
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 regens-
burgi 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 mag-
deburgi 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 paga-
nismo polluta religio, et coepit deterior esse barbarismo languidus et tepi-
dus 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 elmennix) nyilván mert 
szükség volt itt reá. Eadla egy ideig a Prága közelében fekvő brev-
novi 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 klastromok-
ból 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 már előbb, jö 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 frat-
res quatuor, strenui bello et nescii cedere loco, dum de quo dixi, Badla 
clerJcus consilium dedit, parum valentia arma dimiserunt etc. Nem értem, 
miért tartja Horváth Mihály (i. h. 89. 1.) valószínűnek, hogy Badla már 
előbb hagyta volna el hazáját és monostorát. Különben a 221. 1. már ő is 
úgy adja elő a dolgot, a mint Bruno szerint szükséges előadnunk, 
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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 pécs-
váradi 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, t i tulum 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 sze-

annum Christi 1879. VII—XXXIX (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 arclnepis-

copus interfui et ss. (subseripsi). 
5) Pertz SS. XVII. 636. Altare ante cryptam consecravit Aschericus 

Ungarorum Archiepiseopus. 
6) Pertz SS. IV, 547. de S. Emmerammo. 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 subserip-
tionem romane sedis apostoliéi ceterarum főre constituens cui iam dictum 
uenerabilem asericum abbatem pontificalis dignitatis infula decoratum elec-
tione 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 perve-
nit.» §.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 í té letét : «így legendánk 
genealógiája következőkép alakúi meg : 

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 dic-
tus 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 Eadla-
Anasztáz 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 böhnii-
schen 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 muta tum 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, mint más helyeken is, maga magának ellent 
mond, a 82. 1. t. i. azt mond ta : «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 Dudi-
kot, de ez másra vonatkozik, azután következik Szabó Károly már idézett 
helyére való hivatkozás, ezt pedig forrásnak nem tekinthetjük, mert Szabó 
is csak állít és nem bizonyít. A mi tehát Knauznál az említett jegy
zetben «Male ergo* bekezdéssel következik, már 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 Asztrik-
Anasztáz 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-Anasz-
tázzal, 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 manum 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) már ismeretes volt a kön'gswarti kéz
irat, melyben e hely megvan: 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 episco-
pussal; 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 homo 
nolui t ; ut enim kodie audis eum dicentem, quem nunc, sicut sitiens 
aquam frigidam, totis visceribus flagrat et amat, ardua scandentem tune 
semper fugiebat. 

2) Geschiclite der deutsclien Kaiserzeit I 3 842; «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 mondva 
(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 
und Radla für zwei Personen haltén wi 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 Giese-
brechttel 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 archiepi-
scopus ad Sobotin consecratus est», végre Magyarországba jön és 
megalapítja a pécsváradi monostort.*)2) Giesebrecht és Watten-
bach 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 Jahrn 997 Askrik als Abt des Klos-
ters 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 Me-
seritzet 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 ambu-
lando idegen országban kolostort alapított és megfosztván magát 
egy hű kísérőjétől — maradt volna még mindössze kettő — azt e-
kolostor 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 disci-
pulis», 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 XII 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. XXII . 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-Anasz-
táztól, 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 elmagyarosod-

montis 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 mint ezt Bruno (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 mutat ja ; 
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 
mondja: «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 Para-
digmen 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 Ein-
fluss geübt habén, der von der geschriebenen Geschichte nicht beachtet, 
von der gesprochenen um so lauter verkündet wird: 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 cseh 
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. Brair-
ból 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, ha a szó amúgy 
is kiejthető volt, ha nem 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 nasa-
lis 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 Spra-
chen 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 . 22 



3 3 8 ÁSBÓTH OSZKÁR. 

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 tradi-
czionális 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 tradi-
czió, 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 ószlo
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 követkéz-
menye. 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 neve-

nak 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, ösz-
szefüggnek 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. 

Az ósz lovénből á t v e t t egyház 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 alakok2) — 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 Ehrenfeld-
codex 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) muta t nagyobb változást, de í külöm-
ben is régibb u-ból fejlődik a cseh nyelvben, ha 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 la 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) En 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. « . . . natür-
liclier 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 specziá-
lis 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 hipo-
thézist 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, Hel-
singfors 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.: 
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mint a nyugati szlovénekhez, noha mind a két népnél a kriib szó 
volt a régebben használt kifejezés. Miklosich a krhst'b szónál Chri-
stus crucifixus-ia, gondol — krhst'b rendes megfelelője a latin Chri-
stus, 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 ke-
resztelést 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 im 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. 



SZLÁVSÁG A M. KERESZTÉNY TERMINOLÓGIÁBAN. 349 

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 ószlo-
vén 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 «bap-
tismatis» 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. 
2) 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), 
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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 chrzcié-
lauziczi szerb ksció ós kscis. 

2) Az össze te t t ufdaupjan ige k é t h e l y e n a gö rög j3a7txí£Etv szónak 
felel meg (Lukács 3, 21 ; 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, hristi-
jan'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 hangzó-
illeszkedés 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 hat das Finnische zwei Be-
nennungen: kastaa tauchen (alsó eine wörtliche Uebersetzung des schwe-
dischen Wortes döpa), wovon Ttaste Taufe, und ristiá mit dem Kreuzes-
zeichen segnen, e. ris 'tma einweihen, segnen». 

2) Simonyi Zsigmond a régi nyelvemlékek olvasásáról 21. 1. 1278-ból 
idéz Cryztyan alakot — «villa cruciferorum Cryztyan ( = keresztyén) vo-
cata» 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 név? (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 ószlo-
vénben 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. •*« 



354 ÁSBÓTH OSZKÁR. 

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-testamen-
tomban 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, Gram-
matik 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 nur 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 adot 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 

8j 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 lat in 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 doc-
tus 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. 
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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. 
2j A két forrás összehasonlítását legkényelmesebben Jagic Specimina 

linguae palaeslovenicae (Sz. Pétervár 1882) czímü művében lehet végrehaj-
tahi, a hol 18—26 lapig a Glagolita Clozianusból közölt szöveg alatt 
a megfelelő szöveg a codex suprasliensisből van közölve. 
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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 / -nek ; 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 bér-
mati, 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 bérmati-
nak 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 keresztelés-
ről 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 ,hírmondói-
ról£ 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 Asse-
mani-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 gyenerá-
Zis-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 arch-
angyal». 

2) Hogy a latin angelus-ból, lia meg nem marad a nominativus 
ragja a magyarban, mi lehetett volna, mutatja a Ferencz legendabéli 
«angyalomi nyugalom» (Ehrenfeld codex 59. 1.), melyről már 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. para-
disum), 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, aus-
schliesslich, die Wiener Fragmente und die Hyinnen gemischt) bewahren 
noch die ursprüngliche Form angil. Aber schon seit dem Ende des 8-ten 
Jhd ts tritt daneben die umgelautete Form engil. So ein Wiener Fragment 
des Isidor XIII , 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 (ófel-
német 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 meta-
thesis 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 szluzsbá-
ból 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 átidomítá-
son 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. 
2) 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 XI 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. I I . 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, ha 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, mer t 
az 1328-iki átiratból van közölve, tehát talán már a XIV. század írása. 



SZLÁVSÁG A M. KEKESZTÉNY TEKMIN0L0GIÁBAN. 365 

«de az nagy mysen es egyéb zolosmakon myndenkoron egyéb soro-
rokal 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 ve-
csernye 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 ve-
csernyé-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. 

k 
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ófelnémet mettina (ma mette) a latin matutina-hól lett,1) valószínű
nek fogjuk tartani, hogy a magyar veternye az ószlovén utrhnja-
ból 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 fordítja3) 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 jut-
renje,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). 

2j Ki volt mutatva a M. Nyelvőr I I . k. 358. 1. 
3j Szilády Áron : 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 már 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 nem 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 nem állítom, hogy 
sóba sem lett természetes hangfejlődós által történeti időben sz-ből s, i sme
rem a példákat, melyeket fölhoznak, de igenis tagadom, hogy az sz-ek 
unagy részév olyan későn lett s-ekkó. A mi különösen a szlávból átvett 
szókat illeti, a püspök, prépost és pünkösd, szókban, melyeket Miklosich 
nem említ, az s eredeti s^-ből lett az én véleményem szerint is ; hogy a nép 
ajkán-e vagy megint csak papiroson, mint számos más 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 ószlo-
vén 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 hang-
tanilag 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 ószlo-
vénben 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. 
3j 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 hang-
zónyujtást 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. 
2) 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 XII , 339. «a kezdő, hangsúlyos szótagbeli hangzó 
megnyúlásának példái: pakost: pákosztos, kapasta : káposzta, pápista : 
pápista.» 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVHI. •** 
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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-föl-
tűnik 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, baba stb.» 

2) 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 lakot : 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.» 
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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 ószlo-
vénnel 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 egyköny-
nyen 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. 
2) Du Cange a papa szó a la t t : «Neque illud praetermittendum, 

quod Papae vocabulo tametsi promiscue ab aliis donarentur Episcopi, 
nullus tamen in Occidente hunc sibi t i tulum tribuerit praeter Romanum 
Pontificem, qui eo nomine tanquam sibi proprio usus est j am 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. 
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> ŝi>-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, újszlo-
vénben, 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, aba-
tissa, 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 nyelv-

x) Miklosich Ferencz a szlávból átvett szók közé sorolja Die slav. 
Elemente im Magy. 270. sz. alatt. 

2) Du Cange cápa szó a la 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 hang-
fejlődés 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 codexek-
ben 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 van : 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. ereszte-
vóny) 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 pré-
posit'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 magyarázandók1). 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 szembe3), 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 szláv-
ban 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 
alakot2), 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 találkozunk3). 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) L. Knauz Monum. eccl. Strig. I . és I I . köt. indexét e szó alatt . 
4) Hazai Okmánytár III, köt. 19. sz. 
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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 ani-
mator 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 ószlo-
vénben, ettől a tulajdonságnévtől alakult dusbnikh főnév, mely 
ugyan már régi kéziratokban található, de nem azzal a jelentés-
Bei, 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 dusnök-
ből 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, 

*) Miklosich Lex. palaeosl. a szót csak uresjriratio, puhító, uvula in 
paláto, iuratus, iudex* jelentésekben ismeri. 
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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. Eend-
kivtíl 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 Erb. 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 dusi-
nici a genere eius, scilicet Johan manumissi, contra ipsum tarnen super-
biant. 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 dusi
nicus 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 tes
tamento 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. 
ûyt/.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 gleich-
beteutende dusbnikb natürlich nicht hieher. Danicic, Bjecnik 1. 320. 
Es gibt auch einen magy. Ortsnamen dusnok, dúsnak Lipszky.» 

Végre utalok még Brandl Glossarium illustrans bohemico mora-
vicae 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 admi-
nisztráczióval, 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, mél-
tánylom 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 mondja2): «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 nun-
dinák 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 böhmisch-
slavischen Völkerstámme, Prag 1867 15. 1. «In der That ist die Entstebung 
der Lautschrift, wie wir oben schon hervorgehoben, etwas so eigenthüm-
liches, 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 nur 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 
vés 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 â  
bevezetésben láttuk, még a lengyel sem hallatja e szóban a nasa-
list, 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 

%) 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 zusammenhángt : t für z beruht entweder auf einem ahd. sam-
bat oder, und dies ist wahrscheinlicher, auf einer Anlehnung an die latei-
nische 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 hochdeutsche-
Benennung 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, az 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. Ha 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 már 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 ma 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 já r ja ; 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 
nem 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 man nicht beachtet, 
dass die römische Kirche nur die Nummerierung der Wochentagen aner-
kennt : 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: «abge-
sehen davon, dass selbst der spátere slavische Olymp — denn ursprünglich 
huldigten die Slaven nach allén geschichtlichen Nachrichten einem götter-
losen Naturdienst — schwerlich eine ausreichende Zahl von Göttern beher-
bergte, um 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, cseh 
ctvrtek, lengyel czwartek, lauzici szerb étvóreh, orosz cetverg. 

2) Újszl. peték, b. pet'bk'b, szerb-h. peták, lauz. sz. pjatk. 
3) L. Miklosich i. h. 
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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 már nem jelent karácsont, hanem «napfordulatot, Spiri-
don napját, deczember 12-ikét» (L. Dahl nagy szótárát karacun szó alatt). 
Az orosz deczember 12-ike, tudva levő dolog, a mi 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 ma 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 koro-
cun, 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 rumban 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 pqtikos-
íy-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 phafo-
ból 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 még a görög 7revtY]Xoary), la t in pentecoste szókra, 
különben annyira el tűnt a piros pünkösd napját je lentő 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 a lat t ismeri, a latin 
rosalia-hól lett rusalija különféle alakban különféle néphez ter
jedt , hogy egyéb neveket ne említsek.1) Ebből és a magyar pin
kusd (pünkösd) szóból kiindulva szabad következő föltevést kocz-
káz ta tn i : Az oszló vén nyelv számos más egyházi kifejezéssel együtt 
a pünkösdöt je lentő szavát is az akkori németségből vette, tehát 
pinkbsth-n&k nevezte ezt az ünnepet , a többi szláv népek ellenben 
ezt az ünnepet , mely a legszebb népünneppel , a virágzás, a rózsák 
ünnepével összeesett, a maga módjára új meg új nevekkel illette. 
De ha ez így van, miért mondja Miklosich Ferencz, hogy az ószlo-
vén alak pen^tikostij, pqtikostij! Vizsgáljuk meg csak pontosabban 
ezeket az úgynevezett ószlovén alakokat. Találunk először is p^ti-
kosti alakot, a mely csak a görög TCSVCTJXOOTIQ szónak szolgai 
át í rása; kissé meg van szlávosítva a végzete a pqtikostij alakban. 
Ezeket az alakokat találjuk egy pá r Oroszországban és Szerbiában 
ír t régibb kéziratban, találjuk egy nagyon régi kéziratban is, az 
Oroszországban 1056-ban és 1057-ben írt híres Osztromir-féle 
evangéliomban, de nem 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, arra a helyre 
utal , hol már megvan. 2 ) De még gyakrabban olvasunk megint csak 
is orosz és szerb recensiókban megmaradt , a X I I I századon innen 
kelt kéziratokban egészen mesterséges holt alakokat . Az említett 
pqtikosti, a mint mondtam, 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 
hanem maga fogalmazott, a jq, rag helyett az oroszos ju-t írta. V. ö. Yos-
tokov 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 TTSVCTJXOOT̂  szó átírását talál
juk, de nem lehet tudni, vájjon ez egyszersmind az ószlovén nyelv
ben valóban előfordult. 

• 

11. 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. 
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vünkbe, de meglehet az is, hogy már előbb vettük át. Vesd ezzel 
össze Szarvas Gábor észrevételét (Nyelvőr I, 318), hogy a miracu-
lum gyakrabban «jelenség, jegy» szókkal van fordítva az Ehren-
feld 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 ósz lovénből f o r d í t o t t e g y h á z i 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, csö-
törtök, 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 ószlo-
véu 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 ószlo-
vén 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 und rumun. Vbsare de Jcarne Fastnacht, was als mit der Sache 
im Widerspruche stehend befremdet.» 

2) L. a Grimin-féle német szótár Fastnacht szó alatt. 
3) L. Lit tré 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 egyet-

1) V. ö. F . Miklosich Vergleichende Grarn. der slav. Sprachen, I, 71. 
és k. 1. 

2) A. Ahlqvist die Kulturwörter 261. 1. «Fastnacht-Dienstag hat im 
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 ó-
féle 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, mester
séges 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 víz-
szentelés 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 s tammt 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 Matzenauer 
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 pontos: 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 nem 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 külöm-
böző 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 közt : «lume mun
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. 41. 1.: «Aus dem sl. entlehnt ist preuss. sivilai, 
lit. svetas, visas svetas, dem slavisclien nachgebildet sind rumun. 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 «kép-
csinálás» 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 evangé-
liom-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 Osztro-
mirfóle 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 Home-
rosnál találjuk a «hálát adnio-féle szólást (Soövai yápiv), SÍZ attikai 
íróknál széltiben használják (/áptv árcoSiSóvai). így magyarázandó 
véleményem szerint, hogy a régi ószlovén evangéliomfordítások-
ban, 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 ószlo-
vén 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 slav-
janskij 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 
német : er that Dank, a h. hogy er sagte Dank. L. Raumer Die Einwir-
kung 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 «szám-
láló»-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 «nume-
rare» 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. 
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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 ha t á sa 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 ószlovén-
ben 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 ,diaconusf 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. 

2j 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 
manum 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 ószlo-
vénből 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 «epis-
tola» jelentést, s vájjon csak véletlen találkozás-e, hogy az ószlo
vén listT>, szerb list szókon is mind a két jelentés egyesül ? 

F ü g g e l é k . 

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 
mutat 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. Jah . 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 althoch-
deutschen 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 Lite-
ratur I. Halle 1874 530. 1.: «Dass dagegen das ahd. s genau die cacuminale 
articulation unseres heutigen sch gehabt habé, darf man nicht daraus 
schliessen wollen, sondern nur, dass die articulationsstelle des ahd. % mehr 
nach vorn an den záhnen, die des s etwas weiter nach oben und so den slav. 
cacuminalen lauten verháltnissmássig am náchsten lag, weshalb aus erman-
gelung eines andern sein zeichen zur bezeichnung dieser laute verwant 
wurde». 



414 ÁSBÓTH OSZKÁR. 

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 unan-
getastet geblieben, so gibt es dafür doch kaum eine andere Erklárung, als 
dass in der lateinischen Orthographie wohl st, sp, aber kein stv, sl, sm, sn 
anlantend vorkam». 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII . ^ 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. malastya-
nak 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 Geu-
rienses, 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 Stri-
goniensis 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 példát2) 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 hébe-
hóba 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 gy 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 her-
rührt, 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 («Her-
berge») 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 
man neuerdings als Grünberger Handschrift zu bezeichnen liebt, mit aller 
Macht aufrecht erhalten, ein blinder Eifer, welcher der besser fabricirten 
Königshofer Handschrift nur schaden kann, denn jenes Machwerk ist dem 
Inhalt nach so unmöglich und palaographisch so stümperhaft, dass nur 
arge Befangenheit und die lei der nun einmal dabei compromittirten bedeu-
tenden Namen es erkláren können, dass man diesen verlorenen Posten nicht 
lieber gleichfalls aufgiebt». 

3) Novoceská Bibliothéka XXII 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 kéz
iratban. 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 
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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. Bizonyo
san 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. 
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