
Szláv jövevényszavaink. 
(Első közlemény.) 

a) Az óbolgár n y e l v e m l é k e k szókészle te és a 
m a g y a r n y e l v sz láv jövevényszava i . 

i. 
ÁSBÓTH OSZKÁR «A magyar nyelvbe került szláv szók átvéte

lének helye és kora» czímű értekezését így végzi: «Senki jobban 
nem fog örülni, mint én, ha róluk (t. i. nyelvünk szláv jövevény
szavairól) valaki igazán tudományos munkát írva, új szemponto
kat jelöl ki, ha ennek következtében még annyira is módosítanom 
kellene a szláv szók átvételének helyéről és idejéről vallott nézete
met.)) NyK. XXX. 230.). Benne az ő kutatásai azt a meggyőződést 
érlelték meg, hogy «az egymást támogató adatok összesége kétség
telenné teszi, hogy a szláv szók javarésze egy az ószlovén nyelvvel 
a legszorosabb rokonságban levő nyelvből került nyelvünkbe, még 
pedig valószínűleg a honfoglalásra következő legelső századokban» 
(u. o. 74.). ÁSBÓTH ezt a meggyőződésót említettem értekezése vé
gén fejtegetései alapján még inkább megerősítettnek és bebizonyí-
tottnak látja s azt mondja, hogy «a szláv szók nagy tömege csak a 
mai hazánkban kerülhetett nyelvünkbe" (u. o. 228.), s hogy «a szók 
többsége bolgár nyelvjárásból származott)) (u. o. 229.). A szerző ez 
állítást megerősítve látja Pest városa nevével, a mely «olyan 
speciális bolgár-szláv, vagy ha úgy tetszik, ószlovén, hogy a magyar 
keresztény terminológia szláv részével egyetemben a legesleghatá-
rozottabb bizonyíték egy a mai hazánkban véghez ment bolgár 
hatás lehetősége melletU (u. o. 229.). 

Nekem régibb idő óta egészen más a nézetem a magyar nyelv 
szláv jövevényei többségének átvétele helyéről, az átadók nyelvéről 
s részben az átvevés koráról is. ÁsBÓTHnak az a kijelentése, hogy e 
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téren egy egész sor fontos kérdés kutatása alig van megkezdve 
(u. o. 229/230), továbbá az, hogy új szempontok szerint talán más 
eredményre is lehetne jutni, a mely eredmény mind az óbolgár 
nyelv és a belőle fejlődött egyházi szláv nyelv történetével, mind 
pedig hazánk s különösen a mi történetünkkel nagyobb összhang
ban áll, erőt és biztatást nyújtottak kutatásomhoz. Tagadhatatlan 
ugyanis, hogy AsBÓTHnak nyelvünk szláv jövevényszavairól vallott 
nézete ellenkezik az óbolgár nyelv fejlődése történetével. Azon ku
tatások után, a melyeket OBLAK, VONDRÁK, JAGIC és mások az 
óbolgár nyelvemlékek szókészletének történeti fejlődése körül 
kifejtettek, nem áll az, a mit ASBÓTH mond, hogy «a közös szláv 
keresztény terminológia . . . kétségkívül a nagy morva birodalom
ban alakult meg» (u. o. 80). Ma egész bizonyosan tudjuk, hogy 
CYRILL és METHOD Pannóniában, s működésük főhelyén, Nagy-
Morvaországban szláv keresztény terminológiát találtak, a mely 
nem mindenben egyezett a magukkal hozott terminológia szókészle
tével. Elég e tekintetben az olyan kifejezésekre hivatkoznom, mint 
pap, pokol. A legrégibb evangélium- és zsoltár-fordításokban a 
pap-ot s o h a másként mint Hfpín-nek (gör. tepetk, a nem-keresz
tényt pedig >KKpbUk-nek; 1. nevezetesen alább a, pap szó alatt), a 
poklot s o h a másként mint aA'k-nak (gör. qd-qo) nem fordították; s 
ha a katholikus szertartáshoz tartozó régi XII. századi horvát szer
kesztésű Bécsi Levelekben (Wiener Blátter, v. ö. JAGIC : Glagolica 
28.) ebpokol-nak mégis IIKKAK alakját találjuk, akkor az ott kétségtele
nül helyi, még pedig horvát kifejezés (1. részletesen alább a pokol 
szó alatt). A IX. és X. században Pannóniában és Nagy-Morva
országban volt keresztény terminológia, a mely sokban külömbö-
zött a CYRILL- és MBTHOD-féle terminológiától. Ebből a terminoló
giából s az itt használt más helyi kifejezésekből CYRILL és METHOD, 
s tanítványai sokat merítettek, mint alább részletesen ki fogom mu
tatni. Azt meg feleslegesnek tartom bizonyítani, hogy a szláv keresz
tény terminológia ma is csak bizonyos kifejezésekben és rítus szerint 
egységes, a kifejezések nagy részében azonban nagyon is nem egysé
ges. ASBÓTH a Duna-Tiszaközben, a Tiszán túl és Erdélyben egy az 
óbolgárhoz hasonló bolgár nyelvjárást feltételez, s ebből származ
tatja a magyar nyelv szláv jövevényeit. Ámde ez a föltevése ismét 
beleütközik egy sereg pozitív ismeretünkbe. Mindenekelőtt a Duna 
és a Tisza közti területen, továbbá Tiszán túl és Erdélyben bolgá-
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rok közt történt keresztény térítésről a IX—X. században mit sem 
tud a történelem (v. ö. KARÁCSONYI J.: Mi köze a görög egyház
nak a magyarok megtéréséhez? Kath. Szemle XIV. 307.). Mi 
csak azt tudjuk, hogy METHOD halála után tanítványai Bulgáriába, 
innen pedig Macedóniába (CLEMENS) vonultak s ott működtek. 
Mért nem folytatták működésüket hazánkban a bolgárok közt ? 
Csak valószínű, de nem bizonyos, hogy közvetlen a honfoglalás 
előtti időkben hazánk egyes déli részei tartozh a t t a k a bol
gár birodalomhoz (v. ö. JIRECEK: Geschichte der Bulgaren 167. 
és JAGIC : Zur Entstehungsgeschichte I. 5.). Föltéve azonban (v. ö. 
MARCZALI H., a SZILÁGYI-féle M. Nemzet Tört. I. 90, 91.), hogy e 
déli részek bolgár birtok voltak, még akkor is nagy kérdés, hogy e 
területen mai értelemben vett bolgár nyelvű lakosság volt-e. Igaz, 
hogy a mai szerb belgrádi vár ekkor bolgár birtok, de az is igaz, 
hogy parancsnoka BORITÁKANOS (talán tárkanos méltóságnév, v. ö. 
m. Tárkánij, csuv. tarkan, ZOLOTN.), a kinek a nevéből lehet annyit 
következtetni, hogy az általa beszélt nyelv nem volt a mai bolgár 
(JAGIC • Zur Ents., I. 52, 59, ez ellen IBRAHIM 965-diki uti jelent.). 
Nem szabad továbbá figyelmen kívül hagynunk, hogy a honfoglalás 
idején s a rákövetkező első századokban az Alföld legnagyobb része 
puszta, árterület, mocsár volt (v. ö. NAGY ALFRÉD feljegyzését, A m. 
honfogl. kútfői 314—315), a valamivel magasabban fekvő Duna-
Tisza köze meg homoktenger, a melyet egykor pl. a rómaiak még 
arra sem tartották érdemesnek, hogy polgárosodásuk keretébe be
vonják; annak meg éppen semmi nyoma, hogy a Duna-Tisza közén 
nagyobb magyar tömegek telepedtek volna meg (v. ö. A telepítés 
történelmünkben, Új M. Szemle III. 332, 333.). Ha azonban ASBÓTH 
ezzel szemben Pest városa nevére hivatkozik, mi ellenérvül a 
következőket hozzuk fel: 1. feltűnő dolog, hogy Pest városának 
neve csak 1148-ban fordul elő először (v. ö. JAGIC: Zur Entste
hungsgeschichte II. 36.); keltezetlen emlékeink közül pedig a 
Gellért-legendában (eredetije 1061 — 1075-ből; v. ö. in ciuit. Pest, 
ad portum Pest, in Pest, ad portum Pestiensem); 2. feltűnő dolog, 
hogy Pestről a XIII. században író ANONYMUS tudósítása ez: «Toksun 
vezér kegyességét hallván sok jövevény tódul vala hozzá 
különféle nemzetekből. Ugyanis Bular földről jövének némely nagy 
nemes urak. az izmaeliták nagy sokaságával, kiknek . . . . a vezér 
Magyarország különböző helyein adott földeket, s azon kívül azon 
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várat, melyet Pestnek neveznek, örökre átengedé» (FEJÉEPATAKY 
kiadása, 62. 1.; v. ö. még SALAMON F. Budapest tört. II. 86.). Hogy 
ez az adat hiteles lehet, s hogy Pest városának neve ezektől a 
bolgár izmaelitáktól származhatik, azt még egy közvetett érvvel 
akarom támogatni. Ez az érv a Duna folyó neve, a mely a szláv 
nyelvekben hol Dunaj, hol Dunav. Mind a két név igen régi (v. ö. 
VONDEÁK, Z oboru slavistiky, Őas. Cesk. Mus. 74 : 30, Müllenh. 
DAlt. II. 362.). JAGIC vette először észre, hogy a Codex Supra-
sliensis (1. részletesebben alább «Obolgár nyelvemlékek)) alatt) 
nyelvemléknek a hazája azért nem lehet Pannónia, mert benne 
a Dunának Dunav a neve (v. ö. Archív f. sl. Phil. I. 299—333, 
LESKIEN, Altbulg. Gr.3 225, 227.). Az összes szláv népek közül 
c s a k i s a bolgárok hívják ma (DÜVEENOIS szót. JÍJÜRBT^, Jly-
HaBCKn), hívták a középkorban (LAVEOV : Obzor, prilozenije 85 : 
Ha ^HyHaB'B, na ,3/yHáBíj, Ha ^oyfíaBL) és a CYEILL és METHOD-féle 
nyelvemlékek keletkezése korában Dunav-n&k (v. ö. Sitzungs-
berichte [Bécs] 122:41, 50.) a Dunát. A Dunav alak előkerül meg a 
szerb-horv. nyelvben is (^yHaB. ^yiiaBO, VÜK szótára), de a rendes 
használatú a ^ynáj alak, a mely -j-s alak az összes többi szláv 
nyelvben a járatos. Feltűnő már most, hogy ha Pest a Duna mellett 
lakó hon foglaláskori bolgárok maradványa, ha régi szláv jövevény
szavaink java része a Duna-Tisza közén lakó bolgároktól való, 
miért nem vettük át a bolgár Dunav alakot. Összes szláv eredetű 
jövevényszavaink, személyneveink, helyneveink, a melyeknek a 
szláv nyelvekben -av végük van, nyelvünkben -ó megfeleléssel 
vannak. Ilyenek poroszló (pristav), posztó (postav), zászló (zas-
tava), Szoboszló (Sobieslav), László (Lavoslav, esetleg cseh okleve-
lekbeli Ladslav), Szaniszló (Stanislav, v. ö. MOROSKIN : Slav. im.) 
stb. Ez a hangtani kivételnélküliség bizonyítja, hogy a Dunát, ha 
bolgár eredetű volna a neve, ma *Dunó- nak hívnók. Jól tudom, 
hogy ez ellen azt lehetne felhozni, hogy a magyarok a görög kró
nikások szerint körülbelül 839 táján jelentek meg először a Duna 
mellett (v. ö. M. honfogl. kútfői 100—103, JAGIC: Zur Entstehungs-
geschichte I. 45.), s a Duna nevét az or. Dunaj alakban már ekkor 
átvehették. Hangtanilag ez a feltevés is lehetséges, de mégis való
színűbb, főleg a Duna szónak tájszói alkalmazása miatt (MTsz., s 
részletesebben alább a Duna szó alatt), hogy itt, a mai hazában 
tanulták meg a nevét. E fejtegetésekkel azonban nem az a czélom, 
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hogy a bolgároknak mai hazánkban való lakását tagadjam. Né
hány helynévből, a milyen a krassó-, bihar-, alsófehérmegyei 
Preszdka (v. ö. CSÁNKI : Magyarorsz. tört. földr. II. 39: 1412, 1445. 
Gyepew, 1496. Gyepew. al. nom. Priszaka), biharmegyei Rogoz 
(v. ö. rogoz «mezei liliom», JAMBR.), beszterczenaszódmegyei Jád, 
Kerlés (v. ö. KISCH : Nösner Wörter und Wendungen 77, 83.), 
Gyalui havasok (bolg. dél «berg», Vervu «hegy», JIRECEK: Ge-
schichte 82.), Bucsa (v. ö. bolg. [Vidin é3 Vraca vidéki] 6 y T i e : 
Bp^x-b HJIH ,̂OJIT», noKpaTt CT. ropa nenpoxo,nHMa, Sbornik, X. 229, 
XIV. 191.), nekem az a meggyőződésem, hogy bolgár nyelvű lakosság 
a honfoglalás idejében csakis Erdélyben (v. ö. KARÁCSONYI I. czikkét, 
Századok XXXV., decz. füzet) és a vele határos megyékben volt (v. ö. 
az Ann. Fuldenses 56. 1. azon adatát, hogy AENULF király 892-ben 
követeket küld LAODOMIE, bolgár királyhoz, a kik a királyt arra kér
ték, ne engedje meg a morváknak a só vételét birodalmából, v. ö. 
MAECZALI a SziLÁGYi-féle M. nemz. tört. I. 90.). Éz a bolgár lakos
ság azonban keleti bolgár nyelvjárást beszélt*); ezt bizonyítja a 
Prészáka-béli á, ezt "a Gyalu-béii a, eh helyett / , v. Ilyen nyelv
járásból, mint ASBÖTH is mondja, nem kerülhettek a mi szavaink. 
§ hogy az e szavakban mutatkozó keleti bolgár d a várható nyu
gati é helyén régi sajátsága a bolgár nyelv dialektusainak, bizo
nyítja a Codex Suprasliensis (1. a nyelvemlékek közt) és a Psalt. 
Sinaiticum (1. u. o.). E kérdéssel egyébiránt részletesen foglalko
zom a helynevekről szóló fejezetben,**) a hol azt a nézetemet is 

*) Keleti bolgár nyelvjárást beszéltek azok a bolgárok is, a 
kik Csergeden, Bolgárszegen laktak, de ezek újabb, IV. Béla kori 
bevándorlók voltak: egy néhány szavuk, a milyen pl. a spolati, 
spolavati (Denkschriit. VII) azt látszik bizonyítani, hogy a Khodope 
hegység vidékéről, esetleg Maczedóniából valók. A szó ugyanis a 
gör. úc, TioXXa STYJ köszöntésből való (v. ö. MIKES leveleiben: «pola 
téti édes néném»), ez pedig Rhodope vidékén (MiLADiNov-testvérek 
gyűjtötte népdalok) és Maczeclóniában (Rad. 145. k. 106.) spolaj-
nak hangzik a bolgárban (v. ö. Arch. IV, 513, XX. 119.). 

**) Itt még csak azt említem meg, hogy ha valaki azt állí
taná, hogy e helyneveket az oláhból vettük, akkor mikép ma
gyarázandó az Olt (Aluta) és Ompoly folyónév o-ja ? Különösen 
az Olt o-ja szemben az a-val (Aluta) kétségtelen bizonyíték 
közvetlen szláv átvétel mellett. 8 végül az illetőnek azt is be kel-
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kifejtem, hogy az erdélyi lakosság soha bolgárnak nem nevezhette 
magát (Y. Ö. Archiv f. slav. Phil. XXIII. 243.), a minthogy a IX—X. 
században szláv nép magát még nem nevezte bolgárnak (hasonló 
példa az orosz népnévre). 

E pár ellenvetésből is látható, hogy én csak olyan nézetet 
vagyok hajlandó elfogadni, a mely olyan fontos művelődéstörté
neti hatásnál, a milyen nyelvünk közkeletű szavainak s keresz
tény terminológiájának szláv része, összhangzást tud teremteni a 
kérdéshez tartozó összes biztos történeti ismereteink közt. 

Nézetem szerint helytelen az eddigi kutatások kiinduló 
pontja. A mostoha, Pest, rozsda, mesgye-beli st, zsd-Yel a kutatók 
már azt hitték, hogy sziklaszilárd talajon építenek. Hasztalan hivat
kozott az ellenfél a ragya (a Bécsi-kódexben mindig rogya, v. ö. 
JOCHEL I. 4, II. 25, Amos IV. 9, Aggeus II. 18, épígy az Apor
kódexben : 77. zsoltár 46. vers), megye, gatya szavak gy, ty-jére, 
mert legfeljebb annyit ismertek el, hogy közvetlen a honfoglalás 
utáni századokban igen erős lehetett egy másik délszláv (szerb-
horvát-szlovén) hatás is. Jellemző e tekintetben a szerencse szó is, 
a hol a kutatók nem a történeti fejlődés szemüvegén nézték a kér
dést, nem azt vizsgálták, lehet-e a szó hangtana mellett jelentés-
tanilag bolgár eredetű. Hangtani tekintetben a szerencse szóban 
levő cs ( = óbolg. st) csakis szlovén lehet (az orosz, a hol az 
óbolg. sí'-nek c a megfelelője, eleve is kizárható e szónál; ASBÓTH 
legutóbb egy tanulságos czikkben (Nyr. XXIX. 494.) foglalkozott e 
szóval, s tisztán hangtani úton próbálta az óbolg.-ból, illetve az 
sí-nek se dialektusos ejtéséből magyarázni). Vegyük ehhez már 
most tekintetbe, hogy az óbolgár nyelvemlékek tanúsága szerint a 
két orrhang: q, és e_ nem egyforma életű, mert az $-ból már u, o 
fejlődött, mikor az g még megvolt (v. ö. VONDEÁK : Glagolita Clo-
zűv 6.); vegyük továbbá azt, hogy a szlovén nyelvben éppen a c 
előtt maradtak meg legtovább az orrhangzók (v. ö. FLOKINSKIJ : 
Lekciji I. 512, Gail völgye). A XI. századi ó-szlovón Freisingeni 
nyelvemlékekben (v. ö. VONDEÍK : Frisinské památky 77.) vencih 
(-= vuenfih, v. ö. óbolg. vqstii «majorum», s i t t / = cs, és nem el

lene bizonyítania, hogy e helynevek alapjául szolgáló szláv szavak 
közönséges szláv eredetű oláh népi szavak. Eészletesen 1. majd a 
helyneveknél. 
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u. o. malomogonca «segrotus»)alak fordul elő, s ez a szó egyes szlovén 
nyelvjárásokban ma is orrhanggal van meg (v. ö. véncji, Let. mat. 
1880. év: 201, PLETERSNIK szót.: vénéi). Vegyük ehhez azt, hogy 
ugyancsak (eredetileg k-ból fejlődött) cs előtt maradt meg az orr
hang a Németujvári Glosszák roncsika szavában (a mai rocska o-ja 
miatt a várható u helyett csakis szlovén lehet, v. ö. PLETERSNIK 
szót.: szlov. rqéka «henkelkrug»), s hogy ugyanilyen orrhang van 
az abroncs és a parancsol szavakban ; vegyük ehhez azt, hogy mind 
az e_, mind pedig az q töredékeikben ma is megvannak a szlovén 
nyelvjárásokban (v. ö. KOLO I. 41—57 : Obraz slovenskoga narécja 
u Koruskoj od Urb. Jarnika, s ott a monka, domb, zornb példákat). 
E tények teljesen valószínűvé fogják tenni, hogy a m. szerencse < 
szlov. srenca, a mely MIKLOSICH szerint járatos a nyugati szlovén 
nyelvben (v. ö. PLETERSNIK szót.: sr'^ca alatt) s meg van Gail völ
gyében is (srenca, srencati, Kolo I. 54; FLORINSKÍJ, Lekciji 
I. 513.). 

A hangtani bizonyítékokon fölül azonban fontos a jelentés
tani rész is. Arra is ügyet kell vetnünk, hívták-e valamikor az 
óbolgárban a szerencsét sre_sta-nok, s aztán az elől se zárkózhatunk 
el, mi a «glück, fortuna» mai egy értékese az egyes szláv nyelvek
ben. A m. szerencsé-nek két jelentése van; 1. sors, schicksal, zu-
fall, 2. glück, fortuna (NySz.). Az óbolgár és a magyar párhuzamos 
nyelvemlékekben a ckpAiim\ alak egyszer kerül elő; ez a hely a 
XC. zsoltár 6. versszaka, a hely ez: Psalt. sin.XC. 5. 6: HÉ oynouiiH 
CbA OT'K BÉIUTI KO T'K/Wk l i p ^ Y O A ^ l i m f t í A OTO C'kpIríUllTbSk 

i A É ' M C > H A íiOrtoy,A,KH 'kerö = l & k n o n timebis . . . . a negocio per-
ambulante in tenebris; ab incursu et demonio meridiano = 
Apor-k.: nem felz . . . a setetben iaro conplarcodastol: az ellen 

Jutattol es a deli ördögtől (a Pöbr.-k.-ben az «incursus» fordítat-
lan, épp úgy a belőle másolt Keszthelyi- és Kulcsár-kódexben; a 
Festetics- és a Batthyányi-kódex zsoltárfordításában meg a 90. 
zsoltár hiányzik). Ebből a helyből látható, hogyazóbolg. ckpAiiiTA 
== íincursus» (oó[nn:wfjLa. LESKIEN Altb. Gr.3 szótár és MIKL. Lex. 
pal.), s e tekintetben szabályos deverb. képzésű főnév a ckp'kcTH, 
ckpAUiTíf. «obviam fieri» igéből (ősszláv ¥srhretia). Ez idézetből 
világosan kitetszik, hogy az óbolg. rkp/sviim\ «incursus»-t és nem 
«fortuna, sors»-ot jelent. Az a kérdés már most, mi volt az óbolgár
ban a m. szerencsé-nek az egyértékese. A kutatást a zsoltárfordítá-
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sokon fogom megkezdeni s úgy térek át az evangélium-fordításokra 
Az adatok ezek: 

1. XXI. zsolt., 19. vers: Döbrentei-k.: en öltözetemen zeren-
cet vétenek, Keszth.-k.: een rwhamon hasartoth vétenek; Kulcs.-k.: 
een rwhaymon hasartoth vétenek; Batthy.-k.: az en köntösömre 
sorsot vétenek = lat. super véstem meam miserunt sortem =P 
óbolg. Psalt. sin.: © pi?^ MCtifí MÍTAIHIA JKpiiE'kbft. — Az Apor-
és a Festetics-kódexben nincs meg a hely; az idézetet v. ö. Márk 
XV. 24. 

2. XXX. zsolt. 16. v.: Döbr.-k.: en zerencem te kezeidbe, 
Keszth.- és Kulcsár-k.: the kezeydbe vannak een ereym = lat. 
in manibus suis sortes mee — óbolg. Psalt. sin.: irk p«KK©y TKOÉIO 
;K p rk n KI MOI. AZ Apor-, Festetics- és Batthy.-k.-ben hiányzik ez 
a zsoltár. 

3. LXXVII. 55 : Apor-k. (54. vers): es nillal megoztotta ne
kik a földet ozlasnak köteleuel; Döbr.: es az földet v nekik zeren-
cere mertekel ózta; Keszth.- és Kulcs.-k.: es zerenchara oztha ne-
kyk az feldeth ozlasnak ketelewel = lat. et s o r t é diuisit eis ter-
ram in funiculo distributionis = óbolg. Psalt. sin.: i no MípHíKito 
pa^vk'XH |/M'k gtMAtíh <ftJKÉA\k ArkAc>/v\'kpkH'Ki/V\'k. A Festetics- és 
Batthány-kód.-ben hiányzik a hely. 

4. CXXIV. 3 : Festetics-k.: igazaknak nylaat. Döbr.: igazak
nak rezén; Kulcs.: igazaknak rezén; Keszth.: ygazaknakrezeen = 
lat. super sortem iustorum = óbolg. Psalt. sin.: HA ;K p 'k K I-M 
iipaiítA^HHirk. — Az Apor- és a Batthy.-kódexben a hely hiányzik. 

Ez adatokból az derül ki, hogy a régi magyar nyil = sors = 
szerencse, s hogy ennek megfelelő óbolg. kifejezés HÍ p *k u H H 
(«sors, vXripocv). Az óbolgár evangélium-fordítások a zsoltárokbeli 
adatokat megerősítik. íme az adatok : 

1. Máté XXVII. 35 : Münch.-k.: meg oztac ö ruhaiat nilat 
ereztuen; en ruhámon ereztettec nilat; Jord.-k.: sorsot vethwen ; 
sorsot veteenek; Károlyi: én köntösömre nilat vetinek = Vulgata: 
sortem mittentes; miserunt sortem = Cod. Zogr., Mar.: AMTMUA 
HipivüHhA, Assem.: metaah§ érébíjq. Ugyanígy az Ostrom, és Sav. 
kniga-ban. — Az Euch. sin.-ban, a hol ez az idézet bent van, szin
tén HípHiGHA áll (a kiadás 92. 1.). 

2. Márk XV. 24: Münch.-k.: megoztac ö ruháit ereztuen 
nilat azokon; Jord.-k.: megoztaak hw rwhayaat, sorsot vethween 
hw raytta; Károlyi: nilat vetvén == Vulg.: mittentes sortem super 
illa = Zogr.: MÍTA\UA ;K p 'k K K bft, Mar.: ;K p rk K H IA. Assem.: 
metaj^ste zréb'ije_. Sav. kn. és Ostr. ugyanígy. 

3. Luk. XXIII. 34 : Münch.-k.: megoztuan ö ruhaiat erez-
tenec nilakat; Jord.-k.: sorssoth veteenek hw raytta, Károlyi: 
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veténec reiá sorsot = Vulg. miserant sortem = Zogr. METAA^A 
•K p 'k Ü h tí\, Mar. JKp'kumA; Assem., Sav., Ostr.: Jtrébijq. 

4. János XIX. 24: Münch.-k.: nilazionc o rolla kie legén . . . . 
en ruhámon ereztettec nilat; Jord.-k.: vesswnk sorsoth raytta, kyee 
legyen . . . az rwhamon sorsot veteenek ; Károlyi: sorsot veténec = 
Vulg.: sortiamur de illa cuius s i t . . . . in uestem meam miserunt 
sortem = Zogr. A\n"k<wrk ;K p*fc c H W\ O HK . . . . MÉTAUJA 
JKPHVKHIA; Mar. <wcrkMk % p *k E H IA . . . Mf TAHI A Í K P Í Í K H Í A ; 
Assem., Sav. kn. és Ostr.-ban hiányzik a hely. 

[Ezenkívül előfodul még a nyil szó «sors, szerencse» értelem
ben Bécsi-k. Micheas II. 5 ; Jord.-k. Apóst. I. 25, 26; XIII. 19.] 

Az evangélium-fordítások már most megerősítették azt, a 
mit a zsoltárfordítások vallottak; a tanulság pedig az, hogy a ma
gyar szókészlet történeti fejlődése szempontjából az idegen eredetű 
sors és szerencse kiszorította a régi magyar nyil-a,t, a melynek 
«sors, szerencse» jelentése összefügg a régi magyar földfelosztással 
(v. ö. nyilvetés, ?n/?7vonás stb., TAGÁNYI K.: A földközösség törté
nete Magyarországon, Budapest 1894, 7. 1.). A másik tanulság pe
dig az, hogy a m. nyil = sors = szerencse-nek megfelelő óbolg. 
kifejezés SK p *k & H H. De tovább megyek ; a zsoltárfordításokban 
előkerül ez a kifejezés i s : szerencsés ; kérdés: mi ennek az egy-
értékese ? Az adatok ezek : 

1. XXXVI. Zsoltár, 7. vers: Döbr.-k.: Ne gőnörkögel abban 
ki önön vtaba zerences ; Keszth.-k.: ky zerenchassultatyk w vtaba; 
Kulcsár-k.: ky zerenchassultatyk w vtaba; a Festetics-, Apor- és 
Batthy.-kódexben nincs meg a hely; Károlyinál (37. zsolt. 7. v.): 
szerenczés = lat. Noli emuiari in eo qui prosperatur in via sua = 
óbolg. Psalt. sin.: HÉ píKuiiovp c n 'k ÜK IJI H> ÍM O\* II<KTEA/\K cuoi/Wk. 
- V. ö. szlov. zsoltárford.: ne razsrdi se zaradi njega, ki ima 

sreco na poti svoji. 
2. XLIV. 5 : Döbr.-k.: zerencesvl vgekeziel; Keszthelyi- és 

Kulcs.-C: ygyekezyel bewsegesth; Batth.-k.: iduesegünkre czele-
kedgel (az Apor- és a Festetics-k.-ben nincs meg a hely) = lat. 
intende prospere = óbolg. Psalt. sin. c n i* i upCTKO\fH (v. ö. SAFA-
RIK, Uber den Urspr. 44.). 

B. LXV1I. 20: Apor-k.: bodog ösuent töt műnekőnk; Döbr.-k.: 
zerences vtat tezen nekönk, Keszth.- és Kulcsár-k.: beivseges wtath 
(a Festetics- és Batthyányi-k.-ben nincs meg) = lat. prosperum 
iter faciet nobis. Ez a hely az óbolg. Psalt. sin.-ban hiányzik, úgy
szintén a későbbi, SrtEZNEVSKutől kiadott (Drevnije slav. pamjat-
niki) zsoltárfordításokban is. A horvát glagolita zsoltárokban «pos-
pésit nam bogb spaseni nasiht» áll (v. ö. BEEGIC: Ulomci svetoga 
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pisma II. 56.). — Ez adatokból meg az tűnik ki, hogy ha a magyar
ban szerencsés van egy-egy helyen, annak az óbolgár nyelvemlé
kekben c n "k T H, II o c n 'k T H s esetleg c n *fc in k H Tk a megfelelője 
(v. ö. még ckii/Ai|ia Euch. sin. 174.). 

E hosszú kitéréssel már most bebizonyítottam, hogy az óbolg. 
s%resta jelentése nem «szerencse» volt, hanem az, a mi m a i s : 
«talá]kozás» (v. ö. DUVERNOIS szót.), s hogy a «szerencsé»-nek az 
óbolgárban egészen más neve volt. De ügyet kell vetnünk arra is, 
hogy a szerencsé-i csakis a szlovén-horvát szerb hívja hasonló 
hangalakú szóval (sreca, sreca, srica Mon. IV. stat. pol.), ellenben 
a többi szlávság a «glück, fortuna»-ra ma is egészen más szót 
használ (v. ö. bolg. ces jglück" CANKOF, cesth: DUVERNOIS, középbolg. 
cestit'h és rhzkb: fortuna, LAVROV : Obzor, priloz. 149; or. cnacTie, 
kisor. macxe, lengy. szczescie, cseh stéstí, t. st'astiej. — Az összes 
bizonyítékok tehát a mellett szólnak, hogy a m. szerencse nem 
óbolgár, hanem szlovén eredetű szó. 

A szerencse szó példáján azt akartam bebizonyítani, hogy 
nézetem szerint a kutatók a magyar nyelv szláv jövevényeinek 
kérdését nem vizsgálták a történeti fejlődés szempontjából; nem 
vetettek ügyet arra, hogy az óbolgár nyelvemlékeknek milyen a 
szókészlete, s milyen történeti fejlődésen ment e szókészlet keresz
tül az egyházi szláv nyelvemlékekben. Ha a kutatók egy szót bár
milyen szerkesztésű és korú egyházi szláv nyelvemlékben meg
találtak, egyszerűen ráfogták, hogy így volt vagy így lehetett, így 
kellett lennie CYRILL és METHOD nyelvében, az óbolgár nyelvben. 
Ha meg egy-egy kifejezést, a mely szláv eredetű, csak a magyarban 
találtak meg, elhitették magukkal, hogy nyelvünk volt olyan sze
rencsés, hogy a CYRILL és METHOD-féle nyelv egy-egy szavát meg
őrizte. Nagyon sok példát idézhetnék ez eljárásra már itt is, a be
vezetésben, megelégszem azonban egy példával is. A m. szövétnek, 
egy szláv nyelvi svétnik (régibb *svéthniki>, v. ö. ASBÖTH, NyK. 
XXX. 219.) átvétele. Ha azonban valaki azt hiszi, hogy ez a szó az 
óbolgár nyelvből való, nagyot csalódik. Az óbolgár nyelvemlékek
ben nagyon gyakran kerül elő ez a szó (v. ö. Cod. Zogr. Máté V. 
15; VI. 22; XXV. 1, 3, 4, 7, 8; Márk IV. 21 ; Luk. VIII. 16; XI. 
33, 34, 36; XII. 35 ; XV. 8; Ján. V. 35; Psalt. sin. XVII. zsoltár 
28; CXVIII. 105, CXXXL 17; Psalt. Sluck CXVIII. 105; Glagolita 
Clozftv, index alapján 4-szer, Cod. Supr. 60, 272), de soha más 
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alakja, mint cu'kTHAkHHK'k (CKÍCTHAO «1UX») nincsen. S külön is ki 
kell emelnem, hogy a megfelelő helyeken a magyar nyelvemlékek
ben mindig szövétnek áll. De nvétbniJch: «szövétnek» jelentésben 
nem is óbolgár alak, mert óbolgárul csak svéstbnik'h lehetne, ez 
azonban a mi emlékeinkben mindig «gyertyatartó »-val van for
dítva (v. ö. Cod. Zogr. és Münch.-k.: Máté V. 15, Luk. VIII. 16; 
XI. ó; szlovén poszvecsnyek, KŰZMICS, Nuovi zakón Zsid. VIII. 2, 
Ján. jelen. I. 12, 13, 20). Se az óbolg. svétilbnilch-höl, se pedig az 
óbolg. svésthnikiy-böl a magyarban nem válhatott szövétnek. Az 
óbolg. ckK'kTh.NHK'k (c'kii'fcT'k «tanács» szóból): decurio, consilia-
rius (Luk. XXIII. 50, Márk XV. 43, Cod. Supr. 299, JAGIC, Zur 
Entst. I. 8.) meg nem lehet az átvett alak, mert hisz ennek jelen
tése «tanácsos)). 

A kutatásnál tehát téves volt a kiindulás, s e téves kiindulás
hoz nagyban hozzájárult MIKLOSICH Lexicon palaeoslovenico-
graeco-latinum (Vindobonse, 1862—65) czímü müve. Már LAVROV 
az Oóaopi, 3Byii. H *opM. ocoőeH. őojirapcKaro H3MKa (Moszkva, 
1893) czímü müve 229—231. lapján, s utána VONDRÁK is panasz
kodik (Sitzungsb. CXXIV. 37.), hogy mily kár, hogy nincsenek olyan 
szótárak, a melyek az egyházi szláv^nyelvemlékek szókészletét a 
különféle redactiók szerint tárgyalnák. Kiemeli, hogy csak a szerb 
nyelvnek van ilyen szótára, mert aDANicrc-féle PjeTiHHK H3 KteHHieB-
HHX crapima cpncKHx» (Belgrád, 1863—64, I—III.) csakis a szerb 
redactiójú nyelvemlékek szókészletét öleli fel. Igaza van LAVRovnak, 
hogy az orosz (v. ö. a most megjelenő SREZNEVSKiJ-féle szótárt), a 
középbolgár (v. ö. LAVROV id. müvében a szótári részt), s különösen 
a horvát glagolita egyházi nyelvemlékek szókészlete külön-külön 
szótári műben volna tárgyalandó, s óbolgár szónak csak az tekin
tendő, a mely az óbolgár nyelvemlékekben megvan s nem helyi hát
térrel bíró szó. MIKLOSICH szótárának éppen az a nagy hibája, hogy 
benne minden rendű és rangú anyag együtt van. Ez a szótár tehát 
nagyban hozzájárult, hogy a kutatóknak az óbolgár nyelv szókész
letének történeti fejlődéséről hamis képük lett. A helyett tehát, 
hogy a kutatók elővették volna a forrásokat, azokat a kétségtelen 
óbolgár fordításokat, a melyek közvetlen CYRILL és METHOD S tanít
ványaik műveit foglalják magukban, a mely müveknek szókészlet
ben adatai nagy részben nincsenek is meg a MiKLOsicH-féle Lexi-
conban (pl. Psalt. sin., avagy Euch. sin.), a helyett hogy e források 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. * 
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szókészletének történeti fejlődését vizsgálták és végig kisérték volna 
az egyházi szláv nyelv legrégibb morva-tót, horvát, szerb, közép
bolgár és orosz szerkesztésű nyelvemlékeiben, megelégedtek apuszta 
szótári adatokkal, a melyek pedig nem adtak, mert nem adhattak 
tiszta képet e nyelvemlékek szókészletének történeti fejlődéséről. 

Nem szabad azonban felednünk, hogy a ma meglevő óbolgár 
nyelvemlékek szókészlete sem egységes; ez is hosszabb fejlődés 
eredménye. Az irodalmi nyelvvé emelt macedón-bolgár nyelvjárás 
hosszú fejlődési utat tett meg már abban az alakban, a melyben a 
mai legrégibb nyelvemlékekben előttünk megjelenik. E nyelv
emlékek szókészletében, mint a nyelvemlékek során bizonyítani 
fogom, vannak szavak, a melyek CYRILL és METHOD nyelvébe itt, 
Pannóniában kerültek bele. Ilyen kifejezést hármat mutatok be. 
Ezek a következők: 

a) muditi «moram facio». Ez a kifejezés ötször fordul elő az 
evangéliumfordításban: 1. Máté XXIV. 48 : Zogr. és Assem. 
MOVfAHT'K = Münch.-k. kesic; 2. Máté XXV. 5 : Zogr. és Assem.: 
MOX/wuiiTOtf = Münch.-k.: kósuen; 3. Luk. I. 2 1 : Zogr. /V\̂ Í>K-
AAAIUÍ, Assem.: M©ipivVM,,,É = Münch.-k.: késnec; 4. Luk. XII. 
45 : Zogr.: iVWYvyrrk (Assem. hiányzik) = Münch.-k.: késedelmet 
tezen; 5. Luk. XXIV. 25 : Zogr. /MíR '̂kHaa, Assem. /uo\"ArKHiU = 
Münch.-k.: késő. — Ez a kifejezés a Cod. Mar.-ban K I C H I T H 
(JAGIC: Index, helyesen K K C H Í T H , V. Ö. szlov. kesén — tardus ; 
v. ö. GRCKOV, Ap. V. 7 : 3AK'kCM'kiiHf = Jord.-k. mulva)-re van 
kiigazítva az 1—4. alatt említett esetekben (v. ö. JAGIC, Z. Ent. 
II. 65, 72, 74; e két szóra: /MO^HTH és K'kcwkTH-re tanulságos 
összevetni a Cod. Supr. 352, 353, Zlatoust 46, 48. és szerb Mihan. 
Homil.-ot). Az összes szláv nyelvek közül csak a szlovénben van 
meg a muditi («sáumen machen», PLETERSNIK; a bolg.-ban muden, 
DUVERNOIS), a hazai szlovénben a szó miditi (v. ö. a fent idézett 
helyeket KÜZMICS hazai szlovén új testamentumában : Máté XXIV. 
48 : midi, XXV. 5 : midio, Luk. I. 21 : midi, XII. 45 : midi; v. ö. 
még KüzMicsnél: Apóst. csel. XXVII. 16: midis, XXV. 6: midio, 
XXVII. 7: műdno, Zsidó X. 37: midio, Péter II. levele III. 9: 
mudbo). A hazai szlovén adat azt is bizonyítja, hogy a szóban soha
sem volt N* orrhang; a hazai szlovénben ugyanis az óbolg. u nak 
hangsúlyos szótagban ü felel meg, ha a következő szótagban i van; 
ha ez az ü hangsúlytalanná lesz,s az utána következő i a hang
súlyos, akkor az ü i-be megy át*) (v. ö. KÜZMICS, Nouvi zákon, 

*) E jelenség, úgy látszik, megvan a kaj-területen is, v. ö. 
pisiv, pisiva: szerb püsliv EAD 116: 148. 
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Ap. csel. V. 10; pisztíla, Pál II. levele Kor. II. 7, 10: odpisztíle; 
vilícza — utcza stb.). Az rfi-ból eredő hazai szlovén o (hangsúlyos 
szótagban ou, ö), s néhány esetben az u (v. ö. utroba, óbolg. atroba 
«venter») ilyen változásnak nincs alávetve. Az óbolg. muditi össze
tételben előkerül a zsoltárfordításokban is; a Psalt. sin. XXXIX. 
18-ban ez á l l : HÉ ?A/MI¥ÍAH == Apor-k.: ne késsel, Döbr.-k.: ne 
kisseel (v. ö. még Euch. sin. 186: HÉ î/MOtfyVkH©, 142. 1. : 
MOY^fH'k); ez összetett alakra v. ö. hazai szlovén: zamidíti 
(KÜZMICS, Pál ap. lev. I. Timót IV. 14: ne zamudi), muraközi 
horv., recte szlov.: zamudek : időtöltés (GÖNCZI FEE.: Muraköz ós 
népe 86. 1.). 

p) réshnota nveritas, áX^sia*. Az összes óbolg. nyelvemlé
kekben a «veritas»-nak istina a neve, csak a Psalt. sin.-ban van az 
istina mellett a rémota is; a helyek ezek: XXX. zsoltár 6, 24; 
XXXIX. 11, 12; XLII. 3 ; XLLV. 5; L. 8; LIIL 7 ; LVI. 4, 11 ; 
LVIL 2; LX. 8; LXVIII. 14; LXX. 22; LXXXIV. 11,12; LXXXV. 
11, 15; LXXXVII. 12; LXXXVIIL 2, 3, 6, 9, 15, 25, 34, 50; XC. 
4 ; XCL 3 ; XCV. 13; XCVIL 3 ; XCIX. 5 ; CVII. 5 ; v. ö. a Psalt. 
Bolognensis L. 8; LIV. 4, 11. és Psalt. Br. Milad. XCVIL 3, a hol 
mindég IICTHHA áll. A Psalt. sin.-ról egész bizonyosan tudjuk, hogy 
egyes részei latinból vannak fordítva (v. ö. BAD 98 : 4—7); vegyük 
ehhez azt, hogy a szó a morva-tót Kijevi Levelekben fordul elő még 
(II. 9 : p'kcHCTiKkHA'k «certa», Psalt. sin. LXXXIV. 15: piicHO-
THKkH'k), továbbá a horv. Mis. Nov. (v. ö. még Karp. ev., lásd 
Arch. XV. 351, Cod. Mar. 351.), s mi készségesen csatlakozni fogunk 
jAGichoz (Zur Entstehungsgeschichte II. 58, 65.) és VoNDKÁKhoz 
(Grlag. Clozüv 12, 0 mluvé Jana exarcha bulharského 16.), a kik e 
szót pannóniai szlovénnek tartják (a későbbi előfordulásokra 1. 
MIKL. Lex. pal.). Mivel már most a szó ma is csakis a szlovének
nél (v. ö. res «wahr», résen, resníca «wahrheit», PLETERSNIK), S itt 
is főleg a hazai szlovéneknél fordul elő (v. ö. KÜZMICS, Pál ap. 
I. lev. Kor. XV. 29: esi bi rejszan ti mrfcvi gori ne sztanoli ?), a 
résnota-h&n pannóniai szlovén kifejezést kell látnunk. 

Y) jedro «cito, gyorsan». A «cito»-ra az eredeti óbolg. kifeje
zés a ciíopo (v. ö. Máté V. 25. XXVIII. 7, 8 ; Luk. XIV. 21, XV. 
22, XVI. 6, XVIII. 8, Ján. XI. 29, 31, XIII. 27, XX. 4 ; JAGIC, Zur 
Ents. II. 68.); e kifejezés a Zogr. és a Sav. kn.-ban az egyedüli, 
ámde az Assemaniban már előkerül a jedro is (Máté XXVIII. 8.), 
a Marianusban pedig öt helyen (lásd a jAGic-féle indexet). A. ciwpo-
val váltakozik a vfoj^o (v. ö. Psalt. sin. XXXVI. 2, a hol egy sorban 
cKopo és tífiji,po áll) a Psalt. sin.-ban is (v. ö. Psalt. sin. LXVIII. 
18, CL 3, CXXXVII. 3 ; oyi^ApHTH XV. 4, XXX. 3, CV. 13 ; 
bftAPCTiiitibUk XLIV. 2 ; a Method legendában: cKopoiiHCkii,̂  
JAGIC, Zur Ents. I. 45.)- A jedro-nak megfelelő hangtestű szó ma 
is csakis a szlovénben s részben a horvátban van meg (v. ö. JAGIC: 

4* 
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Zur Entst. II. 24, és a horvát nagy szótár), s kétségtelen, hogy 
a CYEILL és METHOD-féle nyelvemlékekbe e nyelvekből került 
(jAGicnál: Zur Entst. II. 68. helytelenül van je_dro mint régibb 
kifejezés feltüntetve; ezt bizonyítja a Glag. Cloz. is, VoNDRÁKnál 
12. 1.). A hazai szlovénben az óbolg. jedro-nak megfelelő szó 
gyedrno-nak hangzik. A hazai szlovén skoro («gyorsan», v. ö. 
KÜZMICS, Apóst. csel. XIX. 34.) és hitro («gyorsan», v. ö. KÜZMICS, 
Pál I. Kor. IV. 19. és a feljebb közölt evangélisták helyeit, a hol 
mindenütt hitro-t találunk) mellett a gyedrno az általánosabb kife
jezés. A szó a PLETERtíNiK-féle szlovén szótár szerint főleg hazai 
szlovén kifejezés (v. ö. j'edrn alatt) s Ausztriában nem járatos. 
A KüzMics-féle Nouvi zakonból a gyedrno és gyedrnosty-m a követ
kező helyeket idézhetem: Előszó VII, VIII, XI, XII, XIII, Luk. 
II. 16; Apostol, csel. XVII. 11 ; XXI. 20; Eóm. XII. 8, 11 ; Pál II. 
Kor. II. 1, 2, 4, 5 ; VII. 11, 12; VIII. 7, 8, 22; Efez. VI. 18; Péter 
II. lev. I. 5, 15; Jakab II. 19. Még csak azt jegyzem meg, hogy a 
hazai szlovén alak azért van gy szókezdettel az óbolg. ;' helyett, 
mert a hazai szlovénben az óbolg.; kezdetű szavak egy nagy része 
ma gy-vel hangzik (v. ö. gyünczi, gyejzdi, gyász «én», gyecsmén stb.). 

E három szón azt akartam bizonyítani, hogy az óbolgár 
nyelvemlékek szókészletét a legnagyobb kritikával kell felhasznál
nunk, ha azt akarjuk, hogy az igazságnak megfelelő képet kapjunk 
felvetett kérdésünkről, s nem szabad soha felednünk, hogy az iro
dalmi nyelvvé fejlődött macedón-holgár nyelvjárást a ma meglevő 
nyelvemlékekben már kifejlett formájában látjuk. 

Az a szempont tehát, a melytől ón a kérdés egyedüli helyes 
megoldását várom, az óbolgár és a külömböző szerkesztésű leg
régibb egyházi szláv nyelvemlékek szókészletének a történeti fejlő
dés alapján való vizsgálata. Kutatni fogom, milyen szókészlet van 
az óbolgár nyelvemlékekben lerakva, mi ebből eredeti, macedón-
bolgár, mi későbbi bolgár, szerb-horvát stb., s ezt a vizsgálatot 
mindig párhuzamosan fogom végezni. E kutatásomnál az az elv 
vezet, hogy ha valami nincs meg a fordításban, pedig ha meglett 
volna a fordító nyelvében, a fordításban meg kellene lennie, akkor 
az t é n y l e g nem is volt meg a fordító nyelvében. Egypár példa 
magyar és óbolgár részről megvilágítja ez állításomat. 

A Bécsi-k. és az Apor-k. zsoltárfordításai a gyepű szót nem 
ismerik; valahányszor a lat. «maceria, maceries»-t le kell fordíta
niuk, a kifejezést érintetlenül hagyják; a példák ezek : 

1. Bécsi-k.: Micheas VII. 11 : te maceriayd, Károlyinál: a' te 
gy évűidet. 
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2. Bécsi-k.: Ozj7as II. 6: berekeztem őtet maceriaual, Károlyi
nál : tövissel. 

3. Apor-k.: LXI. zsolt. 4 : el hagot maceriesre, Döbr.-k.: meg 
hagot hasadéknak = lat. macerie depulse. 

4. Apor-k.: CXLIII. 14: nincz romlat Ő maceriaiokban, 
Döbr.-k.: v falának nincen torese = lat. non est mina macerie. 

A gyepű szó a Münch.-k.-ben se kerül elő; a hasonló jelentésű 
lat. sepes sövény-nyel van fordítva (v. ö. Münch.-k., Máté XXI. 33, 
Márk XII. 1, Apor-k. LXXIX. 13. és LXXXVIIL 41 ; az előbbi 
hely az Apor-k.-ben hiányzik, de a Döbrentei-kódexben gyepűvel 
fordítva megvan). 

Egy másik példa a következő: A Münch.-k. ott, a hol a 
Jord.-k. és KÁROLYI a zsold szót használják (v. ö. Luk. III. 14. 
Jord.-k.: ty soldotokkal), járgálás-t ír (,tú iargalastokon') jeléül 
annak, hogy a Münch.-k. irója a zsold szót nem ismerte. 

A Münch.-k. fordítója nem tudja visszaadni a lat. gazophyla-
cium-ot, mert mindig meghagyja a latin szót (v. ö. Márk XII. 41 : 
a' gazofilanciom ellen, XII. 43 : a' gazqfilanciomba, Luk. XXI. 1 : 
a' gazqfilanciumba, Ján. VIII. 20: a' gazofilanciumon). Mivel a 
Jord.-k. a megfelelő helyeket szekrény-njel (és kamra-val), KÁROLYI 
meg ládá-v&\ fordítja, mi e fordítatlanúl hagyott kifejezésekből 
következtethetjük azt, hogy a fordító a szekrény, láda szavakat nem 
ismerte. Az Apor-k.-ben a szekrény szó előkerül, v. ö. XC. zsolt. 1: 
vrnak zekkrene, CXXXI. 8 : zekrene = Festetics-k.: baarkaya 
Nyelveml. XIII. 53, ellenben u. o. 34. 1.: baarkaya sekreenye 
= lat. archa sanctificationis tue; a lat. archa azonban a Münch.-
k.-ben bárká-val van fordítva, v. ö. Máté XXIV. 38, Luk. XVII. 
27. és még erzeni Ján. XII. 6, XIII. 29. 

Hivatkozhatnám más példákra is; a Münch.-k. pl. nem tudja 
lefordítani a stater-t (v. ö. Máté XVIII. 26.), ellenben a Jord.-k. e 
helyen garas-t használ; a Keszthelyi- és a Batth.-k. mindig 
unikortiis-t ír ott, a hol a Dökr.-k. egyszarvo-í használ (v. ö. XXI. 
zsolt. 22, XXVIII. 6, LXXVII. 69.); az Apor-k. fordítatlan hagyja 
a lucifer ( = stella Veneris) szót (v. ö. CIX. 3: lucifemek elöttö), a 
mit a Fest.-kódex haynal hiughynak elevttthe (kiadás 47. 1., a-28. 1. 
haynal hwghnak eletthe) kifejezéssel fordít. — Nem idézek több 
példát; czólom csak az volt, hogy bebizonyítsam, hogy a fordí
tatlanúl hagyott kifejezések az illető nyelvemlék szókincsére s a 
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forditó nyelvjárására döntő fontosságúak. Mi egész biztosan állít
hatjuk, hogy a gyepű, zsold, garas, hugy (= csillag), szekrény stb. 
szavakat az illető kódexek írói nem ismerték. 

A magyar példák után hadd idézzek egy óbolgárt is. A magy. 
asztal egy szláv nyelvi stol (régebbi stoli>, v. ö. óbolg. sthlati: aus-
breiten LESKIEN, Altbulg. gr.3 §. 115. és a III. cl. B. b. igéknél, 
továbbá a Glag. Cloz. I. 36: B'fcTKkí nocTi/uiiJJA = tát xkófi-q oiie-
atpwaav) átvétele. Ha azonban valaki azt állítja, hogy a magy. 
asztal az óbolgarból való átvétel, téves felfogásban van, mert a 
magy. asztal-nak az óbolg.-ban más megfelelői vannak; ezek a 
megfelelők a következők: 

a) magy. asztal = óbolg. trapéza (gör. tpáTisCa, mensa), 
trepeza. Az evangélium-fordításokban előfordul a következő helye
ken: Máté XV. 27, Márk. VII. 28, Luk. XVI. 21, XXII. 21, 30. — 
A Müneh.-k.-ben asztal-vól van még szó a Luk. XIX. 23. helyén, 
de mivel ez a szó az Újtestámentom görög részében nincs meg, 
fordítatlan az óbolgár nyelvemlékekben is. Az óbolgár zsoltárfordí
tásokban az asztal-nnk trapéza, trepeza, trhpeza a neve (v. ö. Psalt. 
Sin.: XXII, 5, LXVIII. 23, LXXVII. 19, 20; CXXVII. 3, e helye
ken a magyar fordításokban is mindig asztal áll); ugyanez a tra
péza ( = asztal) van a többi óbolgár nyelvemlékben is (v. ö. Glag. 
Cloz. VONDEÁK kiadása 121. lp.; Euch. sin. 19, 31, 41, 144, 184; 
Cod. Supr. 28, 91, 92, 136, 153, 195, 213,265,294,302,307, 
309, 312, 314, 315, 317, 376, 377, 429. 

Az óbolgár nyelvemlékekben tehát a gör. Tpá:rsCa = magy. 
asztal fordítatlanui hagyott kifejezés, jeléül annak, hogy a szláv 
BtoVb az óbolg.-ban nem jelentett asztal-i. 

(3) magy. asztal = óbolg. drhska (eredetibb alak csakis dbska 
lehet, v. ö. gör. SÍGXOZ, ném. tisch, Archív für slav. Phil. I : 29.). 
Az ide tartozó helyek ezek : 1. Máté XXI. 12: Münch.-k.: A' penzr 

ualtocnac aztalokat = Zogr., Mar. A'KCK'KI Tp'ktfíkNHK'k (Assem.-
ban nincs meg az 1. 2. hely); 2. Márk XI. 15: Münch.-k.: a' pénz' 
valtocnac aztalokat = Zogr., Mar.: ^,'kCK'ki; 3. Ján. II. 15. 
Münch.-k.: a' penzualtocnac aztalocat = Mar., Zogr., Assem.: 
A Tv c Kid. — V. ö. még A'kfK'M npo^HM|iHHyk = cathedra, 
Sobol. leépít. Grig. 36. 

Ez idézetteken kívül van még egy hely az Ujtestámentom-
ban, a hol asztal-ról van szó, de itt egészen más kifejezést talá-
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lünk (v. ö. Münch.-k.: Luk. XXII. 12: vacoralo hett = Zogr. 
ropkNHíVfi). 

Az óbolg. evangélium- és zsoltárfordításokban a stoli, elő 
nem kerül «asztal» értelemben. Összetételben, np 'kcTCA'k elő
kerül, de akkor mindig •9-póvo?, thronus, magyarul «szék» a jelen
tése (v. ö. JAGIC, a Mar.-hoz csatolt index alapján az egyes helye
ket és Psalt. sin. IX. 5, 8; X. 4 ; XLIV. 7 ; XLVI. 9; LXXXVIIL 
5, 15, 30; XCIH. 20; XCVI. 2; CII. 19; CXXI. 5; CXXXI. 11, 12; 
ugyanígy a Glag. Cloz.-ban), míg ellenben a magy. szék «sessel»-
nek az óbolg.-ban crk,tylAHmTÉ az egyértékese (v. ö. Máté XXI. 12; 
XXIII. 2, 6; np-bKAÉC-kAAHH-k Máté XXIII. 6; Psalt. sin. CVI. 32.). 

Egyetlen-egy óbolg. nyelvemlékben található a c T O A 'k, de 
itt is a jelentése n piiCTO AT^, •Opóvo?, tbronus, s ez az emlék a 
Cod. Suprasliensis (139, 173, a rendes kifejezés itt is np'kcTOA'h: 
112, 178, 283, 246, 383, 346, 347, 350, 356, 357, 388.). A Cod. 
Supr. e stolii = thronus adatában némelyek orosz hatást látnak 
(v. ö. VONDEÁK, a bécsi akad. Sitzb.-ben 122. köt. 46, 0 mluvé 
Jana exarha 9. és JAGIC: Zur. Ent. I. 5, 25, 33, 41.), de előfordul 
a szó ilyen értelemben egyéb forrásokban is (v. ö. DANICIC szótára 
és Archív XV. 343, XVI. 130, JAGIC, Zur Ent. II. 62.). 

Ha CYRILL és METHOD nyelvében meglett volna a stoH — 
tisch, bizonyára nem hagyják fordítatlan a gör. xpáíisCa szót; 
hiszen mi ismerünk ma is délszláv nyelvjárásokat, a hol a stol 
nincs meg, hanem helyette trpeza (v. ö. Trpanski dijalekat, EAD 
103 : 80.), vagy míza (lat. mensa-ból, rezziai szlovén adat, v. ö. 
DOBROV, Slavin, ÜANKA-féle 119. 1., ugyanígy a stájeri szlovénben 
misa, MEGISER: Diction., ellenben magyarorsz. szlovén stó < ^siói
ból) fordul elő. Magában a mai bolgárban az «asztal»-nak vagy 
mása (v. ö. DUVEEN.) a neve, vagy pedig a magy. eredetű acTáji 
( = asztal, Pirot, Sbornik VII. 230.); míg ellenben a stol% «szék»-et 
(DUVERN.) vagy egy bizonyos kocsirészt jelent (v. ö. stoVh = 
qeTB'LpTHTO A'KpBO, KOCTO ce Typji Ha^B óoőoTen,a, Sborn. VII. 229.). 

Mindezekből következik, hogy mind a magyar, mind pedig 
az óbolgár nyelvemlékek fordítatlanul hagyott kifejezései elsőrangú 
fontossággal bírnak az illető nyelvek szókészlete történeti vizsgá
latánál. 

Az óbolgár nyelvemlékek szókészlete történeti fejlődését 
mindig párhuzamosan fogom vizsgálni. A párhuzamot úgy vonom 
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meg, hogy az óbolgár nyelvemlékek közül első sorban azokat 
veszem, a melyekből megfelelő régi magyar szöveg is áll rendel
kezésemre. Ennél az összehasonlításnál egybevetem az óbolgár 
evangélium-fordításokat (Codex Zographensis, Cod. Assemani, 
Savina kniga, Cod. Marianus) a Münch.- és a Jord.-kódex-szel, 
a zsoltárfordításokat (Psalterium Sinaiticum, Psalterium Sluck) az 
Apor-, Festetics-, Döbrentei-, Keszthelyi-, Kulcsár- és Batthyányi
kódexekkel,*) s a külömböző szerkesztésű egyházi szláv nyelv
emlékek Apostolok cselekedeteit és leveleit a Jord.-kódex-szel, 
KOMJÁTI BENEDEK : Szent Pál apostol leveleivel. Az egésznél pedig 
tekintettel leszek egyéb fordításainkra, különösen pedig a vizsolyi 
bibliára. E részek meg vannak az óbolgár és az egyházi szláv nyelv
emlékek közt is, s bár az óbolgárok görögből, a mi emlékeink latinból 
való fordítások, végelemzésben a szöveg mégis szórói-szóra egyezik, 
mert a latin szöveg a görögből van fordítva. A történeti fejlődés meg
világítására, főleg a magyar szavaknál, figyelembe fogok venni más 
forrásokat is. Ez eljárással kettős czélt érek el; az egyik, hogy képet 
nyújthatok arról, minő a magjTar nyelv szókincsének, főleg szláv ere
detű részének a történeti fejlődése. Nem szabad ugyanis azt hinnünk, 
hogy még a legrégebbinek is tartott szláv szavak közt ne volnának 
bizonyos korkülömbségek és külömböző rétegek. Egyes kifejezések, 
a milyenek pl. a bíráskodásra vonatkozó szavak (perel, poroszló), 
ha ismereteinket a magyar jogtörténeti kutatások eredményeivel 
párosítjuk, egészen pontosan meghatározható időben kerültek 
nyelvünkbe. A másik czél, a melyet e párhuzamos összeállítással 

*) Hogy a magyar zsoltárfordítások közt milyen összefüggés 
van, azt külön értekezésben szándékozom bemutatni. Itt csak a 
következőket emelem ki: 1. A Döbr.-, Keszth.- és Kulcsár-kódex 
egy fordítás; ezt bizonyítja a verenglew szó, a mely csak e bárom 
kódexben fordul elő (v. ö. XXV. zsolt. 9, LIV. 24, LVIII. 3, 
CXXXVIII. 19. és NySzót.). Hogy az Apor-kódox fordítása nem 
volt ismeretlen a Döbrentei-kódex írója előtt, arra v. ö. a LXXV. 
zsolt. 7 : ellettek louacra kifejezését, a mely a Döbr.-, Keszth.- ós 
Kulcsár-kódexben is meg van; v. ö. továbbá a CL 4 : tepertő = 
pozdorja szavát (Döbr.- ós Apor-k.). Hogy végül az Apor- és a 
Festetics-kódex zsoltárfordításai összetartoznak, arra v. ö. a CXII. 
zsoltárt. — E zsoltárfordítások leírására a sorrend ez: A legrégibb 
szöveg az Aporé, utána következik: Festetics-, Döbrentei-, Keszt
helyi-, Kulcsár- és Batthyányi-kódex. 
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elérek, az, hogy megkapom, hogy a magyar biblia vagy egyéb for
dítás egy-egy szláv eredetű szava miféle egyértókessel van meg az 
óbolgárban. Ha egy-egy ilyen magyar szláv eredetű szó következe
tesen, minden egyes esetben egy ós ugyanannak a szláv szónak 
felel meg, akkor e szabályos megfelelésből következtetést vonhatok 
a szláv fordító szókincsére. Ezt a következetesen megfelelő óbolgár 
kifejezést aztán végig kísérem történeti fejlődésében az egyházi 
szláv nyelvemlékeken keresztül egész a legújabb időkig, a leg
újabb biblia- és zsoltárfordításokig. Hogy ez eljárásomat jobban 
megértessem, a szavaknak e párhuzamos összeállításban való tör
téneti fejlődését már itt a bevezetésben is megvilágítsam, egy pél
dát hozok fel, a mely hivatva van bemutatni módszeremet s iga
zolni eljárásom helyességét. 

Kétségtelen dolog, hogy a HB. milostben (olv. milasztben, 
SZINNYEI, A magyar nyelv3 73.) egy szláv nyelvi milost (óbolgár 
MHAOCTK : misericordia, ASBÓTH, NyK. XVIII. 368.) átvevése. Az 
evangélium- és a zsoltárfordításokban nagyon gyakran előkerül a 
malaszt, azért az összehasonlítást könnyű szerrel végezhetjük. Az 
első kérdés az lesz. milyen szó felel meg a magyar evangélium
fordítás malaszt-jának az óbolgár evangéliumfordításokban. Egyházi 
terminus technicusról lévén szó, mindenki azt várná, hogy az 
óbolgárban a magyar malaszt-nak MHAOCTL legyen a megfelelője. 
Ámde az adatok nem ezt vallják. íme az adatok: 

1. Luk. I. 28 : Münch.-k.: malaztal télies, Jord.-k. : malazth-
wal tellyes, Károlyi: kegyelemben = Zogr., Assem.: n<w\ro,AI

Tk'rkNATk, 
Mar.: K/Mroyvrr'kNd'k. Sav. knjiga-ban a hely hiányzik; v. ö. Nik.: 
KA<n\\vkThAH<1-

2. Luk. I. 30 : Münch.-k.: leltei malaztot, Jord.-k.: malaztot 
leltei, Károlyi: hegyelmei találtál = Zogr., Assem.: EAaro,A,'fcfrk> 
Mar.: KMroAATk. Sav. knjiga-ban ez a hely hiányzik. 

3. Luk. II. 40: Münch.-k.: istennec malazta, Jord.-k. : ma-
lazttya, Kár.: kegyelme = Zogr., Assem., Sav. knj.: KAaro.vkT'k 
uoíKH'k, Mar.: BAarc^Tk KOÍKHÍÍ. 

4. Luk. II. 52: Münch.-k.: malaztal, Jord.-k.: malaztban, 
Kár.: kedvességben = Zogr. K/uroA'kTk^, Assem., Sav. knj. : 
KMroA'kTHiífi, Mar.: K/ui'OAATHhift. 

5. Luk. IV. 22: Münch.-k.: a' malaztnac igeiben, Jord.-k.: 
hw bezeedenek malaztos voltán, Kár.: az ő kedves beszédében = 
Sav. knj.: <? CAOKÉCH K/\arc»A'feTkH'k, Assem.: © CAOBÉCí̂ 'k H K<urc»-
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A'kTH, Mar.: o CACHIÉCÉY'K KAaro^arH. Zographosban ez a rész 
hiányzik. 

6. Ján. I. 14: Münch.-k.: teliest malaztal, Jord.-k.: tellyesth 
malazthwal, Károlyi: kegyelemmel = Zogr., Mar., Ássem.: ICIMTYNK 
BMroA'kTH; Ostrom.: K/urcw*TH. Sav. kniga-ban a hely hiányzik. 

7. Ján. I. 16 : Münch.-k.: malaztot, malaztert, Jord.-k.: ma-
laztot es rnalaztheert, Károlyi: kegyelmet kegyelemre = Zogr., 
Assem., Mar.: K/uroA'k'rk irk.3 B/uro,vfcTk. Sav. kniga-ban e hely 
hiányzik, v. ö. Ostrom.: Ertaro^ATh. 

8. Ján. I. 17: Münch.-k.: a' malazt, Jord.-k.: az malazth, 
Károlyi: a kegyelem = Zogr., Mar., Assem.: K/urcvvtTk. Sav. 
kniga-ban a hely nincs meg, v. ö. Ostrom.: K/\aro/k,ATk. 

Az óbolgár evangélium-fordításokban tehát a magy. malaszt
nak mindig és mindenkor KAaroA'fe'rk, K/\arew*Tk (gör. /ápt?. lat. 
gratia) a megfelelője. — Hasonló az eset az óbolgár zsoltár-fordí-
sokban is. Az adatok ezek: 

1. Psalt. sin. XLIY. zsolt. 3. vers: K/urcvvfcTrk = Döbr.-k.: 
malazt, Keszth.-k.: malazth, Kulcsár-k.: malazt, Batth.-k.: sz. 
leiekkel. Festetics- és Apor-k.-ben nincs meg a bely. 

2. Psalt. sin. LXXXIII. 12 : K,uroA'kTk = Ápor-k., Döbr.-k., 
Keszthelyi-k., Kulcsár-k.: malaztot. — Festetics- és Batthyányi-k.-
ben nincs meg a hely. 

3. Psalt. sin. LXXVII. 11 : G/urcwfcTk «ro = Apor-k.: ő iol 
tetit, Döbr.-k.: v io tetet, Keszth.-, Kulcs.-k.: w yo tetelyth. Batth.-
és Fest.-k.-ben hiányzik ez a hely. — B fordításra v. ö. a lat. szö
veget (benefactionem eius) és KOMJÁTI BENEDEK fordítását, a ki így 
ír : Sz. Pál II.lev.Kor.XIV. 1: malastyath, io tetemenyeth — Fragm. 
Mihanovic: RiUroA'kTk. 

E három helyen kívül a magy. zsoltárfordításokban malaszt-ot, 
lelket találunk még az L. 14, 19. zsoltárban, de az óbolgárban e 
helyeken a A ° V X " K : spiritus s zó áll. V. ö. még L. 9: Psalt. sin. 
oco(|>0/Wk = Döbr.-k., Batth.-k.: isoppol, Keszth.-, Kulcs.-k.: 
malaztoddal. — Meg kell jegyeznem végül, hogy a malaszt sző még 
két zsoltárban: CXLII. 10. (Apor-k.: te io zelleted, Döbr.-k.: te io 
malaztod), CL. 6. (Döbr.-k.: malazt, lelek) előkerül, de az óbolgár 
szövegben e zsoltárok hiányzanak. 

Az óbolg. és a magy. párhuzamos szövegek tehát azt bizo
nyítják, hogy az óbolgárban a magy. malaszt-nak KMrcwkTk> 
E/uro^Tk a megfelelője. Ez állítást megerősítik a többi óbolgár 
nyelvemlékek is. A Glagolita Clozúv-ban a «malaszt* 4-szer kerül 
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elő, mindig E/\aroA'k,rk alakban (v. ö. VONDRÁK kiadása a szójegy
zék alapján), ugyanígy van a szó az Euchologium Sinaiticumban 
(v. ö. a kiadás 12, 18, 25, 27, 30, 33, 40, 45, 46, 49, 54, 57, 78. stb. 
lapjain), a Codex Suprasliensisben (9, 19, 29, 35, 39, 40, 45, 49, 
51, 96, 109. stb. stb.), a Makedonskij listok-ban (lásd JAGIC: Speci-
mina 27. L), a Fragmentum Chilandare-ban (v. ö. KÜLBAKIN kiadá
sát 25. 1.). — Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy CYRILL és 
METHOD nyelvében, a legrégibb óbolgár nyelvemlékekben a m. 
malaszt-nak KAAroA'feTk, KAaroA^Tk a neve. 

Az óbolg. nyelvemlékekről áttérek az óbolg. nyelvemlékek 
alapján fejlődött legrégibb, külömböző szerkesztési) egyházi szláv 
nyelvemlékekre. Az első állomás az 1056—57. évi orosz szerkesz
tésű Ostromir-evangélium lesz, a hol a m. malaszt-nok az evangé
listák fent idézett helyein csakis K/urc»AATk alak a megfelelője 
(v. ö. VOSTOKOV kiadását az index-szel, 45. 1.: K/uroAATk, K<uro-
AATUNAbft); ugyancsak G/urcA^Tk van az orosz szerkesztésű «Vita 
Methodii»> legendában is (Cap. VIII. XI. XV. XVII,). 

A második állomás a XII—XIII. századi középbolgár Dobro-
mir-, Trnovói és a Sreckovic-féle evangélium-fordítások lesznek, a 
hol újból kivétel nélkül a magy. malaszt-nak c s a k i s K<urc»ArkTk, 
K/uroAATk felel meg (v. ö. JAGIC: Dobrom. ev. II. 12; Trnov jev. 
Starine XX. 200. és XXI. k.; Srednj. bug. jev. Sreckovicevo, Sta-
rine XXIX. 187, 191.). Hasonló az eset egyéb középbolgár szer
kesztésű nyelvemlékekben is; így a Parim. Grigor.-ban a malaszt 
mindig K/uroA*Tk (v. ö. 33, 44, 81, 100, 110, 12(5, 134, 135, 154, 
174. 1.). 

A harmadik állomás az egyházi szláv nyelv szerb szerkesz
tésű régi emlékei lesznek. A szerb szerkesztésű Evangelije kneza 
MIROSLAVA a malaszt-ra, csakis a B/uroA'KTk szót használja; ugyanez 
áll a MiHANOVic-féle töredékre (v. ö. Szt. Pál II. lev. Cor. VI. 1 : 
KAArOA'kTk = KOMJÁTI : malastyath, iotetemenyeth, KÁROLYI : ke
gyelmét), Horn. Mih.-re, Nikol. jev.-re, Apostol. Sisatov.-ra, (v. ö. 
Apóst. XI. 23, XIV. 25, XV. 11, 40, XVIII. 27. stb.). 

A kutatásnak negyedik állomása az lesz, hogy végig kisérem 
a szó történetét egész a legújabb biblia-fordításokig. Itt aztán a 
következőket találom: 

A bolgár evangélium-fordításokban kivétel nélkül blagodath 
a magyar malaszt egyértékese. A EYLEc-féle 1840-ben megjelent 
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és az angol Biblia-társaság Bécsben 1897-ben megjelent bolgár 
fordításában az evangéliumokban a malaszt-nak csakis blagodath 
a neve (y. ö. Luk. I. 28, 30, II. 40, IV. 22, Ján. I. 14, 16, 17. 
A BYLBc-féle fordításban a Luk. II. 52.-ben CK^pea áll, de az 
angol Biblia-társaság fordításában itt is E/Mrc^Tk van). 

Az orosz EitzsÉBET-féle biblia-fordításban (az 1759-ben Kijev
ben megjelent kiadást használtam), továbbá az angol Biblia
társaságnak az orosz népnyelvre lefordított (Bécs, 1878) kiadásá
ban a malaszt-nak kizáróan BMroyvrrk a neve (az orosz népnyelvi 
fordításban Luk. II. 52-ben KTK AHMJKH áll). — Ugyanez áll az angol 
Biblia-társaság kisorosz evangélium-fordításáról (kiadva Bécs, 1900), 
a hol a malaszt-nak blagodath a neve (két esetben laska: Luk. I. 
30, II. 52.). 

Az Újtestámentom szerb fordításában már a K/urcv\ATk vál
takozik a MH/\ocTk-val. A STOJKOVIC A.THANASu-féle fordításban ŐJia-
ro^aT = malaszt a Luk. I. 28, II. 40, IV. 22. helyeken, ellenben 
MHJIOCT = malaszt a Luk. I. 30, II. 52, Ján. I. 14, 16, 17. A VUK-
DANicrc-féle fordításban ÖJiaro,n,aT = malaszt Luk. I. 28, II. 40, 
IV. 22, Ján. I. 14, 16, 17, ellenben MHJIOCT = malaszt Luk. I. 30, 
II. 52. — Hogy a szerbben a malaszt-nak milost is a neve, azt tud
juk a szerb oklevelekből (v. ö. DANICIC szótára és MIKL. Mon. serb.), 
a hol az oklevél kezdete: no MHAOCTH KOHÍIGH = Isten kegyelméből. 
Ezzel a szerb MHAOCTk-val (VÜK) már áttértünk olyan nyelvekre, a 
hol a malaszt-nak tényleg milost a neve. 

Kétségtelen, hogy a mi malaszt-unk csak olyan szláv nyelv
ből való lehet, a hol a milost «malaszt»-ot jelentett; épp ezért 
összefoglaljuk a mondottakat, s kiemeljük, hogy CYRILL és METHOD 
nyelvében, továbbá az orosz egyházi nyelvben és a közép- és mai 
bolgárban a malaszt-nak kizárólag E/uro,vkTk, K/\arc>AdTk a neve. 
A szerb nyelv szókészlete történetében ŐJiarojaT és MHJIOCT a 
«malaszt». 

A kutatásnak második főrésze az lesz, hogy vizsgálom, mit 
jelent az óbolgár nyelvemlékek /WH/\ocTk-ja, mert hisz ez a szó 
gyakran előkerül a nyelvemlékekben. Ámde a párhuzamos szöve
gek azt bizonyítják, hogy az óbolg. /v\H/\ocTk-nak a magyarban 
k i v é t e l n é l k ü l «irgalmasság)), «irgalom» (Döbrentei-k.) a 
megfelelője. Az adatok ezek : 
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1. Máté XII. 7 : Münch.-k.: irgalmasságot, Jord.-k.: ergal-
massagot, Károlyi: irgalmasságot — Zogr., Mar.: AAHAOCTH, Assem. 
és Sav. kniga-ban a hely nincs meg. V. ö. Nikolj. helytelen fordí
tással : MHAOCTkiMki = gör. IXSCK;, lásd Cod. Mar. 37. 1. jegyzet. 

2. Máté XXIII. 2 3 : Münch.-k.: irgalmasságot, Jord.-k.: 
yrgalmassagot, Károlyi: az irgalmasságot = Mar.: AAHAOCTK. 
Zographosban, a középbolgár nyomokat magán viselő XII. századi 
betoldásos részben: MHAorrk. Assem. és Sav. kniga-ban ez a rész 
hiányzik. 

3. Luk. I. 50 : Münch.-k.: ő irgalmassága, Jord.-k.: hwneky 
yrgalmassaga, Károlyi: ő irgalmassága = Zogr.: AAHAOCTK ero, 
Mar. : AAHAOCTK ero. Assem. és Sav. kn.-ban a hely nincs meg. 

4. Luk. I. 54: Münch.-k.: emlékezet ö irgalmasságáról 
(Jord.-k.-ben nincs meg a hely), Károlyi: ö irgalmasságáról = 
Zogr., Mar.: IIOAVIVH^TH AWAOCTK. Assem. és Sav. kn.-ban nincs 
meg a hely. 

5. Luk. I. 5 8 : Münch.-k.: ő irgalmasságát, Jord.-k.: hw 
yrgalmassagat (Károlyinál hiányzik a hely) = Zogr., Mar.: AAHAOCTK 
cucti¥i, Assem. milosfb svoja.. — Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

6. Luk. I. 72: Münch.-k.: irgalmasságot, Jord.-k.: yrgalmas
sagot, Károlyi: ij-galmasságot = Zogr., Mar.: AAHAOCTK. Assem. és 
Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

7. Luk. I. 78 : Münch.-k.: irgalmassagnac miatta, Jord.-k. : 
yrgalmasbely zerent, Károlyi: irgalmasságáért = Zogr. (és Nik.): 
AAHAOcp'k1A,'KI PMH

 /WHAOCTH; Mar.. A\HAOCP ,̂ÉH P M H . Assem. és 
Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

Ez adatok tehát azt vallják, hogy az óbolg. evangélium-
fordítások A\HACCTk-ja (gör. IXSCK;, lat. misericordia) a magy.-ban 
kivétel nélkül «irgalmasság »-ot jelent. — A zsoltár-fordítások ezt 
ugyanilyen egyértelműséggel támogatják. Nem akarom részletezni 
a zsoltárfordítások számtalan helyét; itt nyújtom a Psalt. sin.-beli 
/MHAOCTK előfordulásokat; bárki bármely magyar kódexkori zsoltár
fordítással összehasonlíthatja e helyeket, a magyarban mindig «ir-
galmasság»-ot (Döbr.-k.: «irgalom») fog találni. A helyek ezek: 

Psalt. sin, AAHAOCTk = magv. irgalmasság. Zsolt. V. 8, 9, 
VI. 5, XII. 6, XVI. 7. XVII. 51, XX. 8, XXII. 6, XXIII. 5, XXIV. 
6, 7, 10; XXV. 3, XXX. 8, 17, 22, XXXI. 10, XXXI. 5, 8, 22, 
XXXV. 6, 8, 11, XXXIX. 11, 12, XLI. 9, XLVII. 10, L. 3, LI. 10, 
LVL 4, 11, LVIII. 11. 17, 18, LX. 8, LXL 12, LXII. 4, LXV. 20, 
LXVIIL 14, 17, LXXVI. 9, LXXVIII. 8, LXXXIIL 12, LXXXIV. 
8, 11, LXXXV. 13, LXXXVII. 12, LXXXVIII. 2. 3, 15, 25, 29, 34, 
50, LXXXIX. 14, XCL 3. XCIII. 18, XCVII. 3, XCIX. 5, C. 1, GII. 
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4, 11, 17, CV. 1, 7, 45, 46, CVI. 1, 8, 15, 21, 31, 43, CVII. 5, CX. 
4, CXIII. 9. CXVL 2, CXVII. 1, 2, 3, 29, CXVIII. 41, 64, 76, 77, 
88, 124. 149, 156, 159, CXXIX. 7, CXXXV. 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, CXXXVIL 2, 8. 

A többi óbolgár nyelvemlék, mivel párhuzamos magyar szö
vegek nem állnak rendelkezésünkre, csak közvetve erősíti meg ez 
állítást. Itt ugyanis a A\HAOCTk összevetve a görög eredetivel, min
dig IXeo<;-nak felel meg, ez pedig m. irgalmasság. V. ö. Cod. Supra-
sliensis: 34, 93, 102, 103, 206, 232, 251, 274, 275, 278, 303. stb.; 
Euch. Sinait. kiadás 25, 59, 64, 72. stb. A Glag. Clozűv és Fragm. 
Chilandare-ban a szó nem fordul elő. 

Ha már most ez óbolg. MHAocTk-nak a történetét végig kisé
rem a régi orosz, középbolgár, szerb, s az újabb orosz, kisorosz, 
bolgár, szerb evangélium-fordításokban, az eredmény ugyanaz 
lesz. A kép legföljebb annyiban változik, hogy a M H / i o c T k mel
lett találok MHAe>cp'k,/i,H(í ( = sXeo?, misericordia) és WTtJlfiQTA 
(misericordia) kifejezéseket. E kifejezések azonban már az óbolg. 
textusokban is váltakoznak a A\HAOCTk-tal (v. ö. Cod. Mar. Luk. 
I. 78: AAHAOcp'k/VíH PMH = Münch.-k.: irgalmassagnac miatta; 
Psalt. sin. XIV. 6: uiTíAPOTk (töb. gen.) = Keszth.-k.: irgalmas
ság, Döbrentei-k.: konőrulisedrul, v. ö. még XXXIX. 12, L. 3, 
LXVI. 1.). 

A kutatásnak pozitív része már most az lesz, hogy vizsgálom, 
hol, mely nyelvekben nevezték a malaszt-ot a múltban és ma 
szlávúl kizárólag milostb-nak, mert e szó csak olyan szláv nyelv
ből kerülhetett bele a magyarba, a hol a milostb-nak tényleg ((ma
laszt)) volt a jelentése. S e tekintetben igaza van PAULER G^ULÁnak, 
a ki a malaszt szó alapján (v. ö. Akad. Ért. 1900 év: 443. 1.) nagy 
szerepet juttat a szláv nyelvű térítőknek. A kutatásnak e pozitív 
részébe bele kell vonnunk azt, hogy az újabb szerb evangélium-
fordítások és a régi szerb oklevelek a malaszt-ot tényleg A\HACCTk-
nak fordítják és írják. Hogy a szerb nyelvben e használat a csa-
horvát terület hatása, valószínűnek tartom. A régi horvát glagolita 
evangélium- és zsoltár-fordításokban a malaszt nak a blagodétb, 
blagodatb mellett tényleg milostb is a neve. A BEECic-közölte 
«Ulomci svetoga pisma» czímű evangéliumokban a «malaszt»-nak 
háromszor milost a neve (v. ö. Luk. I. 28 : milosti pina, Luk. I. 30; 
Ján. I. 17: milost), s ugyanitt az Újtestamentum többi részében 
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a «malaszt» számtalanszor milost (v. ö. Apóst. csel. VI. 8, Tit. II. 
11, III. 7. stb.). A horvát-glagolita evangélium-fordításban csak 
kétszer van meg a blagodat: malaszt (v. ö. Luk. II. 40, Ján. I. 14.) 
s ez a CYRILL és METHOD-féle terminológia maradványa (a zsoltá
rokban mind a három helyen Magodat áll). 8 hogy ez maradvány, 
bizonyítja a Szent Benedek-rendi regulák czímű, XIV. századi 
horvát csci-nyelvemlék, a hol a «malaszt» más neve, mint milost 
elö nem kerül (v. ö. Starina VII. 74, 75, 78, 84, 89, 111. Regule 
sv. Benedikta), bizonyítja továbbá a TRUBER-DALMATiN-féle 1562-
ben megjelent s a horvát protestánsok részére készített evangélium
fordítás, a hol a Luk. I. 28. helyét kivéve a malaszt-nak kizárólag 
milost a neve (v. ö. Luk. I. 30, II. 40, 52, IV. 22, Ján. I. 14, 16, 
17.). Már pedig a protestáns fordítások a nép nyelvét tartották 
szem előtt, s ez is egyik bizonyíték, hogy a horvát milost = «ma
laszt » hazai, népi kifejezés. 

A morva-tót szerkesztésű Kijevi Levelek s a Prágai Töredékek, 
mindkét nyelvemlék a XI. századból, a malaszt-nak csakis milost 
nevét tudják és ismerik (v. ö. Prágai Töredék: MHAOcp'k̂ H H 
MHAOCTH, Kijevi Levelek: fol. II. 6 : MHAOCTHWÍ TKCGÍSÍ == gratia 
tua, fol. VI. a.: 52: A<\i/\ocTkiífi CKOGWK = gratia sua, AWAOcTk = 
gratias, fol. VI. b . : 52: AUAOCTIKK = per gratiam, v. ö. JAGIC : 
Glagolica 52.). Ha tekintetünket a cseh VÁcLAV-féle 1469-ben for
dított Újtestámentomra vagy a cseh KEALICI bibliára, a hazai szlo
vén KüzMics-féle Újtestámentomra fordítjuk, itt a «malaszt»-nak 
csakis milost, milosi, szlov. milosc alakját fogjuk találni. 

A malaszt szó e történeti fejlődésben vázolt fejtegetéséből 
levonhatom már most a következtetést. Mivel a szláv milost régen 
csakis a horvát, szlovén, cseh (tót és lengyel), ma pedig csakis a 
Bzerb, horvát, cseh-tót, lengyel nyelvekben jelent «malaszt»-ot, 
ellenben a CYRILL. és METHOD-féle óbolgárban, a középbolgárban, 
a mai bolgárban, a régi és az újoroszban, a kisoroszban soha nem 
jelentett «malaszt»-ot, következik, hogy a magyar szó c s a k i s a 
szerb-horvát, szlovén, cseh-tót-lengyel nyelvek valamelyikéből való. 
Hogy melyikből való tényleg, azt a többi szavak, a milyen a pokol, 
parancsolat, pap stb. együttes tárgyalásánál fogjuk látni. 

Ilyen történeti fejlődésben akarom vázolni az óbolgár nyelv
emlékek szókincsét, E vázolással aztán elérjük, hogy nem indu
lunk ki feltételezett nyelvből, feltételezett alakokból, hanem száraz, 
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rideg tényekből, a melyek meghallgatást, mérlegeiéi követelnek. 
Ha már most a malaszt-ná\ bemutatott eljárással egy sereg szót, 
még pedig egy fogalomkörhöz tartozó szót, teszem nyelvünk 
keresztény terminológiájának szláv részét vizsgálom meg, s ha e 
vizsgálat során a szavak vallomása a történeti fejlődós alapján 
ránk nézve egységes képet nyujt, akkor nézetem a magyar nyelv 
szláv jövevényszavainak az átvétele helyéről, koráról, az átadók 
nyelvéről magától kialakul s nekem csak le kell vonnom majd a 
tanulságokat s összeegyeztetni egyéb nyelvészeti, történeti ismere
teinkkel. Czélom nem a mások érdemes munkásságának birálata, 
hanem saját nézeteim helyességének a bizonyítása. Kutatásaim 
közzétételét azért nem kezdem meg a hangtani részszel, mert már 
a jelentéstani és szótári részekkel is kiakarom mutatni, hogy az 
eddigi kutatások hibás alapból indultak ki. 

Az egész tanulmánynak, a melyet e kérdésről írok, ez a 
beosztása: a) A kérdés története; (3) Az óbolgár nyelvemlékek szó
készlete és a magyar nyelv szláv jövevényszavai; 7) Szláv jövevény
szavaink hangtana; ő) Szláv jövevényszavaink a b c sorrendben, 
kiegészítve a magyar eredetű szláv szavakkal; s) Szláv jövevény
szavaink s szláv eredetű helyneveink kapcsolata. 

I I . Történeti áttekintés. 
Mielőtt magához a bizonyításhoz hozzáfognék, szükségesnek 

tartom, hogy a dolgozat megértéséhez megkívántató előismereteket 
elmondjam. Tudnia kell az olvasónak, mit tartok CYRILL és METHOD 
működéséről, hogyan gondolkozom az egyes óbolgár nyelvemlékek
ről. E nyelvemlékekről szóló vizsgálatok ismerete nélkül lehetetlen 
a kérdésről tiszta képet szerezni. Ez a szempont vezet, mikor a 
következő sorokban a dolgozat megértéséhez szükséges előismere
teket elmondom. 

EOSTISLAV morva fejedelem 860 vagy 861-ben kért Konstanti
nápolyból szláv nyelvű térítőket.*) MIHÁLY, az akkori byzanczi 
császár, CYRILL és METHOD testvérpárt küldötte, a kik Szalonikiből 

*) A következő sorok JAGIC következő művére támaszkodnak: 
Zur Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Erste 
und zweite Hálfte. Wien 1900. Rövidítése: JAG. Zur Ents. 
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valók voltak s a kik a legenda szavai szerint jól beszéltek «szlovénül)). 
A Vita Methodii czimű legendában a császár azzal okolja meg 
választását, hogy azt mondja: ü'ki KO i6CTd CÍAO^NANHHA, M 
CÍAO^N^MÉ KkCH YHCTO C A 0 E 4v H k C K 'k! KÍCrk,/\OytOTk = VOS es t i s 
Thessalonicenses, Thessalonicenses autem onines pure s l o v e n i c e 
loquuntur (JAG. Zur Ents. I. 7.). CYRILL és METHOD tehát jól tud
tak YHCTO CAOK*kHkCK'ki = pure s l o v e n i c e . Úgy látszik, hogy 
CYRILL és METHOD a magtik nyelvét slovénhskyj, azaz szlovén nyelv
nek nevezték. Ezt bizonyitja a CYRILL- meg a METHOD-legenda, ezt 
Joannes exarcha bulgaricus, s néhány más régi emlék (v. ö. SOBOLEV-
SKIJ: Drev. cerk. j . 11.). Ebből azonban nem következik, hogy a 
szláv apostolok nyelve a mai értelemben vett szlovén nyelvhez 
állt volna legközelebb, vagy hogy éppen mai értelemben vett szlo
vén nyelv lett volna. A szláv nyelvtudományban ismeretes dolog, 
hogy slovénhskyj jqzyk'b-nék hívták nyelvüket egykor a régi novgo-
rodi oroszok is, a kik a Pov. vrem. léte szerint CAOKÍÍHÉ nép vol
tak (egyes szám : CAOKrknHN'k, v. ö. LeTOPist po Ipatskomu spisku, 
szójegyzék alapján, és SOBOLEVSKIJ : Drev. cerk. sl. j . 11.). A régi 
Slavonia, a magyar Tótország lakói a Dráva és a Száva közt még 
a XVI. században és a XVII. század elején is szlovenszki-nek hív
ták nyelvüket. A magyarországi tótok ma is slovensky beszélnek; 
a morvaországi szlávság közt ma is vannak «nárecí slovenské» = 
tót nyelvjárások, s az e nyelvjárást beszélő emberek a slovácky 
mellett síovensky-nek is hívják nyelvüket (v. ö. BARTOS : Diai. mor. 
I. 3.). A magyarországi és az osztrák örökös tartományokbeii 
vendek ma is sdovenszkí-nek nevezik nyelvüket (v. ö. KÜZMICS : 
Nuovi zakón, előszó, önmagát pedig sloven, többes slov&ije). De 
nem volt ismeretlen e kifejezés Dalmácziában sem; egy ragúzai 
író azt mondja, hogy uslovinski jezik» az a nyelv, a melyen ír (v. ö. 
ÁSBÖTH: A szláv szók a magy. nyelvben 6.). Megvolt a kifejezés 
Maczedóniában is, s nem jelentett a szó soha egyebet, mint egy-
egy szláv nyelvjárást, de hely szerint más-más, össze nem tartozó 
szláv nyelvjárást (v. ö. JAGIC : Zur Ents. 1.117.). Nagy a valószínű
ség, hogy a IX. és X. században a mai bolgár, még pedig a macze-
dóniai bolgár szlávság nem nevezte még nyelvét bolgárnak, mert 
e korban a mai bolgárság nem volt még tiszta szláv (v. ö. JAG. Zur 
Ents. I. 59, II. 32.). Ha mi tehát azt olvassuk, hogy CYRILL és 
METHOD nyelve slovénhskyj, slovéiihsk'b, vagy hogy KOSTISLAV IVKH A:-IW 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 5 
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c/\oirfcNi»cK'K (Vita Met. JAGIC : Codex. sloven. 4 ; ugyanitt KOCEL : 
irKH/A3k KAaTkHtcK-K 12, 14.), ebből az illetők szláv nyelvére semmi
féle következtetést nem vonhatunk. — Az óbolg. c/ioirkNkcirk 
melléknév körülbelül azt jelentette, a mit a m. tót szó, a mely 
csak m a jelenti a felsőmagyarországi róm. kath. és ág. ev. lakos
ságot, de régen íoí-on értettünk minden rangú és nyelvű szlávot. 
Ezt bizonyítja a göcseji mai nyelvhasználat, a mely szerint a Vas-
és Zalamegyében lakó vend magyarul tót, a vend nép lakta terület 
tótság ;*) ezt tanúsítja a régi Slavonia = T ó t ország kifejezés (v. ö. 
NySz.: az egész Sclauonia, ama szállás tótok; továbbá Sz. Margit 
élete: Nyelvemléktár VIII. 62: vala egy marton nevev ember 
posoganak tartományából, es ez vala toot stb.) s ezt végűi JANKO-
WICH MIKLÓS használata, a ki még 1812-ben is a szláv nyelveket 
tót nyelveknek mondja (v. ö. Magyar szó-nemzés 22, 23, 26. 1.). 
A tény tehát az, a mint ezt már mások is helyesen megjegyezték 
(v. ö. ASBÓTH : Szláv szók a magy. nyelvben 6. és PAULER : A m. 
nemz. tört. sz. Istvánig 148.), hogy azt a nyelvet, a melyet a IX. 
században Szalonikiban és vidékén a szlávok beszéltek s a melyen 
CYRILL és METHOD nálunk az Isten igéjét hirdette, ^3'KiK'h. 
c/\oirkNkCK'k-nek nevezték. E nevet később a bHgarhsky (ma 
bugarski, v. ö. EAD CXLV. 107: VUKCEVIC : Jezik u Kereckom, 
Kerecki falu, nem messze Szalonikitól) szorította ki ép úgy, mint 
a novgorodi oroszoknál a russkij kifejezés. 

A két testvér tehát Magyarországba jött s itt rövid ideig 
Pannóniában, állandóan pedig Moráviában működtek. E működé
sük azonban nem volt zavartalan. Pannónia a salzburgi, Morávia 
pedig a passaui érsekséghez, illetve püspökséghez tartozott s így 
CYRILL és METHOD testvérpárnak e püspökségek papságával volt a 
legtöbb baja. Ma egészen biztosan tudjuk, hogy METHOD 870 táján 
két és félévet a német papság fogságában töltött el (v. ö. JAGIC, 

*) A vasmegyei vend nép a mai tót-ot íowí-nak hívja; az 
üveges és drótostótot drinéar-nok (trencséni) nevezi. A hazai ruté
nek a mi mai fo'í-unkat tout és toutin-nok hívják, a szerbeknél meg 
nem ismeretlen a totac, totica kifejezés. Ki kell emelnem azonban, 
hogy Zemplénmegyében ,van két falu (Dubróka és Falkus), a mely
nek tót lakói magukat tőuty (egy. sz. toutin)-foaak nevezik a rendes 
slováki mellett (v. ö. Arch. XVII. 323. és BLOCH 0 . : Studien I. 14.). 
A tót szó eredetéről más helyen fogok értekezni. 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 67 

Zur Ents. I. 25, 26, 27. és Starine XII. BACKI czikke). A német 
papsággal való viszálkodást nem akarom itt elmondani, az érdek
lődőt JAGIC művére utalom. — CYRILL 869 február 14-én halt meg 
Kómában, s ott temették el, METHODot pedig 885 április 6-án 
ragadta ki a halál az élők sorából nagy morvaországi működése 
közepett, s nem tudni, hol temették el (Velehrad vagy Ungarisch-
Hradisch, JAG. Zur Ents. I. 38, 46.). — 24-—25 évi idő az, a mit a 
szláv térítők hazánk területén eltöltöttek. METHOD halála után 
tanítványai, kik közül névszerint is ismeretesek: GORAZD (a ki 
morva eredetű volt, de a kiről nem tudni, vájjon METHOD halála 
után elhagyta-e hazánkat, JAG. Zur Ents. I. 159.), CLEMENS (minden 
valószínűség szerint délszláv, még pedig bolgár származású volt, 
JAG. Zur Ents. I. 62.), LAURENTIUS, NAUM, ANGELARIUS, a nagymorva 
birodalmat elhagyták, s Bulgáriába, BORIS-MIHÁLY fejedejemhez 
vonultak, a hol barátságos fogadtatásra találtak. E tanítványok 
közül CLEMENS működéséről tudunk legtöbbet, a ki levonult Ma-
czedóniába, s itt fejlesztette tovább az óbolgár irodalmat (v. ö. 
JAG., Zur Ents. I. 59. s köv. 1.). Arról azonban, hogy e tanítványok 
a Duna-Tisza közén, vagy a mai szerb Belgrád tájékán működtek 
volna, a mely városban a bolgár fejedelem BORITAKANOS (Bopitáxa-
vos, második részében talán tápxavog = tárkány, csuv. tarchan, 
targan, ZOLOTNICKIJ : Korn. cuv. rus. slov. XXII. melléklet, 272. s 
v. ö. még hogy CONST. PORPH. 6 pooXiaí zapxoivoc, is előkerül) nevű 
alattvalója volt a vár parancsnoka, semmi szó sincs a kútfőkben. 

Minden jel arra mutat, hogy CYRILL és METHOD nem jöttek 
készületlenül Morvaországba; KOSTISLAV azért kért térítőket a 
byzanczi császártól, hogy e térítők szláv nyelven hirdessék az 
Isten igéjét népe közt. CYRILL és METHOD tehát tudták még Kon
stantinápolyból való elutazásuk előtt, hogy mi lesz a feladatuk 
Moráviában. Szláv nyelven kellett a két testvérnek az új hazában 
hirdetnie az Isten igéjét s így egész biztosan állíthatjuk, hogy e 
hirdetéshez szükséges néhány kész szláv fordítást is magukkal kel
lett hozniok. Milyenek voltak e fordítások, látni fogjuk. Itt csak azt 
emeljük ki, hogy az óbolgár nyelvemlékek szókészlete történeti 
fejlődésénél első fontosságú dolog, hogy a szókészlettel be lehet 
bizonyítani, hogy CYRILL és METHOD hazánkba kész szláv fordítá
sokat hoztak. S e pontnál mindjárt három fontos kérdésre kell 
megfelelnünk. Az első kérdés : volt-e hazánkban CYRILL és METHOD 

5* 
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ideérkezése előtt (860 ós 861 előtt) is kereszténység vagy nem. Ha 
volt már kereszténység, előáll a második kérdés: milyen nyelvű 
népek voltak ezek a keresztények. Mivel már most CYRILL és 
METHOD azért hivattak hazánkba, hogy itt szláv nyelven terjesz-
szék az Isten igéjét, előáll a harmadik kérdés : minő viszony van 
a CYRILL- és METHOD-hozta kész szláv fordítások nyelve és az itt 
beszélt szláv nyelvek között. E kérdések mindegyikére meg kell 
felelnünk, mert csak akkor értethetjük meg álláspontunkat és-
nézetünket, a melyett itt ez értekezésben kifejtünk. 

A Duna bal partján, Moráviában a nép már a IX. század 
első felében megkeresztelkedett (v. ö. PAULER: A m. nemz. tört. 
sz. Istvánig 26.). A Conversio Bagoariorum et Carantanorum-ban 
olvassuk (v. ö. PERTZ, Mon., Scriptores XI : 1—4, és A magy. hon
foglalás kútfői 301—313.), hogy ADALRAMMUS, salzburgi érsek 
(f 836) «quondam . . . ultra Danubium in sua (értsd: Priwime) 
proprietate loco vocato Nitrava consecravit ecclesiam». A Duna 
jobb partjára, Pannóniára azonban sokkal több az adatunk; az. 
egész Conversio arról számol be, hogy LIUPRAMMUS, S utána ADAL-
WINUS salzburgi érsekek PRIVINA fejedelem és fia KOCEL területén 
hol, mikor, hány templomot szenteltek fel, a kik természetesen 
nem mulasztották el, hogy a felszentelt templomhoz a megfelelő 
papot is ne adják. Azok a helynevek, a melyek a Conversióban elő
fordulnak, ékes tanúbizonyságai a 850 körüli német térítő hatás 
nagyságának, bár a Conversióban felsorolt helynevek nem mind 
feküdtek a mai értelemben vett Magyarországban (v. ö. pl. «ad 
Bettobiam = ma Pettau). De nem zárkózhatom el az elől, hogy a 
Conversio helyneveiről itt is ne szóljak. Ha helyes az az osztályo
zás, a melyet a német helynevekről PFAFF FR. nyújt (v. ö. Deutsche 
Ortsnamen, Berlin 1896), akkor mi a Conversio német helynevei 
közt régi és újabb rétegeket külömböztethetünk meg. A germán 
helynevek ez osztályozás szerint -aha-val ( = wasser, lat. aqaa) a 
legrégibb időktől a Kr. utáni IV. századig alakulnak. É tanítás 
szerint a m. Szála, Zala (v. ö. a Conversióban Sala, Salae flumi-
nis, ad Salaipiugin, v. ö. FŐRSTEMANN, Altd. Namenbuch 1278, 
1279.) egy eredetibb *Salaha-m megy vissza s annyit jelent mint a 
Sajó = «sós víz». Aha-Yal alakult még a Conversio következő két 
helyneve: «ad Ortahun (OESIERLEY : Hist. geogr. Wb. szerint Ort 
alatt: viele ortschaften in Baiern und Oberösterreich, FŐRSTEMANN 
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szerint német területen 9 ilyen helység mutatható ki) és «ad 
Quartinaha» (v. ö. OESTEKLEY-nél Schwarzenbach alatt). A hely
nevek keletkezése története szempontjából a Kr. u. 5—8. század 
közt alakultak volna a -berg-ge\ ellátott helynevek, s ide való a 
Conversio adatai közül az «ad Termperhc* (v. ö. OESTEELEY: 
Ternberg alatt). — Végül a Kr. u. VIII—XII. században alakulnak 
a -burg és a kirchen-nel ellátott helynevek. A -burg végű hely
nevekhez tartozik a mi adataink közülla, Mosapurc (v. ö. OESTERLEY: 
Moosburg alatt), a melyről a 864 táján írt Conversio azt mondja, 
hogy «noviter Mosapurc vocatow. — A Conversio helynevei közül 
azonban kétségtelenül a legtanulságosabbak azok, a melyek kirchen-
nel vannak képezve. E helynevek a következők: 1. ad Lindolves-
chirichun, 2. ad 'Wiedexeschirichun (OESTEELEY: Weitersfeld alatt), 
3. ad Is&ngrimeschirichun, 4. ad Otacharesc/ímc/ww (v. ö. A magy. 
honf. kútfői: ad Deotacharesc/tmc/m?? és OESTERLEY: Otterskirchen 
alatt), 5. ad Beatusesc/n'ríc/mw, 6. ad Paldmuntesc/tmc/iim (OESTER
LEY : Pallersdorf alatt), 7. ad Muzziliheschirichim (v. ö. LUMTZER-
MELICH: Deutsche Ortsnamen 5. ésJAGic: Zur Ents. 1.7.).*) — 
E -kirchen-ríel ellátott helynevek már most azért fontosak, mert 
bennük a nyűg. germ. *kirikn (; kirche) második, magánhangzók 
közti /í-ja átment a német k > eh hangmozdításon, jeléül annak, 
hogy itt ófelnémet nyelvet beszélő térítő papokról lehet csak a szó. 
E hangtani jelenség figyelembe vételével tehát mi teljesen aláírhat
juk JAGicnak azt az állítását, hogy az óbolg. npkKki (: templum) 
nem lehet pannóniai eredetű germán kölcsönvétel, a mint azt 
KOPITAR hitte (v. ö. Zur Ents. I. 82.), hanem jóval régibb a IX. szá
zadnál. Mi ez átvételhez csak azt jegyezzük meg, hogy WALAFRID 
STRABUS szerint Moesiában még a IX. században is gótul prédikál
tak .(PAUL : Grundriss I. 408.), s e régi átvétel a szlávságnak a ger
mánságnak ez ágával való érintkezésére vezetendő vissza (v. ö. ez 
ellen gót gudhüs : tempel). A Conversario helyneveinek vizsgálatá
ból azt láttuk, hogy e helynevek közt vannak igen régi német 
helynevek. E helynevek nem adnak feleletet arra a kérdésre, hogy 
Dunántúl közvetlen a honfoglalás előtt volt-e német lakosság, s ha 
volt, milyen nyelvjárású német lakosság volt (v. ö. ASBÓTH, NyK. 

*) Pécs = WwaíMrchen csak ad Quinque basilicas alakban 
fordul itt elő. 
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XXX. 77.). •—• A -kirchen-nél képzett helynevek a k> eh alapján 
csak annyit engednek következtetni, hogy a helyneveket ófelnémet 
papok nevezték így. A k> eh hangtani megfelelés világítása mel
lett megfejthetjük a magy. Bakony erdő nevének is az eredetét, de 
nézetem szerint ez se volt német nép adta név. A Bakony-n&k 
ugyanis a neve = Bükkös, Buchenwalá s egy nyűg. germ. *baka-
beli *baken-böl való. A germánok így hívták CAESAR: De bello 
Gallico Cap. VI. 10. szerint a svévek és a cheruscok közti erdőt 
(«illi referunt . . . silvam esse ibi infinita magnitudine, qua? Bace
nis appellatur»), s a Bacenis később is előkerül. OESTERLEY szerint 
«das fuldaische Land zwischen Frankén und Hessen» még 743-ban 
is Baconia (744-ben Bochonia, Boconia stb. v. ö. OESTERLEY: Hist. 
geogr. Wb.: buchen alatt). A magy. Bakony tehát az ófn. buoche, 
nyűg. germ. *baka, gót *böka (ebből szláv buky VONDRÁK, Altk. gr. 
52.)-ból származó *baken átvevése. Nézetem szerint a frank uralom 
emlékeként frank lakosság nélkül maradt meg épúgy, mint a szla
vóniai Fruska gora ( = frank hegység, erdő, v. ö. középbolg. 
([^K'k, ^P/RHÍKCKO/MS IIAÍMÍHM, <fypfc7ji, bolg. fruski, freg = fran-
czia, LAVROV : Obzor 33, DANICIC : Ejecn. (j)poyrk), a mely frank 
uralomról (807 táján), de nem frank lakosságról tesz tanúságot 
(v. ö. JAG. : Zur Ents. I. 82, II. 10.). Ez a dunántúli frank uralom 
teljes magyarázatát adná a Bakony szóbeli A;-nak (muraközi szlovén 
bagunsko = bakonyi disznófaj), s azt hiszem, ez uralom emlékét 
ki lehet mutatnom keresztény terminológikus kifejezésekben is 
(v. ö. a pünkösd szó tárgyalását). Mindezekből már most kettőt 
állapítottunk meg: 1. Pannóniában CYRILL és METHOD előtt ófel
német papság térített, a mely nyelvileg is osztrák-bajor volt (v. ö. 
az Euchologium sinaiticum tárgyalását, a hol megemlítem, hogy 
az óbolg. imák közt van ófelnémetből fordított szöveg); 2. a nem 
egyházi természetű helynevek nem tesznek tanúságot felnémet 
lakosságról, hanem pusztán frank (középnémet) uralomról. 

Az első kérdésre tehát úgy feleltünk, hogy a Duna mindkét 
partján, Moráviában és Pannóniában, CYRILL és METHOD ideérke-
zése előtt német papság térítette keresztény népek voltak hazánk
ban. A második kérdés, milyen nyelvűek voltak e népek. E kérdés 
szorosan összefügg a harmadikkal, azzal t. i., milyen nyelven hir
dette CYRILL és METHOD az Isten igéjét; egy volt-e az az általuk 
magukkal hozott szláv fordítások nyelvével. E kél kérdés annyira 
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összefügg, hogy a következő sorokban, a nélkül, hogy a kérdés 
egész történetét vázolnám, együtt fogom tárgyalni. 

CYRILL és METHOD oda, a hova az Isten igéje hirdetése vé
gett mentek, kész fordításokat vittek magukkal. Az a nyelv, a me
lyen e fordítások készültek, Szaloniki és vidékének délszláv bolgár-
nyelvjárása volt. E fordítások első fogalmazásukban ma nincsenek 
meg külön, de kétségtelenül benn vannak azokban a X- —XI. szá
zadi fordításokban, a melyek «óbolgár vagy pannóniai nyelvemlé
kek)) néven ismeretesek az irodalomban. E mai nyelvemlékekben 
mi meg tudunk jelölni régibb és fiatalabb kifejezéseket, s a fiata
labbak közt olyanokat is, a melyek a kéziratok mai alakjába csak 
itt, Moráviában és Pannóniában kerültek bele. Mivel már most az. 
ilyen megjelölt kifejezések ma is csak bizonyos szláv nyelvekben 
találhatók, következik, hogy e kifejezéseknek helyi nyelvhasználati 
hátterük van. Három ilyen kifejezést (muditi, réshnota, jedro) be
mutattam, itt a bizonyítást folytatom. 

A CvRiLL-METHOD-féle zsoltárfordításokban a lat. veritas, 
gör. aXrj&sta HCTHNA-val volt fordítva (JAGIÓ, Zur Ent. II. 65.). Az. 
óbolg. zsoltár-fordítások töredékekben három kéziratban maradtak 
meg. A legterjedelmesebb a Psalterium Sinaiticum, egy zsoltár van 
a Psalterium Sluckban s öt zsoltár (a 4, 12, 24, 37, 53-ik) az 
Euchologium Sinaiticumban. Ha e teljesen, szórói-szóra egyező 
zsoltárokat összehasonlítjuk, a következőket fogjuk találni: 

XXIV. zsolt. 5. vers: Euchol. sin. 136: NUCTAKH MA HA 
HCTHHífi TKOHK, P s a l t . SLtk. '. N A C T A K H MIA HA I C T H H S i TKOhK ' = 
Döbr.-k.: Igazgass engem te bizonsagodba || u. o. 10. vers: Euch. 
sin.: KCH n<¥iTH rm MHAOCTk H I C T H HA, Psalt. sin.: trkCH n^Tie 
rm MHAOCTk H H C T H N A = Döbr.-k.: Vrnak minden vtai irgal
mas es bizonsag. 

E két példában tehát mindkét helyen az eredeti óbolg. 
HCTHNA áll. — A többi párhuzamos helyen azonban azt fogjuk 
látni, hogy az óbolg. HCTHNA a Psalt. sin.-ban réshnota-va, van ja
vítva. E két hely ez : 

1. LIII. 7 : Euch. sin.: HCTHHOHK TIÍOÉÜK noTp'kuH IA — 
Psalt. sin.: p'kcHOTOtiK TKOÉIÍK noTp'kui IA = Döbr.-k.: tenon 
bizonsagodba oziad el okot. 

2. CXYIII. 30 : Psalt. Sluck: NtfTk HCTHH'KI = Psalt. sin.: 
níiTK p'kcNOT'ki = Apor-k.: Igassagnak vtat. 



7 2 MELICH JÁNOS. 

Ebből a két idézetből világosan kitetszik, hogyha ugyan
annak a fordításnak szövegét egy-egy másoló a maga kéziratában 
más szóval helyettesíti, az ilyen helyettesített kifejezésnek helyi 
vonatkozása van (JAG., Zur Ent. II. 68.). — De folytatom e helyi 
háttér-bizonyítást még más kifejezéseken is. Ilyen kifejezés a Psal-
teriuni sin. cn'WTH szava. A Psalt. Sluck a CXVIII. 161-ben ezt 
írja: KkHA^H norkHAUiA MJ\ us3'k o\\vu ( = Apor-k.: Fedelmek 
vldoztek engemet ingen), s ez a EÉ3'k o\fi\\A = magy. ingyen a 
Psalt. sin.-ban ki van javítva crrkiTi-re; a hely ez: irkHiAigH 
norkHAiiihft cirkiTi (v. ö. Psalt. sin. LXVIII. 5, CXIX. 6. = crrwTH). 
Az evangéliumokban a crruTH szintén előfordul (Ján. XV. 25.), 
ellenben a Cod. Supr.-ben, valamint a Glag. Cloz.-ban a későbbi 
.Aiimyrk (539. sor), EÉ30\fAU (317. 1.) kifejezéseket találjuk.—Mivel 
már most spyti csakis a cseh nyelv történeti szókészletéből (v. ö. 
cseh Spytümév, JAGIC : Zur Ent. II. 24, II. 67; amoyT'k II. 74.) 
és a Freisingeni nyelvemlékekből mutatható ki (v. ö. zpitnih, 
VONDRÁK, Fris. pam. 75. és MIKL. Lex. paL), következik, hogy a 
spyti nem óbolgár, hanem CYRILL ós METHOD működése területén 
használt kifejezés. 

Egy másik kifejezés a HÉK^ÉCTKC*. AZ Euch. sin.-ban XXIV. 
zsolt. 7 versben (kiadás 136. 1.) ez áll: HÉirk,/yknH'k moero HÉ 
IIO/MAHH ( = Döbr.-k.: en tudatlansagimot ne emlehed). Ez a hely 
a Psalt. sin.-ban így van: ntivk^tcTRA Motro HÉ iiO/ivkHH. A Psalt. 
sin. HÉirk̂ fCTKO szavában fellépő dz csakis cseh-tót lehet (v. ö. 
VONDRÁK, Altk. gr. 7.), ós semmi szín alatt se CYRiLL-METHOD-féle 
óbolgár (e mellett bizonyít a -hstvo képzés is, JAG. Zur Ents. II. 
63.). a hol a szó HÉirkvvkHkÉ lehetett (v. ö. Cod. Supr. 361: HÉKrk\yk-
HHi6A\k). — E nyelvi tények ellen még azt sem lehet felhozni, hogy 
hátha e zsoltárok sokkal fiatalabb fordítások a IX. századnál, nem 
lehet pedig azért, mert az Euchol. Sinaiticumban az evangéliumi 
idézetek szórói-szóra vannak kiírva a legrégibb evangélium-fordítás
ból (v. ö. Euch. sin. 196—197. lapon lévő Máté XXII. 2 — 14. idéze
tet, a mely szórói-szóra egyezik a Cod. Mar. és Zogr.-fordítással, s 
különösen az Assem. lectiós részével). Nincs más hátra, mint e nyelvi 
tények előtt beismerni, hogy Pannóniában és Moráviában a CYRILL 
és METHOütól magukkal hozott bolgár nyelvjárás nem volt e terüle
teken beszélt nyelv, hanem e területeken más szláv nyelvű népek 
laktak. A hogy a nyelvemlékek szókincséből megjelöltük a helyi 
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kifejezéseket, ugyanígy kimutathatjuk ez állítás igazságát e terüle
tek helyneveiből is. így pl. ha igaz az állítás, hogy Komárom 
városa neve a szláv Komárno-hői való s annyit jelent mint «Szú-
nyogos», akkor ez nem lehet a CYKILL és METHOD-féle óbolgár 
nyelv szava. A CYRILL és METHOD-féle nyelvben a «szúnyog»-nak 
nem KOAUp'k, hanem AVKHIHI^ volt a neve (v. ö. Máté XXIII. 24. 
és JAGIC, Zur Ent. II. 65.), s a CYRILL és METHOD-féle evangélium-
fordításokban csakis ez fordul elő. Igaz ugyan, hogy a KO/uap'k a 
bolgárban meg van, sőt Komarovo bolgár hely is van, de CYRILL 
és METHOD e szót nem ismerték, mert a legrégibb, tőlük származó 
fordításokban nem fordul elő. 

A helynevekkel és a legrégibb óbolgár nyelvemlékek szókész
letével tehát bebizonyítható tény, hogy a két testvér által térített 
szlávság más szláv nyelvjárást beszélt, mint a milyenen ők hir
dették az Isten igéjét. Csak az a kérdés, milyen szláv nyelvű népek 
laktak e területen. 

Már a nyelvemlékek helyi vonatkozású kifejezéseiből is any-
nyit láttunk, hogy a testvérpár működése területe nyelvileg nem 
volt egységes (v. ö. JAG. Zur Ent. I. 83.). Vannak e kifejezések közt 
határozott hazai vend nyomok, s vannak cseh-tótok (v. ö. JAGIC, 
Zur Ent. II. 60. klepbch: kelepce, u. o. 67, 74. studnia: kút). Egy 
kétségtelennek látszik előttem, s ez az, hogy a hazai szlovén nyelv
határ érintkezett a cseh-tóttal. Erre a nyelvemlékekből sok bizo
nyíték van. Ilyen pl. az ószlovén Freisingeni nyelvemlékek obet 
(cseh-tót obét = oblationes, JAGIC, Zur Ent. II. 62.) és ton (ten 
helyett) szava (v. ö. VONDRÁK, Fris. pam. 19, 31.), a melyek csakis 
cseh-tótok. Ide számítandók azok a bizonyítékok is, a melyeket 
OBLAK V. (Arch. XIX. 321.) felsorolt. A cseh-tót -dl- hangkapcso
lat, a mely a délszláv nyelvekben -Z-lel van meg, a szlovénség egy 
részében szintén -dl-léi fordul elő (Gail folyó völgye, Karintiában, 
VONDRÁK, Frisinské pam. 20.); ugyanilyen összekapcsoló hangtani 
jelenség a cseh-tót vy- igekötő a délszláv iz-ze\ szemben. A magyar
országi vend nyelv csakis a vö- (== vy-) igekötőt ismeri (v. ö. pl. 
vödati = délszláv i^dati); ugyané jelenség megvan a krajnai szlo
vénben is (FLORINSKIJ : Lekciji I. 513, Gail völgye), s ismeretes a 
vy- : iz- helyett néhány éjszaki csa-horvát nyelvjárásban is (Archív 
f. sl. Phil. XV. 356; SAFARIK, Über den TJrsprung, 44. L). — De nem 
ismeretlen a cseh-tót h sem az óbolg. g helyén e nyelvben (v. ö. 
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FLOEINSKIJ, Lekciji I. 505, 509.), s nem ismeretlen a ca-nyelvterü
leten se (RAD CXXIV. 117, 118.). Mindezek a hangtani jelenségek, 
a melyeket szókészletbeliekkel meg lehetne szerezni, a mellett 
vallanak, hogy a cseh-tót és a szlovén nyelvterület valamikor 
érintkezett. Csak az a kérdés, hol érintkezett. A Duna folyam 
volt-e az a vonal, a hol a két nyelvnek a határa volt, vagy pedig 
szlovének, tehát délszlávok laktak-e a mai Nyitra-, Pozsony-
megyében s ezen túl valahol Trencsénben volt-e a cseh-tót-szlovén 
nyelvhatár. Néhány helynévi bizonyíték a mellett tanúskodik, 
hogy Nyitra-, Pozsony-megyében tényleg volt szlovén, tehát dél
szláv lakosság is. Ez ellen azonban erősen küzd az az érv, hogy a 
Conversio Bagoariorum et Carantanorumban felsorolt szláv ere
detű személyneveknek csaknem a fele nem dél-, hanem éjszak
nyugati szláv (cseh-tót, JAG. Zur Ent. I. 87.). 

A cseh-tót nyelv az óbolg. g helyén ma h-t mond; óbolg. 
gora, noga tótul kora, noha. E hangtani változás körülbelül a XII. 
század végén és a XIII. század első felében történt (v. ö. GEBAUEB, 
Hist. ml. I. 456.). E tanítás szerint már most Nógrád, Visegrád 
régebbi magyar átvételek, mint pl. a nyitra-, túrócz- és trencsén-
megyei Podhragy-ok (v. ö. LIPSZKY : Eepertorium). A tótok a Garam 
folyót fíVo/j-nak hívják, a mi lehetetlen volna, ha ők a szónak nem 
ismerték volna valamikor a *Gron-formáját is. Ugyanez a viszony 
pl. Galgóc városa nevénél is, a mely már Anonymusnál is elő
fordul; a tótok e város egyik utczájáfc ma is Hlohov-n&k hívják (a 
városnak ma tótul Frasták, Fristák a neve, a mi a XIV. század 
óta van így, v. ö. TAGÁNYI, Nyitram. Közlöny VII. évf. 52. szám), a 
mi mind lehetetlen volna, ha a tótok nem ismerték volna e hely
nevek g-s alakját is. A hová a tótságot a XIV. század után telepí
tették, s a helynek g-s alakja volt, azt a tótok is g-Yel mondják, a 
pestmegyei Maglód tótul is Maglód, s e tótok Gödöllő-t Gedelov-
nak hívják. — De magyar oklevelekből is kimutatható e g > h 
hangváltozás. így pl. CsÁNKinál a mai Sztregova 1487-ben Ztre-
/íowa alakban is előfordul. A Vág folyó neve is tótul Vah (germán 
eredete nem biztos), s mindez lehetetlen volna, ha e helynevek 
nem lettek volna meg a tótság nyelvében a XIII. század első 
fele előtt. 

A g > h hanváltozás világítása mellett tehát a tótság a XII. 
és XIII. század első felében okvetlen ott lakott, a hová e helynevek 
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utalják. De lehetetlen, hogy a tótság itt ne lakott volna szlovén 
törzsekkel. Ilyen bizonyítókok szintén a helynevekből menthetők. 
Ilyenek a következők: 

Nyitramegyében van egy falu, neve Lancsár (1262-ben 
Kuerencher = Gerencsér volt a neve, TAGÁNYI, Nyitram. Közi. VIII. 
évf. 16. szám), a mely annyit jelent, mint Fazekas falva. Mivel már 
most a fazekast csakis szlovénül és szerb-horvátul hívják Inncar-
nak (óbolg.-ban CK<¥v\bAkNHKrk v. ö. Zogr. Mar. Máté XXVII. 7, 10;. 
Cod. Supr.-ben 295: rpkNkYape/ivk, hazai vend iloncár és loncár, 
v. ö. KŰZMICS: Máté XXVII. 7, 10, Eóm. IX. 21.) következik, hogy 
e helynév nem lehet tót. További bizonyítékul szolgálhat még az 
is, hogy Loncsár helynevek a tótoknál nincsenek (v. ö. Loncarsko-
szelő, brdo, Zágráb-m., Loncarica Kőrös-Belovár-m., Pozsega-m., 
Loncari Lika-Krbava, Modrus-Fiume, Loncarevici Verőcze-m.);. 
a vasmegyei Loncsarevce (mai magy. Geröháza, régebbi magy. 
Gerencseróc) lakosai vendek és magyarok; CSÁNKI földrajzában nincs 
meg. Végül megemlítem, hogy Nyitra-m.-ben van egy Gerencsés 
helynév, a mely tótul Hrncarovce — Fazekasfalva, s a mely a 
zobori apátság 1113-i oklevelében Grincha, Grinchar-nak van 
írva (FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oklev. 6L). Ugyanilyen szem
pont alá esik a trencsénmegyei Hava is, ha jelentése «Agyagfalva». 

Mai értelemben vett tót lakosság mellett bizonyíték továbbá a 
zobori apátság I l i i . évi oklevele. Ez oklevélben annyi a helynév 
s olyan becsesek a mi kérdésünkre, hogy bizonyítékai elől el nem 
zárkózhatunk. Ez apátság oklevelében (v. ö. FEJÉRPATAKY, Kálmán 
király oklevelei 51. s köv. 11.) három adat vonja magára figyelmün
ket; az első «De villa Crumbav, a második «cum villa illa Zumboe» 
és «in villa Zumboen, a harmadik «quedam aqua que vocatur 
Dumbo». E három adat közül Crumba, ma Korompa, tótul Krupa a 
legbecsesebb. Becses azért, mert bizonyítja, hogy e területen a 
valamikor az összes szláv nyelvekben megvolt orrhangok (« = on) 
tényleg megvoltak. [Zumboe = Csombaj és Dumbo valószínűleg 
Dombó (v. ö. Szerem vm. Dombó CSÁNKI II. 243, Valkó várm. u. o. 
305. ma Dombó puszta, szláv dabovh-bó\: dab-b «tölgyfa»-tói) azért 
nem vonhatók e tárgyalásba, mert ma ismeretlen helyek, illetve 
pataknevek.] Ha igaz az, hogy Korompa = tót Krupa (t. i. vies) — 
Kisfalu (v. ö. magy. Nagytalu és a t. Vieska = kis falu, a mely az 
1113-i zobori oklevélben előfordul), akkor itt egy kétségtelen ada-
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tünk van arra, hogy Nyitra-, illetve Pozsonymegye területén az 
óbolg. «fi = on orrhangnak megfelelő orrhangot (krq/p'h parvus, Miki. 
EtW.) valamikor tényleg ejtették. Ezen orrhang azonban nem bizo
nyítja azt, hogy a tótban a XII. században még orrhangot ejtettek. 
A tótok hívhatták e falut már a XII. században Krupa-nak (a tótban 
az óbolg. <¥i-nak u a megfelelője), s a magyarság vette át a szót a 
X. században, a mikor még itt <Yx lehetett a hang. Teljes lehetet
lenség, hogy a tót egy magy. Korompa szón hajtson végre egy 
hangtani változást, a mely már a XI., XII. században a múlté volt. 
Hogy e pozsonymegyei területen a IX—X. században élhettek még 
az orrhangok, azt a Korompa helynéven (e helynévre először VOLP 
GY. hívta fel a tudósok figyelmét) kívül bizonyítja Svatopluk neve 
is, a kit a pápai regeszták «gloriosus princeps Sfentopalchus» -na,k 
(ellenben COSMAS [f 1125] Zvatopluknak) neveznek (v. ö. JAGIC, Zur 
Ents. II. 39, orrhanggal Const. Porph. is). A lat. Venceslaus is 
bizonyítja, hogy a cseh nyelvben is meg voltak az orrhangok (v. ö. 
GEB., Hist. ml. I. 44, Slov. Pohl. XXII. 119; a horvát nyelv nasa-
lismusára nézve v. ö. Muncimir adatot MARETIÓ, Gram. 17.). 

E fejtegetéseimmel (főleg g > h változással) valószínűvé tet
tem, hogy Moráviában mai értelemben vett tótok laktak, a kiknek 
nyelvhatára érintkezett a szlovénekkel. Ezek a szlovének azonban 
nemcsak Pannóniában laktak, hanem nyelvhatáruk átnyúlt a Duna 
balpartjára is, Moráviába. 

Az a terület tehát, a hol CYEILL és METHOD működött, nyelvi
leg főleg szlovén nyelvű terület, de nem tagadható, hogy CYRILL 
és METHOD működési területén volt mai értelemben vett tót nyelv 
is (v. ö. a nyelvemlékek közt a Kijevi leveleket és a Prágai töre
déket), így magyarázható az a tény, hogy noha CYEILL és METHOD 
Moráviában és nem Pannoniában működött, a tőlük vagy tanítvá
nyaiktól származó nyelvemlékekben mégis sokkal több a szlovén 
nyom, mint a cseh-tót, pedig ha a Duna balpartja tiszta tót lett 
volna, a nyelvemlékek szókincsében több volna a helyi tót háttér. 

Említettem már, hogy CYRILL és METHOD bizonyára nem 
üres kézzel jött hazánkba. Az ő feladatuk az Isten igéjének szláv 
nyelven való hirdetése volt, hogy ez által az itt levő kereszténysé
get a népben még inkább megszilárdítsák. Bizonyára hoztak ma
gukkal néhány kész szláv fordítást. E feltevés helyessége mellett a 
pozitív tényeken kívül sok belső, lélektani ok szól, a melyeket a 
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térítések történetéből meríthetünk. Az orosz Pravoslavnoje missio-
nerskoje obscestvo pl. úgy téríti a mi nyelvrokonainkat s a török 
fajú népeket, hogy a térítők kezébe adja a terítendők nyelvére le
fordított Újtestamentumot,, vagy legalább MÁTÉ evangéliumát s 
néhány legendát. SZT. ISTVÁN, a zűrjének XIV. századi térítője zűr
jén nyelvre fordított vagy fordíttatott egyes liturgikus könyveket, 
s e munkájánál használt cyrill-betűk közé felvett zűrjén írásjegye
ket is (v. ö. KARSKIJ, Ocerki. slavj. kir. paleograíii, Varsó 1901, 
381. 1.). CYRILL és METHOD is tehát bizonyára kész, Konstantiná
polyban készített szláv fordításokkal jött hazánkba, s a szláv nyelv
tudomány megpróbálkozott annak a kérdésnek a megfejtésével is, 
hogy milyen fogalmazású lehetett a CYRILL és METHOD hozta fordítás. 

A ma meglevő óbolgár nyelvemlékek alapján állíthatjuk, 
hogy CYRILL és METHOD magukkal hozhattak egy lectionariumot 
az evangélistákból s néhány más, az isteni tisztelethez szükséges 
liturgikus könyvet, a melyekben zsoltárok, egyházi énekek és imák 
lehettek (JAGIC, Zur Entst. I. 17, 18.). Az óbolgár nyelvemlékek ez 
állítást megerősítik. A ma ismeretes 4 óbolgár evangéliumfordítás
ból kettő evangeliarium (aprakos-evangelion), ezek az Assemanova 
evangjelje és a Savina kniga. Mindkettőben a négy evangélistának 
nem teljes s nem is a szokott sorrendben megírt szövege található, 
hanem csak egyes válogatott, lectiós részek az evangélistákból, a 
melyek ünnepek, vasárnapok szerint vannak elrendezve. Ha már 
most az evangeliariumokat pl. a Cod. AssEMANis-t összehasonlítjuk 
a legrégibb orosz OsTROMiR-fóle evangeliariummal, a két fordítás 
egyező részeiből következtethetjük, hogy a CYRILL-fordította lectio-
narium terjedelemre alig külömbözött az Assemanov evangjelje-
től (JAGIC, Zur Entst. 1.18.). Az óbolgár evangélium-fordítások közt 
azonban van két teljes u. n. tetraevangelion is. E két teljes evan
gélium-fordításról (Codex Zographensis és Codex Marianus) ki 
van mutatva, hogy azokat a részeket, a melyek már a CYRiLL-féle 
lectionariumban le voltak fordítva, az új, teljes fordításba egy
szerűen beillesztették (v. ö. JAGIC, U. O.). 

A meglévő óbolgár nyelvemlékekből tehát egészen biztosan 
következtethetjük, hogy a két testvér hazánkba görögből fordított 
szláv evangéliumi részeket hozott. E nyelvemlékek közt a legré
gibb fogalmazást az Assemanov evangelistar tartotta fenn ; a m i a 
fordítások nyelvét illeti, hangtanilag a legtisztább a Zographos-
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tetraevangelion. Mivel ez evangéliumfordítások mai kéziratai mind 
a X. és XI. századból való másolatok, helyi hátterű kifejezéseket 
lehet bennük kimutatni; így pl. a Codex Marianus határozottan 
horvát ember másolása. 

JAGIC azt mondja, hogy hasonló lectionariumot hozhatott a 
két testvér az apostolok cselekedetei és írásaiból is. Óbolgár apos-
tolus vagy apostolarion azonban nem maradt ránk. Van ugyan 
óbolg. nyelvemlékben, az Euchologium Sinaiticumban, (kiadás 
127. 1.) Pál ap. I. lev. Kor. XI. 29. verséből egy idézet (Euch. sin. 
1 2 7 : ai|IÉ KTO npHBMAET'k TkrtO EOHtHf, I Kp'kKk NÉ^OCTOÍH'k C'kl, 
TÖ rprkx"k cÉirk IIPHÉ/MAÉT'K, HÉ PACAMTPÍLI&N V\LAA r^ciioj^wwk; e 
rész az Ochridai és a Sisatovaci apost.-tól külömbözik), de ez még 
épp úgy nem bizonyíthatja, hogy volt óbolgár lectionarium az 
apostolok cselekedetei és írásaiból, mint nem bizonyítják azok az 
ótestamentumi idézetek a hazai szlovén Vöre krsztsánszke krátki 
návuk (Halle 1754) czímű könyvben, hogy lenne hazai szlovén 
Otestámentom, mert tudvalevőleg ma sincs hazai szlovén Ótesta
mentum. Mindazonáltal közvetve, főleg ha tekintetbe veszszük a 
Cod. Supr. idézeteit (v. ö. VONDEÁK, Sitzungsber. CXIL), mégis be
bizonyíthatjuk, hogy volt a két testvérnek apostolarionja is. A máig 
ismert apostolusok vagy aposfcolarionok mind az egyházi szláv nyelv 
valamely redactiójához tartoznak. Ilyen apostolusok a XII—XIII. 
századi Mihanovié-féle (szerb szerkesztésű), a Sisatovaci (szerb), 
Grskovié-íéle apostol (szerb: bosnyák), Belgrádi (14. száz., JAGIC, 

Zur Ents. 1.67.), Slépcanskij-, Makedonskij-, Ochridskij (középbolgár 
szerk., SOBOLEVSKIJ, Drev. c. sl. j . 18), Apostolus Christinopolitanus 
(JAGIC, Zur Ents. I, 56.) stb. (v. ö. MIKL. Lex. pal., források jegyzéke). 
_E nyelvemlékek vizsgálata a bennük lerakott szókincs történeti 
fejlődése alapján (AMPHILOCHIÜS, VOSKRESENSKIJ) valószínűvé tette 
azt a feltevést, hogy egyes részletek az apostolusból le lehettek for
dítva CYEILL és METHOD korában (v. ö. JAGIC, Zur Ent. II. 61.), az 
egész apostolus azonban nem volt lefordítva. 

Az evangéliumi és az apostolusból vett lectiókon kívül ma
gukkal hozhattak CYEILL és METHOD az istentisztelethez szükséges 
más kész szláv fordításokat is. Ilyen fordítások lehettek: szemel
vények a zsoltárokból. A ma meglevő óbolgár zsoltárfordítások: a 
Psalterium Sinaiticum és a Psalterium Slucense (az Euch. iSm.-ban 
<benn van a 4, 12, 24, 37, 53. zsolt.). Hogy azonban a zsoltárok 
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közül melyek a CYRILL és METHOütól magukkal hozott darabok, 
felette nehéz megmondani. A ma meglevő csaknem teljes zsoltár
fordítás a Psalterium Sinaiticum. Erről az óbolgár zsoltárfordításról 
azonban kimutatták, hogy egyes részei görögből, mások meg latin
ból való fordítások (v. ö. JAGIC, Zur Ent. II. 51, 52.). E fontos tényt 
VALAVEC mutatta ki (EAD 98, 5, 6.), s támaszkodott arra, hogy sok
szor, mikor a görögben infinitivus, a latinban pedig ut, vagy ne 
kötőszós mellékmondat áll, a Psalt. Sin.-ban az ut van a szláv da 
kötőszóval lefordítva (v. ö. pl. a CXVIII. zsolt. 173. vers: fsvsafrw 
•íj /síp aoo TOD G&aoií {is = fiat manus tua ut salvet me = KNXJSJH 
PÍRIÍA TKO'k, J\,A CK ii A c t T"k MIA, ellenben ugyanazon zsoltár 95. 
verse: me expectaveruntpeccatores, u t p e r d e r e n t me, Apor-k.: 
Vártának engemet bűnösök h o g e l v e z t e n e k engemet, Psalt. 
sin.: ÍMÉHÉ JKHA«T.T'K rpiíiiiKHHUH ii o royuH T H /V\bí\, tehát itt 
infinitivus áll, görögből fordítva s e rész régibb a latinból fordított
nál). Más tényekkel összekapcsolva e tudásunkat mi határozottan 
mondhatjuk, hogy CYRILL itt, hazánkban folytatta a zsoltárfordítást 
a latinból. 

Az istentisztelethez s egyéb alkalmakra szükséges imákat 
foglal magában az Euchologium Sinaiticum óbolgár nyelvemlék. 
Bizonyos, hogy e fordítások nem a CYRILL munkája, de kétségtelen, 
hogy egyes részek benne CYRILL és METHOD korabeli fordítások. 
Mellőzöm itt e fordítás evangélium-idézeteit, a milyen a Máté 
XXII. 2—14. (GEITLER kiadása 196, 197. 1.), a mely fordítás telje
sen egy a Zographos-, Marianus- s a mi a legfontosabb az Asse-
man-féle evangélium Máté XXII. 2—14. lectiójával, csak azt 
emelem ki, hogy e nyelvemlék egyes darabjait határozottan ha
zánkban fordították. Az Euch. sin. egy imája ugyanis összefügg a 
róm. kath. szertartáshoz készült ószlovén Freisingeni nyelvemlékek 
egyik darabjával. A Freisingeni nyelvemlékek és az Euch. sin.-nok 
ezen imája a Szt. Emmeram-féle ó f e l n é m e t imának a fordítása, 
a mint azt VONDRÁK bebizonyította (v. ö. VONDRÁK, Frisinské pa-
mátky, 12, JAGIC, Zur Ent. I. 18. és a két szöveget párhuzamosan 
VONDRÁK, Altkirch. gr. 360—362.). Ez az ófelnémetből való fordítás 
pedig csak ott történhetett, a hol az ófelnémet papság működött, 
tehát hazánk területén. Nem hallgathatom el itt sem, hogy ugyan
csak az ószlovén Freisingeni nyelvemlékek egy másik darabja szoroa 
összefüggésben van Szent Kelemen egyik homiliájának szláv for-
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dításával (v. ö. VONDRÁK, Fris. pam. 62, SEEZNEVSKIJ, Svjedjenija 
i zamjetki, XXVI.). 

Van még legendákat, homiliákat tartalmazó két óbolgár nyelv
emlék, a melyek szövegükben, de nem terjedelmükben egyeznek. 
E két emlékről, a Codex Suprasliensisröl és a Glag. Clozianusról 
részletesen szólok a nyelvemlékek felsorolásánál, a források közt. 

E fejtegetésekkel már most valószínűvé tettem azt a ma már 
mindinkább tért hódító nézetet, hogy CYRILL és METHOD kész for
dításokkal jöttek hazánkba, a mely fordítások az óbolgár nyelv
emlékek közt ma is meg vannak s hogy azok közt a szlávok közt, 
a hol ezt a szláv nyelvű térítést végezték, találtak keresztény szláv 
népeket. Hogy ez a CYRILL és METHOD-féle nyelv, a melyet én 
következetesen óbolgárnak nevezek, ott a néptől nem beszélt nyelv 
volt, kétségtelen. S ezen senki nem ütközhetik meg, ha tekintetbe 
veszi, hogy a magyarországi lutheránus tótoknál ma is cseh a pré-
dikáczió s az ének nyelve, anélkül, hogy ez a megértésben valami 
zavart okozna. Vannak kifejezések, a melyeket a tót csakis a 
templomban használ, de közönséges beszédben vagy más (tót) 
hangalakban mondja, vagy más szót használ. Bah az «isten» neve 
az énekben, de boh a beszélgetésben, rka (cs. fka) a «mondta» az 
evangéliumban, de vravel stb. a közönséges beszédben. így egy 
templomi énekléskor tett megfigyelésem szerint az illetők a lidem, 
zemrelo, vitr, kdo, kazdému szavakat mondták, holott egymással 
való beszélgetésükben c s a k i s a tudom, zomrelo, vetor, kto, kaií-
dimu szavakat használják. S hasonlót lehet állítani az egyházi 
szláv nyelvről az oroszoknál, bolgároknál, szerbeknél, horvátoknál; 
különösen ez utóbbiaknál tanulságos az egyházi szláv nyelv, mert 
ezek katholikusok s egyházi nyelvük alapja a CYRILL és METHOD-féle 
óbolgár. Más, de rokon nyelven tehát igen is hirdethető az Isten 
igéje. Hogy aztán hazánkban milyen volt a IX. századi szláv nyelv, 
arra azzal feleltem, hogy itt Pannóniában és Moráviában más, 
mint mai értelemben vett szlovén ós tót nyelv nem volt a népi 
beszélt nyelv. Csakhogy én a szlovénség lakóhelyeit nem a 
Dunával határoltam. Eészletesen erről egyébiránt a helyneveknél 
szólok. 

Ha tehát az óbolgár nyelvemlékek szókészletét összehasonlí
tom a magyar nyelv régi szláv jövevényszavaival abban a szellem
ben, a mint azt JAGIG (Zur Entst. II. 75, 76.) tette az óbolgár 
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nyelvemlékek szókészletének összehasonlító alapon való tárgyalásá
nál, akkor kutatásaim alapjául azt a nyelvet veszem, a melyen 
CYRILL és METHOD hazánkban az Isten igéjét hirdették. S hogy e 
területen a nyelvi hatás kölcsönös volt, azt sok tény bizonyítja. 
Óbolgár nyomok mutathatók ki az ószlovén, kath. szertartású 
Freisingeni nyelvemlékeken (v. ö. VONDRÁK, Frisinské památky 
11.), továbbá a cseh nyelv történeti szókészletében (v. ö. VONDRÁK, 
Die Spuren der altkirchenslavischen Evangelienübersetzung in der 
altböhmischen Literatur, a bécsi akad. Sitzungsber. 129, Abhand-
lung X.). Viszont az óbolgár nyelvemlékek mai alakján kimutatha
tók a pannóniai nyomok, a milyenek voltak a muditi, jedro, résh-
nota, spyíi, klephcb stb. bizonyításaim. A magyar szavak tárgyalá
sánál részletesen látni fogjuk, hogy a CYRILL és METHOD-féle ke
resztény terminológia itt, hazánkban gyarapodott, s az elűzött 
tanítványok az idevaló helyi keresztény terminológiának nem egy 
szavát vitték be az egyházi szláv nyelv szókészletébe. 

Mielőtt már most forrásaimat részletesen ismertetném, meg 
kell említenem, hogy a fordítások közt nem tettem említést az 
Ótestámentomról. Vannak itt-ott felcsillanó bizonyítékok arra, 
hogy e részből is lettek volna CYRiLLnek és METHODnak kész fordí
tott lectiói (JAGIC, Zur Ent. I. 46, II. 70, 7 1 ; Cod. Supr. idézetei), 
de általában e részben a bizonyítások még nagyon a kezdet kezde
tén állanak. Egyes ótestamentumi könyvek, a milyen pl. Józsue 
könyve, határozottan újabb fordítások (v. ö. JAGIC, II. 75.). Az olyan 
kifejezések meg, a milyen pl. a GRiGOROvic-féle Parimejnik (kiadta 
egy részét BRANDT E . : Grigorovicev parimejnik, Moskva 1894, 
vypusk 1, 2, másik részét LAVROV, Obzor) alpa szava (v. ö. Ján. ev. 
XX. 12 : Münch.-k.: albacban, Jord.-k.: feyer rwhaban, Cod. Zogr. 
K*K irkiMjp*., Supr.: 155, 171: CK trk<uyh. pH3<\Y'k), azt látszik bizo
nyítani, hogy e részekben is vannak latinból való fordítások (v. ö. 
JAGIC, Zur Ent. II. 73.). Az egész biblia nem is volt lefordítva egyházi 
szláv nyelvre egész a XV. század végéig. GENNADIUS (1484—1504) 
novgorodi metropolita a XV. században összekutatta az orosz 
kolostorokat, hogy egy télies egyházi szláv bibliát állítson össze, 
de fáradozása meddő maradt. Sok részt le kellett fordíttatnia latin
ból a Vulgata alapján (1499) és e latin részek kerültek bele az első 
nyomtatott egyházi szláv u. n. Ostrogi bibliába (1581; v. ö. JAGIÓ, 
Zur Entst. 1.45.). NIKON, NAGY PÉTER, S végül ERZSÉBET czárnő (1751) 
azok a nevek, a melyekhez a továbbiakban, a teljes bibliafordítás 
dicsősége fűződik (lásd a források közt: Újkori bibliafordítások). 
Az ERzsÉBET-féle bibliában hangsúlylyal van megjelölve minden 
szó, s e hangsúlyozás, mivel eltér az orosz népnyelvi hangsúlyozás
tól, valószínűen a délszlávok térítette oroszsághoz vitt nyelv 
maradóka. MELICH JÁNOS. 
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