
Kisebb közlések. 

Ismeretlen nyelvtani alakok a Halotti Beszédben. Az 
egyház nyelvén az ördögnek nem az ,incselkedése'róT, hanem az 
.incselkedéseiről' (insidiae diaboli), s a pokolnak nem a ,gyötrelme-
róT, hanem a ,gyötrelmeiről' (dolores inferni) szoktak beszélni (vö. 
Ephes. 6. b 11 ; Psalm.' 17. a 6; Actor. 2. d 24). E szerint a HB.-nek ezt 
a helyét is: ,zoboducha wt urdung ildetuitvl es pucul kinzotviativlí nyilván 
így kell értenünk: ,szabadítsa meg őt az ördög üldözéséitől és a pokol 
kínzásaitól1. 

Igen, de mit szól hozzá a két szónak az alakja ? Az ildetuitvl meg
engedi ezt a fölfogást, mert az =i-jét nem kell személyragnak tekintenünk, 
hanem többesjelnek is vehetjük (1. a régi irodalomban nagyon gyakori 
véni, leveli, körmi, emberi, ke'rwsi-íéle többeseket [ = vénei, levelei stb.] 
Nyr. 17 : 242). De a másik sem mond ellent, csak így kell elemeznünk: 
kinzotv-i-a-twl, olv.: kínzatv-i-á-túl (vagy talán -tűi, mert az írásból nem 
lehet kivenni, hogy a rag illeszkedett-e vagy nem). Ezen elemzés szerint 
az 4 a többesszám jele, az -a pedig a 3. szem. birtokosé. S így ez olyan 
alak, a milyennek egykori megvoltát föl kellett eddig is tennünk, csak 
adatunk nem volt rá. A többesszámi birtokon u. i. most csak az 1. és a 
2. személyű birtokost jelöljük meg raggal, a 3. személy ragtalan; de 
valamikor kétségkívül ennek is volt ragja, úgyhogy akkor azt mondták: 
ajándéki-m, ajándéki-d, *ajándéki-a; és ennek a ragozásnak a marad
ványa szerintem a HB.-beli kinzotvi-a-tui. 

Ha ezt elfogadjuk, akkor természetesen az ildetii-i-tvlnek az i-jében 
sem pusztán a többesjelt látjuk, hanem úgy kell fölfognunk, hogy 
benne lappang a 3. sz. ragja is; s ebben semmi nehézség sincs, mert, 
mint tudjuk, a régi irodalomban (mint a nép nyelvében ma is) gyakori 
volt a magashangú ragnak =i változata (vö. Nyr. 17 :2), s ez a HB.-ben 
is megvan ebben a szóban: lilk-i-ert. E szerint az ildetu-i-ivl ebből lett: 
*üdetv-i-i-tűl, s a két i összevonása nyilván hosszú i-t eredményezett, a 
mely talán még akkor is hosszú volt, úgyhogy a HB.-beli alakot így 
olvashatjuk: üdetvítűl. Nagyon valószínű, hogy az intetvinec is ilyen, 
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tehát így lehet olvasni: intetvínek. Es már most megvilágosodik előttünk 
egy másik szó is, a melylyel eddig sehogysem tudtunk boldogulni: a 
szentii; ebben az 4 többesjel és az -i személyrag még összevonatlanul 
van meg. 

Az =a személyrag elveszését két körülmény mozdíthatta elő. 
Az egyik, a melynek az analógiája hatással lehetett rá, az egyesszámi 
3. szem. magashangú alakja volt, a melyet a nyelvérzék olybá vett, 
mintha ragtalan volna, mert a két i egybevonódott és idővel megrövidült. 
(Valószinű, hogy +ildetvi-é-tül-íé]e alakok is voltak, de ezek is követték 
az *ildetvi-i-tűl, üdetvítííl-félék analógiáját). A másik a többesszámi 3. sz
álak volt, a melynek az 4k ragja (1. erről TMNy. 1: 716) nemcsak a 
magas-, hanem a mélyhangúaknái is összevonódott a többesi 4-vel: 
*kínzatvi-ik > *kínzatvík > *kinzatvik, s a legutóbbit aztán olybá 
vehették, mintha egy *kínzatvi-fé\e alaknak a többesszáma volna. 

SZINNYEI JÓZSEF 

Pánkétomos. A NySzótár mint meghatározhatatlan jelentésű szót 
közli kérdőjellel, a következő egyetlen adat alapján : «Hogy az pánkétomos 
királyi asztalnál az hús ételre ne kénszerittetnek [olv. kénszeríttetnék], 
imádsága által sült madarat hozatott az asztalra». (TAENÓCZI IsTvÁNnak 
Régi magyar szentség ez. művéből, Nagyszombat, 1695.) 

Ez egyetlen mondatból valóban alig sejthetné valaki a 'pánkétomos 
szónak jelentését és mivoltát. Azonban most hogy KOHÁBY IsTvÁNnak 
verseit az új Nagy Szótár számára aknázgatom, a Munkács kővárában 
szerzett versek (megjelentek 1720-ban, készültek a XY1I. század 80-as 
éveiben) egyikében számtalanszor találkozom egy pánkétom főnévvel, a 
mely annak a kérdőjeles pánkétomos-nak nyilván való alapszava. Szóljon 
a több közül egy-két világosabb idézet: 

Eeménlem órára, nem vigyáznak s-napra, derék vendégségben, 
tehát bár dél légyen, az órais tegyen, kettőt ütésében, érhetek asztalhoz, 
nagy fris pánkétomhoz, bujdosó elmémben. 

Kergessék konyhámról, macskát az tűz padról, főzni készűryenek, 
leg job falatokat, madarat s-vadakat, sfissenek s-főzzenek, egy fris pán-
kétomra, tizenkét asztalra, étket készicsenek. (I. füz. 14. I.) 

Darab kenyeremet, s-csobolyó yizemet, ini benyújtyák nékem, az 
pánkétom készen, vendégem nem lészen, sem pedig főt étkem. 

Nincs szüksége sokra, sem fris pánkétomra, meg éhűlt gyomornak. 
Yége fris lakásnak [a. m. lakoma, 1. NySz.], s-az nagy pánkétom-

nak, sokszor hoz koplalást. (18. 1.) 

Ugyané versben a pánkétom szó még többször is előfordul, s jelen
tése: ,lakoma', azt hiszem, már ezekből is eléggé világos. Ha pedig a 
jelentéssel tisztában vagyunk, nem nehéz a szó mivoltára és eredetére 
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is rájönnünk, bár ez utóbbit természetesen egy kis szótár-forgatás nélkül 
nem lehet kideríteni. 

A pdnkétom világosan annyi mint a mi kedvelt bankettjeink, s már 
előre is sejthetjük, hogy a XVII—XVIII. századi pdnkétom s a XIX. 
századvégi bankett végelemzésben egy forrásból valók. A bankett köz
vetlenül a német bankett átvétele, ez viszont a franczia banquet-re, ille
tőleg az olasz banchetto-ra, vezetendő vissza, a mely szók a megfelelő 
fr. banc és olasz banco ,pad' szók kicsinyítői. Érdekes azonban, hogy 
e román alakok ismét német eredetűek, a mennyiben az ófn. banch 
átvételei. (L. DIEZ, Etym. Wbuch d. román. Sprachen, 2. kiad. ÓSKLTJGE, 
Etym. Wbuch, 5. kiad.) 

Miképen mehetett át a,pad'jelentésű szónak kicsinyítője a,lakoma' 
értelemre, azt DIEZ az olasz banchettare ,lakomákat tartani' igéből ma
gyarázza, a melynek eredeti értelme ,tische und bánke rüsten', a közép-
fölnémet benken igének megfelelőleg. 

A mi régi pdnkétom-vmk azonban egyenesen sem az olasz, sem a 
franczia alakból meg nem magyarázható. Végződése (-om) föltétlenül 
középkori latin alakra utal, a melynek nominativusa -us végű is lehet. 
(V. ö. lat. Aegyptus: m. Egyiptom; paradisus: paradicsom; circulus: 
czirkalom, 1. Nyr. 12 : 130.) Ezt az -us végű klat. alakot csakugyan ki is 
mutathatjuk. DUCANGE szótára ugyanis (FAvnE-féle kiadás, Niort, 1883— 
1887) ismer egy banquetus szót ,convivium' értelemmel (mellékalakja 
banchettus), s a franczia banquet latinosításának mondja. Ez a banquetus 
a mi pdnkétom- unk alapja. Szókezdő &-jének^»re változása olyan jelen
ség lehet, mint néhány német jövevényszavunkban: pánk: ném. bank; 
pankrót: bankrott; pánt: ném. bánd stb. (v. ö. MELICH : Német vendég
szók) s ép ezért e szókezdő hang kifejlődéséhez a német bankett ejtése 
is hozzájárulhatott. Egyébiránt az olaszban is van a banca, banchetto 
szóknak némi jelentéskülönbséggel p-és kezdetű változatuk: panca, pan-
chetto (1. pl. BIGUTINI-BTJLLE olasz-német szótárát, Lipcse, 1896), úgy 
hogy ez a hangbeli Különbség a magyar szónak eredetére nézve semmi 
nehézséget sem okoz. 

TAENÓCZI ISTVÁN mondatában tehát, a melyet a NySz. szerkesztői 
meg nem magyarázhattak, a ,pdnkétomos királyi asztal' kifejezés lako-
más, lakomázó asztalt, egy szóval lakomát, vendégséget jelent. 

ZOLNAI GYULA. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
A k a d é m i a i Ér te s í tő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizedik kötet. 1899. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, ki^ze1 

melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokig)' 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakfórfiak tollából. Megjelenik minden hó 15 én. Évi előfizetési árá 
3 frt. Az ((Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az L—IX. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
3 frt; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 2 frt 25 kr. 

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XIX. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu-^ 
latnak közlönye. Szerkeszti Ham,pel József. 

Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelrni mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelrni czikkeket 
közölni. Meg'elenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 6 forint; egyes füzetek ára 1 frt 20 kr. 

A t h e n a e u m . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Nyolczadik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjeleu az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 5 frt. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Kilenczedik évfolyam. 
Szerkeszti SziUídt/ Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbi/ásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo 
kat ós adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 5 frt, egyes füzet ára 1 frt 50 k i 



Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 
XVII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kön'g Gyúlt osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő* a M. Tud. Akadémia 
I I I . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kíván, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 5 frt. 

Nyelvtudományi Közlemények. Huszotikilenczedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbizásából szerkeszti Sziunyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényei-
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején, Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 3 frt. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar 
Történelmi Társulat közvetítése mellett a M. Tud. Akadémia törté
nelmi bizottsága. 

Megjelenik minden negyedévben 12 íves füzetben, félig feldolgozott forrás
tanulmányokat, magyar történelmi levelezéseket, kisebb naplókat és forrás
munkákat , művelődéstörténeti adatokat stb. tartalmaz. Ejgyes füzet ára-1 frt 30 kr. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2, szám. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 


