a d t , a X I I I századon innen
kelt kéziratokban egészen mesterséges holt alakokat. Az említett
pqtikosti, a mint m o n d t a m , a görög Trsvr/jxoarfj-nak szolgai átírása,

*) L. Miklosich kimerítő összeállítását (Die Christliche Term. 25
és k. 1.).
2
) A Vostokov-féle kiadásban a 225. levél negyedik hasábján: «isti vT>
sab. pentikostinnqju.))
Jellemző, hogy az orosz író, a ki különben pontosan
meg szokta külömböztetni az eredeti qA a régi w-tól, noha anyanyelvében
mind a két esetben u-t ejtett, éppen ilyen helyen, hol talán nem másolt
h a n e m maga fogalmazott, a jq, rag helyett az oroszos ju-t írta. V. ö. Yostokov megjegyzéseit a bevezetés V. lapján.
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en mássalhangzó előtt az ószlovénben csakis q ( = franczia in)
lehet, azért az olyan írás, mint pentikostija en-ne\ \ helyett nem
lehet szláv szó leírása, hanem az idegen (görög) szó képe. Hogy
valamikép még se tévedjen a görög XSVTTJ a szláv petb (öt)-be, az
írók rendesen egy az ő korukban már nem ejtett írásjeggyel elvá
lasztják az n-et a í-től, csak hogy ne lehessen g-net ejteni és írnak
pen'btikostij és hasonló vaskalapos alakokat. Más kéziratokban,
mint olyanokban, melyeken külömben is meglátszik a görög hatás
nyoma, nem találjuk e szót; az Assemani-féle evangéliomban lett
volna elég alkalom azt használni, de a hányszor csak rá került a
sor, az író mindannyiszor (36-szor!) rövidítette: vagy pusztán
számjellel, mely 50-et jelent, vagy pedig azzal és hozzávetett
raggal, melyből még azt sem vehetjük ki, megmaradt-e egyáltalá
ban az idegen szó, vagy le van-e fordítva, a mint az Assemani-féle
evangéliom utolsó kiadója hiszi. 1 )
Tehát nem szabad Miklosich Ferencczel mondanunk, hogy
az ószlovén alak ez meg ez, hanem csak azt mondhatjuk, hogy az
ószlovón alakot egyáltalában nem ismerjük, hacsak nem akarjuk
az ófelnémet finifchusti és magyar pinkusd (pünkösd) szókat össze
kötő és a magyar szó magyarázatára okvetetlenül szükséges alakot
az ismert hangtani törvények szerint reconstruálni. A régi orosz
és szerb kéziratokban igenis a görög TTSVCTJXOOT^ szó átírását talál
juk, de nem lehet tudni, vájjon ez egyszersmind az ószlovén nyelv
ben valóban előfordult.
•

1 1 . Egyéb fogalmak.
A dolog természetében rejlik, hogy soha éles határt nem
leszünk képesek vonni az ószlovén nyelvből előbb a mindennapi
érintkezés és a szlovének megmagyarosodása következtében nyel
vünkbe került szók meg a később a keresztény hittel együtt elfo
gadott szláv szók között. Már a bevezetésben mondtam, hogy
semmikép sem törekszem teljességre, szívesen elhallgatok egy-két
szót, melyet bizonyos valószínűséggel az egyházi kifejezésekkel
összeköttetésbe lehetne hozni. így pl. az ószlovén cudo-nok meg
felelő csuda, csoda, meglehet, ilyen összefüggésben került nyel*) J. Crncié Assemanovo izbornö evangjelije ti Rima 1878 V, 1.

392

ÁSBÓTH OSZKÁR.

vünkbe, de meglehet az is, hogy már előbb vettük át. Vesd ezzel
össze Szarvas Gábor észrevételét (Nyelvőr I, 318), hogy a miraculum gyakrabban «jelenség, jegy» szókkal van fordítva az Ehrenfeld codexben, mintha még «némi idegenszerűség)) volna a csuda
szón érezhető, a mi talán csak nem akar annyit jelenteni, hogy a
csoda sző csak később került a magyar nyelvbe; de jelenthetne
annyit, hogy a szót nem használták mindjárt a miraculum szó
kifejezésére vallásos értelemben. Ide tartozik még valószínűleg a
pokol (ószlovén phkli>) szó is.
Miklosich Ferencz összeállításából*) legfeljebb alamizsna,
babona és bálvány tartozhatnak ide. Az ott említett varázs régibb
nek látszik, koronka «Kosenkranz», koros ma «Pathengeschenk»,
ordosics napja «unschuldige Kinder (28 dezember)», gagy «der
Schmaus (god ein Festtag)», mátoha «Gespenst» a magyar köz
nyelvben ismeretlenek és nincs annak nyoma, hogy valaha általá
nos használatban lettek volna; báj valószínűleg nem szláv szó
Bizonyosan nagy csodálkozására ott találja a magyar olvasó
«Kirchliches» alatt a kurva szót is. Talán enged csodálkozása, ha
nyomban rá a parázna szóval találkozik, a melyről talán maga is
hajlandó föltenni, hogy az egyházi nyelvezet specialitása. De ez is
valószínűleg csak ámítás, mert nincs szláv nyelv, mely a tíz paran
csolatban a megfelelő kifejezést használná; egyáltalában csak a
horvát-szlovénben találunk kifejezéseket, melyeket a magyarhoz,
foghatnánk. Hogy a magyarban a parázna mégis a tíz parancso
latba került, talán onnét van, hogy az ember szívesen használ ide
gen szót, ha az utálatos jelentést a mennyire lehet el akarja fedni.
Hunfalvy Pál Miklosich említett összeállítását közölve, azt szó nél
kül megrostálta, de egy kifejezéssel meg is toldotta, az ábrázat
szóval (Magy. ethnogr. 273.) Én nem látom semmi biztos nyomát
annak, hogy az ábrázat vagy a régibb ábráz (ószlovén őbrazi*)
valaha szorosan vett egyházi terminus lett volna. 2 )

*) Die slav. Elemente im Magy. 11. 1. «Kirchliches» fölírás alatt.
2
) Addig, míg a Nyelvtörténeti szótár meg nem jelenik, bő adatokat
találni Szarvas Gábor összeállításában: Nyelvőr I I , 534.
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MÁSODIK FEJEZET.

Az ószlovénből f o r d í t o t t

egyházi

kifejezések.

Ha valamely nyelv egy másikra hat, e hatás kétféle lehet; az
utóbbi vagy átveszi az idegen szót, a mint van, vagy az idegen
észjárást megtartva, de nem a szót magát is, fordít. Az első hatást
rendesen könnyű fölismerni, a másikat rendkivűl nehéz. Ha mégis
itt a fordításban rejlő szláv hatást is merem kutatni, bíztat az a
tudat, hogy meglehetős szűk körben kell azt nyomoznom, a keresz
tény egyházat jellemző kifejezések körében' De mivel csaknem
járatlan útra készülünk lépni, jó lesz kissé megállapodnunk, még
egyszer visszapillantanunk, mit találtunk idáig. A biztos kiinduló
pontot és folytonos támasztékot olyan szók nyújtották, melyek
kétség kivűl szláv eredetűek és egyszersmind a kereszténységgel
szoros összefüggésben állnak. Ilyen szók: a kereszt, keresztény,
koma, pogány, bérmálni, szent, angyal, oltár, szolozsma, vecsernye,
veternye, malaszt, hála, pap, barát, apát, apácza, kanonok, prépost,
püspök, dúsnak, karácson. Láttuk, hogy a napok nevei is valószínű
leg a keresztény kultussal együtt jöttek hozzánk, a szerda, csötörtök, péntek, szombat, Ezek elég számos és erős argumentumok a
mellett, hogy a főbb keresztény fogalmak szláv nyelvből kerültek
mi hozzánk. Ezekből kiindulva, bátorságot éreztem a szláv hatást
ott is a részletekbe követni, hol eddig kerülve a nehézségeket,
megelégedtek puszta egymás mellé állítással, mint a pünkösd és
eretnek szóknál. Láttuk, hogy a pilis valószínűleg a baráttól együtt
jött hozzánk és hogy bizonyosan kapája is volt a barátnak, mert
egy zsinat határozatai úgy rendelték; tehát ez is, mint amaz,
szláv nem latin közvetítés útján került nyelvünkbe. Ugyanazt
vitattam a mise szóra nézve. A jelentésbeli összefüggés az első
fejezetben itt-ott túllépette velem a határt, szóltam már olyan
kifejezésekről is, melyek tulajdonképen ebbe a második fejezetbe
tartoznak; így láttuk, hogy a keresztelni, keresztatya, keresztanya,
kereszt/iá, keresztleány, keresztvíz, keresztlevél, keresztnév és a kedd
szók fordítások az ószlovénből és hogy a hétfő szó szláv észjárást
tüntet föl. Ezen az úton tovább fogok haladni, de a legnagyobb
óvatossággal. Á fordítás természetében rejlik, hogy elfelejteti az
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idegen szót, az idegen hatást eltakarja. Pedig az egyházi kifejezé
sekben rendesen szolgai fordítással van dolgunk: az eredeti fölfo
gás csak más-más ruhában tűnik föl, de gyakran megmarad vala
mennyi nyelvben. Hogy egy már használt példát ismételjek, a
szent háromság kifejezésre, ha magában tekintjük, nincs az az éles
ész és nagy tudomány, mely vagy szláv vagy német vagy latin
befolyást rá tudna biz onyítani. Vagy hogy új példát használjak, a
szent lélek csak úgy lehetne a latin sanctus spiritus, mint az ószlovéu svetyj duhi, fordítása a lélek szó eredetileg leheletet jelent
(lelket vesz respirat Molnár Albert, leiekzeni stb.), tehát teljességgel
megfelel a latin spiritus szónak, csakúgy mint az ószlovén duhi>nak. Az ilyen szókról tehát itt nem lehet szó; ezek a neutrális
szók, melyek oda csatlakoznak, a hová a jellemző, határozott színt
valló szók állanak, ha csak nincs különös ok arra, hogy az egyiket
vagy a másikat később a nyelvbe jött kifejezésnek tartsuk. De
vannak szók, melyek határozott irányba mutatnak, mert a szláv
szót tükrözik; ez a szláv szó pedig a maga útján jár, eltér a többi
nyelvek kifejezéseitől.
E fejezetben még sokkal kevésbbé lehet szándékom a teljes
ségre való törekvés; merészség volna hinnem, hogy a magyar
ruhában lappangó szláv észjárást mindenütt fölfedeztem volna.
Elég, ha annak nagyobb része, a mit fölfedezni véltem, helyt áll;
hiszen részben egészen új, mélyebb pillantást is enged vetnünk
népünk múltjába, mívelődésünk első kezdetére.
1. Az ünnepek.
Láttuk már, hogy a karácson kétség kivűl szláv szó, hogy a
pünkösd csak is úgy magyarázható, ha szláv szóból származtatjuk,
noha ezt a szláv szót nem mutathatjuk ki a régi forrásokból, csak
következtetések útján állapíthatjuk meg alakját. E szerint nagyon
valószínű, hogy a húsvét szó is csak szláv szónak a fordítása.
Mielőtt azomban ennek bizonyítását megkísértem, végzek a húsvét
•ellentétével, a húshagyó-vei].
Ha a magyar húshagyó szónak
szorosan megfelelő ószlovén kifejezést keresünk, me_sopusirb (meso,
hús, pustiti hagyni) szóra találunk, mely «böjtöt» jelent. Ugyanez
a szó az egyházi irodalommal és nyelvvel együtt eljutott a többi
szláv nyelvekbe is, azt lehet mondani, ugyanabban a jelentésben,
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csak más viszonyításban. Én t. i. nem értem Miklosich Ferencz
csodálkozását azon, hogy ez a szó, az oroszban, csehben, lengyel
ben (hozzá tehetjük: a horvátban és tótban) és fordítása az oláh
ban annyit jelent, mint a magyar húshagyó, nem pedig ^böjtöt*.2)
Annyira nincs okunk ezen csodálkozni, hogy bátran föltehetjük,
hogy már az ószlovénben az eredeti jelentésből (húshagyó v. hús
hagyás = böjt) az a speciális használat fejlődött, melyet az ószlovén szó örököse, a magyar húshagyó, tüntet föl, s hogy puszta
véletlensógnek tulajdonítandó, hogy ószlovén forrásainkból héza
gos voltuk miatt ez világosan ki nem tetszik. Mert nem szabad
magát a d o l g o t nézni, az éles ellentétet, mely böjt és farsangi
vígasság közt van 03 régebben még inkább megvolt, mint ma,
hanem a n y e l v i k i f e j e z é s b ő l kell kiindulni. Már pedig, hogy
húshagyás, mint baráthagyás, ha még oly szomorú is, esetleg
nagyon víg is lehet, azt tudja mindegyikünk, a ki valaha életében
legkedvesebb embereitől, legkedvesebb emlékeitől zajos mulatság
közt búcsúzott el. Hiszen a merre tekintünk, mindenfelé hasonló
módon nevezik a húshagyót: a német Fastnacht, a melyből a
Fasching (farsang) szó is lett, 2 ) a középlatin carnisprivium meg a
carnis levamen, melyből a román nyelvekben használt és az egész
művelt világban ismert karnevál keletkezett, 3) mind a bőjtöléssel,
húshagyással hasonló viszonyban tüntetik föl ezt a napot. E fölfo
gás tehát nem is eredeti szláv ; a szláv is csak más nyelv nyomán
járt. De mindamellett világosan meglátszik a magyar szón a szláv
hatás, a mire Szarvas Gábor már régen rámutatott (Nyelvőr
II, 25), mert más nyelvben nem találunk a húshagyó-nak szóról
szóra megfelelő kifejezést, mint a szláv nyelvekben (és a szláv
hatás következtében az oláhban). Hozzá jön még, hogy ki is mutat
ható, hogy honnét került az a pitsíri>-hagyó az összetétel végére.
Az ószlovén az ó felnémet/asf a (ma fasten) szót post'b-vá változ
tatta (f t. i. p-YÓ lett, a mélyen ejtett német a-t pedig rendesen

1
) Die christl. Térni. 47. 1. «Dagegen russ. mjasopust'h,
mjasopustie,
mjasopusci, cech. masopust, pol. miesopust, miesopusty, so wie irn magy.
húshagyó u n d rumun. Vbsare de Jcarne Fastnacht, was als mit der Sache
i m Widerspruche stehend befremdet.»
2
) L. a Grimin-féle német szótár Fastnacht szó alatt.
3
) L. Littré franczia szótárát.
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o-val cserélte föl a szláv, a mint pl. az oltan, Altar szónál láttuk). l )
Ez a postij szó az egész szlávságban elterjedt, az oláhba is átment.
Ha most már a posti, böjt szó mellé a már föntemlített ószlovén
mesopustb böjt szót állítjuk és hozzávesszük, hogy mesopusti>
helyett, mely a magyar nyelvből és az élő szláv nyelvekből folyó
tanúság szerint húshagyót is jelentett, az újszlovénben pmt alakot
találunk ,húshagyó' jelentéssel, jogunk van föltenni, hogy az
ószlovénben a népetymologia az idegen postb böjt szót pasiT>
«hagyás»-nak, magyarázta és az idegen posfa mellé egy szláv
mejsoptistu húshagyó szót állított. Tehát a szláv mesopustb, ha
mindjárt a latin carnisprivium vagy carnis levamen mintájára
készült is, sajátságos szláv népetymologián alapuló kifejezés és a
magyar húshagyó, oláh lásare de carne e szláv kifejezés fordítása,
csakúgy mint az észt lihaheite.2) Az oláhban más kifejezések is
fejlődtek, melyek mindegyikében megmaradt a szláv hatás emléke
a lásare hagyni szóban. Érdekes a lásare dulcelui az édesnek
elhagyása (édeshagyó). 3 )
A húshagyásnak — húshagyő-nak — ellentéte a
húsvét,
mikor megint fölveszik a húsevést. Hunfalvy Pál a húshagyót és
húsvétét egyaránt régi kifejezésnek tartja, mert az észtben a telje
sen megfelelő lihaheite és lihavnte szók találhatók. 4 ) Minthogy az
észtben külömben is nyomát látjuk az orosz befolyásnak, egysze
rűbb föltennünk, hogy a lihaheite az orosz mjasopusti, szakasztott
mása, lihavöte pedig szintén orosz mintára készült szó, mintsem
föltenni, hogy valamennyi ugor nyídvben eredetileg megvoltak a
húshagyó és húsvét-féle kifejezések és hogy két ilyen nyelvben,
mely nem is áll szorosabb rokonságban egymáshoz, ezek a szók
két keresztény fogalom kifejezésére ajánlkoztak bámulatos egyet1

) V. ö. F . Miklosich Vergleichende Grarn. der slav. Sprachen, I, 71.

és k. 1.
2
) A. Ahlqvist die Kulturwörter 261. 1. «Fastnacht-Dienstag hat i m
Estnischen den Namen vastlapaev von dem d. Fastelabend, jedoeh aueh
den Namen lihaheite die Weglassung des Fleisches, d. h. das Aufhören des
Fleischessens».
8
) V. ö. a je cu dulce-féle kifejezést, mely szóról szóra annyit
jelent «édessel van» és a «je cu post («bőjttel van») szólással szemben azt
jelenti, hogy nincs böjt, szabad húst enni.
*) Die Ungern oder Magyarén. Wien und Teschen 1881 51. 1.
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értéssel. Mert a valószínűség ugyan tág fogalom, de végre van a
valószínűségnek is határa. Érteném, hogy az egyik nyelvben, meg
maradt a húshagyó-féle kifejezés, a másikban a húsvét, hogy egyben
talán mind a kettő, de hogy az észtben és csak is az észtben
maradt meg valami, hogy mind a két kifejezés szakasztott ugyan
azt jelenti, mint a magyarban, hogy a lihaheite (húshagyás) ott is
a húshagyó keddet jelenti, nem böjtöt általában, hogy ott is alkal •
másnak találták a lihavöte (húsvétel) kifejezést az előkelő keresz
tény ünnep jelölésére, az oly annyira bámulatos véletlenség volna,
hogy nagyon is gyanús előttem. Említettem már, hogy a húshagy óféle kifejezés nem csak hogy megvan a szláv nyelvekben, de hogy
a szláv nyelvekben és csak is ott egyenesen be lehet bizonyítani,
hogy e hagyás kifejezés félreértés, népetymologia műve, hogy tehát
nem csak megvan ez a kifejezés a szláv nyelvekben, de értjük is,
miért van meg. Én tehát ellenkezőleg az észt lihavöte húsvét szó
ban bizonyítékot látok arra nézve, hogy az oroszok is régebben
használtak egy szót, mely a húsvétot a húshagyóval szembe állí
totta. Ma tudtommal ilyen szót már nem használnak, föltámadás
nak vagy Pászkának híjják. De hiszen az ószlovén iratokban sem
találunk olyan kifejezést, mely húsvét-unkaak megfelelne, és mégis
biztos jelek mutatják, hogy volt olyan kifejezés. Mert a horvát
szerb vázam .húsvét' világos nyomát viseli az ószlovén eredetnek,
külömben vaz igekötőt, mint mindig, uz helyettesítené. így a húsvét
egy másik neve a horvát-szerb nyelvben uskrs, mely származása
szerint föltámadást jelent, ószlovén *vrhskrT,srb-nak felel meg (v. ö.
vbskri>sbn'b pascha az 1073-bau írt Svjatoslav-féle Izbornikban)>
ószlovén vbzdr'hz'ati a szerbben uzdr£ati-nak hangzik, ószl. vhzdati:
sz. uzdati, ószl. vhzrasth: sz. uzrast stb. stb. Ószlovén *vbzhmi,
(így kellett a szónak hangoznia) tehát a szerb nép nyelvén mindig
csak *uzam lehetett volna; vázam, a valóban használt szó, mesterséges alakjával fennen hirdeti, hogy az egyházi terminológiával
együtt került a horvát-szerb nyelvbe. A mi pedig jelentését illeti,
Miklosich is, a ki most más nézeten van, a magyar húsvét-hoz
állította régebben és «vételnek)), «fölvételnek)) értette, a mi a szó
származását tekintve mindenesetre a legegyszerűbb magyarázat. x )
*) Lexicon palaeoslovenicum vbzqti tollere, auferre, sumeré szó alatt:
«ab hoc verbo derivabis nsl. vuzem croat. aerb. vázam pascha, est enim
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A mint az újszlovénben a pust egymaga húshagyót jelent, úgy a
horvát-szerb vázam már egymaga jelent húsvétot, mind a két szó
ban a vonatkozás a húsra, minthogy könnyen hozzágondolható,
nincs külön szóval kifejezve. A pust mellett ott van a többi nyel
vekben a mqsopust'h s hasonló alakok, volt-e a horvát-szerb vázam
és a fölteendő ószlovén vrhZbmT> mellett *mesovazam, *mesovi,zi>m/b
alak, azt eldönteni lehetetlen; de ha nem volt is, mégis érthetnők,
hogy a magyarban és észtben egyaránt a húshagyó (lihaheite) kife
jezéssel szemben nem szívesen használtak egy puszta vét (vöte)
szót, hanem elébe tették a hús (liha)-t is.
A sátoros ünnepek után még csak a vízkeresztet
akarom
megemlíteni. Erről már bővebben volt szó a Magyar Nyelvőrben
(II, 23). Hárman is feleltek Hunfalvy Pál kérdésére, nem a keleti
egyház szokásaiból való-e ez a vízkereszt. Kifejtették, hogy a vízszentelés e napon (illetőleg az előtte való nap estéjén) a nyugati
egyházban csak úgy szokásban volt, sőt részben még van is, mint
a keleti egyházban. Kis népetymologia is vegyült a magyarázatba
a két első magyarázónál, a mennyiben a kereszt szót crux-nak
vették baptisma helyett. 1 ) Hunfalvy külömben e teljesen meggyőző
felelettel be nem érte és legújabban megint csak a keleti egyház
szertartásának nevezi ezt a szokást. 2 ) Hozzáteszem még csak azt,
hogy különösen Csehországban (és Morvaországban) szokás víz
kereszt előestéjén szentelni a vizet. Harmadiknak a Magyar Nyelvőr
említett helyén Szarvas Gábor szólalt föl. 0 egészen más végén
vuzem sumtio (carnis) cf. magy. húsvét, qnod idem significat et slov. pust
pro mesopust.n Más nézetet vall Miklosich Die christl. Term. [24. 1. V. ö.
rnég a következő kifejezéseket, melyek vasam, húsvót-ból származnak:
vazmeni
húsvéti, vazmena svedba húsvéti bárány, vazmeni
ponedjeljnik
vagy vazmenac húsvéthétfő.
*) Azt is fölhozzák t. i. a vízkereszt kifejezés magyarázatára, hogy a
pap «szentelt vízzel kereszt alakban» locsolja meg a hívő hajlékát.
2
) Die Ungern oder Magyarén 65. 1. «Miklosich führt
vízkereszt
(Wasserweihe) nicht an, eine Ceremonie ans der orientalischen Kirche,
womit die Sprache das Fest der «Heiligen drei König» benamset. Das
Wort stammt vielleicht aus den Zeiten des Methodius.» Mellékesen meg
jegyzem, hogy Miklosich Ferencz egyáltalában nem szól a szóban levő
értekezésében (Die slav. Elem. im Magy.) az ószlovénből fordított szókról,
csakis a belőle átvettekről, említi tehát a kereszt szót, de tárgyánál fogva
nem említi a vízkereszt féle szókat.
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fogta a dolgot, kitért az ünnepek magyar neveire általában véve ós
a vízkereszt-et csak úgy mint a karácson-t a «déli szláv »-ból szár
maztatja. Szarvas Gábor idézi magukat a szláv szókat is, így
tudjuk, hogy a «déli szláv» alatt egyszer bolgárt (kracun), egyszer
pedig horvát-szlovént (vodokérst, vodokerstje) kell értenünk. Mint
hogy nincs semmi nyoma annak, hogy a «déli szláv» népek valaha
nagyobb hatást gyakoroltak volna a magyarra, sőt többen már
kimutatták, hogy a magyar nép hatott amazokra és hogy ennek a
hatásnak elég mély nyoma maradt nyelvükben, x ) már magában
véve sem valószínű, hogy a déli szláv nyelvekből került hozzánk a
vízkereszt. De ha éppenséggel összefüggésében nézzük a dolgot,
bizonyításra sem szorul, hogy olyan előkelő, a kereszténységgel és
ennélfogva egészen új kulturfejlődéssel összefüggő kifejezést egyet
len egyet sem vettünk a déli szláv nyelvekből. Semmi kétséget sem
szenved, hogy a magyar vízkereszt csak is egy ószlovén vodokrhst'b
szónak a hasonmása lehet, noha ószlovén forrásaink nem ismerik
ezt a szót, mert a hivatalos bogojavljenije (=epiphania "domini)
nyilván az ószlovén egyházi iratokban is csakúgy háttérbe szorí
totta a népies vodokrhst'b kifejezést, mint az oroszban a bogojavlenie
a vodokresci szót.. Ha véletlenül Dahi nem gyűjti bámulatos szor
galommal évtizedeken át Oroszország külömböző vidékein a nép
ajkán élő szókat és szólásokat, bizony kereshetnők a jobb orosz;
szótárakban is ezt a szót, talán még legelőbb — finn szótárból
tudhatnók meg, hogy ilyenféle szó is van az orosz nyelvben, mert
a finn vedenristi csakugyan *vodokrestb alakra mutat, 2 ) melynek
vodokresci, csak származéka. Hogy vodokrhst'b szó az ószlovénben
megvolt, annál bizonyosabb, mert több egymástól teljesen függet
len szláv nyelvben találkozunk vele vagy belőle származott kifeje
zéssel, az újszlovénben, horvát-szerbben, kis- és nagyoroszban. 3)
*) Miklosich die Fremdwörter in den slav. Sprachen és M a t z e n a u e r
Cizí slova stb. számos ilyen esetet említenek. Újat is hozzáadva, összeállí
totta e szókat Munkácsi Bernát ügyes kis dolgozatában: Magyar elemek a
déli szláv nyelvekben.
2
) Ahlqvist magyarázata nem eléggé p o n t o s : Die Kulturw. stb. 261.1«Im russischen Karelen wird das entsprechende vieristá,
finnisch
veden
risti, das Kreuzen (?) des Wassers, russisch hrescenie (Taufe) genannt.»
8
) Miklosich die christl. Term. 27. 1. «kroat.-slov. vodohrst,
vodohrstje,
kroat. vodohrsce hrscenje vode, serb. vodohréce meist bei den Serben der
römischen Kirche, klruss. vodochrescy, vodoscy russ. vodokresci
.»
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Befejezem az ünnepekről szóló czikkemet. A kisebb jelentő
ségű ünnepeket nem is méltattam figyelemre, azok közt is lesz
szlávból fordított név, mert a mely ünnepet az első térítés idejétől
fogva ismer a magyar egyház, az ha látszólag a latin vagy német
elnevezés szóról szóra való fordítása is, mégis szlávból való fordítás
is lehet, mihelyt a szlávban a latinnal vagy némettel vagy mind a
kettővel teljesen egyező nevet találunk. Másrészt ha az ünnep
később keletkezett, vagy akár csak később került a magyarokhoz,
nem kereshető nevében szláv hatás, még akkor sem, ha szakasztott
mása is a szláv szónak, hanem bizonyosan a szlávval együtt közös
forrásra megy vissza, a latin elnevezésre. így, hogy példát mond
jak, hiába való fáradság volna a XI. század vége felé föltűnő
Boldog asszony fogantatása nevében, vagy a IV. Orbán pápa
1264-ben elrendelte és még akkor sem mindenüvé elterjedt Űrnap
jában szlávból való fordítást keresni.
2. A feszület.
Az ószlovénben a feszületet
propelo, raspelo szókkal fejezik
ki, melyek (szét)feszítőt jelentenek és propeti, raspeti igékből szár
maznak. Ezeknek az igéknek szakasztott mása a magyar keresztre
feszíteni-féle
szólásban használt ige, míg a latin (crucifixus,
crucijigere) és a német nyelv (ans Kreuz schlagen — Krucifix a
latinból átvett szó) egészen más fölfogásból indulnak ki. l ) Az orosz
raspjatie keresztre feszítést és feszületet jelent egyaránt, az ószlo
vénben a megfelelő szót (raspetije) csak az első jelentésben talál
juk forrásainkban, a mi valószínűleg véletlenség; ennek az o.
raspjatie ószl. raspetije szónak képzésre nézve is teljesen megfelel
a magyar feszület.
3 . Világ.
Budenz József szíves közlése szerint a világ
fogalomra a
rokon népeknek nagyobbára nincs is szavuk, a finn nyelv ezt a
*) A feti ige eredetére nézve egy a német spannen szóval. Már
Miklosich Ferencz is észrevette, hogy a keresztre feszíteni-féle
kifejezés
szláv hatás következése (1. Christl. Term. 39. • 1.); & feszület szót nyilván
csak azért n e m említi, mert nem ismeri.
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fogalmat elég primitív módon «föld -levegő»-vei (maailma) fejezi
ki. Föltehető tehát, hogy a magyar nép, az a nyers vad lovas nép,
mikor hazánkba jött, nem foglalta még az egész mindenséget egy
fogalomba, egy szóba össze, hogy a világ szó még csak lux
(Licht)-et jelentett, nem mundus (Welt)-et is. A keresztény térítők
nek pedig igenis kellett a világról, a mindenségről beszélniök; föl
ruházták tehát a világ lux szót a mundus jelentéssel is az ószlovén
svéth ,hix' és ,mundus' mintájára, valamint az oláh nyelvben is
szláv hatásnak tulajdonítandó, hogy a lume szó (latin lumen)
mundus jelentést kapott, míg eredeti lux jelentése egy differenciált
lumina alakhoz tapadt. J ) Érdekes az is, hogy a porosz sivitai és a
litván svetas szók hangtanilag nem felelhetnek meg a szláv szóknak
máskép, mint úgy, ha átvett szóknak tekintjük. A svet'h szó e két
jelentf-ssel el van terjedve az egész szlávságban. Mindezt röviden
elmondta már Miklosich Ferencz. 2 )
4. A képmutató.
Az eddig tárgyalt szóktól kissé elütő, látszólag a keresztény
séggel semmi összefüggésben nem álló kifejezéshez térek át, a
TcépTnictdtÓ-hoz. Ha nem találkoznék több körülmény, mely arra
mutat, hogy e fogalom a keresztény hitszónoklatnál, az evangéliom
fordításánál szükséges volt és több nyelvben idegen mintára valló
nevet visel; ha nem volna azonföiül annyira valószínű, hogy a szó
az ószlovénből fordított szó, nem mertem volna itt fölemlíteni.
A megfelelő ószlovén szó licemerh valamennyi szláv nyelvben talál
társra, első részében lice arcz, kép szó rejlik, másik részét külömböző módon magyarázzák a tudósok, a szláv népek maguk pedig
csakúgy mint a szláv szót fordító idegen népek természetesen nem
1

) Hunfalvy Pál Nyelvtucl. Közi. VI. k. 145. 1. érinti a szóban levő
viszonyt, a nélkül azonban, hogy nyilatkoznék az iránt, mikóp magyará
zandó a találkozás a magyar nyelv és a szláv nyelvek k ö z t : «lume m u n 
dus, lat. lumen, a szláv által vette föl azt a jelentést, mert abban svjet
lumen és mundus, mint a magyarban a világ szó lumen-t és mundus-t
jelent.
2
) Die christl. Term. 4 1 . 1.: «Aus dem sl. entlehnt ist preuss. sivilai,
lit. svetas, visas svetas, dem slavisclien nachgebildet sind r u m u n . lume
und magy. világ Licht, Welt.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII.

-^O
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tudták jobban a második rész etymológiáját, mint Miklosich,
Matzenauer stb. Azért külömböző módon fordították a szlávoktól
térített népek a szó második részét; a lice ,arcz, kép' biztosan föl
ismerhető jelentését az első részben megtartották. Magában az
úgynevezett ószlovén forrásokban is találunk változatokat, melyek
ben mindamellett az első rész változatlanul ismétlődik: licedej,
licetvorhn'h szóról szóra annyi, mint «képcsináló», licetvorije «képcsinálás» stb. A litván nyelv, mely egyházi terminológiájában vilá
gosan szláv térítőkre vall, weidmainys «képváltoztató»-nak mondja
a képmutatót, az oláh, kinek egyházi nyelve sokáig egészen szláv
volt, fátarnik mintegy «képelő»-nek híjjá. A finn-ugor nyelvekből
Budenz József szívességéből hasonló adatokat közölhetek: az
osztjákban az orosz licemer az evangéliumban rögip-vespa yo
«hazugképű ember» szókkal van fordítva, a régibb zűrjén evangéliom-fordításban az orosz szó megmaradt, az 1882-ben megjelent
fordításban ílög-cuiöma «csalfa képű» felel meg neki, a moksa
mordvinban samasa-vaskafnij «képpel csaló»-t találunk, míg az
erza mordvin caman-onkslica «képmérő» a licemer szolgai utánzása,
annak a licemér-nek, mely maga is használatban van a fordított
szó mellett.
De magukban a szláv nyelvekben is tapasztaljuk, hogy a
határozottan népies licemérh szón kivűl gyakran idegen átvett vagy
más nyelvből fordított szó hallatszott az egyházban a képmutató
elnevezésére. Az evangéliumokban, az első sorban Máté evangé
liumában gyakrabban találkozunk a képmutatóval. A megfelelő
helyeken az Oroszországban 1056 és 1057-iki években írt Osztromirfóle evangéliumban csak egyszer találjuk a görög o7roxptT^-nek
megfelelő ypokriti, szót, különben mindig a népies licemérh kifeje
zést olvassuk. Ellenben az eredeti redakciót sokkal hívebben
tükröző Zographos- és Assemani-féle evangóliom csak is két helyen
tüntetik föl a köznyelv szavát, a licemér% szót, a többi helyeken
mindenütt a görögös ypokriti, olvasható. Bizonyosan nem puszta
véletlen, hogy a két utóbbi forrás az említett két helyen (Lukács
XIII, 15 és Máté VII, 5) az Osztromir-féle evangéliummal együtt a
licemérh szót, a népies kifejezést, nem az idegent használja. Mind
a két helyen és csak ezen a két helyen hívó esetben áll a szó, a
hívó eset pedig, a közvetlen megszólítás, kivált kemény, feddő
kifejezésnél, a milyen a képmutató is, legközelebb áll a minden-
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napi beszéd eleven, gyakran szenvedélyes használatához, a hivó
esetben a nép ajkán forgó «te képmutató, ti képmutatók» sokkal
hathatósabbak voltak, mint a rideg hypokrita szó.
Hogy mennyire hatott a képmutató fogalom jelölésére hasz
nálandó szók alkotására az idegen nyelv, a melyből az egyházi ira
tokat fordították, azt mutatja a sajátságos ószlovén pritvarjati se_
(oroszpritvorjath sja) «fingere, simulare» és a vele összefüggő szók :
ez nem egyéb mint a görög iipoqTíoielad-ai szó szolgai fordítása.
Ép így az ószl. pritvorhnifoh görög szó (7rpog7cotoó[i£vo?) utánzása az
eredeti licemérh rovására. Érdekes, hogy a szerb nyelv ezt az
ügyetlen fordítást azzal igyekezett helyre ütni, hogy pri igekötőből
pre-t csinált: pretvoriti se «simulare» szóról szóra annyi volna,
mint ,átcsinálni magát'. Mind ez összevéve nagyon is valószínűvé
teszi, hogy a képmutató, mely összetett szó létére puszta véletlen
ségből csak nem felelhet meg olyan pontosan a csaknem az egész
szlávságban ismeretes licemérh szónak, ugyancsak szláv hatás alatt
keletkezett.
5. A hálaadás.
Láttuk már az első fejezetben, hogy a hála szó szláv eredetű,

tehát a hálaadás,

hálát

adni,

hálaadó-féle

kifejezések

sem lehetnek régiebbek, mint a hála szó átvétele maga. Minthogy
pedig köszönetet nem adllTih,
köszönetadásról,
köszönetadó
emberekről nem szólunk soha sem, nem valószínű, hogy e szólá
sokban csak a hála szó új, hanem nagyon is valószínű, hogy ezen
szólások szláv szólások utánzása, hogy pedig ez az utánzás, mint
hogy első sorban egyházi kifejezéseket illet, a magyar keresztény
terminológia megállapításának korába esik. Eddig nem egyszer
tapasztaltuk, hogy a szláv egyházi terminusok a német nyelv
hatása alatt alakultak, de azért lépten nyomon meglátszik a görög
nyelv hatása is — hiszen Cyrillus és Methodius valószínűleg görö
gök voltak — ós ismeretes tény, hogy a szent iratok szláv fordí
tása görög nyelvből készült. Pedig a görög nyelvben már Homerosnál találjuk a «hálát adnio-féle szólást (Soövai yápiv), SÍZ attikai
íróknál széltiben használják (/áptv árcoSiSóvai). így magyarázandó
véleményem szerint, hogy a régi ószlovén evangéliomfordításokban, valamint az apostolok cselekedeteiben mindenütt a szóról
26*
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szóra megfelelő hvalq, vbzdati (vhzdajati) kifejezést találjuk *)
(hvala — hála, dati = adni). A magyar hálát adni ennek az ószlovén szólásnak szolgai fordítása, csak így érthető az adni igének
egészen szokatlan használata ebben a szólásban. Hogy mennyire
bevette magát ez a hálát adni féle szólás nyelvünkbe, kitetszik
abból, hogy a mai hálás helyett régebben alig találunk mást, mint
a háládatos és hálaadó szókat, a hálás szó a legeslegújabb kor szü
leménye. Sokkal korábban fejlődött a háladatlan-ból — régebben
háláadatlan — a mai hálátlan, már codexeink is ismerik ezt a szót.
Találunk azonkívül hálaadást és hálaadóság'-ot a régibb iratokban.
Hasonló módon hálát adott a magyar ember az istennek régebben
csakúgy, mint mai nap, csak olykor-olykor zavarja meg az élettől
elzárkózó fordítgató barátot a latin gratias aga és azt Íratja vele,
hogy hálát tevén 2) vagy utánoztatja vele a latin többes számot és
hálákat adat vele, 3 ) a mi világosan kijelöli az utat, a melyen a
magyar nyelv járt volna, ha nem az ószlovén hvala v'hzdati, hanem
a latin gratias ago szolgált volna mintául.
Más szólásokat nem akarok itt említeni, bár mennyire érde
kes volna e téren is kutatni a szláv hatást, megállapítani, vájjon
olyan egyházi szólások, mint térden állva (v. ö. orosz stoja na
kolénjah, a mi szóról szóra megfelel, és stath na koleni, a minek a
magyarban «térdre állani» felelne meg) és hasonlók a nagy szláv
hatás következései-e, vagy hogy megvoltak-e már eredetileg ezek a
kifejezések, vagy talán máshonnét kerültek nyelvünkbe. Az ilyen
kutatások nyelvünk történetébe mély pillantást engednének tenni,
de nemzeti életünkre is bizonyosan nem egyszer új fényt vet
nének.

*) Miklosich szótára szerint csak az Osztromir-féle evangéliom hasz
nálná e fordulatot, de a Zographos- és Assemani-féle evangéliom szakasz
tott ugyanazt mondják (pl. János VI, 11, Máté XV, 36. stb.), az apostolok
cselekedetei régi recensiói ép így beszélnek, 1. Voskresenskij Drevnij slavjanskij perevod apostola, Moszkva 1879. 8. 1.
3
) Döbrentei c. 447. Hasonlítsd össze az ófelnémet Ammoniusban
található thanc tetei (gratias égit)-féle szólást: mintha azt mondaná a
n é m e t : er that Dank, a h. hogy er sagte Dank. L. Raumer Die Einwirkung stb. 317. 1.
3
) Debreczeni c. 81. ós más helyeken.
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6. Az olvasó. í r á s olvasás.
Eégebben azt hitték, hogy az olvasó a XIII. században élő
sz. Domonkostól ered. Ha ez valóban így volna, ha tehát a
magyarság keresztyén hitre tértekor nem is ismerték az olvasót,
itt semmi helye nem volna, nem is származhatott volna e szó az
ószlovénből. De a mint Lonovics egyházi archeológiájában (1,
326 1.) forrásokra hivatkozva mondja, az olvasó sz. Domonkos
«korát sokkal megelőzi s sz. Domonkosnak azon értelemben tulaj
donítható, hogy mai alakját tőle nyerte s hogy ő s az általa alapí
tott szerzetes rend tagjai a szent olvasó mondásának terjesztésében
különösen és sikeresen buzgólkodtak.» A latin corona rosacea-va],
a német Rosenkranz-v&i nem boldogulunk, ha a magyar olvasó
kifejezést kell megfejtenünk. Az ószlovén forrásokban tartalmuk
nál fogva meg sincs említve az olvasó, de az élő szláv nyelvek
tanúsága azt engedi következtetni, hogy az ószlovénben a magyar
olvasó-inak teljesen megfelelő kifejezés volt használatban. A orosz
cetki (olv. csotki) szakasztott mása a magyar olvasó kifejezésnek,
csakhogy többes számban használják; a szerb horvát brojanica,
bolgár brojenici az orosz szónak kommentárja. Mert az orosz kife
jezés csak úgy, mint a magyar kétfelé tekint: az ige, melytől szár
mazik, cesth (praes. ószl. chtq,), egészen úgy mint a magyar olvasni
ige, jelent ,numerare és legére' (záhlen és lesen). Ha a horvát
szerb bolgár «szám»-ot jelentő broj szótól származó, tehát «számláló»-t jelentő kifejezések nem adnának határozott irányt, még
kételkedni lehetne, vájjon nem kell-e a cesth és az olvasni szók
«legere (lesen)» jelentésére gondolnunk. Mert az oroszban azt
mondják : imádságot olvasni (citath molitvu) = imádságot mondani,
a németben szintígy olvasnak, nem mondanak misét (Messe lesen) ;
a svédben is olvasnak (Idsa) imádságot. Magából az oroszból tehát
meg nem lehet tudni, imádságszámlálónak vagy imádságmondónak
nevezték az olvasót; minthogy pedig a magyar olvasó szakasztott
mása az orosz és egy hasonló bizton föltehető ószlovén kifejezés
nek, őt is érinti e kétszíntiség. A déli szláv kifejezés, úgy látszik,
eloszlatja kétségünket, noha azt lehetne rá mondani, hogy az végre
is csak interpretatio, mely lehet helyes, lehet helytelen; mert
abból, hogy a déli szlávok így értették az olvasó elnevezését, a mint
értették, t. i. számlálónak, még nem következik biztosan, hogy az,
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a ki az ószlovén kifejezést teremtette, nem a másik vonatkozásra
gondolt.
De azon körülmény, hogy az orosz cetki szót ép úgy lehetne
félreérteni, mint a magyar olvasó szót, s az e lehetőséggel sze
münkbe ötlő találkozás ószlovén cisti (orosz cesth) és magyar
olvasni
közt, melyek egyaránt «numerare és legére»jelentésben
használatosak, méltán gondolkodóba ejthet. Gyakran kifejtett állí
tás, hogy a modern népeknél az írás és olvasás a keresztény hitre
téréssel kezdődik; hogy első irodalmuk keresztény egyházi iroda
lom, hogy az írástudók mindenütt eleinte papok. Mind az a mit
eddig fejtegettem, önként arra a végső következtetésre kényszerít,
hogy a cseh térítők terjesztették először a magyarok közt az írást
olvasást. Valóban csoda, hogy ezt mindeddig nem látták ; hiszen a
régi magyar helyesírás eddig legnehezebbnek vélt pontja egyszerre
a napnál világosabb lesz előttünk, ha a régi cseh helyesíráshoz
fogjuk a magyart, míg idáig csak nagy kínlódással, a hangfejlődé
sen vagy régi emlékeinken ejtett erőszakkal lehetett a magyar s-ből
azt a vallomást kicsikarni, hogy a latin s-nek egyenes utódja.
De nem akarom e helyen a tárgyalás fonalát megszakítani, azért a
függelékbe szorítom a magyar helyesírás kérdését, és visszatérek
az olvasni szóhoz.
Az olvasni szó, a mint az imént láttuk, könnyen szláv min
tára készült szónak volna magyarázható. De ez ellen az a meglepő
találkozás látszik szólani, mely valamennyi ugor népnél az olvasást
jelentő szókat illetőleg észlelhető. Ezek a szók mind egy eredetűek,
s ezen felül bámulatos egyetértéssel egyaránt jelentenek «numerare» és «legere»-t.x) Az olvasni tehát nem csak eredeti magyar
szó, t|anem úgy látszik, mind a két jelentését is már az őshazából
hozta magával. Tegyük föl, hogy a dolog így van, mi következik
belőle ? Először is az, hogy az ugor népek, mikor még együtt éltek,
tudja a jó isten hol, tudtak már olvasni vagy legalább is ismertek
x
) L. Budenz magyar-ugor szótárában a 839. 1. a pontos összeállí
tást, a melyből csak a szorosan idetartozó adatokat idézem : mordvin luvi
zálilen, lesen; finn luké- numerare, legére; észt luge- lesen, záhlen; lapp
lókke- numerare, legére; vogul lovent-, lovnt- záhlen, lesen; osztják lunt-,
limit- lesen, záhlen; zűrjén lidji- lesen, záhlen; votják lidji-, lidzi- és lid— zürj.; cseremisz lud- legére, numerare.j A magyar v, csak úgy mint a
mordvin ós vogul v, külömben is ^-ből keletkezett néha.

SZLÁVSÁG A M. KERESZTÉNY TERMINOLÓGIÁBAN.

407

népet, mely olvasott; másodszor pedig az, hogy valamennyi ugor
nép, a legprimitivebb föltételek alatt élő nép is, megőrizte e kife
jezést ezer meg ezer évig, mely idő közben talán hírét sem hallotta
az olvasásnak, csakhogy az a kellő pillanatban rendelkezésére
álljon. Bajosan tarthatja ezt valaki lehetségesnek, hogy ne mond
jam, valószínűnek. Igen tanúságos e tekintetben az indogermán
nyelvekben észlelhető nagy eltérés. A görög azt mondja ávafifvcí)ax,siv; a latin legére, a gót siggvan, a német lesen, az angol to reád
stb. stb., árnyéka sincs annak a szép összehangzásnak, mely
annyira meglep az ugor nyelvekben. Sőt ha kissé figyelmesebben
nézzük az egyes indogermán nyelvekben található kifejezéseket,
egyik-másik furcsa dolgokat beszél el. A német lesen pl. eredetére
nézve ugyan más mint a latin legére, mégis mind a kettő «gyűjtést
és olvasást» jelent. Véletlen találkozás-e ez? Azt hiszem nem.
A német lesen gyűjteni csak is a latin legére gyűjteni-olvasni min
tájára vette föl az «olvasni» jelentést. Eredetileg csak is ((gyűj
teni)) jelentése volt, mutatja ezt a latin hatástól ment gót lisan,
mely soha sem jelent olvasást; nem is juthatott e jelentéshez, mert
a görög avafrfvwaxsiv legföljebb .anakunnan-íéle kifejezést okoz
hatott volna, a melyet valóban meg is találunk a siggvan mellett
(az avdcYvooaLc olvasás pedig egy helyen anakunnains-nak van for
dítva). Az angolszászban sem jelent a megfelelő szó olvasást, s
innen érthető, hogy az angol nyelvben is más kifejezés járja. Vagy
hogy más példát említsek, az oláhok, a kik mégis csak kaptak
annyi műveltséget örökbe, mint a legtöbb ugor nép, az «olvasás »-ra
nem a latin legére -bői vált szóval élnek, hanem szláv nyelvből
átvett szóval: citesc (olv. csiteszk) olvasok.
De tudjuk, hogy valamennyi ugor népre, a magyart kivéve,,
hatott az orosz, s egyes egyházi kifejezésekből, melyek csak az,
oroszból magyarázhatók, Ahlqvist már régebben kivette, 1 ) hogy
még a finnek és észtek közt is orosz térítők jártak előbb, mintsem
őket a germán népek meghódították és végkép megtérítették.
Könnyen értjük tehát, hogy mind e népeknél az a szó, melynek
eredetileg, mint a magyar olvasni szónak is, csak «számlálni»
l

) Említettem már a risti kereszt, ristia keresztelni szókat; ide tar
tozik a pajppi pap szó is, mely más mint a svéd prést; de aligha paasto
böjt is, melyet Ahlqvist szintén ide állít.
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jelentése volt, az orosz cesth (citatb) «számlálni-olvasni» hatása
alatt vette föl az «olvasni» jelentést is, csak úgy mint másrészt a
magyar az ószlovén cisti (citati) «numerare-legere» mintájára ru
házta föl olvasni «nurnerare» igéjét a «legére» jelentéssel. így
érthető talán az is, hogy a finn ember azt a könyvet, a melyből
legelőször tanulta az olvasást, a bibliát (raamattu) nem a svéd
bibel nyomán nevezte el, hanem a görög ypá(A[Aata-ból lett orosz
gramota («irat, okirat, írástudást)) szót vette át; 1 ) v. ö. észt. ramat
«schriftstück, brief, buch» (ramatu-mes írástudó ember: oroszul
gramotnyj celovék). A lappok egyházi nyelve függ a finntől és orosz
tól; a többi ugor népeknél pedig amúgy sem vonja senki kétségbe
az orosz hatás régi voltát. A kérdés tehát azon fordul meg, hogy
kimutatható-e régi orosz h a t á s a finneknél és észteknél? A régi
orosz történet erre azt feleli, hogy igenis ki. Ez által, azt hiszem,
meg van egyszersmind magyarázva azon külömben megfoghatatlan
jelenség, hogy valamennyi ugor nép egyazon tőből való és egy
azon alapjelentést mutató igével fejezi ki az olvasást, mintha
bizony az írás-olvasás mesterségére már a közös őshazában tettek
volna szert.
Most már egészen más világításban tűnik föl előttünk az
ószlovén eredetű deák, az írÓdedJc. A diaconus-höl az ószlovénben dijakon!, és dijak?, lett, a dijaké, pedig, például a régi szeri*
udvaron körülbelül ugyanaz, a mi nálunk a nótárius regius. Hogy
ennek a dijaln,-nak mi köze van a diaconus-hoz, könnyen érthető;
hiszen tudjuk, hogy a fejedelmi titkárok, még a kevésbbé előkelő
íródeákok is, mindig papok voltak, kisebb vagy nagyobb rangú
papok; 2 ) a dijaké-deák eredetileg valóságos ,diaconus f volt. Az
oroszban és lengyelben is ezen a néven ismeretesek a titkárok. 3 )

x
) Miklosich Ahlqvist-tal együtt azt véli, hogy lett közvetítés által
kapták a finnek ezt az orosz szót. Die christl. Term. 33. 1.
2
j Bojnicié I v á n : Az oklevélliamisítás a középkorban, Zágráb 1880.
32. 1. két diaconus-t említ, mint fejedelmi kanczellária tagját (892. év a.
Firminus diaconus et capellanus dicti ducis . . . scripsi és 1070. év a. per
m a n u m Johannis diaconi et domini regis notarii).
3
) L. Miklosich Die christl. Term. 15. 1. «serb. dijakfb Secretár, wie
sie an den Höfen aller serbischen Potentátén nachweisbar sind. — russ.
dijaJcT, Diakon, Secretár —- poln. diák, dziak Kleriker der griechischen
Kirche, Secretár».
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A magyar íródeák pedig szintén az író papot, a jegyzőt, titkárt
jelenti.
A fogalmi összefüggés kedvéért ide iktatom még a IcÖJiyv
szót is, mert csak ezen a helyen érthető, hogy a keresztény termi
nológiával hozom összeköttetésbe; mert immár szemébe nézünk
annak az igazságnak, hogy az újabb népeknél a keresztény hit
fölvétele egyszersmind annyit jelent, mint az írás olvasás elterje
dése. Miklosich Ferencz Budenznek egy régibb összeállításával
szemben (könyv : mordvin konov «papiros») a könyv szót az ószlovénből származtatja, de egy szóval sem magyarázza a magyar
könyv és az általa említett ószlovén knjiga közt fönálló viszonyt,
mintha mindenki amúgy is látná, hogy könyv és knjiga egy szó.1)
Meg nem is idézi az ószlovén szó legrégibb alakját, a melyben k és
n közt rövid hangzót találunk; azután nem az egyes-szám, hanem
csak is a többes-szám jelentett régebben könyvet. De helyrehozza
e mulasztást: Die christl. T§rminol. 33. 1. «asl. hbnigy stets im
plur., da der sing. k^niga littera bedeutet.» E szerint a legrégibb
alak, a melyből ki kell indulnunk, kiynjigy (mert így kell olvasnunk
a k^nigy-t is). A magyarban *kunyigü alakot öltött ez a szó, ha
ugyan igazán átvettük; az a ü-vé változott a magashangú szótagok
előtt, ez pedig a többi ü-kkel együtt idővel ö-be ment át; a végső
ti pedig, mint számos régi szóvégi u-ii, elenyészett; lett volna tehát
ószlovén k^ngigy-ből magyar *könyig. Idáig minden úgy folyt, mint
számtalan más szóban; analógiát akár százat lehet fölhozni az
említett változásokra. A bökkenő ott kezdődik, hol v-t találunk az
ószlovén g helyett. Magyar v-t találunk ugyan a rokon nyelvekben
még mutatkozó eredetibb <7-vel szemben (példa rá az olvasni szó);
találjuk ezt a hangfejlődést más ugor nyelvben is, de tudtunkra
nem vált magyar v szláv g-bő\, egyáltalában eddig történeti időből
ilyen módon keletkezett v ismeretlen, a mint Simonyi Zsigmond
szíves volt velem közölni. Pedig ha ezt a hangváltozást nem tart
juk történeti időben is lehetségesnek, nem képzelhetem, hogy lehe
tett a magyar szó az ószlovén alakból. Éles határt vonni, meddig
lehetett a magyarban g-hő\v, határozottan azt állítani, hogy éppen-

*) Die slavischen Elemente im Magy. 299. sz. a nhnjiga asl. — könyv
s. Buch. Mordw. kniga: aus derselben Sprache wird Nyelvtud. Közlem.
VI, 390 konov für papiros Papier angeführt».
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seggel lehetetlen egy régibb hangfejlődés utolsó kifolyását ilyen
aránylag késő időben keresni, nehéz dolog; de hogy ez a változás
más átvett szóban nem ismétlődött, hogy g külömben megmaradt
#-nek, az egyelőre arra kényszerít, hogy az érdekes ötletet éppen
csak ötletnek tekintsük. Pedig mintha a véletlen tréfát akart volna
velünk űzni; az az alak, a meddig könnyen eljutottunk, a könyig
alak látszólag a XVI. században is élt még, Ozoraj-nál (Chriztus 432)
t. i. ezt olvassuk : «ug vagon meg iruan ah zoltar kSnigben.t De ez
annyira ellenkezik összes traditiónkkal és első sorban Ozorayval
magával, ki más helyeken ép úgy írja a szót, mint kortársai, hogy
ebben az adatban megbíznunk tudományos könnyelműség volna,
így vélekedik róla Simonyi Zsigmond is, a ki nekem több ízben
szívesen szolgált ide vágó adatokkal. Másrészt Budenz József régi
összeállítását a magyar-ugor szótárába föl nem vette. Elvégre is
csak azt mondhatjuk, hogy a könyv szó eredetéről bizonyosat még
nem tudunk.
De ha nem jött is a könyv szó ezen az úton hozzánk, könyv
maga csak jött ez alkalommal az országba: ószlovén könyv, a
melyet magyarra fordítottak? Az említett kifejezések talán éppen
ilyen fordítás következtében rögzöttek meg nyelvünkben? A kép
mutató szó nem mutat-e arra, hogy ha más evangéliomot nem,
hát legalább Máté evangéliumát, a melyben ez a szó 6-szor talál
kozik, ószlovén nyelvből fordították ? De ki merne ilyen kérdésekre
határozott választ adni; sokan talán már azt is merészségnek tart
ják, hogy ilyen kérdéseket csak föl is vetek. De valamikép mégis
csak el kell képzelnünk a történteket, és hogy máskép kell kép
zelnünk, mint eddig rendesen tették, annyi bizonyos. De térjünk
vissza a könyvekre! Az első könyvek közül bizonyosan ott volt az
evangéliom és a zsoltár. Az evangéliom-ot már érintettem az angyal
sző tárgyalásánál. A gy, melyet ebben a szóban már régebben
találunk és melyet ma is hallani, nem tekinthető, a mint láttuk,
biztos jelnek, hogy a szó szláv közvetítés útján került nyelvünkbe,
másrészt az om ( = régibb um) végzet sem mutat okvetetlen latin
eredetre; lehet az későbbi ellatinosodás következése (v. ö. a cseh
evangélium evandelium alakokat). Egészen máskép áll a dolog a
zsoltár
szóval, melyet szintén csak azért nem említettem az első
fejezetben, mert itt egy egészen új állításnál, annál t. i., hogy az
írást olvasást a csehektől tanultuk, egyetlen egy argumentumot
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sem nélkülözhettem, valamennyit egy helyen kellett említenem.
Pedig a zsoltár nem a leggyengébb argumentum. Mert hogy a
latin psalterium-loól nem lett volna soha sem zsoltár, az magában
véve világos; hogy az ófelnémet psaltari, illetőleg saltari szóból
sem lett volna, az is több mint valószínű. Hogy szláv nyelvből
került a szó, az már az o-ból következik; mert a szláv nyelvek
sajátsága, hogy idegen a-t o-val cserélik föl, a mint már több ízben
láttuk (ószl. oltára n. altar, ószl. post'b n. fasten (régebben fasta),
ószl. popi> n.pfaff). Az újszlovénben csakugyan ioltar alakot talá
lunk, a mi szakasztott mása a magyar szónak, a lengyel zoltarz
pedig nem csak magában véve ugyan azt bizonyítja, hanem cseh
Saltár társára is azt vallja, hogy ez csak a hosszú német befolyás
következtében lett hűtelen a tisztán szlávos (o-val való) hangoz
tatáshoz. Ahhoz semmi kétség sem férhet, hogy a magyar szó
szláv nyelvből került, és hogy éppen az ószlovén nyelvből, nem a
csehből, az legalább lehetséges, mindamellett hogy Miklosich sze
rint a zsoltárt az ószlovénben psaltyrh-nek híjják. Föl kellene csak
tennünk, hogy forrásaink nem mutatják az igazi ószlovén alakot,
mint számos más esetben, hanem a görög szó (^aXr/jpiov) mását,
mely pl. az orosz (psaltyri,) és szerb (psaltir) nyelvben is hasz
nálatban van közel fekvő okoknál fogva. Mégis figyelembe veendő,
hogy a Glagolita Clozianusban is, mely a tiszta ószlovén nyelv
megállapításánál az első rendű források közé tartozik, egy helyen
psaltyri, alakot találunk. A zs hang is a német s hangjával szem
ben könnyebben magyarázható, ha az újszlovén, cseh, lengyel
nyelvek körében maradunk, a hol az s jel régebben a zs hangot
is jelölte. Meglehet tehát, sőt valószínű, hogy a zsoltár szó nyel
vünkbe nem az ószlovénből, hanem kivételkép egyenesen a cseh
nyelvből került.
Csak kérdéskép említem még a levél epistola szót. Hogy az
új szövetség fordításához szükség volt erre a szóra, azt tudja min
denki ; hogy azelőtt a magyarok bajosan váltottak leveleket akár
egymás közt, akár más nemzetekkel, azt valószínűnek fogja tar
tani mindenki, a ki a keresztség fölvétele előtt uralkodó viszonyo
kat fontolóra veszi. Hogy pedig idegen mintára vette föl a levél
«folium» az «epistola» jelentését, az még valószínűbbnek fog tet
szeni, ha tekintetbe vesszük, hogy a gótba is (aipistaule — ai = e,
au = o) a németbe is (Epistel, Brief) abból a nyelvből kerültek a
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megfelelő kifejezések, a melyből a szent iratokat fordították, csak
úgy mint a latinba is (eputola). Mind ezek után jogosult az a kér
dés, nem ószlovén mintára vette-e föl a magyar levél szó az «epistola» jelentést, s vájjon csak véletlen találkozás-e, hogy az ószlo
vén listT>, szerb list szókon is mind a két jelentés egyesül ?

Függelék.
A régi magyar helyesírás eredete.
Említettem már, hogy a modern népekhez írás olvasás a
kereszténységgel együtt terjedt, hogy tehát már magában véve is
nagy a valószínűség, hogy a magyarok először csehektől tanultak
írni olvasni. Mondtam már azt is, hogy csak ebből a föltevésből
kiindulva, érthetjük, hogy miért jelöl a magyarban a legrégibb
időktől fogva a latin s nem sz, hanem s (s) hangot. De mielőtt ezt
bebizonyítom, hadd lássuk, milyen erőszakot kellett másoknak a
tényeken elkövetniök, midőn azt akarták kimutatni, hogy a magyar
helyesírás mikép fejlődött a l a t i n b ó l — arra nem is gondol
ván, hogy talán másunnan is eredhetett.
Hunfalvy Pál ,A székelyek' czímü értekezésében (Budapest,
1880. 31. 1.) azt mondja: «A latin s az egész középkori Európában
sz-nek hangzott, mit az új latin nyelvek bizonyítanak. Hogyan
történhetett hát az, hogy azon keresztyén papok, a kik a latin
betűket a magyar nyelv írására legelőször igyekeznek vala alkal
mazni, a latin s-szel azt a hangot fejezték ki, a melyet a németek
s<$-val, a francziák ch-val jegyeznek? Nemde azt kell-e szükségké
pen gondolnunk, hogy a magyar irodalom első zsenge korában az
s-sel írt szók legnagyobb része valóban sz-es is vala; s hogy a
vékony sz azután kezde lassankint s-sé válni ?» Én e kérdést, a
mennyiben az sz-ek s-ekké való változását érinti, már említettem a
mise szó alatt; e helyen csak azt tehetem hozzá, hogy ha valóban
az s-ek nagyobb része a keresztény hit fölvétele u t á n lett s^-ekből,
ez a hangfejlődés hihetetlen gyorsasággal alig egy pár évtizedben
hirtelen megindult, roppant terjedelmet öltött és a mint megin
dult, hirtelen véget is ért — legalább a magyar köznyelvben, mert
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legrégibb okiratainkban annak a legkisebb nyomát sem találjuk,
hogy a mai s nem volt már akkor is s. De nézzük, hogy vagyunk
azzal az állítással, hogy «a latin s az egész középkori Európában
sz-nek hangzott» volna? Ha Hunfalvy Pál l a t i n n y e l v e n írt
iratokra és a bennök előforduló latin szókra érti ezt, nincs ezúttal
semmi észrevételem állítása ellen, noha nagyon sok szó fér ahhoz is^
De ha Hunfalvy azt hiszi, hogy a latin s mint í r á s j e g y «az egész
középkori Európában sz-nek hangzott,» nagyon is téved. Mert ana
lógiát az s-nek a magyar szokás szerint való hangoztatására, bizony
annyit találunk, hogy hirtelenében azt sem tudjuk, merre fordul
junk. Ha mellőzzük is azt a vitás kérdést, vájjon a n é m e t b e n
a latin s mássalhangzók előtt már egészen úgy hangzott-e, mint a
magyar s,1) sehogy sem vitatható el az a tény, hogy a német
helyesírásból fejlődött régi c s e h helyesírás csak úgy, mint a X-ik
században karintiai s z l o v é n nyelven írt úgynevezett Freisingi
emlékek jóformán nem is ismernek más jelt a magyar s is) hang
jelölésére mint a latin s-et. A Freisingi emlékekben Brauné Vil-

x
) L. Weinhold, Mittelhochdeutsche Granmiatik (Paderborn 1877^
167. 1.). Az ott mondottakból kivehető, hogy az ilyen kiejtés a IX. századba
m u t a t vissza, noha az írás a megváltozott kiejtést csak később követi, sőt
a mint tudjuk, t és p előtt még ma sem jelöli (a német sr, sp-hea. s =
magyar s). A sok érdekes hely közül csak a következőt idézem, a mely
szerint valamivel későbbi korban az s lehetett h a n g z ó k előtt is az s hang
nak a jegye : «In alem. Hss. des 12—14. J a h . steht zuweilen s für se (sch)
z. B. satz sepfen sif sríben versróten — harnese chúsir wunses
fleislích
Jaíslich menneslích — mennis hovis. — Schwerlich ist hier s gesprochen
worden; ich glaube vielmehr, dass die alem. Schreiber s, dass sie inlautend
und auslautend- als sch sprachen, einfach für sch schrieben». V. ö. Kráuter
Zur Lautverschiebung Strassburg 1877 33. 1. Brauné Vilmos ellenben «Die
altslovenischen Freisinger Denkmáler in ihrem Verháltnisse zur althochdeutschen Orthographie» czimű értekezésében azt tartja, hogy a szóban
levő német s csak hasonlított a szláv s (magyar s)-hez, tehát alkalmas volt
annak jelölésére. Beitráge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur I. Halle 1874 530. 1.: «Dass dagegen das ahd. s genau die cacuminale
articulation unseres heutigen sch gehabt habé, darf m a n nicht daraus
schliessen wollen, sondern nur, dass die articulationsstelle des ahd. % m e h r
nach vorn an den záhnen, die des s etwas weiter nach oben und so den slav.
cacuminalen lauten verháltnissmássig am náchsten lag, weshalb aus ermangelung eines andern sein zeichen zur bezeichnung dieser laute verwant
wurde».
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mos számítása szerint az s (magyar s) hang 38-szor, fordul elő,
31-szer s-sel van írva, 6-szor kettős ss-sel, csak egyetlen egyszer z
jellel. *) Gebauer János, a ki a cseh helyesírás történetéről egész
könyvet írt és egyike a legjelesebb cseh nyelvészeknek, azt
mondja: «Az s kutatásunk szerint ebben az időben (a XII. század
végéig) s-sel van írva.» 2 ) Egyetlen egy kivételt sem említ ezen
szabály alól és még egyszer összefoglalva a cs, zs és s hangok
leírására ebben a korban használt jegyeket, azt mondja, hogy a
cs-t «rendesen» c-vel, «néha» eh jellel, a zs-t «rendesen» s-sel,
«kivételesen» £ jellel, «az I (azaz magyar s) hangot rendesen s
betűvel*) írják. A XlII-ik század óta kettős ss-tis találunk egyszerű
s mellett ebben a tisztségben, ez a kettős ss még a mi századunkban
is használatban volt, míg végre az I váltotta föl. Arra példát föl
hozni, hogy a legrégibb cseh forrásokban az s (magyar s) hangot
latin s jelöli, teljesen fölösleges, minthogy ezen még senki sem
kételkedett s a példákat akár százával találhatni azokban a forrá
sokban, a melyek egyáltalában a régi cseh helyesírásról fölvilá
gosítást adnak. 3 ) A régi l e n g y e l helyesírás, mely a német és cseh
helyesírás befolyása alatt fejlődött és a melyre csak később hatott
a latin, nagyon is jól ismeri ezt a latin s-et a magyar s (s) értéké
vel ; a ki példákat keres, egész sereget talál Baudouin de Courtenay
a régi lengyel nyelvről írt kitűnő művében. 4 ) Abban tehát, hogy a
latin s a magyarban nem sz hangot, hanem s (s)-ei, jelöl a legré
gibb időktől fogva, immár semmi különöst nem találhatunk, ha
csak a magyar helyesírást a latinnal nem hozzuk közvetetlen kap
csolatba.

*) I. h. Megjegyzendő, hogy az I. és I I I . töredékben csakis s talál
ható az s (magyar s) hang jelölésére, egy esetet kivéve, melyben kettős ss
áll, a hátralevő 5 ss és az egy z a I I . más szerzőtől származó töredékben
állanak.
2
) Príspővky k historii ceského pravopisu a vyslovnosti staroceské.
(Sborník védecky IV. köt. Prága 1872. 26. 1.
3
) Gebauer emiitett művén kivűl foglalkozik ezzel a kérdéssel egye
bek közt Safarik Pál is «Die áltesten Denkmáler der böhmische Sprache,
Prag 1840.» czímű művében. Legtöbb anyagot találni Érben Károly Eegesta
diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae Pars I Pragae 1855
•czímű gyűjteményében.
*) 0 drevne-polBskom jazyké Lipcse 1870.
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Egészen másképen, mint Hunfalvy Pál, adja elő a dolgot
Volf György; de ő is csak azt állítja, hogy a latin s eredetileg
sz-nek hangzott a magyar írásban. Egészen új meglepő állítás
azonban az, hogy az s-et eleinte 0-vel írták. Volf ezeket az állításo
kat az Ehrenfeld codexhez írt bevezetésben fejtette ki. (Nyelvem
léktár VII. köt., XXI. skk.) Először is azt állítja, hogy az Ehren
feld codexben előforduló sent, scent és zent írások között az utolsó,
mely a rendesen használt, újabb keltű, s hogy sent ós scent a
régibbb. J ) Ezután pedig így folytatja: «Még világosabbá teszik a
dolgot a következő törlések és igazítások: [z] scmyt (5. 1.), [cu]
czudalatos (63. 1.), [se] zerehneert (65. 1.), [z] sok (86. 1.), orz{s]agol
{100. 1.), vo[n)lna (109. 1.), melyek csak úgy magyarázhatók, hogy
a codex írója előtt magyar szöveg volt, melyben az elsorolt szava
kat így találta írva: zemyt, cudalatos, sereiméért, zok, orsagol, vona,
s hogy figyelmetlenségből maga is úgy akarta írni, de azután észre
véve a dolgot, a megkezdettet kitörűlte s a maga orthographiája
szerint írta
Különösen gyakori az az eset, hogy az s helyett
^-vel kezdett szó elé az író utólag kanyarítja az s-et. így van ez a
következőkben. Szenky (40. 1.), szokzor (45. 1.), szebeknek (49. 1.),
szetetsegeknec (51. 1.), szók (72. és 116. 1.), melyek szintén csak
később helyreütött vigyázatlan másolásból eredhetnek.)) Volf
György ezen okoskodása valóban új, meglepő és olyan merész,
hogy ritkítja párját. Mert ugyan melyik korban találunk olyan
magyar szöveget, többet mondok, melyik korban találunk latin
nyelven írt okiratokat, a melyekben az előforduló magyar szók s
hangja 0-vel van írva ? Én olyat nem ismerek.
Az sz hangot is csak nagy kivételesen jelölték magyar szóban
latin s-szel, a miről még szó lesz. Volf nem mondja meg pontosan,
milyen időben készülhetett véleménye szerint az eredeti fordítás;
de ha jól értettem, hajlandó föltenni, hogy a XIV. század végén
fordították az Ehrenfeld codexben található Ferencz legendát
magyar nyelvre. De nem bánom, menjünk vissza a XIII. századba,

*) Megjegyzem, hogy a középkorban mindenfelé használt hosszú f
helyett, mely értékére nézve semmiben sem külömbözik az s-től, minthogy
nem paleographiai kérdésről van szó, kivétel nélkül s-et használok, akár
magyar, akár cseh, lengyel stb. szót kell leírnom. Idézeteim csak ebben a
külsőségben térnek el forrásaimtól.
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hogy a lehetőségnek még tágabb tért engedjünk — annál tovább
már nem mehetünk, mert szent Ferencz csak 1226-ban halt meg;
egy terjedelmes legenda írása latin nyelven és annak magyar
nyelvre való fordítása szintén időt követel, úgy hogy a XIII. század
közepe előtt semmi szín alatt sem készülhetett a fordítás. Kérdem
most már, van-e okunk a XIII. vagy XIV. század magyar helyes
írását ritkán, el-elvétve találkozó tollhibából megismerni? Olyan
siralmas-e a traditiónk, hogy más úton régi helyesírásunkkal meg
sem ismerkedhetünk? Egy pár önkényesen magyarázott tollhiba
elegendő legyen, hogy a Halotti beszédből, a Königsbergi töredék
ből merített tanúságot teljesen halomra döntse és a latin okiratok
ban előforduló magyar nevek írását, mely a latin othographiával
meg nem egyeztethető, meghazudtolja? Az okoskodás, következte
tés már többet nyom-e mint a napnál világosabb tények?
A Halotti beszédben, mely talán Volf György véleménye
szerint is előbb kelt, mintsem az Ehrenfeld codex eredetije, egyet
len egyszer sem találunk más írásjegyet az s jelölésére, mint a mai
s-et, pedig benne az s hang 30-szor fordul elő.
A Königsbergi töredék szintén, valahányszor csak előfordul
az s hang (7-szer), mindig s-sel írja.
A latin okiratokban a legrégibb időktől fogva mindig csak
ezt a jelzést találjuk. Ha csakugyan van kivétel, az vajmi ritka
lehet, mert hosszú keresés közben én egyetlen egyre sem akadtam.
Annak a legkisebb nyomát sem tudtam találni, a mit Volf
György a XIV. (vagy XIII. ?) századra állít, hogy t. i. z-vel jelölték
az s hangot.
De térjünk át az sz hangra. Volf a már említett helyen
elmondván, hogy az Ehrenfeld codexben a mai szent szót ((mind
végig közönségesen csak» zent-nek írja a másoló, hogy a sent és
scent írás «ritka kivétel s csak észrevétlenül csúszott be,» emígy
folytatja: «Hogy pedig melyik'a régibb írásmód, mutatják a
Halotti Beszéd és Königsbergi Töredék milostben, scine, scegin ;
scolanoc, scuz, sciiilhessen, sceplev szavai.» Minthogy Volf azt
akarja kihozni, hogy az sz hangot régebben latin s-szel jelölték ;
hiba tőle, hogy a Halotti beszédben előforduló milostben mellől
kifelejtette párját a Königsbergi töredékből a tistan szót. Volf sze
rint az Ehrenfeld codex másolója az sz hangot 2-vel jelöli, míg az
eredetiben az ő föltevése szerint az sz latin ,s-szel volt írva. Tehát
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a XIV. század végén, vagy nem bánom akár a XIII. század közepén
még latin s-szel írták az sz hangot, nem z-ve\. Ezt pedig egy pár
tollhibából kell megtudnunk. A Halotti Beszédben, mely, akár
hogyan ítélünk koráról, mégis csak régibb korból való, mint az
Ehrenfeld codex eredeti szövege, 9-szer találjuk a ^ jelt, ötször az
sz-t, 4-szer sc-t és csak egyetlen egyszer a latin s-et az sz hang
jelölésére. Tehát mégis találunk latin s-et is a HB.-ben az sz hang
jelölésére, ha bár csak egyszer is : sőt a Königsbergi töredékben is
találunk egy ilyen esetet. De mit bizonyít a milostben és tistan szók
latin s-szel való írása? Éppenséggel semmit! Hiszen tudjuk, hogy
a középkorban a hosszú s (f) és t egy betűbe folytak, s hogy akár
milyen nyelven írt kéziratokban található ez a ligatura, mely ere
detileg szt hangot jelölt és ezt tovább jelölte még ott is, hol a
magára álló latin s a magyar s (s) értékét vette föl, úgy hogy pt. a
magyarban st mint kész egységes betű jelölhetett szt-t, de s és
í-ből való keletkezésénél fogva természetesen st (st)-t is. Kész ana
lógiát találunk erre a mai német helyesírásban. A német s mással
hangzók előtt sch (magyar s^-sé változott; az írásban ez a változás
nem volt mindjárt észrevehető, sok ideig latin s-szel írták az
újonnan fejlődött hangot is, t és p előtt még mai nap is így írják
az s (s) hangot. l ) De azért az sí, sp nem vesztették el eredeti érté
küket sem és mai nap is mind az st, sp mind az szt, szp hangokat
jelölik (stehen, stall, de erster,fürst; sprechen, spielen, de knospe,
ivespe). De nem szorulunk idegen analógiákra, a magyar források
egészen világosan mutatják, hogy st mindig kiváltságos szerepet
játszott, hogy nem csak st-t, hanem szt-t is fejezhetett ki, noha az
utóbbi már a legrégibb korban zt jelekben is talált kifejezést (v. ö.
HB.-ben: zocoztia). A Krisztus szót pl. codexeink, ha nem rövidítik
a görög kéziratokból a latin forrásokba került módon görög betűk
kel, mindig Cristus-n&k írják, mint a latinban, semmi tekintettel a
kiejtésre, tehát az sz hangot latin s-szel jelölve. Ebben a szóban

x

) Kráuter Zur Lautverschiebung 42. 1. ezt így magyarázza: «Wönu
nach deni Vorbilde von schr (= sTcr) in der mhd. Orthographie schw, schl
u. s. w. statt siv, sl, sm, sn geschrieben wurde, wáhrend die sp, st unangetastet geblieben, so gibt es dafür doch k a u m eine andere Erklárung, als
dass in der lateinischen Orthographie wohl st, sp, aber kein stv, sl, sm, sn
anlantend vorkam».
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. X V I I I .

^l
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tehát még nagyon sokáig megmaradt az st: zt helyett. Érdekes e
tekintetben az Ehrenfeld codex 76. lapja, hol Krisztus és a kereszt
szó gyakran egymás mellett találhatók ilyen módon: Cristusnak —
kerestnek — kerestet — kyreztnek — Cristus — eristusnak — eris
tusnak — erestennék (sajtóhiba Crestenek [keresztnek] helyett.) —
Cristusnak. Ugyancsak a HB.-beli milost (malaszt) szót is, a melylyel
Volf Gy. a magyar s-nek régibb sz értékét akarja támogatni, még
sí-vel írja az Ehrenfeld cod. is. A 34. 1. malastott, 48. 1. malastyanak és malastnak stb. Ezen ép oly kevéssé csodálkozhatunk, mint
azon, hogy más helyen fölülkerekedik a magyarosabb zt írás, és
malast mellett az Ehrenfeld codexben malazt is található (pl. 42.1.
malaztnak). A dolog oly igen egyszerű, hogy még csak egy példát
hozok föl. Egy 1567-ben kelt latin okiratban, a melyben a magyar
nevek sz hangja rendesen 2-vel van írva, a kétszer előforduló
kerezthes után valamivel lejebb egyszer Kerestes olvasható. x )
Láttuk, hogy a Halotti beszéd és a Königsbergi töredék a
latin s-et csak t előtt használják az sz hang jelölésére. De talán
mást vallanak a latin okiratokban előforduló magyar szók ? Azok
csak bizonyosan igazat adnak Volfnak, mert ha latin nyelven írt
oklevelekben sem találjuk a latin s-et, a hol magyar sz-et kell
leírni, hát ugyan hol találjuk ? Mert ha a magyar az sz-et nem is
írta latin s-szel, mégis föltehető, hogy a latin nyelvű szöveg írója
hajlandó volt az előforduló magyar neveket is latinosan írni, s
nem kellene csodálkoznunk, ha a latin s ezen okiratokban nagyon
gyakran találkoznék ilyen tisztségben. Ismétlem még egyszer a
szolozsma szó alatt idézett alakokat, a melyekben régebben a
Szolgagyőr-t találjuk: 1217 év alatt Zulgageur, 1222 Zuluga Geurienses, sculgageur, 1239 Zulgageur, 1247 körül Solgageur (kétszer),
1252 Zulugageur, Zulugageuriensis, 1273 (4 különböző u. a. az
évben kelt okiratban, Zulgageuriensi (4-szer!), 1273 egy 1328-ból
való átiratban Zolga Geuriensi, 1274 Zulgageuriensi (kétszer), 1275
Zulgageuriensi, 1299 Zulgagewr. Knauz Monumenta Ecclesise Strigoniensis II. kötetéből hozzátehetők még a következő példák : 1275
Zulgageuriensis, 1277 Zolgagyeriensis, 1292 Zulgageuriensis. AXIII.
századon innen is követve ezt a szót, a Hazai okmánytár III. köte
tében még ezeket találjuk: 1416 Zolgagewry, 1429 Zolgagyor.
1

) Hazai okmánytár I. köt. 414. 1.
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Találunk tehát 19-szer z, egyszer se, kétszer egy és ugyanabban az
okiratban s jelt, találunk z-t még akkor is, mikor a szó külömben
teljesen latinos ruhába öltözködött, azaz a Szolgagyöriensis-t is
2-vel írják, pedig azt már ugyancsak bátran írhatták volna latin
s-szel és bizonyosan úgy is írták volna, ha külömben is latin s-szel
írták akkorában a magyar sz-et, a mint Volf állítja. — De hát
mégis csak találjuk a latin s-et is egy okiratban! Ámde ha nem is
akadunk azon fön, hogy a Solyageur már az o-jánál fogva is nagyon
föltűnő és ellentétben áll a többi egykorú forrásokkal, ha tehát
Véghelyi Dezső hozzávetését alaposnak hisszük is és az okiratot
valóban «1247 körül» írottnak tartjuk, ebből az egy okiratból sem
következtetheti senki, hogy a magyarok latin s-szel írták s^-üket,
mert mit jelentenek azután a villa Zakalus, a Scereda, Scemera
ugyanabban az okiratban ? így vagyunk más esetekben is; el-elvétve
találunk ugyan latin s-et a magyar sz jelölésére használva, de
nagyon ritkán és minden arra mutat, hogy ez nem egyéb mint
könnyen magyarázható botlás : az író, a ki a latin szókban mind
untalan latin s-szel írta az sz hangot, akaratlanul magyar szókban
is s-et írt néha, a hol z vagy se jelt kellett volna írnia. Ezt szépen
mutatják meg azon szók, melyek sok okiratban találhatók, melyek
írása tehát nem hagy fön kétséget, még ha ilyen kivételes botlás is
belejátszik. Ilyen szó a Szolgagyőrön kivül pl. a Szőlős is. Nézzük,
milyen alakokat találunk Knauz említett művének I. és II. köteté
ben, 1075 (1217-ből való átiratban) sceulleus, 1156 Sceleus, 1209
eeuleus (!), 1258 Sceuleus, 1264 Zeulus, 1266 Zeuleus, Seleuleus (!),
(1268—1272) Sewlus, Zeules, 1280 Zoleus, 1283 Zeleus, 1285 Zeu
leus, 1287 Zeleus, Sceuleus, 1292 körül Sceuleus, 1300 Zewlews,
1307 Szőlős, 1313 Zeuleus, 1316 Zeuleus, 1320 Zelews, Zeuleus.
Találunk tehát 12-szer z-t, 6-szor sc-t, egyszer a mai sz írást, egy
szer c-t, egyszer s-t. Az sz előfordul a HB.-ben is, a c talán nem
egyéb mint se, az okirat, t. i. hellyel közel ki van már marva; így
magyarázható talán a celepsen (Szelepcsény) írás is. ! ) Az egy eset,
melyben s-et találunk, 20 ellenkezővel áll szemben; nyilván való
tehát, hogy semmi egyéb, mint a latinos írásnak a magyar szókra
is kiterjesztett alkalmazása.
x

) Knauz Monum. I, 192. 1. «Orig. pulcherrime exaratum, ast hinc
inde iam exesum».
27*
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Más kérdés, vájjon az se jelzés nem régibb-e, mint a z-vel
való írás. Volf legalább azt állítja, hogy régibb, de beéri itt is az
állítással. Bajos is volna olyan kort találni, melyben forrásaink
vallomása szerint a z nem, de igenis a se jelölte az sz hangot.
A Halotti beszédre való hivatkozás, hol több mint kétszer annyi z
áll a mai sz helyén, mintsem se, csak nem nevezhető bizonyításnak.
Másrészt az ellenkezőjét sem lehet b i z o n y í t a.n i, hogy t. i. erede
tileg csak 2-vel írták az sz hangot, csak v a l ó s z í n ű s é g r ő l lehet
itt szó, ez pedig határozottan a z régibb használata mellett szól.
Az se t. i. speciális magyar fejlődésnek látszik, máshol csak nagy
elvétve találjuk nyomát; Weinhold Károly csak egy példát idéz a
középfölnémet nyelvtanában arra, hogy az se sz-et jelent, *) rende
sen ez a két jel szk, illetőleg az idővel belőle lett s (sch) hangot
jelölte. Gebauer János idézett művében egy szóval sem említi az
sc-t, az sz hang régi jelei közt, de a csehországi latin okiratokban
mégis találtam egy ilyen példát 2 ) s nem állhatok jót, hogy nincs-e
több ilyen eset is, a mely csak kikerülte figyelmemet. Ugyan
azt kell mondanom a lengyelországi okiratokról, a melyekben
szintén csak egy-két példáját találjuk ezen írásmódnak. 3 ) Min
den arra mutat, hogy a magyar helyesírás sehol sem talált
általánosan használt sc-t az sz hangra, hanem legföljebb itt-ott
egy-egy első kísérletet, melyet azután kifejtett. Hogy a z hasz
nálata régibb, már az is mutatja, hogy annyira el volt terjedve
különféle népeknél. Ha a magyar valamely idegen helyesírást
teljesen átvett, — pedig valószínű, hogy ezt tette, mert ide
genek alkalmazták először az idegen írást a magyar nyelvre •—
nem igen képzelhető, hogy nem az akkorában annyi felé elterjedt
z jelt fogadta el az sz hang kifejezésére, hanem mindjárt kezdettől
fogva olyan jelt használt volna, mely más népeknél csak hébehóba tűnik föl. Előfordul ugyanis a z mint az sz hang jelelője egy
*) Mittelhochdeutsche Grammatik Paderborn 1877 166. 1. «sc (H. U.
I I . 851)». V. ö. A. Holtzmann, Altdeutsche Grammatik 1870 az V. részben
(Altliochdeutsche Lautlehre) 295. 1. «Nur vereinzelt erscheint sz oder auch
se für £».
2
) C. Érben Eegesta Bohemiae et Moraviae 582. 1. — 1250. évből
Scadek mai írás szerint Sadek (olv. Szádek).
3
) Nehring az Archiv für slav. Philologie I I . köt. 414. lapján k é t
ilyen esetet közöl: 1222-ből Zalesce = Zalesie, 1270-ből Oscina = Osina.
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időben németeknél, cseheknél, szlovéneknél, lengyeleknél. Hogy a
régi német helyesírásban az éles sz-t z-vel írták, annyira ismeretes,
hogy idővesztegetés volna azt bebizonyítani; a források, a melyek
erről tanúskodnak, könnyen hozzáférhetők; de tudja is mindenki,
a ki a szép középkori német irodalomba csak bele is pillantott.
A X. századból való s z l o v é n freisingi emlékekben Brauné Vil
mos számítása szerint az sz hang 193-szor vnn z-vel, 32-szer latin
s-szel írva, 3-szor zz, 3-szor zs, 2-szer sz és 2-szer zc jelölik ezt a
hangot. Az érdekes apróságokat, melyek e jelek eloszlása körül
észlelhetők, a jegyzetbe vetem x) és csak azt jegyzem még meg,
hogy a 32 s 13-ra apad, mihelyt számba vesszük azt a körülményt,
hogy 19 s t előtt áll, tehát olyan helyen, hol a latin s eredeti hang
zását mindenütt megtarthatta, a magyarban, németben, csehben,
lengyelben, mert st egy vonással kanyarított jel volt és mint olyan
eredetileg szt-t jelentett. A régi 1 e n g y e l-ben legalkalmasabb pél
dákat a gyakori slav (ejtsd szláv)-ra végződő személynevek szolgál
tatják ; ez a slav csaknem kivétel nélkül zlav-nak van írva, pl. a
Boleslav névben: 1015-ben Bolizlavus, 1100 körül Bolezlav,
Bolezliavs, 1120 körűi Bolezlavus, 1122 Bolezlaus, 1160 körűi
Bolezlavs, Bolezlav stb. csak nagy ritkán találunk Boleslaus féle
írást (pl. 1065-ből), mely annál érthetőbb, mert kivált nem lengyel
eredetű barát fejében könnyen eszmetársulás támadhatott a latin
laus és a vele egy jelentésű -slav közt (slava Jaus'), mihelyt ehhez
a latin s rag járult (-slavs); ennélfogva könnyen latin helyesírással
írhatta az egész szót. Baudouin de Courtenay már említett művé
ben százával lehet ehhez hasonló példát találni, noha a lengyel
helyesírásra a latinnak mindig nagyobb hatása volt, mintsem a
magyarra, és latin s itt sűrűbben jelentkezik ilyen tisztségben. De
itt is kivált t előtt találunk latin s-et. Jellemző e tekintetben a
*) Beitráge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur I. köt.
529. és k. 1. dSlav * findet sicli in I 72mal und wird 70mal durch z, 2tual
durch s ausgedrückt. In III ist die zahl der s 70 (64mal z, 6mal s). In II
dagegen, welches offenbar von einem andern verfasser, als I und III herrührt, sind von den 93 s nur 59 durch z, 2 durch sz, 3 durch zs, 2 durch
zc, 3 durch zz bezeichnet; in den übrigen 24 fállen steht s, von diesen lás
son sich nur 5 den ausnahmsweisen s der beiden andern stücke vergleichen,
19 stehen in der verbindung st, in welcher dieser schreiber s meist durch
s nicht durch z bezeichnet».
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Stanislav (olv. Sztániszláv) név irása, a melyben a két sz hangot
rendesen külömbözö módon jelölték: egy a XIII. századból való
okiratban Stanizlay, 1270 é. Stanizlaus, 1244 Stanizlao, 1255
Stenizlaus, 1256 Stanizlavi, 1273 Stanezlaus, közben egyszer 1207
évben Stanislav írást találunk. A stan (olv. sztán) leszálló («Herberge») 15-ször latin s-szel van írva, csak e g y s z e r £-vel, a
mely külömben az sz hang rendes kifejezője.
Térjünk most már át a bennünket első sorban érdeklő
nyelvre, a c s e h nyelvre, illetőleg annak legrégibb följegyzéseire.
Ha igaz, hogy kereszténység és írástudás szoros összefüggésben
állanak egymással, ha minden arra mutat, hogy a csehek főszere
pet játszottak a magyarok térítésénél, minden más nyelvből vett
analógiánál fontosabb és érdekesebb a régi cseh írás-szokás. Ha
Gebauer János említett művéhez fordulunk, olyan választ kapunk,
mely — úgy látszik — megingatja egész épületünket. Gebauernak
t. i. egyenesen úgy tetszik («zdáse»), hogy a régi cseh írásban tel
jes önkény uralkodott e tekintetben, hogy s és z egyaránt jelen
tettek sz-et.1) Gebauer mindenek előtt egy nagy hibát követett e l :
az szt-re használt egy hajtású (st) jelt mindig annak bizonyítékául
veszi, hogy a latin s a régi cseh írásban sz-et is jelentett, pedig
láttuk már, hogy az st megtartotta mindenütt, a hol külömben
s-nek olvasandó a latin s, az eredeti értékét i s ; st régebben két
szerepet viselt a magyarban, szlovénben, lengyelben, csehben, a
németben még mai nap is egyaránt jelent szt-et (Gast, Osten,
Westen, reiste, der stürkste stb., der erste, zwanzigste stb., egyál
talában a szó közepén) és st-t (a szó kezdetén: stehen, Stuhl, stark
stb., stb.). E szerint minden példa, melyben st-n kivűl más latin s
az sz hang kifejezésére elő nem fordul, magától elesik. De vélemé
nyem szerint más hiba is található Gebauer összeállításában.
A szabályt, mely a IX. századtól fogva a XII. századig szóljon, úgy
szerkesztette, hogy illjék a Grünbergi kéziratra, tekintet nélkül
arra, illik-e másra vagy nem. Gebauer a Grünbergi kéziratot a IX.
századból valónak hiszi. Erre azt mondhatnám, hogy a IX. század
helyesírása talán más volt, mint a X. vagy XI. századé és hivatkoz-

x

) I. li. 30. 1. «Souhláska s psáno dílem literou f, düem literou z ;
zdá se, ze v té pficine panovala u pisafű IX—XII. stol. úplná volnost».
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hatnám a János evangéliom töredékére. De egyáltalában kényes
dolognak tartom a Grünbergi kéziratból bizonyos kor helyesírását
meg akarni állapítani. Először azok sem értenek egyet, a kik hite
lesnek tartják ezt a kéziratot, a kor tekintetében, Brandl pl. azt
bizonyítgatja, hogy a XII. század végén vagy a XIII. század elején
írták. 2) Másodszor pedig már a palseographicus tekintetek is inte
nek óvatosságra úgy, hogy ez a kézirat éppenséggel nem alkalmas
olyan igazságok földerítésére, a melyek nem már amúgy is ismere
tesek. Mellőzöm Pertz György és Sickel Tivadar ítéletét és csak
Wattenbach Vilmos kemény nyilatkozatára hivatkozom, a ki ügyet
len csalásnak jelentette ki a kéziratot. 2 ) Egészen máskép nyilat
kozott ugyancsak Wattenbach a János evangéliom töredékéről,
melyet Őembera Alajos vakbuzgóságában szintén megtámadott.
Wattenbach 1880-ban a kézirat photographiájában nem talált
semmi gyanús jelt; elismerte, hogy a nagy sorköz arra mutat*
hogy a latin szöveget mindjárt elejétől fogva úgy írták, hogy a cseh
fordítását is közbe írhassák; lehetségesnek tartja, hogy a cseh szö
veg csakúgy mint a latin a X. századból való, a melybe Gebauer
helyezi. 3 ) A töredék tartalma természetesen szintén nem adhat
okot olyan gyanúra, mint a milyent a Grünbergi kézirat sajátságos
tartalma kelt. A mi pedig a többi vitás kérdéseket illeti, éppen
Gebauer érdeme, hogy fényesen bebizonyította, hogy a töredéknek
hitelesnek kell lennie.4) Már pedig a János evangéliumban önkény
ről szó sem lehet, a vak is láthatja, hogy az író az sz hangot 0-vel
akarta jelölni. Az sz hang az egész kéziratban 154-szer 2-vel van

x

) Obrana Libusina Soudu V B m é 1879 18. 1.
) Historische Zeitschrift, herausgegeben von Heinrich von Sybel.
X. köt. München 1863. 174,1. «Dagegen wird clas Gerieht der Libuscba, das
m a n neuerdings als Grünberger Handschrift zu bezeichnen liebt, mit aller
Macht aufrecht erhalten, ein blinder Eifer, welcher der besser fabricirten
Königshofer Handschrift n u r schaden kann, denn jenes Machwerk ist dem
Inhalt nach so unmöglich
und palaographisch
so stümperhaft,
dass n u r
arge Befangenheit und die lei der n u n einmal dabei compromittirten bedeutenden Namen es erkláren können, dass m a n diesen verlorenen Posten nicht
lieber gleichfalls aufgiebt».
3
) Novoceská Bibliothéka X X I I I . V. Praze 1881. 136 1.
*) Az előbbi jegyzetben említett helyen megjelent nagy tanulmá
nyában.
%
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írva, csak h á r o m s z o r latin s-szel. Ez a három eset nyomban
tollhibának mutatkozik, mihelyt közelebbről szemügyre vesszük.
A latin szöveg az egyik esetben Ján. XII. 25 így szól: Qui amat
animam suam perdet eam; et qui odit animam suam stb. Az első
suam fölött áll a cseh siloiu (olv. svoju). Ha tudjuk, hogy az író
külömben mindig kivétel nélkül 2-vel írja az sz-et, ha tudjuk, hogy
a cseh svoj «suus» alakjai is 5-ször 2-vel és csak kétszer latin s-szel
vannak írva, ha mindjárt a rákövetkező sorban a latin suam fölött
cseh zuoie alakot találunk 2-vel, egy perczig sem kételkedhetünk,
bogy csak a latin és cseh szó egyenlő kezdete tévesztette meg az
író tollát. A második helyen (XIII, 4) a latin sua fölött SUoia áll.
Még könnyebb ugyanezt a liarmadik esetben (XII, 36) bebizonyí
tani, a hol a latin se fölött az egy hangzású cseh s£ áll, mely
külömben 14-szer, még pedig mindig ze_ alakban mutatkozik a kéziratban. Azt mondtam, hogy az sz hang, 3 esetet nem számítva,
mindig 2-vel van írva. Ezt az állításomat úgy kell érteni, hogy a
b i z o n y í t ó esetekben ez így van. Mert hogy az szt-t a János
evangéliom -sí-vei írja, az semmit sem bizonyít. Azt láthatta volna
Gebauer is, a ki jobban ismeri a János evangéliom töredékét, mint
bárki is. Mert nincs az egész kéziratban e g y e t l e n e g y szó sem,
melyben az író az szt-t 2í-vel írta volna, pedig 35-szőr találjuk e
két hang combiuatióját. Fényesebb bizonyság arra nézve, hogy az
szt jelölése egyáltalában egészen külön tárgyalandó, nem is képzel
hető. De igenis van más latin s is olyan helyen, hol kisebb-nagyobb
valószínűség szerint s2-et ejtettek, értem az i d e g e n szókban írt
s-eket. Egészben véve csekély számmal találunk ilyen szókat.
Nincs mit csodálnunk, hogy latin írásukat megtartották a csehben,
nem külömben mint pl. a magyar nyelvemlékekben is. A synagogo,
Esaias, Bethsaida stb. csak úgy olvashatók a cseh fordításban,
mint az alattuk álló latin eredetiben. De ha az idegen szók valamit
bizonyítanak, csak is azt bizonyítják, hogy a latin s sem a csehben
sem a magyarban eredetileg sz-et nem jelentett. Csak így értjük,
hogy a cseh nyelvben az ilyen szókban annyi s (=ma<jyar s) kelet
kezett határozott ellentétben a többi szláv nyelveknek, sőt magá
nak a cseh nyelvnek hangtani sajátságaival. Ezek az s-ek a cseh
ben csak úgy mint a magyarban, a p e r g a m e n e n , a p a p i r o 
s o n keletkeztek. Átvették t. i. az idegen szót idegen írással, de ez
az írás annyira ellenkezett a nemzeti írással, hogy ezer meg ezer

SZLÁVSÁG A M. KERESZTÉNY TERMINOLÓGIÁBAN.

425

botlásnak tág kaput nyitottak az olvasásnál. így lett latinosan írt
Judas (olv. Judász)-ból cseh Jidás magyar Júdás, így latinosan írt
Simon-ból cseh Simon m. Simon, így lettek a cseh nyelvben:
Ales Alajos (Alois-ből), Al&beta Erzsébet (Elisabeta), Ambroz
Ambrus (Ambrosius), Arnost Ernő, Barnabás Barnabás, Bla£ej
Balázs, Divis Dénes (Dionys), Elias llyés, Isaiás, Kleofás, Lukas,
Mikulás, Mojzís, Priska Piroska (lat. Prisca), Salamoun, Sebestián,
Tadyás, Tóbiás, Tomás, Vitális, Vorsula, Zachariás, Zofie. Bizonyosan mindenkinek nyomban föltűnik a nagy hasonlatosság a magyar
hangoztatással, de hiszen ez a hasonlatosság természetes, e g y ok
hatását látjuk mind a két nyelvben. Hogy az 4 (magyar s)-se\
fölváltva z (magyar zs)-i találunk a csehében úgy mint a magyar
ban, az onnét van, hogy régebben mind a két nyelvben az s jel
nemcsak s-et, hanem zs-i is jelentett. Csak mellesleg említem,
hogy ez a tünemény nem csak keresztnevekben, hanem más esetek
ben is nyilatkozik. Csak így érthető pl., hogy satan (olv. sz-szel)
mellett a csehben satan alak is hallható, mely megfelel a lengyel
szatan (lengyel sz = magyar s) és a magyar sátán alaknak. így
érthető az is, hogy valamennyi szláv nyelv közül csak a cseh — és
egyes vidéken a horvát — mondja az apostol-t s-sel, mint a magyar
(cseh apostol).
Át kellene most térnem Gebauer többi forrásaira, az okira
tokra. Gebaner vajmi kevés példát idéz okiratokból, azokból, ha
jobban is volnának megválasztva, nem lehetne, már csekély szá
muknál fogva sem, határozott szabályt levonni. De én sem akarok
ebbe a darázsfészekbe nyúlni, a hol hamisított, gyanús, rosszul
keltezett, sokkal későbbi másolatban ránk maradt oklevelek köztíl
ki kellene keresni azokat, melyekre bizton lehet építeni. Utalok
tehát Érben Károly Kegestáira, melynek csaknem minden lapjáról
az a tanúság szól, hogy az sz kifejezésére rendesen használt jel a z
volt a régi időben, noha latin szövegben, talán nem cseh ajkú író
nál, bizton várhatunk föl-fölváltva latin s-et a z helyébe.
Minthogy a helyesírásról csak mellesleg szóltam, nem fogom
az egész régi magyar helyesírást apróra magyarázgatni; elég, ha
utalok Gebauer említett művére és egyszerűen konstatálom, hogy
valamint a főkérdésben, az s és sz hangok jelölésében, úgy a többi
pontokban is teljes összehangzást találunk a régi cseh és magyar
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helyesírás közt. Mind a kettő nem külömböztette meg egymástól
az n és ny, l és ly, c (k) és cs, sz és z, s és zs hangokat, noha már
nagyon korán találunk egyes pontosabb jelölésre irányzott kísérle
teket. A főkérdés mindamellett mindig az s és z írásjegyek körül
forog. Helyesen látták Hunfalvy Pál és Volf György, hogy ha a
latin után indult a magyar helyesírás, a latin s csak sz hangot
jelenthetett eredetileg. Láttuk, hogy nem jelentette soha, — a gyér
kivételek könnyen magyarázhatók. Volf György azt hiszi, hogy az
Ehrenfeld codexben előforduló tollhibák [z]semyt, [se]zerelmeert,
[z]sok, orz [s]agol stb. csak úgy magyarázhatók, hogy az eredeti
ben : zemyt, sereiméért, zok, orsagol állottak. Láttuk, hogy ilyen
helyesírás egy egész kéziraton át nem csak a XIV. (XIII ?) század
végén, hanem akár milyen korban valóságos álomlátás; láttuk,
hogy a tollhibák éppen ú g y n e m magyarázhatók. Hogy hogyan,
az voltakép mellékes kérdés, de ha már felelni kell, nem egy fele
letet lehet rá találni. Szabad legyen még egyszer a már idézett
alakokat fölsorolnom, melyekben az Ehrenfeld codex 76. lapján a
kereszt szó található. Egy kis lapocskán, mely nem több egy fél
nyomtatott lapnál, következő írásban találjuk ezt a szót: kerestnek,
kerestet, kyreztnek, crestenek. Hogy ha az a másoló, a ki egy apró
lapocskán a kereszt szót kereszt, kireszt, kreszt alakban A;-val és
c-vel, s-sel és 0-vel le tudta írni, egy hosszú 162 lapra terjedő
művet másolt, bizonyosan nem dolgozott mindig öntudatosan és a
kellő figyelemmel. Ezen a másolón ugyancsak megeshetett, hogy
vagy eltévedt a szeme, vagy a sok és semyt szók s-ét egy vigyázat
lan perczében latinosan sz-nék olvasta és azután magyarosan
^-vel írta le, és megfordítva, hogy a zerelmeert szónak az sz-et latin
módra latin s-szel kezdte írni, mikor azután észreveszi botlását, ki
is javítja. Az ilyen hozzávetéseket könnyű volna tovább fűzni, de
soha sem szabad belőlük a világos tényekkel ellenkező állításokat
levonni. Az -s nem jelent s^-et, hanem s (s)-et és azzal vége a latin
theoriának. Hát ha még más jelek is arra mutatnak, hogy más
honnét kaptuk az írástudást, ha ott megtaláljuk minden nehézség
egyszerű megoldását ? Ha azt látjuk, hogy a csehek voltak térí
tőink, ha a csehek közvetítése által kaptuk a zsoltár kifejezést,
általuk az olvasni «legére»-féle szóhasználatot, ha náluk is s (é)
az s és sz a z, mint minálunk, ha egytől egyig megtaláljuk régi
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helyesírásunk valamennyi sajátságát a régi cseh forrásokban,
bizony készakarva kellene vakoknak lennünk, ha még ezentúl ia
ragaszkodnánk az erőszakos föltevésekhez, melyek nélkül a latin
orthographiából való kiindulás megfoghatatlan. Az argumentu
mok egész sora cseh mintára vall.
A S B Ó T H OSZKÁR.
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VOTJÁK NYELVTANULMÁNYOK, I.
(Befejezés.)

Orosz e l e m e k a v o t j á k s z ó k i n c s b e n .
a)

Igék.

a) Orosz-votják igék, melyekben az orosz infinitivus alak
votj. kar- ,machen, tun' igével van összetéve:
1. blagoslavit' kar- danken : благословить. — mordE. baslavamegáldani; v. ö. cser. blagoslovlaj- id.
2. dokazat' kar- beweisen, zeigen, nachweisen: доказать. —
mordE. dokaza- bizonyítani, cser. dokaz- id.
3. ispolnit' kar- erfüllen: исполнить.
4. javit kar- és javi- zeigen, anzeigen, kund tun, bekannt machen, veröffentlichen; javisk- erscheinen, sich zeigen: явить. —
zürj. javit-, javitci- id.; v. ö. mordE. javla-: javlavto- jelenteni
(явля-); cser. javl'aj- nyilvánítani.
5. krestit kar- taufen: крестить. — cser. krest'- id.
6. otvecat' kar- antworten: отвечать. — mord. otveéa-, otveca- id.
7. primmat kar- annehmen: принимать. — zürj. primit- ;
mordE. prima- elfogadni, mordM. pirnadinda- fogadni (vendéget);
cser. primaj- id.
8. slavii kar- preisen, verherrlichen : славить. — zürj. slavit-; mordE. slava- dicsőíteni; cser. slav-,
9. shzit' kar- dienen: сдужить. •—zürj. sluzit-; mord. sluza-;
<;ser. sluä- szolgálni; vogK. sluMtl-; osztj. luzit- szolgálni (luzitipsa
szolgálat).
10. sudit' kar- richten: судить. —zürj. mdit- ,• mordE. sudaitélni, mordM. südinda-; cser stij- (e h. sud'-).
1 I. zaduzit' kar- verdienen : заслужить.
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ß) Orosz-votják igék, melyeknek töve az orosz igetővel egyező
vagy még -l képzőt vett föl :
12. cerpal-: cerpan schöpfkeile (nom. verb. képzés): черпать
schöpfen.
13. tfudt- sich wundern: чудиться. — cser. cüdej- id.
14. kopal- graben: копать. — mordM. kapädinda- kotorni,
túrni; cser. kapaj-.
15. javi-, javiék- (1. 4. BE.)«
16. obedal- zu mittag essen: обвдать. — zürj. öbedajt-;
mord. obeda-.
17.pari- baden (in der badstube), bähen, brühen: парить.
— mordE. pára- párolni.
18. vencal- krönen, verloben, trauen: ввнчать. — mordE.
venia- koszorúzni, esketni, mordM. vencädinda- • cser. vencaj-;
zürj. vencal-.
19. zastani- antreffen, vorfinden: застать.
20. Zalai- bedauern, bemitleiden, sich erbarmen, verschonen,
Zaláikon mitleid, erbarmen: жалвть. — zürj. Zolit- • cser. Zalay.
7) Orosz-votják igék, melyekben az orosz tő véghangzója
lekopott:
21. bedmi- elend werden, in not geraten: бвднвть verarmen;
mivel egyébként a votják nem szokott -mi képzővel orosz igét ho
nosítani, úgy látszik, hogy ez esetben a népetymologia alakította
az eredetibb bedni- tőt bedmi-vé.
22. obid- beleidigen, kränken: обидвть. —• mordE. obidasérteni; v. ö. cser. obiZaj- (обижать) id.; vogK. obiditl- sért, háborgat.
23. odol- besiegen, bewältigen: одолвть.

Ъ) N é v s z ó k .
24. altar altar: алтарь. — zürj. oltár, övtar; cser. oltár
(олтарь).
25. anis anis: анисъ. — cser. anis; vogK. anis.
26. arkirej oberpriester: apxiepefi. — zürj. arkirej, arkiröj*
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27. bagranica purpur: баграница in purpur gefärbte leinwand, purpurmantel.
28. bálzam balsam : балзамъ.
29. basna t u r m : башня. — zürj. basna; cser. basna torony,
síremlék.
30. beda not: б£да. — zürj. beda ; mordM. bedä kár.
31. bereg ufer : берегъ. — zürj. bereg, berög ,• mordM. berak,
•berak, bereg.
32. berkut adler: беркутъ königsadler; egyenesen a törökségböl való birkit (1. fent 318. sz.).
33. bes teufel: б'всъ. — zürj. bes.
34. bezmen schnellwage : безменъ. — zürj. bezmön; cser. pezmen pondus.
35. blazon (Wied.? -vei) besessen; v. ö. блазенъ dummer
mensch, spassmacher.
36. bojár herr: бояре (plurálisa а бояринъ herr szónak). —
mord. bajarúr; \ogK.pojer, pojre%s úr; osztj. pojar úr, tisztviselő;
v. ö. cser. bajarin, pajarin úr.
37. borozda furche : борозда. — permi borozda.
38. bukva buchstabe: буква.
39. bumaga papier: бумага. — zürj. gumaga papier, schrift;
cser. pumaga ; mord. bumaga gyapot, iromány.
40. bumaznik pénztárcza (Gavr.): бумажннкъ.
41. éagir himmelblau; v. ö. чагравый aschgrau, dunkel
aschgrau.
42. calep scherbe; v. ö. черепь schale, muschel, hirnschale;
черепокъ scherbe, черепье scherben.
43. carstvo reich, herrschaft: царство. — zürj. sarstvo; cser.
carstvo.
44. cas stunde: часъ. — zürj. cas • cser. cas óra, mindjárt (a
votjákban is so éasinik sogleich); mord. cas; osztj. sos, so£ óra
(tam s. mindjárt, most).
45. celovaXnik ältester, aufseher, Steuereinnehmer: ц'вловальникъ Schenkwirt. — permi celöval'nik Schenkwirt.
46. cerk, cerkov, cerkou, cerkol kirche, tempel: церковь. —
mord. cerkav, cerkau; cser. cerke, cerke, cerka.
47. cefod reihe, reihenfolge: череда, черёдъ. — zürj. ceröd,
permi ceröda, cereda id.; v. ö. tatár cirat sor, rend.

OKOSZ ELEMEK A VOTJÁK SZÓKINCSBEN.

431

48. cernilo tinte: чернило. — zürj. cernilö.
49. бесед meise (parus): чижик zeisig. — permi cigik zeisig.
50. curka klotz : чурка. —• zürj. curka klotz, waldbienenstock.
51. caca dichter wald: чаща. — permi cassa, cassa dickicht.
52. cajnik teekanne (Gavr. 121. dal): чайникъ.
53. carka pohár, ivóedény (Gavr.): чарка. — zürj. carka
kleines getränkemaass, becher; cser. carka pohár, carka kupa,
kehely.
54. casa schale, schüssel: чаша. — permi casa schale, napf.
55. caska tasse: чашка. — zürj. caska tasse; cser. caska tál.
56. éetverí (ein hohlmass): четверть viertel (getreidemass).
— osztj. surt csetvert; zürj. cdvert.
57. cetvertok-nunal donnerstag: четвертокъ, четвергъ. —
zürj. cetverg, cetverk, permi cetvertok.
58. cistij rein, wirklich; cistoj: с. pudozä összes barmát
(Gavr.): чистый. — mord. cistaj tiszta.
59. cot hast-, с. kar-, cotal-, cotaék- rechnung halten: счётъ.
— cser. cot szám, számitás; osztj. sot számolás, #. verta számolni.
60. cubor bunt: чубарый getiegert (von pferden und hunden).
61. cddo wunder: чудо. —> zürj. cudö; cser. cüda.
62. culok strumpf: чулокъ. — zürj. culki (plur. чулки); a
votj. culka, mord. culka-ról (1. fent 345. sí.).
63. dar gyöp, száraz fü (Gavr.): дёрнъ rasen.
64. dari sacrament des abendmals: дары (святые) die hei
ligen sacramente. — zürj. dari, permi dari-dar.
65. dijak Schreiber: дьякъ. — cser. djak Íródeák, tájak olvasó (lector) NyK. VI, 201.
66. dolig schuld: долгъ. — cser. tolga, dolga tartozás.
67. dorn h a u s : домъ. — cser. torna, doma, dom.
68. donosenja bericht, unterlegung: доношеше berichterstattung.
69. droh schrot: дробь. — cser. trop; mordM. drob; zürj.
drob, dröb.
70. dubec knüttel, kutes-d. klöppel am dreschflegel: дубецъ
rute, stock; dreschflegel. — zürj. dubec stock, vartan-d. stiel d.
dreschflegels.
71. dvojnik zwilling: двойникъ. — zürj. dvöjnik.
72. tfeg, зек, cizek roggen; v. ö. рожь roggen. — zürj. гщек,
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permi riceg id.; vog. rase/ (Ahlqvist, Kulturwörter der westf. sprachen 37. 1.); mord. roé, roz; cser. orza, ruza, rza (plur. ржи).
73. ßuzo, $uéu: vo£-g. zeisig (acanthis spinus): чижъ zeisig.
74. guc russisch, 5. vordos Stieglitz (acanthis carduelis): россъ,
русскш orosz, Русь Oroszország. — zürj. roé, roc, rocc; mord.
ruz; cser. rus; osztj. rus, plur. ruset (paraszt); vog. rus.
75. gajtan zsinór, madzag (Gavr.): гайтанъ.
76. gersok fazék (Gavr.), gorsok id.: горшёкъ, горшокъ topf.
— cser. körsek korsó.
77. gira gewicht: гиря gewicht (an uhren, zum wägen). -—
zürj. gira id.; cser. kir merősúly.
78. gol', golik, golis nackt, nacktheit: голь blosse, nacktheit,
голый nackt, kahl. — permi gol, gov nackt, a r m ; nacktheit, armut.
79. донес postknecht: гонецъ Courier.
80. gorbun buckelig: горбунъ buckeliger mensch. — mord.
korbin púpos.
81. gorib púpos, görbehátú, д.peres горбатая старуха: горбъ
púp. — zürj. gorb höcker, gorba höckerig, buckelig; görb, görba id.
82. gorcica senf: горчица. — zürj. gor cica.
83. gorcienoj senf-: горчичный zum senfe gehörig, senf-.
84. gorlo gurgel: горло gurgel, kehle ; hals; — más szó : v.
gul'o, zürj. gol'a id.
85. gornica zimmer: горница. — zürj. gornica.
86. grama schrift: грамота ( = gör. ура[1|шта) lesen und
schreiben; schrift. — zürj. gramöta.
87. grau gränze: грань gränze, gränzstein. •—• zürj. gran.
88. grivonka pfund : гривенка ehemaliges gewicht, welches
einem jetzigen pfunde gleich kam. — cser. kermenga, kervenga font
89. grob sarg, grab: гробъ. — cser. korop sír.
90. gubi schwamm, pilz: губа (plur. губы) baumschwamm.
— v. ö. zürj. gubka, grecköj g. badeschwamm.
91. gulbec kuczkó a kemeneze mögött (запечекъ) Gavr.: голбецъ eingang hinter dem ofen zu der unter dem boden befindli
chen Vorratskammer. — zürj. gölbec, gövbec, göbec, göböß, göböc
räum unter dem fussboden, keller; verschlag neben dem ofen.
92. gulkoj süket (Gavr.): глухой. — mord. kilfoj, gluhoj.
93. igumen abt, prior: игуменъ. — zürj. igumön.
94. ipostas isteni személy (kün ipostaso odik inmarez todite

\
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három substantiáju egy istent ismerjetek Nacs. 54): görög-orosz
Тпостасъ die göttliche person, das göttliche wesen.
95. ircag emelőrúd (Gavr.): рычагъ hebebaum.
96. jablok apfel, kartoffel: яблоко. — zürj. jablök. A végvocalis elvetését az or. jábloko hangsúlya magyarázza meg.
97. jadra kugel: ядро. — zürj. jadrö.
98. jakor anker: якорь. — zürj. jakör • cser. jakor • osztj.
jakar vasmacska.
99. jarca Sommerroggen : ярица. — v. ö. mord. jär, är tavaszi vetés (ярь).
100. jasik kästen: ящикъ. — zürj. jassik, jascik, jascik.
101. kamanda schaar, abteilung (soldaten): команда (kamánda) commando.
102. ka?nzol Isíjhli (Gavr.): камзолъ.—zürj. kanzol, kanzov
kamisol.
103. kandejka tasse : кандейка gefäss mit einer schneppe,
kleine kanne.
104. kazak diener, arbeiter; kosak : казакъ. — zürj. kazak
id., kazak verschnittener éber; Gavrilovnál a v. kazak jelentése
^vőlegényvezeto4.
105. kazamat gefängniss : казематъ (kasematte; gefängniss).
— cser. kazamata.
106. kaZdoj, kainoj jeder: каждый, кажный. — cser. kaidoj,
kaZnaj.
107. kedr ceder: кедръ.
108. kinga, kinaga, kniga, knaga buch, knagatek auswendig,
aus dem gedächtniss : книга. — zürj. kniga ; cser. kniga, kinaga,
kenaga ,• mord. kniga, kniga ; v. ö. mord. konov papiros.
109. kirpic backstein, ziegel: кирпичъ. — zürj. kirpic ;
mord. kirpic tégla» A tatárbau is megvan kirpic, kirbec.
110. klima stempel: клейма.
111. knaz fürst: князь. — zürj. knaé; cser. knäz herczeg.
112. kolodec, kolonca brunnen: колодецъ. — permi kolodec.
114. kolodnik gefangener: колодникъ. — permi kolodnik.
115.kol'osa kerék: колесо (plur. колеса). — zürj. kölesa;
permi koleso.
116. koper fenchel: копръ. — cser, koper.
117. kopttá huf: копыто.
NYELVTUI). KÖZLEMÉNYEK. XVIII.

-^ö
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118. kopja, kopjo spiess, lanze : копьё. — permi köpje ; mord.
kopja.
119. korab schiff: корабль. — vog. karabli kis hajó, karap,
kerep hajó.
120. kosak ablak (Gavr.): косякъ türstock, fensterstock
(дверный, оконный к.) — mord. kasäk, kasak ajtófélfa; zürj. koéak
türpfosten, oberschwelle der tür.
121. kosoj schief, schräg: косый. — zürj. kösöj; mord. kosoj
kancsal.
122. kovir teppich: ковёръ. — zürj. kövér; mord. haver,
kavor.
123. krasin taufe: v. ö. к р е щ е т е ; e mellett krescon ,taufe'
votj. -ои-féle nom. actionisnak látszik, *kresc- ( = or. крести-ть)
igétől. — cser. krescenja.
124. kres, Mos, kiros kreuz: крестъ (krost). — zürj. krest;
cser. krest; mord. kros, kros.
1$5. krilosan kirchendiener: крылошанинъ (e h. клирошанинъ) kirchensänger.
126. kub becher; zürj. kub; v. ö. кубокъ becher, halbstof.
127. kudia locke: кудря (plur. кудри). — zürj. kudri,- mord.
kudrä, kudra hajfürt.
128. kudravoj fürtös, göndör (Givr.): кудрявый. — V . o .
zürj. kudria lockig.
129. кит gevatter : кумъ.
130. kupec, kupes kauf mann, krämer: купецъ. — zürj. kupec; cser. kupec, kupec ; mord. kupec.
131. kuso sense: коса. — zürj. kosa.
132. kuvsin, kusin krug, gefäss : кувшинъ. — permi kuvsin ;
v. ö. mord. kuksin korsó; cser. kuksin; tatár kuvsin és kuksin;
csuv. kuksum.
133. kvasti alaun: квасцы.
134. kvorij krank: хворый. — cser.
-/voraj.
135. lad Ordnung, gehörigkeit, ebenmaass: ладь harmonie,
eiatracht. — zürj. lad Symmetrie, Ordnung; eintracht, harmonie;
mord. lad mód, alkalmasság, latso módon.
13ß. ladan Weihrauch: ладанъ. — zürj. ladan.
137. l'amka zugseil, zugriemen: лямка gurt zum schiffzie
hen, zugriemen, tragband.

435

OEOSZ ELEMEK A VOTJÁK SZÓKINCSBEN.

138. lapa pfote, ki-l. handfläche: лапа. — zürj. lapa pfote,

tatze.
139. lapca bank: лавица dickes brett; v . o . лава, лавка
bank, bude, kaufladen. — cser. lapka bolt, bódé; mord. lavka;
zürj. labic.
\¥). lekor, lekif arzt: лЪкарь.— cser. lekar; vogK. le kar ;
osztj. lekkar.
141. lodka, lotka boot: лодка. — mord. lotka csónak; v. ö.
zürj. lodja id. (лодья).
142. lodiga knöchel: лодыга knöchel (am fusse).
143. loza rute, ranke, zweig: лоза.
144. lug wiese: лугъ. — zürj. lug ; mord. lug®, luga.
145. makna spelzen: мякина spreu.
146. manet, mamit münze, silberrubel: монета. — vogK.
manet pénz.
147. maner alak (Gavr.): манеръ manier, art, form.
148. masiar handwerker: мастеръ. — zürj. master; cser.
mastar mester; vogK. master,• osztj. master.
149. тай mást (árbócz), v. ö. zürj. 7nasta : мачта id.
150. тес ball: мячъ. — zürj. mac.
151. melos barmherzigkeit: милость. — zürj. milös, milöst
gute, gnade; cser. milost ,• vogK. milost.
152. mesta ort: мъсто. — zürj. mesta ; osztj. mesta.
153. mesok sack : мйшокъ.— zürj. те sókу cser. mesak.
154. meza gränze : межа, — zürj. méla; cser. miia mesgye;
mord. mezä határ, mesgye; osztj. meia id ;
155. minut minute: минута. — zürj. minut, minut, minuta.
156. miro salböl: муро. — zürj. mirö ; vogK. miro kenet.
157. mitropolit metropolit, mitropolitlik amt eines metropoliten: митрополитъ. — zürj. mitropolit.
158. mjata minze (mentha): мята. — zürj. mata; cser. mätva
(мятва); vogK. mate.
159. molitva gebet: молитва. — zürj. mölitva.
160. molot hammer: молоть. — zürj. mólót, v. ö. mord. тоlotka id. (молотокъ).
J61. monak mönch : монахъ. •— zürj. manak.
162. monastir kloster: монастырь. — zürj. manastir; cser.
monaser ; osztj. manastir.
28*
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163. mor pest, seuche: моръ. — cser. mor döghalál; v. ö.
zürj. mor böser geist.
164. mora tenger: море. — zürj. morö ; mord. mor a.
165. mudran klug: мудреный (praedicativ alak, masc, sing.
мудренъ) künstlich, geschickt; schwierig, wunderlich. — v. ö.
zürj. müder klug, weise, listig (мудрый: мудеръ klug); osztj.
mudra okos, derék, bölcs; mudranä különös (wunderlich).
166. mitar Zöllner: мытарь. — zürj. mitar; cser. mitar.
167. nemoj stumm: нъмой. — zürj. nemoj; mord. nämoj,
nemoj.
168. nemié deutsch, ausländisch; truthenne: нъмецъ. —
zürj. neméi; cser. neméé.
169. nerad : и, lüi- bosszankodni (Gavr.): не радъ nicht froh.
170. nevod netz: неводъ. — permi nevod; mord. nevod, nevat; v. ö. cser. nedodka (? nevodka) ritka vászon, háló (неводокъ).
171. nuäna szükség (Gavr.): нужда (v.o. нужный, neutr.
нужно szükséges). — zürj. mt£a bedürfniss, not, mangel (нужа);
mord. nuza id.; cser. nuzda erőszak.
172. obed: o.-dir mittag (tkp. ebéd-idő): обвдъ. — zürj. öbed
frühstück, mittagessen; cser. ovada ebéd; mord. abed, obed.
173. obid beleidigung, kränkung; Gavrilovnál obida egy boszorkány neve: обида. — zürj. obida.
174. obros heiligenbild : образъ. — zürj. obraz, öbraz ,• osztj.
obraz.
175. obica), obica sitté, gewohnheit: обнчай. — permi obiea,
obicej • cser. obica.
176. obin riege, getreide-darre (Gavr. találós mese 163. sz.):
овинъ.
177. ogrec, ogrec gurke: огурецъ. — permi ogurec.
178. okolca fensterrahmen: оконница (s így is : окольница) id.
— zürj. ököncd.
179. olip farbe, farbstoff: олиФа malerstoff, firniss. — zürj.
alipa firniss.
180. osla Schleifstein, Wetzstein; v. ö. оселокъ. — zürj.
öselka.
181. osotr stör (accipenser): осетръ. — zürj. ösetr.
182. otkaz: o. kar- entsagen, sich lossagen: отказъ Verwei
gerung, abschlägige antwort. — zürj. ötkaz.
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183. otcot rechnung,, rechenschaft: отчётъ. — zürj. ötcöd.
184. otvet rechenschaft, antwort: отвътъ.— zürj. ötvet; cser.
otvet felelet, számadás.
185. palai degen, schwert: палашъ.
186. palatka zeit: палатка. — zürj. pölatka ; v. ö. cser. polata templom (палата).
187. panar, ponar laterne, lampe: Фонарь. — zürj. pönar,
pönar ; cser. fonar • mord. fonar.
188. par dampf: паръ.
189. pars, paris schwein: порося ferkel. — zürj. porié, poré
schwein; vogK. pures; osztj. puris id.; finn porsas ferkel (v. ö.
Ahlqvist, Kulturw. 19.).
190. parus segél: парусъ. — zürj. parus • cser. parus ; osztj.
paris, paris.
191. pastuk hirt: пастухъ. — zürj. pastuk ; mord. postuf.
192. páter szállás, kvártély (Gavr.): квартира és Фатера. —
zürj. páter a.
193. pavin pfau : павлинъ.
194. pecat! siege!, petschaft: печать. — zürj. pecat, pecat;
cser. pecat; vog. pecet; osztj. peéat.
195. pecera höhlenkloster: пещера höhle, gruft. — permi
pescera höhle.
196. pecurka blende, nische in der ofenwand (Gavr. találós
mese 122. sz.): печурка. — zürj. pecurka.
197. percatka handschuh : перчатка. — mord. prlisatka.
198. pervoj erste : первый. — cser. pervej, pervi, perve, pervoj
első, előbb; mord. pervoj, pervaj első, legelső, elsőben.
199. pestro bunt: пестрый, пестро.
200. peéter nagy kosár fahéjból (Gavr.): пестерь korb aus
bast. — zürj. peéter.
201. pical flinte: пищаль. — zürj. piscal; cser. pöcal; vog.
pisai'.
202. pila säge : пила. •— zürj. pila säge, feile; cser. pita;
mord. pila, pila reszelő.
203. pirog pastete: пирогъ. — zürj. pirag, pirog; mord.
päraka.
204. pjatnica freitag: пятница. — zürj. pjatnica, petnica;
cser. pöínica ; vog. pätnice nagypéntek.
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205. ples glatze, pl'as (Gavr.): шгвшь. — zürj. ples.
206. plotnik Zimmermann: плотникъ. — zürj. plötnik; cser.
plotnik ; mord. plotnik.
207. pod ein maass (?pud): иудъ. — zürj. pud pud ( = 4 0
font); cser. pot, pud pondus; mord. pud; osztj. pod, pud pud, súly.
208. podrad: p. kar- nachahmen: *подрадъ, v. ö. подражать
nachahmen.
209. podrad: р. kar- dingen, mieten : подрядъ lieferungscontract, lieferung. — zürj. pödrad accord, arbeite- oder lieferungscontract.
210. podruga-kiset köpf binde; v. ö. подруга gespielin (kiset
tuch). — zürj. pödruga liebchen.
211. pogrid keller: погребъ. — zürj.pögreb ; mord. poharam,
boharam.
212. pol diele, fussboden, hölzerne tafel, brett: полъ. — zürj.
pol, pöv.
213. poluska poluschke (V* kopejka): полушка. — zürj.
pöluska.
214. polik regiment, schaar: полкъ. — zürj. pölk, pövk ; cser.
polka ; mord. polk.
215. pop priester: попъ. — zürj. pop; cser., mord. pop;
osztj. pup.
216. poperok hinderniss: поперёкъ.
217. porma form : Форма.
218. poslednej letzte : иослйдтй.
219. posno fasten: постъ (adj. постный böjti: постное кушаme fastenspeise); v. ö. mord. posnädinda- böjtölni (поститься).
220. posuda gefäss : посуда. — mord. pasudä edény.
221. povosta flecken, kirchdorf: погостъ. — zürj. pogost.
222. prazdnik, praznik fest, feiertag: праздникъ. — zürj
praznik ; cser., mord. prazdnik, praznik.
223. praeka schnalle : пряжка. — zürj. -praía, prazka ; mord.
praska; cser. praía.
224. prenik pfefferkuchen : пряникь. —'• zürj. pianik, prenik.
225. pridanka aussteuer, mitgift: приданка (mit der aussteuer gegebenes schaf), приданое mitgift. — v. ö. zürj.pridanöj id.
226. prigovor Urteilsspruch : приговоръ.
227. prisag eid: присяга. —• zürj. prisaga.
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228. prista aufsehcr, gerichtsbote: приставь.
229. pritca, pritca Ursache, Veranlassung; gleichniss, parabel: притча unerwarteter fall, gleichniss, Sprichwort. — zürj.
pritca gleichniss, unvorhergesehener fall, not.
230. prolok gasse: v. ö. переулокъ quergasse.
231. prorok prophet: пророкъ. — zürj. prorok ; cser. prorok.
232. prorocica prophetin: пророчица. — cser. prorocica.
233. prostoj einfach, gemein: простой. — zürj.prostoj, pro
stoj einfach, privat; cser. prosta egyszerű, őszinte.
234. proti gegenüber, in vergleich mit etw.: противъ.
235. punt pfund: Фунтъ. — zürj. punt.
236. jtmsfa wüst, öde, leer: пустой,пусто. — zürj. pusta,pustoj.
237. pustol tuch (сукно) (Gavr. 114. dal): поставь gewebe
(auf dem Webstuhl), stück zeug; v. Ö. kaz.-tat. postau, pustau finom
posztó.
238. rad, rad reihe, og r. einmal, radjal- der reihe nach durchgehen: рядъ. — zürj. rad, rad; cser. räda -szer.
239. rodna geschlecht, verwandschaft: родня verwandter. —
zürj. rödna.
240. rozga rute : розга. — zürj. rozga.
241. roZtovu Weihnacht: рождество geburt (g. Christi, p.
Христово Weihnachten). — zürj. röztvo.
242. ruda erz: руда. — zürj. ruda.
243. sabl'a säbel, degen: сабля. — zürj. sabla; cser. sabla.
244. sad garten: садъ. — zürj. sad; cser.sat,sad; mord.sad.
245. salas zeit, hütte: шалашъ.
246. saldat soldat: солдатъ. — zürj. saldat, savdat; cser.
saldak, saltak ; mord. saldat.
247. sanat beamter, vornehmer: v. ö. санъ hoher rang, würde
(*санатый ?).
248. sapeg stiefel: сапогъ. — zürj. sapög ,* osztj. sopek, soЪек, sapok.
249. semja, semna, simna familie, familienglied, hausgenosse :
семья. — zürj. semja; cser., mord. semja család.
250. set netz : свть.
251. sera schwefel: cfepa. — cser. sirä szurok.
252. skamja, skamna bank: скамья. — zürj. skamja; mord.
skomnä kis pad.

440

MUNKÁCSI BERNÁT.

253. slava ruhm : с л а в а . — z ü r j . slava ; cser. slava ; vogK.
slave dicsőség.
254. smirna myrrhe : смирна.
255. smola harz, pech, teer, ismolojal- pichen: смола. — permi
smola, mordM. smalä kátrány.
256. sotnik hauptmann über hundert: сотникъ.
257'. soglas friede, eintracht, s. kar- sich versöhnen : соглас1е.
— zürj. soglas, söglas ; cser. soglasja egyezkedés.
258. spicka splitter, til-potton-s. Zündhölzchen: спичка kleine
spitze; Zündhölzchen, schwefelhölzchen (странная сп.).
259. spor streit: споръ. — v. ö. zürj. sporit- streiten (спо
рить), mord. spora- wetten.
260. sreda mittwoch: среда. — zürj. sereda, permi sreda.
261. ssilka, silka Verbannung, exil: ссылка.
262. Stabes kis csésze (Gavr. 11. mese): ставецъ hölzerne
schale, schüssel.
263. stado herde: стадо. — permi stado ; mord. stadä, Stada.
264. stan, stan, istan hose: штанъ beinkleid (plur. штаны)
— mord. stanat (plur.) nadrág.
265. starejsina, starsina ältester, überhaupt: старМшина,
старшина.
266. step wüste: степь. — zürj. step steppe.
267. stopka trinkglas: стопка kleiner humpen, becher. —
permi stopka.
268. strok-dir termin (votj. dir = zeit), srok id.: срокъ termin.
— zürj. strok, strök,
269. struna saite: струна. — zürj. strmia.
270. subbota Sonnabend: суббота. — zürj. suböta; vogK.
subote.
271. sud gericht, s. kar gericht halten, richten : судъ. —zürj.
sud; cser. sud Judicium; mord. sud törvényszék; vog. sut Ítélet;
osztj. sud id.
272. suda gefäss: суда, судъ == посуда; v. ö. posuda.
273. sudja, sudja richter: судья. — zürj. sudja, mord. suda.
274. svidetel zeuge: свидетель. — zürj. svidetel'.
275. svjascenik priester: священникъ.
276. svjatoj heilig: святой. — zürj. svjatöj, svjat; cser.
svätoj.

OROSZ ELEMEK A VOTJÁK SZÓKINCSBEN.

44Í

277. sadra blatternarbig: шадра blättern, pocken. — perm
sadra.
278. sakmato gewürfelt (zeug): шахматъ schachfeld, -brett
(шахматный gewürfelt).
279. sapka mutze : шапка. — zürj. sapka.
280. sar kugel: шаръ. — permi sar.
281. sert eid, sertjal- eid leisten, schwören: шерть.
282. sinel' mantel: шинель. — zürj. Sinei.
283. slapa hut: шляпа. — zürj. slapa; mord. släpa, sVapa.
284. sogol nyalka (Gavr.): щеголь (scogol). — permi scegot
stutzer.
285. spaga degen: шпага. — zürj. spaga.
286. suba pelz: щуба.
287. tekit, tikit birkenteer: дёготь. — zürj. dogot', d'ököi birkenteer; cser. teget kulimaz.
288. tiska: t.-zolton presse, kelter: тиски presse, Schraub
stock. — zürj. tiska, tiski presse.
289. tolmaé, tulmic dolmetscher: толмачь. — cser. tilmac ;
mord. tolmaé. Török eredetű orosz szó.
290. tmin kümmel: тминъ. - - zürj. tmin. Török-arab ere
detű szó.
291. t'urma, tirmi geíangniss: тюрьма. — zürj. íufma • cser.
türma,- osztj. turma.
292. ugim téli gabona, t. vetés: озимь. — mord. özem őszi
vetés; cser. ozüm vetés, gabona.
293. ukaz befehl: указъ. — zürj. ukaz.
294. ukno fenster: окно. — cser. okna.
295. uksus essig; уксусъ. — zürj. uksus ; cser. uksuc; vogK.
uksus.
296. ulca Strasse: улица. — zürj. ulic, ulica; cser., mord.
ulica.
297. urod missgeburt, ungeheuer: уродъ. — zürj.wröíZ missgeburt, ungeheuer, abscheulicher mensch.
298. urok aufgegebene arbeit, lection (Bukvar 3. 1.): урокъ.
— zürj. urok, urök.
299. utesiiel tröster: утешитель.
300. vataga genossenschaft, familie, gesindel: ватага. —
zürj. vataga menge, häufe.
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301. vedin zauberer: вт,дунъ Wahrsager, hexenmeister; vednal- hexen, zaubern, verletzen, beschädigen, vergiften.
302. vedomos-gogtet zeitung: ведомость. — zürj. vedömöst
zeitung.
303. vedra eimer: ведро. — zürj. vedra; cser. vedrä; mord.
vedro, vedarka (ведерко); osztj. vedra.
304. vel'bud kameel: велблюдъ, верблюдъ. — cser. velbXud,
verblud; vogK. verbl'ud.
305. venec, venia kränz, kröne: вйнедъ. — zürj. venec ; cser.
venec.
306. vilka gabel: вилка. -— zürj. vilka, vivka, vilki, vivki.
307. vina wein, branntwein: вино. — zürj. vina; mord.vina,
vina ; osztj. vhia.
308. vinovat schuldig, schuld: виноватый. — vogK., osztj.
vinovat bün, vétek; cser. vujnomat.
309. vint, viiíit schraube: винтъ. — zürj. virít.
310. viski schlafe: високъ (plur. виски). — zürj. viski.
311. voc, vic, vocak, vicak alle, jeder, ganz: весь (вся, всо)
ganz, all, всякш (всякъ) jeder; — mord. vese, ves minden, egész,
vsak (er-vsak) mindenik.
312. vor dieb: воръ. — mord. vor.
313. voronka tölcsér (Gavr.): воронка. — zürj. voronka,
vör'ónka.
314. vospica blatter, pocke: восиица (оспица, оспа).
315. VOM last: возъ fuder, führe.
316. vremja zeit: время. — cser. veremja, vremja; mord.
vre ma.
317. véakoj jeder: всякш; v. ö. voc. — cser. vsjakaj, sjakoj,
sakaj minden.
318. zahor zäun, mauer: заборъ.
319. zacot: z.-kar- ersezten: зачетъ abrechnung.
320. zador (niliz no ceber, acim zador: и дЬвушка красива,
и я самолюбивъ Gavr. 113.dal): задоръ ereiferung. — v.o. permi
zadorit- aufreizen (задорить).
321. zagar brand: загаръ das entbrennen; bräunung (durch
eonne).
322. zaklad pfand : закладъ. — zürj. zaklad; osztj. saklat.
323. zakon gesetz : законъ. — zürj. zakón, zak'ón ; cser. zakón.
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324. zamok schloss (an der flirrte): замокъ. — permi zamök.
325. zapoved gebot: заповедь. •— cser. zapoved.
326. zavet testament: завт.тъ. — zürj. zavet; cser. zavet szövetség (új-, ó-sz.).
327. zavod fabrik, industrieanstalt: заводь. — zürj. zavod
gerät, Werkzeug, fabrik.
328. znamenie zeichen: знамеше.
329. záí mitleid, erbarmen: жаль. — zürj. äal; osztj. sal.
330. Zalovanja gehalt: жалованье. — zürj, éalövanje ; cser.
äalovanja zsold.
331. zarkoj braten: жаркое gebratenes, braten (жаркш heiss).
332. éereb, zereba loos: жеребей. — permi zerebej.
333. éivot marha, lábas jószág (Gavr.): животъ, plur. животы
hab und gut, haustiere, vieh. — zürj. £ivot, Mvöt vermögen.
334. zolob rinne: жёлобъ. — zürj. íölob.

c) V i s z o n y s z ó k .
335. butto, hitío so wie, gleichsam, wie wenn: будто. — zürj.
bid'tö, bittö; cser. butta mintha; mord. pita, buttabi (будто-бы).
336. cisto ganz, durchaus, all: чисто.
337. cto dass: что. — mord. sto; cser. sto, éta hogy (dass).
338. kot obgleich, wenn auch, wennauch nur; k.-kece welcher
nur immer, all; k.-ma allerlei, all: хоть, хотя obgleich, obschon,
zwar. — zürj. köt', köt'a obgleich, freilich, wenn auch; etwa, ungefähr; cser. kec, kei akárcsak, legalább; mord. kai: к.-kiä valaki,
k.-mez valami, kot', kos akár, bár, noha; vog. kos, vogK. yoce bár;
osztj. kus, kuc akár: k.--/oj akárki, k.-yun akármikor.
339. -li kérdő szócska (ustiskä medam tol evel-li í kinyilik-e
talán ha szél nincs Gavr. NyK. XVII, 277): ли, ль (kérdőszócska).
— mord. -li; cser. -li (kérdőszócska).
340. libo oder: либо. — zürj. Übö; cser. liba.
341. nezeli als (vergleichend): нежели als (nach comparativen). — zürj. neäeli, ne&öli, nez"6.
342. wo aber, sondern: но. — zürj. wo aber, jedoch; osztj.
по de.
343. samaj, samoj (a superlativus körülirására): самый selbst,

\
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selbig (pl. самый тонкш der allerfeinste).— zürj. samöj; cser.
samoj, samaj (superlativum indicans).
344. ved] vei doch, jedoch, nämlich : в*дь ja doch. — zürj.
ved, vet, vöd ja, jadoch, denn, nämlich; cser. vet hiszen, mert;
mord. vid hiszen, ugyanis.
345. zdruk plötzlich: v. ö. вдругъ mit einem male, plötzlich.
— zürj. drug id.; cser. truk; mordE. vdruk.
Ezek nagyjában a votják nyelv orosz elemei. Látni való,
hogy az oroszság hatása a votjákra úgy terjedelemben, mint intensivitás dolgában sokkal hátrább áll a török nyelvekénél. Az átjött
orosz igék száma a török igékének csak ötödrészét teszi ki (szám
szerint e helyütt 23 igét, 11 viszonyszót és 310 névszót mutat
tunk ki) s még ennek is tetemes része csak infinitivusi, tehát név
szói alakjában került át, mi azt bizonyítja, hogy az orosz igék
irányában a votják nyelv mégsem olyan simulékony mint a török
igék iránt, melyeket kivétel nélkül mint igetőket alkalmaz. Már
sokkal erősebben mutatkozik az oroszság hatása a votják társ
nyelvében, a zürjénben, mely szókincsének aránytalan nagy részét
8 benne igen sok igét is köszönhet ezen befolyásnak. A mordvin
nak moksa dialektusából Budenz (NyK. XVII, 397) mintegy 385
orosz kölcsönszót mutatott ki, köztük 60 igeszót; míg Wiedemann
szótárában az erza dialektusnak csak orosz igéi is 157-re rúgnak.
A cseremisznek orosz elemeit illetőleg, a mint Budenz összeállítá
sából kitűnik (NyK. IV, 429.), szintolyan arányt tapasztalunk, mint
a- moksa mordvinban, a mennyiben mintegy 372 orosz eredetű
szava közt 58 ige található. A votják-orosz kölcsönszókat még az
is jellemzi a török eredetűek ellenében, hogy újabb korúak; mert
hangzásuk egy-két példa kivételével, csak alig tér el a megfelelő
orosz szavak mai hangzásától. Egy másik szintén jellemző sajátsá
guk, hogy terjedésük nem történik oly nagy mértékben az eredeti
szavak rovására, mint a török eredetű elemeké, azaz, hogy az
orosz eredetű szavak nagyobbára újabb — vallási, műveltségi,
állam életi stb. — fogalmak kifejezésére szolgálnak, melyekre sza
batosan megfelelő szó a votjákban nem létezett azelőtt.
A votják nyelvnek más nyelvkörökkel való történeti érintke
zései az eddig tárgyaltakkal még nincsenek kimerítve ; hátra van
még nevezetesen egy, mely a szomszéd ugor (vogul, osztják és

OROSZ ELEMEK A VOTJÁK SZÓKINCSBEN.

445

cseremisz) nyelvekkel történt, s mely az eddigiektől abban külömbözik, hogy benne a votják, vagy mivel ez érintkezés a zürjénnel
együtt ment végbe — helyesebben mondva a zűrjén-votják nyelv
nek nem receptív, hanem kiható szerepe van. A teljesség kedvéért
meg kell még erről is röviden emlékeznünk. Azt hisszük nem
szorul tüzetesebb bizonyításra, hogy a fentebbiekhez hasonló külső
nyelvi érintkezés rokon-nyelvek között is lehetséges. Maga az ugor
összehasonlító nyelvészet is mutat erre világos példát azon hatás
ban, melyet a finn nyelv a lappra gyakorolt; de meg ezen kívül
érthető volna ilyen viszony amúgy is, hiszen a fejlődés későbbi
stádiumaiban az eredeti egységből szakadt rokon nyelvek egymás
irányában többé-kevésbbé idegenekké is válnak. Természetes, hogy
a rokon nyelvek között való kölcsönzési viszony sokkal nehezeb
ben ismerhető fel, mint a/, mely merőben külömböző nyelvanya
gok közt mutatkozik; mert míg itt elégséges a puszta egyezés
kimutatása, amott még az egyezés nem bizonyít semmit az átvé
telre, mert az egyezés szükségképi következménye a közös eredet
nek s csak akkor képezhet külső nyelvi érintkezésre bizonyítékot,
ha az egyezésben nem az illető nyelv külön kifejlődött, speciális
vonásai, hanem egy másik rokon nyelv vonásai mutatkoznak.
Ilyen egyezések tapasztalhatók a zürjén-votják s a fentemlített
ugor nyelvek között is, azaz vannak pl. vogul-osztják szavak, a
melyeken speciális zürjén-votják hang- és képzéstani sajátságok
észlelhetők. Ezen kölcsönzési viszony részletes kimutatása egyike
az ugor összehasonlító nyelvészet legérdekesebb feladatainak;
de azt hisszük megoldására még nem érkezett az idő, mint
hogy a vogul-osztják szókincset eddigelé csak hiányosan ismerjük
s nincsenek még eléggé tisztázva az egyes ugor nyelveket külön
jellemző hang- és alaktani sajátságok, melyekre pedig mint vezető
kritériumokra a nevezett feladat megoldásánál okvetlenül támasz
kodni kell. Egyelőre tehát csak néhány példára fogok szorítkozni
annak föltüntésére, hogy ez említett kölcsönzési viszony csakugyan
létezik.
osztB. jukan osztályrész, sorsrész, jukant- osztályúi nyerni,
örökölni (NyK. XI, 66; Ahlqvist, Nordostj. 85): zürj.-votj. juk-,
jukal- teilen, zuteilen; trennen, scheiden, melytől rendes nomen
verb. képzés * jukan teil, anteil. Az <on, an nomen verb. speciális
zürj.-votj. képző, melynek elemei ugor -b (v) nom. verb. + n ,- az
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osztjákban ennek szabályos megfelelője p + n, pL jimaltipin heilbar íjimalt- leiden (1. MUgSz. 164. !.).
osztB. mojdek szappan (Alii. mojtek), osztlrt. mojteg, majtek;
vog. mojtek, majtu% id.: zürj. majtög, v. majtal seife, zürj. majt-,
mait-, v. majáit- bestreichen, schmieren, salben. Az <.ögmint nom
verb. az ugor nyelvek közül kizárólag a zürjénben használatos s
kevés példán <eg alakkal a votjákban. A zürj. </-nek a vog.-osztjákban szabályosan ng, fi, nk felel meg s van is a vogulban frequ.
•nk képző, mely mása a zürj. <ög nom. verb. végső elemének.
A szóközépi l-j változás is e példában csak a zürjén-votj. nyelv
területen ment végbe; v. ö. osztB. malij-, vog. maláj- befühlen
(1. MügSz. 639. 1.).
vog. sistom, osztB. sistam tiszta: zürj. söstöm rein, sauber,
sas schmutz, unreinigkeit; schmutzig, garstig, votj. gizi schmutzig.
A zürj. -töm (votj. -tem) fosztó képző (finn -ttoma) ellenében a vo
gul fosztó képző -tal, az osztB.-ban meg -la, -li használatos
(1. MügSz. 331. L, NyK. XV, 168).
osztB. piga üdvözlégy! osztlrt. peia, ped'a (grussformel);
vogK. pace ölen üdvöz légy, pace köszöntés, csók, pás üdv; osztB.
viza, vuza, uéa, visa, usa: v. ulaf sei gegrüsst!: zürj. vig: gon-v.
gesundheit, unversehrtheit, viga gesund, v. olan bist du gesund
(grussformel), v. lok- willkommen sein. A viga-belí <a végelem
= ugor b (v) nomen possesoris képző, mely a vogul-votjákban p,
b alakú (1. MügSz. 808. 1.).
osztB. sermat kantár, fék, vog. sermát: votj. sermet, zürj.
sermód zaum, halfter; meg van még igei alapszava is a zürj. serm'ód- záumen, aufzáumen szóban, mely szerint a v. sermet olyan
képzésnek mutatkozik, mint juket teil (ettől: jak- teilen), vagy zürj.
§iiöd sehrift (éttdl: giz- schreiben). Ezen <et, <öd nom. verb.
speciális zürjén-votják képzés.
vogB. serák sarok: votj. sereg, zürj. serög ecke, winkel. Az
<ög, <.eg végzet ebben nom. verb. képzésnek tekinthető (1. MUgSz.
331. 1.); v. ö. mojdek.
osztB. jurbitta-, jurbilta- kérni, parancsolni (Ahl. jurpetlabeten); v. ö. zürj. jurbit- sich bücken, grüssen, angeben, verklagen, votj. jubirt- id. E szó voltaképen török eredetű (1. fent, török
elemek: 18. sz.), de az osztj. alak úgy látszik zűrjén közvetítéssel
került, mire a közösen előforduló szóközépi metathesis utal.
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cser. pókén szék : v. púkon stul, puk- sitzen. Az ~en szóvég,
mely itt = votj. -on, zürj. -an rendes nőm. verb. képzés, ez utóbbi
nyelvből való átvételre mutat. Átment e szó a csuvasba i s : pogan .szék*.
cser. sémin, semen szerint, módjára: v. sam weise, sitté, charakter, ta-samen so, auf diese weise, muzon-samen anders; ez a
samen pedig, a melylyel a cser. semen egyező, votj. instructivusraggal való alak.
A nyelvrokonság azon fokán, melyben az ugorság tagjai van
nak, megkívántatik a megfelelő alakokban bizonyos szabályos
eltérés; ha ennek ellenében az alakok — különösen műveltségi
szókban — szorosan egyeznek, ez csak későbbi nyelvérintkezés
alapján érthető. Vannak ilyenek is jó számmal a vogul-osztják,
cseremisz és zürj ón-votj ák nyelvek között, melyek e szerint a kölcsönvételnek szintén gyanújában vannak; felsorolok még ezekből
is néhány példát: osztB. kart, kard, kardi vas ; vogB. kert, ker :
votj. kort, zürj. kört | osztB. saras, saras, soris tenger; osztSurg.
sörét; vog. saris : votj. zariz, zarez, zárig | osztB. somi, sarna, sorúa
arany; vog. sarui ; mord. sir na (magy. arany) : zürj.-votj. zárni |
osztB. surtni répa, retek; vog. sortni: zürj. sortni | osztB. tus sza
kái: v. tus, zürj. tos | osztB. sos kacsaféle : v. 60$, cöS, zürj. cöé
ente | osztB. nip teher, vihető batyu, tarisznya: zürj. nop (v. nupiet) last, tracht; quersack, bastkörbchen | osztB. kor kemencze :
zürj. gor, v. gur | osztB. konar, kenar, vogB. kuner szegény, nyo
morult: zürj. konór, koner, v. kvaner, kuaner arm, waise || cser. pos,
pus csónak, hajó : zürj.-votj. pié \ cser. voz gyökér : zürj.-votj. vu%,
vizi | cser. nurguto fecske: dbrgili, gorgili, zorgili sperling. Feltűnő
a mord. skal üsző, tehén szónak is szoros egyezése a votj. skal,
iskal, sikál ,kuh' szóval.
MUNKÁCSI

BERNÁT.

KISEBB KÖZLÉSEK.
M a g y a r e l e m e k a déli szláv nyelvekben.
Munkácsi Bernát a Nyelvt. Közlemények XVII. kötetének
-első füzetében (66—126. 1.) «Magyar elemek a déli szláv nyel
vekben)) czímű értekezésében mintegy 270 olyan szót mutat ki,
melyek a mi nyelvünkből kerültek kölcsönvételképpen a déli
szlávságba. A nagy gonddal és utánjárással irt értekezés helyes
fölosztás szerint tárgyalja eredetük szerint a kölcsönszókat. Bár
mily sok forrást használt is azomban és bármily gondosan igye
kezett is ezekből a dolgozata számára való anyagot összeböngészni,
mégis sok olyan szó kerülte ki figyelmét, melyről szintén határo
zottan bebizonyítható, hogy a magyarból került a déli szláv
nyelvekbe. Magam épen hasonló tétel kidolgozásával, az éjszaki
szlávságba átment magyar szók kimutatásával foglalkozva, ez
alkalommal, különösen Matzenauer Antalnak «Cizí slova ve slovanskych recech» (idegen szók a szláv nyelvekben) czímű munká
jában meglehetős számú olyan szót találtam, melyekről kétségte
lenül kimutatható, hogy a déli szlávok tőlünk vették kölcsön.
Filipovic Iván horvát ós Stefanovic Farkas (Vuk) szerb szótárában
szintén nem egy oly szót találtam még, a mivel a Munkácsi adatait
kiegészíthetem, pótolhatom. A következőkben alfabetikus rendben
sorolom föl a déli szlávságban szintén magyar kölcsönvételeknek
bizonyítható szókat.
1. berek — szerb berak (génit, berka) nemus. Csak a Szerémségben használatos. A közönséges szó a «berek, liget» jelölé
sére lug. Matz. — Nyelvünkben ismeretlen eredetű.
2. billiköTn.
— horv. büikom, bilikum ipoculum május, Matz.,
Mlikiim willkommhecher, Fii.—Német eredetű szó. A willkomm-heli
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W-nek b-re fölcserélése és a magánhangzó közbeszúrása magyar
közvetítésre vallanak.
3. bókoiby hajóborda.—szerb bókon costa navis, Matz. Csak
Baranyában használják; horv. bokonj seitenwand, schiffsbauch,
Fii. — A bókony német eredetű, a balken-nak átvétele, melyet a
Tájszótárban még balkon alakban és «görbe fa a hidasban, a ladi
kokban és talyigán ; melyen a gerendely fekszik» jelentéssel talá
lunk. A bókony-nak semmi köze sincs a szláv bok «oldal»-hoz.
5, bot — horv. bota stáb, prügel, Fii. — A horvátban elszi
getelten él e szó ; a magyarban is, ha az vette volna kölcsön, bota
alakban volna meg. *
6. buta — szlov. butast stolidus, butej, buteS tölpel, Matz.—
A magyar buta lehet bár a törökből való, a hol neki az oszm.
hudaía felel meg. De valószínűbb, hogy az eredeti magyar szókincsnkböz tartozik s mint ilyen összefügg a botor szóval. —
A szlov. butast, butej, butez továbbképzett alakok nem bizonyíta
nak a magyarból való kölcsönzés ellen, mert az ilyen továbbkép
zés nagyon gyakori az átvett szókban (v. ö. Munkácsinál: apród,
bátor, csalárd, gyenge, szürke stb. mellékneveket).
7. czifra
— horv. cifra ornatus Matz., gesims Fii. — Hozzánk
a czifra az olaszból került, a hol cifera, cifra és ziffra alakban
találjuk = ném. zijfer Mind a németben, mind az olaszban «numeri
nóta, számjegy», az utóbbiban azonkívül «geheimschrift, ziffernschrifti) értelemben is találjuk. Csak a magyarban fejlődött .ki
« ornatus, ornamentum» jelentése, még pedig valószínűleg az óra
cifrájá-ból kiindulva, a mely gyakran díszesen ki szokott festve
lenni. A horvát szónak csupán «ornatus és gesims» vagyis «a ház
czifrájai) jelentése mutatja, hogy csakis a magyarból való kölcsönvétel lehet.
8. CZOfldra — szlov. candra lacinia Matz. — A czondra-nak
Dunántúl czandrq alakja is van, mely a szlovén candra-nnk teljes
megfelelője. Mellette czondor lacer, pannosus, czondorodik, czon-.,
dóriik «rongyollik» is él. Összefügg vele a czudar is, mellyel Szabó
Dávid a czondor-t magyarázza.
9. csibe — szlov. ciba, cibika gallina; cibica pullus. Matzenauer megjegyzi, hogy e szók csak «pomistné = helyenkmt» hasz
nálatosak. Pullusra a szlovénban közönséges szó kúra, kure, a
gallina fogalomra pedig a kokos-t használják.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII.
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10. csiga trochus — szerb cigra trochus, kreisel., Matz.,
eine art kinderspiel, Stef. Mind a kettő megjegyzi, hogy csak a ma
gyarországi szerbeknél, Stef. pedig még különösebben, hogy csak a
Szerémségben és a Bácskában használják; horv. ciga krahn, emelő
csiga, cigrast kreiselförmig, Fii. Az r a cigra, cigrast-b&n anorgani^
kus járulék. — A csiga szót csupán «kreisel, trochus» jelentéssel
majdnem valamennyi velünk érintkező szláv nyelv vette át, «cochlea, schnecke» értelemben azonban egyik sem ismeri. Pedig ez
utóbbi a főjelentés, ettől származott az eszköz neve (v. ö. [vas]
macska, [kút]gém stb.) Kétségtelen tehát, hogy a magyar volt a
kölcsönadó fél.
11. csipke
— fimbria claviculata, denticulata, limbus denticulatus PP. — szerb-horv.-szlov. cipka reticulum, Matz. — A
fölsorolt déli szláv nyelveken kivűl előfordul még a tótban is,
ugyancsak cipka alakban. A csipke szó a magyarban a csíp igéhez
csatlakozik, a melytől úgy alakúit mint csúsz-tói csuszka. PP. tanusága szerint is eredetileg azt a ruhaszegélyzetet jelentette, mely
becsipkedések, denticulatiók által volt diszítve. A csipké-nek ezen
«bevágás, bemetszés, becsipés» jelentése legjobban fönmaradt ezen
kifejezésben: megcsipkézi a fát = crenis incidit PP. (szintígy MolA.-nél csipkézet «crena»).
12. csobarvy,
csobálb lagena, urceus — szerb cobanja
vasculum aquaticum, Matz., Stef. — A magy. csobány a szlávságból
került, az ószlovénben cbawh, cvawb, a cseh-tótban cbán, a szlovén
ban cbán, zbán alakban fordul elő, sőt megvan magában a szerb
ben is az eredeti alak: dőban, de «wanne, kufe» jelentéssel. A
szerb cobanja-xsb nézve a magyarból való kölcsönvételt mutatja
a végső a, a jésült nj és a c és b közé szúrt magánhangzó.
13. farag
— szerb varagovati scabere pellem, abfleischen
Matz.; horv. varagovati id., Fii.
15. farlc —• szerb varka cauda piscis, és tréfásan podex is,
Matz., Stef.
16. fáklya
— horv. bakija fackel, Fii. — Az / rende
sen v-re szokott a . szláv nyelvekben változni, de b-ve változása
sem ritka.
17. fáklyás,
fáklyavivő — horv. bakijai fackeltráger, FiL
18. fenyő
— szerb venja juniperus, Matz., beeren vom
wachholder zum ráuchern, Stef. Mind a kettő megjegyzése szerint
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csak a magyarországi szerbek ismerik a venja szót. A magyar ő a
déli szlávságban többféle átváltozáson megy keresztül. A venja-hoz
hasonlóan a-ra változott még a kenjaca±zkenőcs szóban is.
19. garaboiiczids
— szerb grabancijás Stef., grabanciasdjak mágus, incantator, veneficus Matz.; horv. grabancias-djak
id., Matz. Szarvas egy czikkében kifejti a garabonczia, garaboncziás
eredetét és az olasz gramanzia elváltozott alakjának tartja (Ny.
VI, 97.). Ugyanott a magyar szónak még jobban megfelelő garaboneijas alakot is említ a szerb-horvátból. A kezemben levő szótárak
ban azomban csak a kettős mássalhangzón kezdődő szó van meg.
20. gulya.
PP. csak ezen jelentésót ismeri: ceva, vacca.
Kresznerics Bél után közli «grex vaccarum, armentum campestre»
jelentését; de még Szabó D. is így magyarázza a gulyát «tehón, v.
tehéncsorda» — horv. gulja viehheerde, Fii. —'A magyar gulya
eredete ismeretlen, a horv. szó azomban a mi nyelvünkből van
kölcsönözve. Erre vall, hogy az összes déli szláv nyelvek közül
csupán a horvátban találjuk és hogy a csakis később kifejlődött
«viehherde» jelentésben fordul elő.
21. iccze — szerb ica dimidium mensurse liquidorum, Matz.
Csak a magyarországi szerbeknél van használatban ; horv. ica eine
halbe, Fii. — Az iccze a magyarban idegen, még pedig német ere
detű szó. Teljesebb alakja icczel (iccélés üveg), melyet, de csak mint
s képzős melléknevet, Dunán túl, különösen Veszprém megyében
általánosan használnak.
22. keszeg — szerb kesega, dimin. kesezica cyprinus alburnus,
Matz., eine art fisch, Stef. — A keszeg szó származása ismeretlen;
egyelőre azomban nincs okunk föltenni, hogy nem tartozik eredeti
szókincsünkhöz. A szerbben minden esetre idegen. Erre vall a ke
szókezdet, a mire Matz. megjegyzi, hogy «vűbec dluzno vsecka
srb. slova, pocmající s ke, povazovati za ci'zí = általában minden
fce-vel kezdődő szerb szót idegennek kell tartania (201. 1.)
23. hoezka
— szlov. kocka würfel, tessera, talus; szerb
kocka id.; horv. kocka id. — A m. koczká a szláv kostka-nak mása,
mely csontocskát és würfel-t is jelent. A horvátban a magyarból
kölcsönvett csakis würfel jelentésű kocka mellett megvan még a
kostka is, melyén mind a két jelentés fönmaradt. Matz., a ki szin
tén magyarból való kölcsönzésnek tartja, megjegyzi: «úgy látszik,
29*
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hogy a szláv kostkti a magyarban változott koczká-vá és ezen rom
lott alak ment át a déli szláv nyelvbe is.» (207. 1.)
• 24. lármás
— horv. lármái lármmacher, schreier, Fii.
25. lotyó scortum, meretrix — szerb loia mulier immunda
et dissoluta, meretrix Matz. (megjegyzi, hogy csak a magyarországi
szerbek használják); loia, lot'ka eine liederliche weibsperson Stef.
— Zoíí/ó-nak valószínűleg egy lotya alakja is él (v. ö. szülő, szüle
stb.) és ez utóbbit vehették kölcsön a szerbek, a hol Matz. állítása
szerint is mindenesetre idegen.
26. marohvas
canthus — szerb morokvasa munimentum
axis, Matz.
27. mázsa
— szerb máid pondus centenárium Matz., Stef.
— Matz. megjegyzi, hogycsaka magyarországi szerbeknél fordul elő
és a magyar mázsa kölcsönvételének tartja. Miklosich se vette föl
«Die slavischen elemente im magyarischen» müvébe, ámbár a hor
vátban is előfordul ugyancsak máza alakban (Fii.).
28. pisztráng
— horv. pistránga forelle, Fii. — A magy.
pisztráng a szláv nyelvekből került hozzánk és egy feltehető ó-szlov.
pbstrajgi. alaknak mása, mely a lengyelben meg is van még
pstrq,g alakban. A déli szláv nyelvekben az ószláv szónak megfele
lője szintén megvan, t. i. a pástruga, mely a horvátban «hauchforelle»-t, a szerbben «ein donaufisch»-et jelent. Mellékalakjai
azonkivűl e szónak a horvátban : pastrina salmforelle, pastva
forelle, salmforelle, a szerbben pastrma forelle (Stef.), pástrva
id. (Miki.).
30. puszta
— horv. pusta die puszta, wüste, Fii. — A ma
gyar puszta szót eredetileg csak mint melléknevet vette át a szláv ságtól; a horv. pusta tehát visszakölcsönözés.
31. regula
— szerb regula regei, Stef. — Csak Magyar
országban (a Szerémségben, Bácskában és Bánátban) használják
ós ez bizonyítja leginkább, hogy a latin regula magyar réven került
a szerbekhez. Bizonyítja ezt még a következő szó is :
32. regulás
(katona) — szerb regulás liniensoldat, Stef.;
horv. regulás, id.
33. saragiga,
saroglya
schragen — szerb éaraglje (töb
bes alak) clathri, Matz. Csak a Szerémségben használatos. — A
magyarban is idegen eredetű, a német dialecticus schragel-nak
változata.
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34. sulyok
schlágel, klopfholz, waschbláuel •— szerb suták
segmentum caudicis, block Stef.; horv. suljak block, klotz. — A
sulyok ugor eredetű, Budenz : MUgSz. 356. 1.
35. szerszám,
(ló-sz.) — szerb sersdn pferdegeschirr, Stef.
;— A nyilván összetett magy. szer-szám szót a szerb csak korláto
zott jelentéssel használja.
36. véka- — szerb vika ein getreidemass in der Bácska,
Stef., Matz.; horv. vika id., Matz. — Az é-nek i-re változása, vala
mint a korlátozott jelentés, a csak egyes, a magyarokkal sűrűbben
érintkező vidékeken való előfordulását nem is tekintve, mind a
magyarból való kölcsönzésre vallanak.
Van azon kivűl több szó, mely teljesen egyezik a magyar
ral, de minthogy sem a szlávságban, sem a magyarban etymonjuk nincs, nem igen lehet, egyéb okok hiányában, eldönteni,
melyik fél kölcsönözte a másiktól. Matzenauer idézett munkájá
ban több szláv szót mond magyar eredetűnek, mint a mennyit
egy kis kritikával annak el lehet fogadni. A következőkben Matz.
összeállításai közül csak azokat sorolom majd föl, melyekről némi
valószinűséggel föltehető, hogy a magyarból való kölcsönvételek.
Ilyenek :
37. csiger, csiger,
melynek valahol csingér, csinger vál
tozatát, illetőleg eredetibb alakját is találtnm, de most nem emlék
szem, hol. — szerb cinger lóra. Matz. megjegyzése szerint csak a
magyarországi szerbek használják ; horv. cinger trasterwein Fii.,
cigir treberaufguss Fii.
38. galiba
perversus, ganeo, M. A., PP. Csak később lép
föl molestia, afflictio, taedium, importunitas jelentése Sz. D.-nál.—
A szláv nyelvekben csak ez utóbbi jelentésben fordul elő, a mi a
kölcsönvételt nagyon valószínűvé teszi: szerb galiba, galidba mo
lestia, Matz., Stef. Mind a kettő megjegyzi, hogy csak Magyaror
szágban használatos ; horv. galiba, galidba ungelegenheit, Fii. —
A magyarban nem elemezhető szó.
39. gwga «döghalál esetén támadó kelevény» Sz. D. — szerb
guka auswuchs am leibe, gibbus Matz., Stef.; horv. gűka beule,
gükav skrophulös, Fii. -— Az összeállítás ellen leginkább a g: k
változás szól, bár ez a szláv nyelvekben, igaz hogy inkább az éjszakiakban, éppen nem ritka.
40. kila mensura frumenti •— bolg. kilo mensura quaedam
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frumenti Matz., szerb kila ein getreidemass, Stef.— Matz. az új
görög wlkc, sextarius és a magy. kila szóval veti egybe, de hangtani
szempontból csak ez utóbbi jöhet tekintetbe.
41. lepény
laganuni, artolaganus, tracta panis, M. A. —
szlov. lepen kuchen, Mik].; szerb lepina, lepinja eine art brod,
Miki., Matz. — Ha meg is engedjük, hogy a szlovén lepen-t mi vet
tük kölcsön, viszont a szerb lepinja, lepina hangalaki változásai,
a vég a és az á-nek megfelelő i, olyanok, hogy e szónak magyarból
való kölcsönzését nagyon valószinűnek tüntetik föl.
42. padlCGZ (hal) nasenfisch, S. I. — szerb patuca cyprinus
nasus, Matz. — A m. szó a szlávságból került hozzánk, még pedig
alkalmasint a tótból, a hol podustva, podusta az alakja. Megvan e
sző a csehben és oroszban is. A szerbben visszakölcsönzés.
43. piacz
— szerb pijaca marktplatz; csak a magyaror
szági szerbek ismerik, Stef., Matz.; horv. piac platz, marktplatz,
Fii. — A magyarba az olaszból került.
44 szem
— szlov. osemci (többes alak) cilia, szempilla,
szemöldök, Matz. — A szlovén szó lehet az o praefixumnak a m.
szem szlávos diminutiv (ec) képzős alakjával való összetétel és tu
lajdonképen azt jelenti : «a szem fölöttit).
A következőkben egy pár olyan kétesnek tartható kölcsönvételt sorolok föl, melyek Matzenauernál nem fordulnak elő.
Ilyenek:
46. hiifhczut
— szerb vuncut hundsfott.— A szerb szónak
v nélküli alakja oda mutat, hogy nem közvetetlentil a németből,
hanem magy. közvetítéssel jutott a szerbbe.
47. kalpag
— szerb kalpak mütze (wie die pelzmütze der
Ungarn) Stef.; horv. kalpak pelzmütze. Fii. — A magyarba a tö
rökből került. A szerb-horvátba is valószínűleg onnan jutott, Stef.
magyarázata azomban azt a föltevést is megengedi, hogy a ma
gyarból való kölcsönvétel.
48. regement regiment — szerb regementa id. — A magyarból
való kölcsönzés mellett első sorban az szól, hogy a legtöbb katonai
műkifejezés innét került a déli szláv nyelvekbe, azután pedig
a szerb szónak a szóvégzője. Csak másodrendű bizonyíték a regimewí-nek magy. regement alakja, mert ezt a ném. köznéptől is hal
lani így ejteni.
50. sőt — szerb iát ja, wenn, Stef. — Csak a magyarországi
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szerbek ismerik. Eendesen da ako-t használják helyette. A m. ö-nek
a szerbben megfelelhet a (v. ö. kenőcs : sz. kenaca; fenyő: sz. véna)
és ha a két kötőszó jelentése is összevágna, éppen nem haboznánk
magyar kölcsönvétemek tartani. A két kötőszó jelentése azonban
eltérő, mert a szerb sát föltétes mondatokban használatos.
Munkácsi egyes összeállításainak teljesebbé tételére szolgál
janak még a következők: Stef. szótára a magy. áldomás-nak csak
uldumdsce, a forint-nak csak vorinta, a kettős-nek csak keteus meg
felelőjét ismeri. A m. marha szóra M. nem idéz a szerbből meg
felelőt, pedig van. Stef.-nál márva-i találunk pecudes, pecus jelen
téssel. Matz. a magy. lugas másául a szerbben a lugoska mellett
logoska [alakot is említ és megjegyzi, hogy mind a kettő csak a
Bácskában és Baranyában használatos. A m. koldus Matz. szerint
a szlovénban is megvan és kodéi az alakja, mely bizonyosan a
Dunántúli kódis-n&k az átvétele.
A rövidítések magyarázata: Matz. = Matzenauer, Ant.: Cizí
slova ve slovanskych recech. v Briie, 1870. — FiL = Ivan Filipovié: Schul- und Beise-taschenwörterbuch der kroatischen und deutschen Sprache, Agram, 1878. — Stef. = Lupi Stephani F.Lexicon
serbico-germanico-latinum (CpncKH pjeTiHHK, HcmiKOBaH H>eMaiiKHM H jiaTMHCKHM puje^iMa) Viennae, 1818. — PP.;== Franciscus
Páriz Pápai: Dictionarium latino-hungaricum, Tyrnavise, 1763. —
MA. = Albertus Molnár: Dictionarium hungarico-latinum (PPápai
kiadása), Leutschovise, 1708. — Sz. D. = B. Szabó Dávid: Kis
ded szótár (2. kiad.) Kassán, 1792. — MtfcZ. = Franz Miklosich:
Die slavischen elemente im Magyarischen, Wien, 1 8 7 1 . — S . X.=
Sándor István: Toldalék a magyar-deák szókönyvhez, Bécs 1808,
— Ny. = Magyar Nyelvőr. — horv. = horvát, szlov. = szlovén.
HALÁSZ IGNÁCZ.

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA.
25. §. Denominalis igeképzés:
az «azzá-válás» és «azzá-tevés» különféle kifejezése.

II, «Azzá-tevés».
Az «azzá-tevést» jelentő denominalis igeképzésben általában
a causativ-képző a tüzetes exponens, a mely vagy közvetlenül az
igeszerü alapnévszóhoz járul (24. §.) vagy előző «azzá-válás»-fóle
képzéshez csatlakozik. Néha azomban egyes «azt- v. azzal-tevés»féle képzésen is merül föl az «azzá-tevés» jelentése, a melyre az
«azzal-valóvá-tevés»-féle értelem könnyen átvihet (pl. a magyar
ban tarka «bunt» mellett tarkít- «bunt machen»; de tarkáz- is
«bunt machen», tkp. «mit bunt[werk] ausstatten», úgy mint színezfárben, aranyoz- vergolden, stb.).
A) «Azt- v. azzal -tevés»-féle denom. képzés használata :
Finn: -da (21. §.), pl. finnS. kuivaa- e h. kuivada- siccare,.
tasaa- planare (tasa) \ -i, -ita, -istCL (22. §.), pl. suori- és suoritta- rectum reddere, corrigere (suora), tasoitta- aequare, complanare (tasa); vahvista- firmare (vahva), vddristd- incurvare
(vadra).

Lapp: <i, <ate, ete, ote, <aste, este, -oste (22. §),
pl. lpF. cilggi- aufkláren, ins reine bringen (cielgga, cielgas klar,
hell), IpS. cdlge-, cálgeste- id. (v. ö. finn selittá- e h. selgittá-: selked
e h . selgedá) \ gallete- kallete-; basote-, passote-; oddoste-, oddeste,
oődaste- (fent 134. 1.).
Vogul-osztják: <it, It, at (22. §.): vog. munmit- [heiss.
machen], refl. munmitau- schwitzen: námprit- kleinmachen; oszt.
jilbit-, jilbat- erneuern || oszt. <ilt, alt: jimalt- gut machen, heilen; nulmilt- verwunden.
Zürjén-votják: zürj. <öd, ed (illetőleg P. <Öt, et), votj.
<at (<it);
1. 22. §.; rendes használatú képző, az intransitiv
(«azzá-válástw jelentő) <al ellenében: pl. zürj. södöd-, södötschwarz machen (sód), görd'ód- rot machen, rőten (górd: gördal-
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rot werden); buröd- versöhnen (gut machen: bur; burai- gut r
freundlich sein); kuéed- láng machen, verlángern (hm);
pasködbreiter machen, ausbreiten (paskid breit, weit: paskal- breit wer
den, sich ausbreiten); pösed- erhitzen (pöé heiss: pöéal- heiss w.) ;
döéed- anpassen, zurecht machen (löéid passend, tauglich: lösalpassen, sich schicken); stb. — votj. kuéat- verlángern (zürj. kuéed-);
pöéat- erhitzen (pöé: pösal- heiss werden); paékit-, paékat- verbreiten (paskit) ; tupat- zurecht machen, anpassen (tupit passend,
angemessen: íu^aZ-passen,sich schicken); lapkát- niedrig machen
(lapek: lapkai- niedrig sein; zürj. lapköd- :• lapkid, lapkai-) ; ürö
mit- befreunden (urom freund). — Nagy ritkán találkozik <.al, -jalképzős ige, azzá-tevés-féle jelentéssel: zürj. lokál- bös machen,
árgern (lok bös; zorn); római- bűnt machen, fárben (röm schöne
farbe) | votj. vozitjal- beschamen (vozit schimpnich; schani,
schande); éökitjal- beschweren (éökit schwer; last).
B) Causativ képzés használata.
a) Közvetetlenűl az igeszerű alapnévszóhoz járuló, eredetileg
causativ értékű -t képzővel való «azzá-tevés»-féle igéket találunk
(1. 23.§.) a következő ugor nyelvekben: zürj én-votj ák (pl. kizer-tflüssig machen, virös-t- blutig machen); finn (pl. mautta- [müta-]
verándern, kirkas-ta- klar machen, verkláren); lapp (pl. almos-teoffenbaren); vogul-osztják (pl. vog. uksem-t- verunreinigen, oszt,
sistamt- reinigen); cseremisz (pl. joksar-t- rot machen).
b) Causativ értékű képzőbokorral alakúit «azzá-tevés»-igék :
Magyar <ít (<ét, illetőleg <ojt, ejt), fent 16. §.; előrésze a
frequ. -j (fent 199.1.) levén, az egész <íí-vel való denominalis kép
zés eredete úgy is érthető, hogy az inchoativ értékkel vett alap
képzővel -j «azzá-válás» ige keletkezett volt (fent I, B.), s ehhez a
caus. -t járult; — az <ít rendes használatú képző, «azzá-válást»
jelentő <úl és <oíZ-val szemben; példák: gazdagé- (Rég. *gazdágét, gazdagojt-) reich machen, bereichern (gazdag reich : gazdagod-,,
gazdagul- reich werden) j igazít- rectificare, justificare, dirigere
(igaz: igazid-, igázod-) | üdvözít-, üdeözejt- salvare, salvum facere
(üdvöz: üdvözül-) \ fehérít- weiss machen (fehér), nagyobbít- vergrössern (nagyobb), tisztít- reinigen (tiszta), gyengít- schwáchen
(gyenge) j stb. — Megjegyzendő: sántít- «claudum facere» ós
»claudicare» (= sántái-; sánta: sántfd- lahm werden); továbbá:
közelít «náhern» és «nahe kommen (ernahen)» ; hasonlít- «verglei-
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chen» és «gleichen (álmlich sein)»; tágít- «weiter machen, lockernw
és «nachgeben». — A mordvinban is találunk egykét ilyen igét a
megfelelő -ft, -vt képzővel: mordM. Uipfte- weich machen, erweichen (lápá weich) | E. valdovto- erleuchten, erhellen (valdo hell) | M.
noskafti- stumpf machen (noska) | M. sumbraft- grüssen (sumbra
gesund) | E. tustovto- verdicken (tusto dick, geronnen); — a csere
miszben -fcí-vel: cserS. erikt-, M. irekt-, irikt- reinigen (ere, ire rein).
c) Az «azzá-válás» képzéséhez csatlakozó causativ-képzéssel:
Mordvin: -m-d (e h. -m-t) és -pt (e h. -m-t, 16. §., fent
241. 1.), az-»i képzős (23,f.) «azzá-válás» ige mellett; pl. mordM.
samdi-, E. camdo- leér machen (sami-, cavmo- leér werden: sava,
cavo leér) || M. aksipt- weiss machen (aksimi-: aksa) \ vidept-, vidipt- grade machen (videme-: vidd) \ valdipt- hell machen, erhel
len (valdim-: valda) stb.
-Igaft,
-gcvft, -kaft (E. -Igavt, -gavt, -kavt) az -Igád,
-gad, -kad-íéle «azzá-válás»-képzés (fent I, B.) mellett causativ
alak (v. ö. fent 241. tonad-: caus. tonaft-, tonavt-), pl. mordM.
tustilgaft- (Reg. tustilgift-J, E. tustolgavt- dick machen, verdicken
(tustilgad-, tustolgad-: tusta, tusto) \ pililgaft-, E. piielgavt- grün
machen, grün fárben || sokirgaft-, E. sokorgavt- blind machen,
blenden (sokirgad-: sokir, sókor) \ E. pelaskavt- toll machen (peXaskad-: pel'as) | stb.
Cseremisz: -md (<cemd) és -ngd (<angd) az -m (23. §.)
és -ng (<ang fent I, B) «azzé-válás» -képzés mellett: pl. cserS. M.
osemd- weiss machen (osem- w. werden: oso, osa) \ pengedemd-, M.
pingedemd- fest machen (pengedem-: pengédé) \ puremd- besser
machen, paremd- sanare (puro) \ kuzemd- verlángern (ku&em-: ku£o
láng) | stb. || cserS. olangd- bűnt machen (olang-: bűnt werden:
ola) | kumdangd- breit machen (kumdang-: kumda) | vürangd- blutig machen, cruentare (vürang- : vür) \ stb.
Zürjén-votják: zürj. -wiöd (P. -möt), votj. -mit az -m
«azzá-válás»-képzés mellett; de sok -m-es ige mellett csak egy
szerű -í-vel alakúi az «azzá-tevés»-ige (24. §.); s a votjákban a
-mit alak általában kevésbé használatos mintsem a zürj. -mód;
példák : zürj. kosmöd-, kosmöt- trocken machen, szárítani (és kost= votj. kuast- ; kosmi- trocken werden: kos) | mzm.'ód- stumpf ma
chen (nizmi-: niz) \ burmöd- gut m. ( burmi-: bur) \ gonmöd- heil
m., heilen (gonmi-: ion) \ göl'möd- arm m. (göl) \ izmod- verstei-
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nern (izmi-: iz stein) | kusmöd- nackt m. (kusmi-: kus) j rocmödrussisch m., russiíiciren (rocmi-: roc) \ sódm'ód- schwárzen, trüben
(sódmi-: söd) | stb. — votj. uzirmit- reich machen, bereichern
{== z. ozirmöd-,- uzirmi-: uzir) | tirmit- voll machen, füllen (z. tirmöd-; tirmi-: tir) j sökitomit- beschweren (sokitomi-: sökit) j burmit- heilen, sanare (burmi- genesen: bar gut).
Vogul-osztják: az -m-ié\e «azzá-válás» -képzés mellett -TYlt
(illetőleg oszt. <camt), meg az -It causativ képzőbokorral (fent
80. 1.) -wielt, -miit. Példák: a) vogB. vaiimt- erreichen (ernahen, etwas nahe bringen, v. ö. magy. közelít- «náhern» és «nahe
kommen»; vat'im- sich náhern: vat'i kurz, nahe) | lostimt- weiter
machen (loz"it weit, geráumig) | vogK. l'utemt- besudeln, beschimpfen (schlecht, garstig machen: l'ul!) (Ahl. lülimt-:
liil)\K.janemi(Ahl. jdnimt-) wachsen-machen, aufziehen (janim-: jani gross); —
osztB. vanamt- náhern (meg: nahe kommen; vanam-: van kurz,
nahe) | tunimt- grade machen, g. richten, cnpHMHTb (tun grade) J
takamt- fest machen, (takarna-: tak) \ kenamt- erleichtern (ken,
kena leicht) | leptamt- weich machen, erweichen (lepit, lebit weich) |
éimlamt- vermindern (simlamma- : simil wenig) | liramt- kund tun,
offenbaren (Uram-: lir bekannt) | ajamt- verkleinern (aj klein).
b) vogB. úarmelt- kahl machen (narm-: nar) \ pusmelt- gesund m. (pusm-: pus) \ takmelt- fest, stark machen (takm-: tak) \
mosmelt- krank machen (mos krankheit) | jdnmelt- wachsenlassen, auferziehen (janim-: jani gross) | ndsmelt- stumpf machen
(ndsm-: nds) • — osztB. enmilt- (Irt. enmett-) wachsen lassen, érziehen (enim-, enmi-; v. ö. Irt. ana dick, vog. jani: jdnmelt-) \
nesmilt- stumpf machen (és nesmat-: nes) \ mosmilt- (Ahl. mosmalt«)
beschádigen, verstümmeln (mosim-: mos gebrechen, krankheit).—
J e g y z e t . Eléfordúl a közbeeső -mel, -mii képzés is (az -ií-nek
előrészével): vogB. lo&itiml- weiter werden (loSit) \ vogK. pusmel-:
refl. pusmelayt- salvari, heil erhalten bleiben : caus. pusmelapt- hei
len, sanare (Máté 8, 7. pusmel- «sanare» jelentéssel, hibának lát
szik e h. pusmelt-) | savmel-: Máté 12, 13. savmelayt- (Ahl. saumelcc/t-) adaugeri (savm-, saum-: sav viel) | osztB. enim- és enmili«gross werden, wachsen».
Finn: -Jlt (illetőleg -nd, fent 243.1.) az -n (-ne) «azzá-válás»képzés mellett (<enta, enda : <.ene) ; pl. finnS. suurenta-, E. sürenda- vergrössern (suurene- grösser werden: símre gross) J vd-
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hentd- vermindern (váhene-: vdhd klein, wenig) | paranta-, Eparandá-, K. parenda- besser machen, heilen (parane-: pára,
comp. parempa melior) J pimentá-, Vp. pimenda- verfinstern (pimene-: pimed, pimed-a finster) | alenta-, K. alenda- niedriger machen,
herabsetzen (alene-: ala) \ ylentd-, K. iilendd- erhöhen, erheben
(ylene-: yle) \ oijenta-, K. ojenda-, E. eienda- grade machen, ausstrecken (oikene-, eigene : oikea, oige) | stb.— J e g y z e t . Némely
esetben a finnS. -tta is látszik -nta helyett valónak: kuivetta- és
kuiventa-, E. kuiveta- arefacere (kuiva) | kylmettd- és kylmenttikalt machen (kylmd).
<.uta, meg -twtu, -dwta
az <w meg -tu, -du «azzáválás»-képzés mellett (fent I, C); pl. finnS. hukutta- perdere,
interficefe (hukku- : hukka) \ tylsyttd- stumpf machen (tylsy- :
tylsd) | lepyttd- (E. lepita-) besánftigen (leppy-: lepped) || laihduttalaihutta- mager machen, entkráften (laihtu-: laiha) \ köyhdyttdarm machen (köyhty-: köyhd) \ miellyttd- wohlgeneigt machen
(mielty-: miele) \ rikastutta- reich machen, bereichern (rikastu-;
rikas,- rikasta- «reich machen» jelentéssel Lönnröt szerint nem
használatos).
,
A finn Vp.-ben az -n-su-íé\e «azzá- válás i -féle igék (fent 96.1.)
causativnma -n-seita, pl. sogensu- blind werden (S. sokene-) : sogenHoita- blind machen | kuivensoita- dörren (kuivensu-, S* kuivene-)
stb. (V. ö. hasonló caus. alakokat a finnVp.-ben: ndlgistoita- aushungern: ndlgistu- hungrig werden | vilustoita- abkühlen : vilustukühl werden, sich verkühlen).
Lapp: a) az -m-fé\e «azzá-válás »> -képzés causativuma
-mutbe;
pl. basstalmatte- scharf machen (basstalme-, meg: basstelmuvva- sch. werden: basstel) \ garasmatte- hart machen (garasme-: garas) | nanosmatte- stark machen, verstárken (nanosme-:
nanos) — b) az -w-féle képzés causativuma, a finn -nt (-nd)-nek
megfelelőleg: lpF. -d, IpS. -t, lásd fent 295. 1.; pl. lpF. buöredeverbessern (buorrane- besser werden : buörre ; v. ö. finn paranda- ;
parane-: pára) = IpS. puorete- (puorane-: puore) \ S. paijete-, F.
bajede- extollere (paijane-, bagjane- surgere, ascendere: paije,
bagja supernus).
Az <.ote, ude-Yégü igékhez (316. 1.) tartozó causativum
<LOtdtte (odatte), udatte:
pl. lappS. velkotatte- (velkodatte-),
F. vilgudatte- album reddere, dealbare (velkote-, vilgude-) \ cappo-
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tatte-, F. cappodatte- schwarz machen, schwárzen; — az <o-félék
mellett van <ode, ote, pl. lossode-, S. lossote- schwerer machen,
beschweren (losso-).
A reflexív végképzővel való -duvva és -tuvva denom. képzés
(159. 1.) mellett az «azzá-tevés»-képzés -dwtte,
-tutte ; pl.lpF.
buoyodutte- schwárig machen, geschwüre verursachen (buoyodavva-:
buoyo) | gievatutte- russig machen, mit russ beschmutzen (gievatuvva-) \jecatutte-, S. ácatutte- verándern (jacatuvva-: ácatove-).
26. §. Denominalis igeképzés: lappangó igésítés.
A fentebbiekben már többször találkoztunk azzal a jelenség
gel, hogy a valódi közvetetlen denominalis igeképzés az illető
nyelv hangalaki fejlődése közben változván és hangálladékában
gyengülvén, végre el is enyészett (lappangásba jutott) s hogy e
miatt egyrészt a névszó mellett ennek tőjével lényegesen azonegynek (vagyis képzőtelennek) mutatkozó, noha értelmére nézve szár
mazéknak (denominalisnak) beváló ige merült föl; — másrészt
meg történetesen hozzájárult deverbalis végképzők, többnyire saját
eredeti értékükből is vesztve, egyszersmind az igésítés functióját
is vállalták el, vagyis eredeti értékűkhez képest módosult egyenes
denominalis képzőknek mutatkoznak. E jelenséggel azomban külső
leg egybevág, sőt sok esetben tőle biztosan meg sem külömböztethető az a másik jelenség, hogy a névszó, értelme szerint «igeszerű»
levén, ugyancsak egyenesen igéül is szerepelhet vagy, a mi még
gyakrabban tapasztalható, alkalmas deverbalis képzőket fogad el
(lásd az «azzá-válás és -tevés» kifejezését a 25. §.-ban I, A. B.
C, b . ; II, B.).
a) Névszóval egyező denom. igét találtunk, a -d vagy -j képző
teljes lappangásával ezen ugor nyelvekben: lapp, pl. lpF. corbma-,
giella-, S. kidle-, sdrva-, S. sebre- | IpS. monne-, naule-, colé- (fent
282. 293.1.) || cseremisz, pl. ku£-, mur-, lum-,pec-, sor- (fent 297.1.);
ilyen még: cserS. südür-, M. sidir- spinnen (südür spindel; v. ö.
mord. kstirde- és kistir) || vog.-oszt., pl. vog. eri-,
lili-,jorr-,mqjt-,
oszt. mons- (fent 298.1.) || ztirj.-votj., pl. t'ól-, cbt- (votj. cut-), sim-,
cin-, mojd- (votj. madr-) fent 300. 1. || magy. hügy-, szar-, fos-, ágy(fent 304. 1.). — Sok példa van erre még a finn nyelv E. dialectusában, a mely ugyanis az <.ada, oda stb. végű -d képzésből a
finnS.-ben keletkező <.aa, oo stb. szóközépi hosszú vocalist már
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elrövidítette s így az eredetileg -d képzős denom. igét az a, o (u)
végű névszótővel egyenlővé tette, pl. fmnE. luba- versprechen, erlauben (luba erlaubniss; S. lupaa- e b. lubada-: lupa) \ tazaebnen (taza; p. tasaa-) \ rasva- befetten (rasv, tő rasva ; S. rasvaa-) | himu- begebren (himu. begierde; S. himoa-, himoo-: himo) (
janu- dursten (janu durst; S. janoo-) \ nalja-, nali- scberzen (nali,
tŐ nalja scherz; S. naljaa-: nalja) | halba- gering schátzen (halb,
tő halba gering) | kedra- spinnen (kedr, tő kedra spindel; S. kehrdd-) | stb. — Az < i denom. igetővég meg néha a finnE.-ben
<e-re változott (fent 290. 1. poege-, mune-, suge-) : E. une- tráumen (uni, tő une schlaf, traum; v. ö. unista- tráumen; S. uni-)
kuze- és kuzi- barnen (kuzi, tő kuze h a m ; S.-ben is kuse-: kuse).
— Végre amúgyis egybeesik <i-féle denom. ige az esetleg szintén
-j-végű névszótővel: finnS. leikki- (és leikitse-) spielen (leikki
spiel) | sddli- bedauern (sdáli mitleid) [ risti- (és ristitse-) taufen
(risti taufe, kreuz) | aisti- wahrnehmen, begreifen (aisti sinn, intellectus).
b) A közvetetlen igésítő képzőnek teljes lappangásával denominalis functióval szereplő deverbalis igeképzők: zürj.-votj.
<al, fent 285. 1. (frequ. értékű: 201.1.) || lapp -se, -he (<.ase, ahe
= finn itse) fent 294.1. (frequ. értékű: 191.1.) | -te, -ste (<.ate, ete,
<aste, este) ib. (mom. értékű: 11. 14. §§.) \-de, -te (e h. -nde; pl.
buörede-) 295. (caus. ért.) || magy. -z (<oz, ez), fent 302.1. (frequ.
értékű: 6. §.). — Ugyanily fölfogás alá esnek még a következők:
-sb, mom. (intensiv) értékű 14. §.; a finnben -sta, mely
amúgy is az <ista denom. igeképzés utórésze, eléfordúl a-végű
névszótők mellett úgy is, hogy e tővocalis nem változik o-vá vagy
i-vé, még pedig «azt v. azzal-tevés»-féle igékben, a melyeknek
nem igeszerű az alapszavuk: pl. kala «piscis» mellett: finnS.
kalasta- «piscari» (nem kalosta- v. kalusta- e h. kaloista-). Tekintve
hogy némely ilyen ige mellett még a -d-vel való képzés vagyis
<Lada helyett való <aa-féle ige is fordul elé, látni való hogy csak
ezen alapképzéshez járult a mom. (intensiv) -sta, s ezzel <.asta
e h. <:ad-sta- épen úgy alakúit mintpelkdá- e h. pelgadd- «timere»től-síM-val: peljdsty- (vagyis hogy <aa [ada] mellett az <asta
ugyanaz a mi < i mellett <:ista). Egyéb példák: metsdstd- jagen,
auf die jagd gehen (metsdd- id.; metsd wald) | linnusta- aucupari,
madarászni (lintu avis) | pohjasta- és pohjaa- fundum attingere
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(pohja fundus) j nenasta- és nenáci- an der nase ziehen (n. venettá
naviculae proram littori attrahere) | rahasta- geld machen (g. erwerben: raha) j somasta- és somaa- aptare (soma aptus) | ehdastainterlunium páti (kuu ehdastaa interlunium est: ehta) \ kummasta(fr. kiimmastele-) és kummaa- mirari (kumma res mira).
-I, frequentativ értékű, 4. §.; a finn-ben (finnS. E.) az <aa
és <?', o-féle denom. igének -l (<zele) képzős, <aele [aile], <.ieler
oile végű frequentativuma néha ugyancsak csupa <zele-vé rövidül,
úgy hogy az alapnévszó mellett -le látszik igósítőnek, noha az ige
jelentésben a frequ. érték is érezhető: pl. harjaele-, harjaile- és
harjele- bürsten (harjaa- id.: harja bürste) | kuokkele-, fr. kuokkimit der hacke arbeiten, kapálni (kuokka hacke, kapa) | sanele- és
sanoile-, fr. sano- sagen (sana wort); E. sonele- worte wechseln,
zanken (sena) j riitele-, E. rldle-, K. ridele- streiten (riita, rida
streit) | E. kauple- handeln, handel treiben, unterhandeln (kaup,
tő kaupa handel, kauf; v. ö. S. kauppaile-, fr. kauppaa-: kauppa) \
E. laiskle- fául sein, faulenzen (fr. laiska- : laisk, tő laiska fául).—
Szintilyennek látszik a cserS. jükstül- «sich badenw [sich abkühlen] jükstö «kalt» mellett (v. ö. mordM. ásele-, jásele-, E. eksele«sich baden» : ásd, ekse kühl). — V. ö. még a mordvin denom.
-l-gad képzőbokorbeli -l-t, meg ugyanezt magára használva a
sta-l- m a-iélekben (fent 314.1.).
-kod, -Jcöd magyar képző, mely egészben frequentativ
értékű, 13. §.; részint reflexiv jellemmel (fent 263. 1.); — a) ige
szerű névszó mellett (mely jobbadán s z e ' m é l y n e k tisztére, fog
lalkozására vagy pedig testi s erkölcsi tulajdonságaira vonatkozik)
jelent a -kod-val képzett denom. ige «azúl-levést», azaz «annak
tisztében működést, az-képen eljárást», igen ritkán «azzá-válást»
is; pl. királykod- könig sein, als könig herrschen, regnare (király) \
emberkéd- als mann handeln, sich tapfer haltén (ember) \ szakács
kod- koch sein, coqui munere fungi, coquinare (szakács) \ nyájas
kod- sich freundlich zeigen, freundlich tun (nyájas) \fösvénykéd•geizen (fösvény geizig) | torkoskod- gefrássig sein, schwelgen (tor
kos) | bátorkod- mutig sein; mut fassen, sich unterfangen, sich die
freiheit nehmen z u . . . (bátor) \ hirtelenkéd- voreilig handeln, sich
übereilen (hirtelen rasch, schleunig) | okoskod- klügeln, klug reden r
ratiocinari (okos verstándig, klug) | szegénykéd- : el-sz. verarmen
(szegény arm), stb. stb. || -kod helyett -koz képzővel: barátkoz- sich.
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befreunden (barát-) ; — b) ritkábban fordul elé -kod (vagy -köz)*
féle denom. ige «azt- v. azzal-tevés» jelentéssel; pl. törvénykéd-,
törvénykéz- litigare, processiren (törvény gesetz, gericht) | tanács
kod-, tanácskoz- sich beraten, beratschlagen (tanács rat) | fegyver*
kéz- sich bewaffnen, rüsten (fegyver waffe). — Mindezen igék jelen
tésében azomban a deverbalis -kod (-kozj-vsd járó frequentativ
{illetőleg reflexiv)' érték is még érezhető s már az is arra utal, hogy
a tulajdonképi igésítés valamely lappangó képzőben rejlik. Igaz
hogy az a)-csoportbelieket igeszerü alapszavuknál fogva úgy is
lehetne magyarázni mint a csupán deverbalis képzővel alakuló
«azzá-válás»-igéket (25. §. I, B.). Ámde föltűnő, hogy ugyanilyenek,
melyek -a, e (-á, e^-végü névszókhoz tartoznak, rendesen a -kod
-előtt még -l képzőt mutatnak föl, pl. pápálkod- papst sein (pápa),
henyélkéd- faulenzen (és henyél-: henye fául, tráge), büszkélkédsuperbire (büszke superbus), gazdáikod- wirfc sein, wirtschaften
{gazda), lustáikod- tráge sein (lusta); sőt más végű névszótők
mellett is csak a teljesebb -lkod alak használatos: pl. társalkodgenosse sein, umgang habén (társ, társa-t), gyorsalkod- festinare
(gyors), restelkéd- fául sein zu etwas, bővölköd- abundare (bő, böv
copiosus), uralkod- dominari (úr, ura-t dominus). Ezekben pedig
az -l nyilván ugyanazon igésítő képző, a mellyel pl. orvos, szolgá
tól származott orvosol-, szolgál- e jelentéssel «medicari» és «servire» (azaz: «arzt, diener sein» vagy «medicum, servum agere»),
fent 288. 1. E szerint azt kell hinnünk, hogy a csupa -kod-féle
•denominalis képzés eredetibb -l-kod helyett való, a melyből a volta
képi igésitő -l képző (288. 1.) az egész igének összevontabb alakjá
ban keletkező consonans-torlódás miatt kiszorult (pl. ember-kéde h. emberé-l-ked-, emberlked-); v. ö. panaszkod- és panaszolkodsich beklagen (panasz klage).1) — J e g y z e t . A z . . . s-kod végű igék
(pl. torkos-kod-, nyájas-kod-, heves-kéd-) analógiájára keletkezett
x

) Kevésbé közönséges a denom. képző kiszorulása a frequ. -gat előtt,
pl. igazgat- dirigere, gubernare (e b. igazítgat-,
igazojt-gat);
ékesget- ornare (ékesít-get);
szépeget- (szépítget-)
zieren, p u t z e n ; megjegyzendő pl
tisztogat- reinigen (tiszta rein), melyben az o a megvolt <Cq/í-ra utal. —
Még ritkábban, csak egy-egy elvétett példában mutatkozik e jelenleg más
frequ. képzőkkel (1. S i m o n y i : Nyelvőr VI, 194. 1.): pl. mesterkélkünsteln
{'''mester-l-kél- ; v. ö. mesterkéd- : mester) ; mázgál- anstreichen, beschmieren (''mázol-gál) ; csókdos- küssen
(*csókol-dos-).
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még egy újabb -s-kod képzésmód, pl. ilyenekben : raboskod- sclave
sein, gefangener sein (rab), tanítóskod- als lehrer wirken (tanító),
katonáskod- sóidat sein (katona).

27. §. Nem világos értékű igeképzés.
Nem tekintve némely csak egyes ugor nyelvben fölmerülő
igeképzést, mely mint az egyes nyelv külön fejlesztménye úgyis e
munkálatnak tüzetes tárgykörén kivül esik,1) — találunk még biz
tosan kimutatkozó némely igeképzést legalább alaki egyezéssel
több ugor nyelvben is, a nélkül hogy értékét kellően megállapithatnók. Egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy ezen képzések,
a mennyiben deverbalisoknak látszanak, az igecselekvés módját
határozókhoz tartoznak (eredetileg frequentativ- vagy momentánféle értékkel).
1. -r-vel való igeképzés.
a) Deverbalis -V képzés, magára való vagy járulékképzővel:
magy. facsar- obtorquere, comprimere, exprimere | cser.
pizir- (éspizirt-) | zürj. pigir- (ezekben: pijirt-ausdrücken; pigralid. frequ.) | osztB. pazir-, Ahl. paser- (ezekben : pazirt-, paéertausdrücken; v. ö. osztlrt. petr- auswinden, pusr- kneifen) | vogB.
pazar- (paMrt- és páMrmát- ausdrücken), vogL. piskár-, piser(piskdrmát- zwicken, pisermat-: ákván p. zusammendrücken) j
finnS. puserta-, E. puzerda-, puzarda- mit der hand drücken, rin
gen || ugor alak: ptískgr-, pgskgr- MUgSz. 482. 1.; alapige p„sk-:
osztB. pus-, vog. pqs- melken, lpö. pocce- id. (meg poceste- com
primere, exprimere).
mordM. kiskera- zwicken, kiskerde- id. mom. (mordE. skira-,
skirde-) | v. ö. magy. kísért- tentare MUgSz. 30. 1. || finn kitkecarpere, avellere.
mordE. kockere- kratzen, schaben | v. ö. magy. köször- ebben :
x

) Ilyen pl. a nem nagyon régi -hat, -het- «potentialis» igekópzós a
m a g y a rban (pl. ad-hat gebén können, tehet- e b. tév-het- machen kön
nen, lehet- e h. lév-het- sein können, möglicb sein ; Münoh. cod.-ben m é g
í g y : nem hatsz . . tenned = n e m tehetsz);
— az -Iksil-féle
«desiderativ»
ige a mordvinban: NyK. X I I I , 82.; — a cserM. -del, -tel-íéle negatív praet e r i t u m t ő : NyK. IV, 98.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII.
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köszörű-kő schleifstein || finn koske- (schárfen: kosken kirven aciem
securis reficio) | v. ö. zürj. kesli- schleifen, wetzen.
finnS. kimarta- (és himaroitse-j stimulari, delectari || e m 
ebben : himo begierde | v. ö. votj. sumal- hungern, dursten, zürj.
sumal-, simal- | mord. sime-: M. simma, E. simeme durst.
finnS. nykertá- minutatim carpere, vellicare || nykki- digitis
arripere, vellicare.
finnS. kaiverta- scharren, stochern, wühlen, graviren (=fodicare) || kaivá- fodere; — v. ö. magy. kapar-, kopor- scharren
kratzen.
finnS. takerta- és takelta- ankleben machen, einwickeln, kneten (takeltu- stecken bleiben, hangén bleiben: K. takeldu-) || takistuhaften, stecken bleiben, E. takista- id., takitse- kiében bleiben, anstossen, stolpern ; — v. ö. osztB. tagarla-, tagirli- hangén bleiben,
anstossen an etwas, stottern; tagirt- aufhángen, anhaken || vog.
tágep- hangén bleiben, tdu-mat- stecken bleiben (tdil- stottern) |
zürj. takal- einsinken, stecken bleiben | v. ö. magy. akad- MUgSz.
726. lap.
lappS. sakkarte-, sikkarde- abstergere || sikké-, sikko- id.
lappS. maddarte- implorare, supplicare || madde- rogare,
petére.
vog. amert- schöpfen, osztB. amirtij- id., amir-ma- id. mom. ||
osztB. um- schöpfen; —< v. ö. mord. amela-, amelde-,.ünnaminelta-,
ammenta- schöpfen; magy. mer- e h. *emer- id. MUgSz. 615. 1.
vog. sempr-, semperl- rollen, kugeln, sich drehen || semp- id.
magy. tipor-, tipra- calcare, conculcare || tipod-, tapod-, tapostreten, calcare.
magy. hunyor-: hunyorít- blinzeln [einmal], hunyorog- blinzeln [in einem fórt], hunyori blinzler || hímy- schliessen, zumachen
[die augen], oszt. yan-, vog. kon- id.; — megjegyzendő: vog. konpdrt- mit den augen winken (sám konpdrti- das auge blinzelt),
konpermdt- id. mom.; az r-es alaknak közvetetlen alapja mom.
-p-vel való: *konep-, konp- (fent 12. §.); — v. ö. votj kunertiskscheel sehen (zürj. kun-, votj. kin- hunyni).
magy. zár- claudere, occludere | osztB. tugor-, tugr-, vog.
tq,r-t-, taort-, tovrt- id. |j Simonyi (NyK. XVI, 266) mint lehető
alapszóra az ug. tsg- igére utal, mely a vog. tuj-t- e h. tsg-t «celare,
abscondere»-ből fejthető ki (MUgSz. 220).
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magy. fér- platz habén, bineingehen, hinzukommen können |j
ug. p0* «ire» MUgSz. 516. 519.
m. tár- weit öffnen, patefacere || tát- id.; ug. tag-, MUgSz. 186.
J e g y z e t . Egyéb, több ugor nyelvekben egyezőleg megma
radt ilyen r-végű igető, a melynek bár képzett voltát sejthetjük, de
alapigéjét még ki nem fejthetjük: oszt. nogor- hobeln, schnitzen
= m. nyír [nyíró-] tondere MUgSz. 418. | magy. akar- wollen =
vog. angur-: qngurmát-, osztB. anklrma-, annarma- hinblicken ib.
727. 1. | magy. vakar- kratzen: mord. angira- id., angirda- id.
mom., ib. 884. 728. 11. | vog. sagr, sajr-, oszt. sagr-, seur-, sevirItauen, hacken, schneiden: finn sárge- e h. ságre-, magy. sér-, sértlaedere ib. 235. 1. | vog. pour-, pür-: pürmat- umfallen; votj. pogral- fallen, pogir-t- umwerfen; v. ö. lapp moggore- prolabi, magy.
borúi- procidere, borít- umstürzen; ib. 465 | ug. pBgar-, psgsr- drehen, sich drehen: mord. puvura- sich drehen, vog. per- drehen;
jpoar-, pouar-, pör- rollen, finn püöri- volvi, m. forog-, fordul- stb.
ib. 533. | ug. vagsr-, v^g^r- volvi, circumagi: finn vüörü-, vieri-,
vuoro, magy. örvény vortex, stb. ib. 854. | ug. s ^ r - : finn hüöri-,
m. sürög- cursitare, operosum esse | ug. jegsr-:
08zt.jour-,jourtdrehen, winden; lapp jorre- circumire; m. jár- ambulare ib. 141.
(alapszava sejthető a vog.j„7ig- «sich drehen» igében; v. ö. mord.
jaka- e h. *janga- «járni») | ug. kggj-, ksgsr-: mord. kevere-, finn
kiéri-, m. kéreg-, kering- volvi, rotari; karing- id.. kórász- vagari,
stb. ib. 19. 6. 11. | ug. t„ger- sustinere, valere: finn targe-ne e h.
tagre-ne-, magy. tar-t-, tűr- ib. 185. (v. ö. tgg-: finn tugeva firmus,
robustus ib. 253).
b) Denominalisnak mutatkozó r-es igeképzés : finnS. punerta- rot sein, rot scheinen (puna rot, röte) | sinertá- blau erscheinen, blauen (sini blau); siner-: sinervá bláulich | vihertd- grünen,
grün erscheinen (v. ö. viho viror, vihanta viridis, virens; zürj. vei
grün); vihere-: viheriá viridis | E. nokerda- (és nokelda-J mit dem
schnabel hacken (nokk-a) \ pinnerda- dünn werden (ping-u dünnere stelle); — lappS. roggare- excavatum fieri (pl. aren roggari
fovea in foco facta est: rogge fovea).
c) Hangutánzó-féle igékben, melyeknek az alapszavuk (az
illető hang szava) lehet akár ige akár névszó jellemű: x ) finnS.
') A magyar nyelv pl. igének veszi a hang-szót a -g, 'an képzős hang
utánzó igékben (durog-, durran-).
30*
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visertá- garrire, cantillare; kukerta- garrire (ut tetrao); lopertablaterare; hykertá- sonum murmurantem ciere; kuikerta- girren,
pipen, klagen (kuikki-, kuikutta- iá.) j E. puperda- és pupre- patschen; — lappS. mulderte- murmurare; ikerte- ululare; sandertevana loqui, nugari; tiyperte- garrire, nugari; lpF. mullarde- murmeln, brummen; soabarde- unverstándlich reden; vüarde- zwit
schern ; hoaigerde- heulen; — mord. M. aksirda- sich ráuspern,
aushusten (E. aksor-gad-); avarde- weinen (E. avar-gad- inch.);
kastirdi- rauschen; kopirda- einen schluck machen, kortyantani;
catirdi- krachen; cikirdi- knarren, csikorogni; cingerde- klingen,
csengeni; pikstirdi-, E. puksturdo- prasseln; — cser. küdürt-, M»
kidárt- donnern; — votj. disbirt- klopfen, poltern; gildir-: gildirjal- wiehern; tacirt- klappern, schnarren; tecirt- klappern; gudur-:
guduri- donner, gudurjal- larmen, poltern; — vog. pqtert- lármen,
brausen; visert- (frequ. visertánt-) zanken; Iqmpert- murmeln; —
osztB. úa%re-ma- anfangen zu knarren, csikordulni; úekers- (és
nakas-) schluchzen Ahl.; enkir-, enkris- (Ahl. enkris-) murren; —
a magyarban frequ. -#-vel: -rog, -rög (-rgo, -rge), többnyire a csak
-g-Ye\ való rövidebb igető mellett (fent 203.1.): nyikorog- és nyikogknarren; csikorog- knarren; nyöszörög- és nyöszög- winseln; csicse
reg- és csicség- zwitschern; doborog- és dobog- pochen, dröhnen |
stb.; meg a szorosan hangutánzókon kivűl egyéb descriptiv igék:
kuczorog- és kuczog- hocken, kauern; biczérég- és biczég- wackeln,
humpeln; hentereg- sich wálzen (1. Simonyi: NyK. XVI, 267).
d) De lehet az -r-es igeképzés csak látszatra i g e képzés, a
mennyiben voltaképen közbeeső r-es névszón alapszik: pl. a finn
ben muserta- «in frustula frangere, contundere» szakasztott olyan
ugyan mint puserta- (lásd m. facsar-) s lehetne így bár mus-, muskigétől való (v. ö. magy. műszol-, muszkol- MUgSz. 637.), de van
musera névszó is («kies, schutt») | vog. Iqmmerl- sich zusammenziehen, Iqmmert- zusammenziehen (osztB. lomirt- runzeln) mellett
r-es névszóra utal a vog. Iqmmerin «zusammengezogen» | zürj.
cabral-, cabirt- drücken, zusammen rücken, fest haltén: cabir
faust (v. ö. magy. marok: markolni). így pl. r-es névszóval látjuk
magyarázandónak: finn ymmdrtd- [ümmárdd-] dntelligere, mente
capere», m. ismer-, ismer- «kennen, erkennen» (MUgSz. 822.); a
lappS. kolkerde- «circumvagari» igét sem kell épen egyenesen a
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kolke- «fluere; oberrare»-tói származtatni, hanem inkább kolker
( = f. kulkuri) profugus (vagabundus)-tól.
J e g y z e t . A mi az r-nek képzőértékét illeti, természetes,
hogy annak nem kell valamennyi igére nézve egy s ugyanannak
lenni; sőt maga az r-es hangalak sem látszik mindenütt eredeti
nek, így nagyon hihető, hogy a magy. rog-heli -r, tekintve az illető
igék határozott frequentativ jellemét, meg hogy a -rog mellett néha
még -log mutatkozik (fanyarog-, fanyalog; kótorog-, kótolog-), csak
frequ. -I képzőnek elváltozása.— A többi nyelvekbeli -rt (-rd)-íéle
hangutánzókra is ráillik jobbadán a frequ. érték s ezeknél is talál
kozik 4t (-ldj-íé\e mellékalak (pl. finnS. vihelta- pfeifen; ujeltaululare); szintígy egyéb -rt (-rd) igék egy részére : pl. finn nykerta-,
kaiverta-; s e mellett némi diminutiv-féle momentum is érezhető.
t— A mennyiben egyik-másik r-es igének jelentése valamennyire
momentán (illetőleg intensiv)-félének látszik, utalhatnánk bár a
momentán -l-ie (15. §.), mint a melyből az ilyen -r elváltozhatott;
erre nézve számba jöhet pl. hogy a vog.-oszt. amlrt- «haurire»
ellenében a finnben ammenta- és ammelta- van, s a mordvinban
csakis -Z-vel: amela-, amelde-.
J e g y z e t . A magyarban több -rog (<.orogj-íéle ige mellett
eléforduló -ró (-rá: -rö, -rü) végű névszó, alakja és jelentése sze
rint, -r végű igéhez való nomen verbale-nak mutatkozik: pl. hábo
rog- (tumultari) és háború túrba, tumultus; keserég- (moerere,
lugere MA.) és keserű amarus; szomorog- (tristari, moerere) és szo
morú tristis; sanyarog- (affligi, angi) és sanyarú moestus, afflictus;
nyomorog- (affligi, opprimi) és nyomorú miser, calamitosus; fanya
rog- és fanyarú austerus, acerbus. Noha ezekben az ?--es alap nyil
ván igéül szerepel, lehet az mégis eredetére nézve esetleg névszói
is, csakhogy ez a névszó «igeszerű)) levén deverbalis képzőket is
elfogadhatott. Eredetileg névszóinak mutatja pl. a,hábor- (hábors-)
tőt a mord. sumbra, simbira «turbidus» MUgSz. 127. 1.; a keseriőt: finn kaikéra ib. 23. 1.
2. Homályos értékű -d képző.
a) Kifejthető rövid alapige mellett: finnE. jeuda- «eüen, hingelangen»; refl. w-val: jeudu- vorwárts kommen, gefördert werden
( = finnS.joit-ía-, K.jou-da- «ráérkezni, dazu kommen, zeit habén
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zu . .», joutu- flfestinare; tempestive pervenire; casu pervenire,
incidere»» :jou = ug. jaga- «fluere, currere», megvan a finnben még
mint juo-, jo-: E. jöma strömung, S. juo-kse-, E. jö-kse- currere. —
V. ö. MUgSz. 158. i;
finnK. löüdá-, E. leida-, S. löytd- invenire = magy. lel-, lölinvenire; afficere, offendere; finn löü-dá ebből: lög-dd-; alapige lsg= finn le-, lie, m. lev- «fieri»; MUgSz. 692. 698.
finnS. huicta-, E. hüda- clamare, vocare =5 mord. sudi-, sudofluchen; cser. sud-, süd- jubere (v. ö. siidal- exsecrari, maledicere);
— alapige sag- «sonare» = f. soi- sonare, zürj. su-, votj. éusagen, reden (v. ö. magy. szó, vog. suj sonus, vox). MUgSz. 295.
303. 11.
finnS. raata- laboré colere, vi lacerare, discerpere; K. roadalaborare; — alapige: f. raa- (raa-sta- lacerare, unguibus terére),
cser. ru-, ro- hauen, m. ró-, rov- incidere, kerben MUgSz- 664.
finnS. taita- posse, scire, E. taida- (n. act. taido = S» taito) >
— alapige: f. tai-: refl. taipu- sieh vermögen lassen MUgSz. 252.
finnK. t'ieda-, E. teda-, S. tieta- scire; ug. t£g- = magy. sej(sej-t-, sej-dít- wittern, merken, gewahren), cser. si- (sinz- scire)
MUgSz. 337.
Szintilyenek meg MUgSz. fejtegetése szerint a finnben: S.
itá- germinare, germen agere, E. ida- (idane- keimen, idu keim =
S. itu) 153. 1. | S. pitá-, K. pidá-, E. pida- tenere: 547. 1. J S.
vuota-, E. vöda- fluere, efflaere 559. 841. | S. hiertá-, K. hierdd- fricare, terére: 236. 1. | S. murta-, E. K. murda- frangere, rumpere:
601. 1. | S. sorta-, K. sorda- deprimere: 309.1.1 S. siirtd-, K. siirddtransponere, migrare: 209. 1. | S. heity- (refl. M-val) schwindeln,
vertigine corripi: 282. 1. — Félre hagyjuk még a finn .. h-t végű
igéket, melyek jóformán mom. -í-vel alakultak (v. ö. hogy ug.jagtól caus. -í-vel van a finnben johta- ducere), pl. Idhte- abire 699.1.,
hihtd- festinanter procedere 341., ehtd- properare, pervenire 154.,
hohta- splendere 190., lauhtu- remitti, leniri 705.
A magyarból, hol e képzőnek az alakja -l (v. ö. lele- = finn
löüdá', e h. lögdcí-), a miért is már kevésbé biztosan ismerhető
föl, minthogy a frequ. és mom. értékű -Z-vel egybeesik (1. fent 179.1.
Jegyzet),—jóformán ide vonhatók: ül-(illa-nicurrere
: illó,illan-,
illog-J MUgSz. 159.1.; ül- (ille- decere, convenire) ib. 155.; —
s általában azon -l-es intransitiv igék, a melyek mellett ugyanazon
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alapigétől való causativ alakú (-t, -jf-vel: fent 245.246.11.) transitiv
igék vannak: sül- assari (süt- assare); föl- calefieri (fűt-, fujt-) ;
fúl- suffocari (fojt-); nyíl- sich öffnen, aufgehen (nyit-);
nyúlsich dehnen (nyújt-) ; gyúl- accendi (gyull-: gyullad- v. gyulád-;
gyújt-); gyűl- sich sammeln, sich anháufen (gyűjt-); dűl-, dőlruere, labi (v. düll-: dülled ; döjt-) ; fesl- solvi (fejt-) ; foszl- sich
schleissen (foszt-); haji- sich biegen, sich beugen (hajt-).1)
b) Mint járulékképző ezen képzőbokrokban: finnS. <ut- e h
<ud reflexív képző az egyszerű <u mellett, és ismételt w-val
<zutu e h. adu- ( = finnK.), fent 253. 1.; — ennek megfelelhet a
magy. <úl (ól) reflexív képző: fent 263. L, meg a zürj.-votj.
reflexív <.Cbl: fent 269. 317. 1.; meg a szintezen értékű osztják
< aj, öj : fent 250. 1.
mordvin <.ad, mely mellett a causativum (<aft, avt) csak
<«-végű tőtől való; az <ad-os igék, intransitiv jellemüket te
kintve, lehetnek bár eredetileg reflexív képzéssel valók, úgy hogy
e képző = finn <.ud, m. <úl (pl. tonad- teljesen = m. tanul-).
Ilyen <.ad-o& igék pl. ozad- sitzen (oza- sich setzen; ozaft-, ozavtniedersetzen); sirad- sich zerstreuen (caus. siraft-) ; naksad- (M.
naksadi-, E. naksado-) faulen (caus. naksaft-; M. naksada, naksado
verfault); tonad- sich gewöhnen, lernen (caus. tonaft-, tonavt-).
finnS. <aj-a = finnVp. <LCLJ-cLcü, pl. karkaja-, kargajdacurrere: fent 38. 1.
MUgSzótár 158. 1. a finn jouda-t magyarázván úgy véleked
tem, hogy ezen -d képző lehet eredetileg azonegy a denominalis
-d képzővel, a mennyiben az alapige egyszersmind névszóul is
szolgált (pl. a jou-da-beli jou- = ug. jgg- a finnben jogé alakban
«fluvius»). Ez a fölfogás természetesen csak az a) pontbeli -d-kép
zésre illik, mely mellett itt-ott elé is fordul még az alapigével
egyező névszó, pl. vuoda-: vuo fluxus; huuda-: vog. suj, m. szó
(v. ö. szól-).
*) F e n t 178. 179. 11. még a frequ. -I alá van fogva : haji-, ül(illa-),
ill- (ille-J. Meglehet hogy az ugyanott a frequ. -I képzéshez fogott tőkhöz
még más is inkább ide a -d = m. -I hez tartozik (pl. akár áll-, ül- i s :
MUgSz. 731. 873); de bajos ezt végképen eldönteni.
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I n t e r n a t i o n a l e Zeitschrift für a l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t , herausgegeben von F. Techner. I. Bánd, 1. Heft.
Leipzig 1884. — Ez új folyóiratnak eddig megjelent legelső füze
tében igen érdekes Brugmann K. czikke: Zur frage nach den vertvandschaftsverháltnissen der indogermanischen sprachen (226—256.
lap). E dolgozat nem annyira az indogermán nyelvek rokonsági
viszonyát tárgyalja, mint inkább azt a kérdést, hogy mennyiben és
mikor szabad az egyes nyelvcsoportok számára származási táblá
kat felállítani. S ez ránk nézve is nagyon érdekes kérdés. A nyelvek
rokonsági viszonyára nézve két fő elmélet van : a z e l á g a z á s és
az á t m e n e t e l m é l e t e (stammbaum- u. übergangs-hypothese).
Az előbbi az elterjedtebb, s nálunk csakis ez jutott érvényre (Budenz,
Verzweigung der ugrischen sprachen). Itt nem vitatkozunk arról,
hogy melyik vélemény a helyesebb, ránk nézve elég az, hogy majd
nem az egész tudományos világ az elágazás mellett szól, s nálunk
a másik nézetnek még csak képviselője sincs. Hagyjuk tehát ezt, s
feleljünk meg mindjárt Brugmannal arra a kérdésre, hogy mi lehet
kritériuma két vagy több nyelv oly szoros összetartozásának, hogy
őket egy közös ősnyelvből eredetieknek kelljen tartanunk.
0 így felel rá: csakis olyan egyezések, melyek nincsenek meg
ugyanazon csoport többi nyelveiben, s a közös ősnyelvben sem
voltak meg, vagyis közösen véghezvitt újítások.
Ezután Br. egyenkint tárgyalja a kritériumokat, melyek alap
ján az indogermán nyelvek származási fáját felállították.
A szorosabb egybetartozás mellett bizonyít az egyforma
hangfejlődés; ámde kimutatható sok oly hangtani jelenség, melye
ket kétségtelenül egybe nem tartozó nyelvek is egyformán felmu
tatnak. Br. számos példát hoz fel erre az egyes indogermán nyelvek
köréből; de hát ily példákat találhatunk egymástól még távolabb
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álló nyelvekben is. Pl. a kelta nyelvben két hangzó közötti m-böl v
lesz, épúgy mint a magyarban; szókezdő s-ből h lesz a görögben
és irániban (óbakt. hana ősz, gör. ivoq, lat. senex), épúgy a magyar
ban ós finnben (magy. hét, vog. sat; magy. hüvely, vog. sipel; finn
happame, mord. sapama). Csakhogy ebből még senki sem merné
következtetni, hogy ezek a nyelvek (óbaktriai és görög, magyar és
finn) szorosabb rokonok.
Az egybetartozás második kritériumát az alaktani egyezések
képezik ; csakhogy itt is nagyon sok egyezés mutatható ki nemcsak
az egymástól távol eső indogermán nyelvek közt, hanem egész kü
lön nyelvcsoportok egyes ágai között is. Epígy vagyunk a mondat
tani egyezésekkel i s ; melyek szintén előfordulnak egymástól igen
távol eső nyelvekben. A szókincsbeli egyezés már magában is ke
veset bizonyít; mert ha két nyelv ugyanazon szavakat mutatja fel,
melyek a többi rokon nyelvben nincsenek meg, ezt vagy úgy kell
magyaráznunk, hogy egyik a másikától kölcsön vette (v. ö. a finn
és lapp nyelvbeli számos szóegyezést), vagy közösen egy harmadik
tól vették; vagy pedig az ősnyelvben meg volt szavat csak ők
ketten őrizték meg, a többi rokon nyelv pedig elveszítette. De hogy
a közös ősnyelvből való kiválás után fejlesztették volna, az a legkevésbbé valószínű eset.
E tanulmány eredménye tehát: Hogy két vagy több nyelvet
szorosan egybetartozónak fogjunk fel, arra nézve csakis olyan
egyezéseket lehet tekintetbe vennünk, melyek közösen véghez vitt
újítások. Csakhogy itt nagyon könnyen tévedhetünk, mert külömböző nyelvek gyakran egymástól függetlenül ugyanazon újítást
vitték véghez. Most már elénk támad az a kérdés, a melyet azután
Br. is felvet: milyen alapon tarthatunk tehát mégis egyes nyelveket
a többiekkel szemben szorosan egybetartozóknak? Brugmann erre
így felel: A szoros egybetartozás bebizonyítására nem elég egy
vagy egynehány egyezés, hanem szükséges számos hang-, alak- és
mondattani és szókincsbeli egyezés, melyek a véletlen találkozás
gondolatát teljesen kizárják.
É n e feleletet nem tartom kielégítőnek, mert nem igen
lehetséges külön nyelvcsaládok között számos közös sajátságot
találni," s ezekről még be is bizonyítani, hogy újabb fejlődések,
s hogy nem véletlen találkozások. Sőt én azt hiszem, hogy egyes
nyelvek szoros egybetartozásának bebizonyítására elég egy egyezés

474

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.

is, csakhogy ez egyezésnek olyannak kell lennie, a melyről kétség
telen, hogy újabb fejlődés, s kétségtelen az is, hogy e találkozás a
véletlenen nem alapulhat. Hisz ilyen kritériumon nyugszik az ugor
nyelvcsoport körében a déli és északi ág nyelveinek külön-külön
egybetartozása, csakhogy ez az egy kritérium olyan, hogy annak
alapján a nyelvek szoros egybetartozását kétségtelenül elfogad
hatjuk.
Brugmann e tanulmányából egy másik következtetést is von
hatunk. Azt, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk származási
fák felállításában, s ha nincs ily kétségtelenül biztos kritériumunk,
inkább ne is bántsuk a származási fát, semhogy próbakép hamis
theoriát állítsunk fel, mely többet árt, mint használ. Az ugor nyel
vek további elágazására nincsenek biztos adataink, s ezért a déli és
északi ág nyelveit csak mint külön nyelveket vehetjük tekintetbe.
Ugyanezt kell mondanunk az altáji nyelvek elágazásáról, bár ezekre
nézve állított"tel JSTu n k á c s i egy származási fát (Budenz-Album
313. 1.). De állított-e fel kétségtelen kritériumot is a déli és északi
ág nyelveinek szoros egybetartozására ? Az, hogy egyes többes kép
zők közösen vannak meg egy-két nyelvben, bizonyíthat-e eléggé e
nyelvek szoros egybetartozása mellett? Az alaktani sajátságok ép
azok, melyek legkevesebbet bizonyítanak, mert éppen szóképzőket
fejthetnek ki legkönnyebben egyes nyelvek egymástól függetlenül,
vagy a mi sokkal valószínűbb, őriznek meg egymástól függetlenül.
Az, hogy az ugor és szamojéd nyelvekben közösen megvan a -j
plurális és -g dualisképző, míg a többi altáji nyelvekben nincs meg,
epúgy nem bizonyítja e két nyelv szorosabb egybetartozását, amint
nem bizonyít a szamojéd nyelv külön állása mellett az összes
többi nyelvekkel szemben az, hogy egyedül e nyelvben nincs meg
a -g collectiv számnév-képző, addig, a míg ez egyezésekről nincs
bebizonyítva, hogy közösen véghez vitt újítások, s hogy semmi
esetre sem lehetnek véletlen találkozások. De nem akarom itt eszármazási-fa helyességét, vagy nem helyességét vitatni, csak azt
állítom, hogy az egyes nyelvek egybetartozása nincs ott úgy bebi
zonyítva, hogy annak alapján származási-fát állíthatunk fel. Scsak
ismételhetem, a mit föntebb mondottam, hogy ezt csak akkor sza
bad tennünk, ha az egyes nyelvek szorosabb rokonságára egész,
kétségtelen kritériumaink vannak.
BALASSA JÓZSEF.
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Ad ( ( T u r c o l o g i a m » . — V á m b é r y Ármin úr a Nyelv- és
Széptud. Értekezések XI, 12. számában («A magyarok eredete és a
finn-ugor nyelvészet))) némely egészen új török adattal mozgatja
elé a magyar-török nyelvhasonlitást — örvendetes bizonyságául,
hogy ő még folyvást tanulja «második anyanyelvét)), a törököt,
még pedig könyvből, csak úgy mint azok a pedáns szobatudósok,
a kik Íróasztaluk mellett soha nem hallott nyelvek fölött elmélked
nek. Vámbéry úr sem hallotta, tudtunkra, az altáji török dialectusokat, pl. nem a «szojon» nyelvet, s mégis tud belőle érdekes
adatot fölhozni Eadloff közlése után, a melyet természetesen egy
szobatudóshoz méltó gondossággal jól meg- és átnézett. Avagy eze
ket a török nyelveket is, meg a jakutot, a^csuvast, a kazáni-tatárt
stb. csak amolyan «anyanyelvszerű» könnyűséggel tudja ő bele
keblezni az ő többi nagy tudásába ?
Ad vocem : fej. Eddig ennek török másául V. úr csak a bizo
nyos «fő embert (herczeget, fejedelmet))) jelentő bej (beg) szót meg
egy szerinte létező és «fej -társ »-nak magyarázandó bej-tas-ból ki
fejtett bej szót mutatta be (v. Ö. NyK. XVII, 443). Most ennél jobbat
talált: ugyancsak a «caput, kopf» jelentéssel még magára is hasz
nált paj szót a szojon nyelvben (1. értekezése 38.44. lapjain). Erre
aztán victoriát lövethet a turkológia! Mert a szó csakugyan meg
van, — nem tekintve a dolognak egy kis bibéjét, melyre V. úr
nem ügyelt. Első az, hogy a szó Eadloff közlése szerint voltaképen
nem paj-nak, hanem pad'-nak (magyar írásmód szerint pagy) olva
sandó ; V. úr ignorálja, hogy Eadloff háromféle j - jeggyel
él:j=j,
pont nélkül v a l ó j = d\ s pont helyett komma-félével = i (1.
Eadloff, Proben der Volkslitteratur stb. I, Vorwort XXIII.); a
kérdéses szó pedig pontatlan J -vei van. Fontosabb ennél még az,
hogy a paj, helyesen pad' (pagy), nem is így fordul elé mint tő
vagy nominativusalak, hanem csak olyan ragos alakban, hol a j
hangnak vocalisközi helyzete van: pajtája 3. szem. ragos dativusalak (Eadl. I, 404. 1. kijinin pajinya embernek fejére). Ha V. úr a
szojon textusokban még egy kicsit körülnéz, bizonyosan észreveszi
azt is, hogy ez a vocalisközi j hang csak a lágy z és j-nek elválto
zása, mint pl. a kiji «ember» szóban, mely még így is van ki£i Eadl.
409. 410. (megjegyezvén, hogy a szojon nyelv a vocalis-közi egyszerű consonans lágyulását kedveli) = kiéi, kisi más tör. dialectusokban. Észreveszi, hogy más helyzetben nincs meg a i-nek ilyen
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elváltozása, hanem megmarad a sziszegő hang: 1, illetőleg kemény
Í: pl. kümüs ezüst, üs három ( = üc, kirg. üs), jakéi jó, paska más
= baska. Ha ezek után kérdezi, mi lehet a pajin^a-nsk ragtalan
tő- v. nominativus alakja, mely a csekély terjedelmű textusokban
történetesen elé nem fordul, okvetlenül azt kell neki találnia, hogy:
pas, a mint a szó a többi altáji dialectusokban is hangzik. Ez pe
dig nem más, mint a közönséges tör. bas «caput» szó, s a turkolologia, ha csak esetleges látszattal nem akarja beérni, nem hozhat
föl a tör. bas mellett és ellenében még egy külön paj szót a szojon
nyelvből.
Ad vocem: út. Vámbéry úr fölhozza (44 1.) «szagaj» szó
gyanánt ezt: üt «Weg».««Magyarok eredetében*) 638. V. úr ezt irta:
altáji üt «torkolat, hasadék», mellőzvén saját csagataj szótárát:
öt «weg, übergang». Szeretném tehát tudni, csakugyan ,weg(via)-tf
jelent-e az üt a szagaj nyelvben? A V. úrtól nyert epitheton ornansom (41. 1.) értelmében tehát vagyok olyan «vakmerő» s azt
kérdezem : a Eadloff közölte szagaj textusoknak mely helyén fordul
elé üt egyenesen «weg (via)» jelentéssel vagyis a közönséges tör.
jol helyett ?
Ad vocem: bűn, bífh. Nem tudjuk mit teszen voltaképen a
melléje vetett kirgiz min: «peccatum, delictum»? vagy «poena»
(v. ö. bűnhődni) ? Úgy látszik, csak ezen kirgiz textushelyben for
dul elő: erliginnán minin fíok, melynek nyilván nem szószerinti
német fordítása (Kadl.) «dein mannesmut ist ohne tadel»; Budagov ugyancsak e helyre utalván a min szót «He^0CTáT0Kt, mangel
(hiány) »-nak fordítja.
Ad vocem: títoh. Hol lelte V. úr ezt az a l t á j i szót: atík
(44. 1.), mely csak pusztán oda vetve, nyilván szintén «fluch»-ot
jelentene? Vagy ez csak sajtóhiba volna ajtík helyett = t ö r ö k
(így) ajtuk 40 1., mely szerinte = «rossz beszéd, rágalom, átok» és
hol lelte ez utóbbit is ezen jelentéssel tényleg használva? Mert az
altáji ajtkila- «3JIOCJIOBMTL (verláurnden, lástern)»igéből még koránt
sem következik ajtku vagy bár ajtuk-nsik «rágalom, átok»jelentése,
oly kevéssé mint a magy. szó-nafc ilyen jelentése vehető föl, noha
megszólni = «verláurnden».
Egy kis szavam van még az ifjabb magyar «turkologus»-hoz,
T ú r y József úrhoz, ki kegyes volt az idei «Philologiai Közlöny»ben az én tudományos erkölcsömet illetőleg egy pár jóakaratú (?)
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megjegyzést tenni. — A 424. lapon ezt írja: «Hunfalvy szerint a
magy. varjú, varnyú szó analogonja oszt. voringa; Budenz azonban
jónak látta még r o k o n a b b n a k f ö l t ü n t e t n i és igy k e l e t 
k e z e t t az oszt. varnaj (556 l.)». A Magyar-ugor Szótár idézett
helyén (helyesen 566.1.) ez van: «osztIrt. varnaj, S. urni kráhe».
Túry úr, a ki csak ismeri az általa derekasan czáfolgatott MUgSzótáram berendezését és kifejezéseit, jól tudja, hogy ez azt teszi
hogy «kráhe» az Irtis-melléki dialectusban varnaj, a szurgutiban
pedig urni• tudhatja azt is (mert az Előszó XIII. lapján olvasható),
hogy az Irtis-melléki és szurguti osztják szókat Castrén grammati
kájához csatolt szójegyzékéből vettem föl, — abban pedig úgy van
a varnaj és urni, a mint a MUgSz.-ban fölhoztam. Ámde T. úr ké
nyelmesebbnek találta a rögtön Ítéletet, sem hogy egy kis vizsgá
latot is intézett volna. Az eljárás méltánylását a t. olvasóra bízom.
— Ugyanott még ezt írja T. ú r : «Az úr szó osztj. testvére H. sze
rint jor és uort; Budenz azonban úgy t a l á l t a (867.1.), hogy
k ö z e l e b b á l l az ítr-hoz, ha az o s z t j á k o k i s íir-nak v. úrtnak ejtik». Ezt is hát én ((közelítettem meg». A MUgSz. idézett
helyén így van : osztB. «ürt, ür herr, edelmann; könig (der spielkarten); freiwerber» s utána vetve : Ahlqv., azaz a speciális forrásra
is utaltam, Ahlqvist ezen könyvére «Über die sprache der Nordostjakenw, a hol (151. 1.) az ürt, ür szót így találjuk és az adott
értelmezéssel (igaz azon külömbséggel, hogy Ahlqvist nagy kezdő
betűvel írja a német főneveket). Minek nevezzem T. úrnak ez eljá
rását? — Hogy a vog. angu (anya) szót sem én idomítottam,
hanem így találtam az én forrásomban, tálán már elhiszi nekem
a t. olvasó. — Itt aztán egyet fordul T. úr bizalma, s hogy Hunfalvynak is jusson a szándékos idomítás vádjából, rászánja magát,
hogy higyen egy kicsit Budenznek. Szántszándékkal rövidítette H.
a vog. une-t un-vé,, változtatta a vog. sir-t ser-vé, a náll-i nál-Yé s
toldotta meg az wií'-ot üí-vel. Ezek csakugyan eltérések Budenz köz
lésétől, a melyre azonban H. rá nem szorult, s a melyeknek az
akkor még meg nem jelent részét úgy sem követhette. Egyébiránt
nem jól tette Hunfalvy, ha (mert a vogullal sokat foglalkozott) az
emlékezetében bízván, forrásait újra meg nem nézte s így bármily
csekélységben nem pontos adatot vett föl egy bár nem tüzetesen
nyelvészeti munkába, a milyen az ő Ethnographiája. Lám az osztjákkal kevesebb dolga volt, s az ebből fölhozott adataiban nem is
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esett hiba, mert nyilván újra megnézte volt. De ha szándékosan
idomít, mért nem változtatja (232.1.) a vog nál mellett az oszt.
/ta/-ot is úal-\á, mórt hagyja meg ser mellett az oszt. sir-t ? s miért
nem bántott sok egyebet, a mi jóval inkább rászorult az idomításra,
hogy a magyarhoz igazán hasonló legyen? — Túry úr befejezi vádolását egy sokatmondó nagy betűs «Stb.»-vel. Ez neki még keve
sebb bajába került. De ne így, uram! Csak álljon elé a «Stty»
tartalmával, s hadd süljön ki, milyen nagy ferdítő az a gonosz
Budenz, ki egyet-mást e nemből a legújabb magyar turkológiára
vakmerősködött ráfogni!
De Túry uram mégis jó ember: tud ám ő még sajnálkozni
is ! Szívből sajnálja őseinket, a kiknek Budenznek megmosolyogni
való nézete szerint ilyen nyelvszegő szörnyeteg-szavakat kellett ejteniök, mint: jogondnggl = iddogál, jomlndngl = álldogál. (Phil.
Közi. 308.1.) «Képzelem, azt mondja egész elérzékenyüléssel, hogy
mennyire izzadt szegényeknek az arcza, s a verejték csurgott hom
lokukról a kínos nyögéstől, a mit ilyen physiologice veszedel
mes gyakorító igék kimondása okozott*. «Beh nagy áldása is az
Úristennek, hogy újabb időben vocalisokat is találtak ki!» No csak
tessék nevetni! S mily elmésen folytatja Túry úr a sajnálkozást
és hálaadást a HBeszéd nyelvén! Pedig, pedig hamis a lelke. Tudja
ő, hogy Budenz a képzőket csak consonansukkal írja ki, de hozzá
ért egy-egy rövid vocalist i s ; ezt elhagyja rövidség okáért, mint
hogy az amúgy is az egyes rokon nyelvekben külömböző s eredeti
ejtése biztosan meg sem határozható. Hogy ezt így érti B., tud
hatja Túry úr, a kit B. szerencsés volt egy ideig egyetemi hallgatói
között látni. De ha Túry úr oly igen akar egyet nevetni, hát neves
sen inkább a törökökön, a kik sok szavukat minden vocalis nélkül
írják ki, pl. blmk = bilmek, jldrrn = jildirim, bjnmms = bejenmemis stb.
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