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Szláv jövevényszavaink.
(Második közlemény.)

Azok a nyelvemlékek, a melyeknek alapján a történeti fejlő
dés szempontjából fogom vizsgálni a magam elé tűzött kérdést, a
következők:
AJ Óbolgár nyelvemlékek.
a) G l a g o l i t a

nyelvemlékek.

1. Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc JPetropolitanus. Edidit V. JAGIC. Berlin, 1879. —
Kövidítése: Zogr.
A Zographos-tetraevangeliont MIHANOVIC osztrák-magyar kon
zul találta 1843-ban az Athos-hegyi bolgár Zographos-kolostorbnn
(YONDEÁK, Alikir. gr. 11.). A kézirat Chonka, az evangélistákból ittott kisebb-nagyobb részek hiányzanak. Egy ilyen nagyobb hiányzó
részt pótolt és illesztett be a kéziratba egy a XII. század végen élt
JOANNES presbyter, a ki a Máté XV. 20—XXIV. 21. közé esö 17
levélnyi szöveget írta. Erről cyrillbetűs írással a 288. b. lapon érte

sülünk, a hol ez áll: MMNL ITTiIlíNLJ HeP6H llPfiRliAltíhH
T S T P . . . . Ez a 17 leveluyi szöveg sok tekintetben középbolííár
szerkesztésű nyomokat visel magán (v. ö. JAGIC. Előszó XI.) s azért
e rész adatait nem tekintem óuolgár nyelvi adatoknak. A többi
részt JAGIC véleménye szerint jelen alakjában Bulgáriában a X.
század vegén vagy a XI. elején másolták. A Zographos-evangélium
hangtani szempontból aránylag a legtisztább óbolgár nyelvemlék,
s ennek alapján foglalta össze s állapította meg JAGIC azokat a
hang- es alaktani sajátságokat, a melyek az óbolgár nyelvemléke
ket jellemzik (v. ö. JAGIC, Studien über das altslovenisch-glagolitische Zographos-Evangelium. Arcb. I. II.). Ebben a bangtanilag
aránylag legtisztább óbolgár nyelvemlekben is vannak azonban
pannóniai es moráviai szókincsbeli nyomok. Ilyen a már följebb
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emiitett spyti szó (v. ö. Ján. XV. 2 5 : CÍITUTH, ugyanígy a Cod.
Mar., Assem., Sav. kn. helytelenül: cirkCTH : cirwTH helyett,
Ostrom. KÉ3 O\[MA = Münch.-k.: ingen, v. ö. Fris. pam.: zpitnih),
a melyről kimutattuk, hogy moravismus. A mondattan terén is
kimutatható, hogy későbbi, nem CYRILL- és METHOD-korabeli saját
ságok vannak benne. Ilyet kettőt mutatok b e : 1. A CYRILL- ÓS
METHOD-féle óbolg. nyelvben a mozgást jelentő igéknél a czél
accusativusszal ( = supinummal), a tárgy genitivusszal van kife
jezve (v. ö. m. széna-kaszálni mentek), pl. Zogr. Ján. XXI. 3 : HJÍ,&
pKiuk AOKHT"k = Münch.-k.: Elmegec halaznom (v. ö. VONDRÁK,
Altkirch. gr. 217, 320.). Ettől a mondattani szabálytól való elté
rést, da «hogy» czélhatározói mellékmondatot találunk a Zogr.
Ján. IV. 8. versében (O^YÉNHUH KO ÍTO cmikAH í r k a ^ K*k rpa/^k.
JÍ,A BpAiiikHd Koyri/SvT'k, ugyanígy Mar., Ass., Sav., Ostr. = Münch.k.: mert 6 taneituani el mentenec vala hog étket vennenec); 2. Az
óbolg.-ban a birtokviszony kifejezésénél a birtokos genitivusban
áll. Ettől a szabálytól a Zogr. es a többi nyelvemlék is nagyon
gyakran eltér, mert a birtokost dativusba teszi. JAGIC (Zur Ents.
II : 80.) e jelenségben annak a folyamatnak a kezdetét látja, a
mely oda vezetett, hogy a mai bolgárban nincs névragozás, hanem
a bolgár nyelv prsepositiókkal segít magán (na-val). E sajátságot
egy példán azért mutatom be, mert a mi nyelvünkben is a birtok
viszony régtől fogva a -nek raggal is ki szokott fejezve lenni.
E példa a következő : Zogr. Máté XXVI. 28, Márki. 4, Luk. XXIV.
47 : oTknotpiiTíNHÉ rp'kyoM'k (rp-fcjp* helyett) = Münch.-k. mind
a három esetben : bűnbcnec bocanatt'a. A mai bolgár nyelvnek még
egy fontos sajátságát már e legrégibb kódexekben is megtaláljuk,
s ez a mutató névmásnak a szó után való tevése (pl. paK'k 'rk,
pauoT'k = a szolga); ez a jelenség a Zogr.-ban nagyon gyakori,
csakhogy a névmás hol TK, hol ck. Mindezekből már most követ
kezik, hogy a hangtanilag legtisztább óbolgár nyelvemlék sem
őrizte meg úgy a CYRILL- és METHOD-féle nyelvet, a mint a IX.
században beszélték. S e tény magyarázatánál a legfontosabb,
hogy a mai kéziratok mind legalább száz esztendővel fiatalabbak
a IX. századnál, s így egy hosszabb irodalmi nyelvbeli fejlődésnek
az eredményei.
2. Quattuor evangeliorum versionis palseo-slovenicas codex
Marianus glagoliticus. Edidit V. JAGIC. Szt. Pétervár 1883. —
Rövidítése : Mar.
E nyelvemléket az Athos hegyen lévő Boldogságos Szűz
Mária-kolostorban találták. Két levél kivételével a kézirat GRIGOROVIC tulajdonába
került (1844—45-ben), s halála után
Moszkvába a Nyilvános- ós Rumjanczov-íéle múzeumba, a hol
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m a is őrzik. A kézirat csonka, Máté I. 1.—V. 23. közt levő rész
hiányzik, a min JAGIC, a kézirat kiadója úgy segített, hogy e részt
a kiadásnál a középbolgár szerkesztésű, XIII. századi Decanskoji
jevangelije-ből közölte. JAGIC nézete szerint e kéziratot a X. század
végén, vagy valamivel később, szerb-horvát ember írta. Ezt bizo
nyítja, hogy az író néhány esetben az óbolg. ffi helyén szerb-horvát
M-t írt; döntő bizonyíték azonban, hogy a másoló az óbolg. Koyprk
szót, a mely az emlékekben «kakas»-t jelent, következetesen
KOKOTk-ra javította, s ez a «kakas»> szerb-horvát neve. Hozzátehet
jük azonban, hogy kökout a «kakas» a hazai szlovénben is (v. ö.
kakas alatt). E tekintetben a Marianus másolója, a ki az előtte
érthetetlen noyp'k-t kijavította az ő népi KOKOT'k-jára, éppúgy járt
el, mint a középbolgár Dobromir- (Sitzungsb. 140. köt. III. 18.),
Sreékovic- (Starine XXIX. 188.), Prágai evangéliumforditások
másolói (Starine XIX. 232. Márk XIIL 35. alatt), a kik az óbolg.
Koifp'K helyett a Maczedóniában ma is járatos IIATÉAK (ma pentélut
= kakas, JAGIC, Sitzungsb. 140 : III. 18.) szót írták. A KO^p-k-nál
azonban fontosabbnak tartom, hogy az óbolg. C^KOTA helyett e
kódexben következetesen COKOTA (szombat) áll. A eseh-tót, hazai és
osztrák-szlovén, a horvát nyelv egy része (körülbelül Novi-ig, a
sebenicoi VEEANTIUS már szubota-t ír), ma is az olasz sabbato-loől
kölcsönzött sobota-yal nevezi a «szombat»-ot (lásd részletesen a
«Hét ós napjai» alatt). A sobota alaknak ez a geographiai elterje
dése ellene mond annak, hogy jAGic-csal a másoló hazáját a szerbhorv. nyelvterület legdélibb részén keressük. A legdélibb részeken
ismeretlen a sobota alak; ott csak subota járja. A God. Marianus-t
•e hangtani ós szókincsbeli sajátságok miatt némelyek, mint pl. SOBOLEVSKIJ (Drev. cerk. sl. j . 6.), nem is tartják óbolgár, hanem az egy
házi szláv nyelv szerb-horv. szerkesztésű nyelvemlékének. Ha azon
ban e nyelvemléket a horvát-szerb szerkesztésűekkel összevetjük, ha
a nyelvemlék szókincsét, fordítatlanúl hagyott kifejezéseit, szövegét,
grammatikáját tekintjük, akkor a Cod. Mariawus-t a legrégibb óbolgár
nyelvemlékek közé kell sorolnunk s az említett sajátságokat olya
noknak kell felfognunk, a milyenek minden nyelvemlékben van
nak : a másoló helyi hátterű használatának. A kódex nyelvéről be
ható tanulmányt írt orosz nyelven JAGIC, a mely a kiadás végéhez
van csatolva. Végül meg kell említenem, hogy az óbolgár evangé
liumfordítások kéziratai szókészletének összehasonlító tanulmá
nyozása azóta vett nagyobb lendületet, a mióta e kiadás megjelent.
E kiadáshoz ugyanis pontos szótár van csatolva, a mely az össze
hasonlító tanulmányozást végtelenül megkönnyíti.
3. Assemanovo izbornő evangjelje. Na svétlo dao Dr. IVÁN
V Eimu, 1878. A nyelvemléket először EACKI FERENCZ adta
(Assemanov ili Vatikanski evangelistar. U Zagrebu, 1865);

CRNCIC.

ü

11*

164

MELICH JÁNOS.

mivel azonban ez a kiadás glagolita betűkkel és hibásan van sajtó
alá rendezve, én is a CRNCic-félét használtam, a mely latin betűkre
átírva közli a szöveget. — Eövidítése: Assem.
Ezt a nyelvemléket, a mely csonka, ASSEMANI vette Jeruzsá
lemben 1736-ban szláv szerzetestől.- A nyelvemlék Eómában, a
vatikáni könyvtárban van, ennek a könyvtárnak ASSEMANI a könyv
tárosa volt. A nyelvemlék nem nyújtja az evangéliumok teljes szö
vegét, hanem csak egyes lectiókat. ez tehát aprakos-evangélium.
Figyelembe véve, hogy az evangéliumi lectiók sorrendje egyezik
az ó-orosz szerkesztésű Ostromir-féle evangeliariummal, JAGIC azt
tartja, hogy a berendezésre ezektől nem sokban térhetett el a CYRILLés METHOütól Moráviába és Pannóniába vitt evangeliarium (JAGIC,
Zur Ent. I. 18.). CRNCIC nézete szerint a kézirat mai alakját, a mely
másolat, a X. században írták valahol Bulgáriában. E nézet a nyel
ven kívül különösen két érvre épít: 1. A kézirat naptári részében
Szent METHODiusról az van mondva (április6. alatt), hogy KMIIIMAJA
MopAK'kT = vMoraviae superiorisn-nak volt az érseke. Mivel
EOSTISLAV, később SVATOPLUK fejedelemségének sohasem volt a
neve Moravia superior, joggal következtette CRNCIC. hogy a másoló
ismerte a Balkánon a Morava folyót is, s valószínűen ennek
a táján írhatta kéziratát; 2. CRNCIC második bizonyítéka a naptári
részben előforduló szentek ünnepeinek a száma, a mely határozot
tan a X. század mellett tanúskodik. E bizonyítás EACKI ellen volt
írva, a ki a kéziratot a XI. századba helyezte. Ma a tudomány azt
tartja, hogy mivel a naptári részben maczedóniai h e l y i szentek
ünnepei is benn vannak (v. ö. VONDRÁK, Altkirch. gr. 12, SOBOLEVSKIJ, Drev. c. sl. j . 13.), a nyelvemléket a X. században valahol
Maczedóniában, CLEMENS (f 916, ünnepe júl. 27, Assem. 170.),
METHOD tanítványa működése helyén írták. Itt említem meg, hogy
éppúgy, mint a mi Müncheni-kódexünkben van meg legrégibb
naptárunk, a Cod. Assem.-ban is megőrződött a legrégibb szláv
naptár.
4. Psalterium glagolski spomenik manastira Sinai brda.
Izdao Dr. Lavoslav GEITLER. U Zagrebu 1883. (Opera academiae
scientiarum et artium slavorum meridionalium, Tom. III.). — Eö
vidítése : Psalt. sin.
Ez a nyelvemlék csonka, a CXXXVIII—CL. közti zsoltárok
hiányzanak. A nyelvemléket a Sinai hegyén levő Katalin kolostor
ban őrzik. A mi már most a zsoltárok óbolgár fordítását illeti,
nem tudjuk, METHOD (JAG. Zur Entst. I. 46.), vagy pedig CYRILL
fordította-e (v. ö. JAG. Zur Entst. II. 51.). Egy azonban bizonyos,
az t. i., hogy a zsoltárok egy része, a mint azt VALJAVEC kimutatta

SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK.

165

(EAD XCVIII. 4—7.), latinból van fordítva. Ez a körülmény jAGicot
arra a feltevésre bírta, hogy állítsa, hogy a két testvér csak néhány
görögből fordított zsoltárt hozott magával, a többit pedig itt ha
zánkban fordították latinból, a hol számolniok kellett a helyi
viszonyokkal (JAG. Zur Entst. II. 50—52.). A Psalt. sin.-ban tény
leg találunk pannonismusokat, illetve moravismusokat. Ilyen a
már bemutatott réshnota (veritas, óbolg. HCTHNA), a mely más
óbolgár nyelvemlékekben nem fordul elő (Arch. XV. 351. JAG.,
Cod. Mar. 475, megvan a Karp. Ev. és a Mis. Nov.-ban) s a mely
hazai szlovén eredetű szó (v. ö. VONDRÁK, 0 mluvé Jana e. bul. 16.);
ilyenek a Neirk3ecTKA, ocib,Mi,f szavak, a melyek moravismusok, s
ilyenek végül a uivi- igekötő délszláv H3rK helyett (v. ö. GEITLER,
Psalt. sin., bevezetés XVII, éjszaki éa- horvát nyelvjárásokban sem
ismeretlen: Arch. XV. 356, SAFARIK : Ueber den Urspr. 44.), mp'kKOKk (LXXVIII. zsolt. 1; máskor KM. npKki, 302. 1. kiadás; v. ö.
még ugyanitt YPIKÉTK 32, 39, 121, 141.1. és ypkc-fc-rk 133. 1.) sza
vak, a melyek pannóniai vagy morva eredetűek (VONDRÁK, Altk. gr.
7, JAG. Zur Entst. II. 58). Ilyen lehetne még a KÍUHIA is npaYk
helyett (v. ö. Kijevi tör.). Két nyelvből: görög és latinból való for
dítás mellett tanúskodik végül a szombat neve is. E nyelvemlékben
hol sabota (v. ö. Zsolt. XXIII. 1, XXXVI. 1, XCI. 1.), a mely görög,
hol sobota (v. ö. Zsolt. XLVII. 1, LXXX. 1, XCII. 1, XCIII. 1.) áll,
a mely lat.-olasz eredetű (v. ö. A hét és napjai). — A zsol
tárok egy része tehát görögből, más része latinból van fordítva.
A mi már most e zsoltárfordítások kéziratát illeti, az a vélemény,
hogy a ma meglevő kéziratot valahol Maczedóniában, a XI. szá
zadban írták, illetve másolták. Az azonban kétségtelen, hogy e
kézirat fiatalabb, mint az evangélium-fordítások kéziratai. Ebben
a kéziratban ugyanis találunk három olyan fontos hangtani saját
ságot, a mely nem óbolgár. E hangtani sajátságok közül kettő
középbolgár, egy pedig orosz. E sajátságok a következők: 1. Óbol
gár «¥• helyett középbolgár A : óbolg. T'MCfiüiiTA = yikiá.Q mille =
középbolg. T'kicAiu™ LXXXIII. zsolt. 11, LXXXIX. 4, XC. 7,
CXVIII. 72. (Psalt. Sluck T'kicftijik), ellenben óbolgár T'kicfiiuTa
alakkal: LXVII. 18, CIV. 8. A másik szó a magy. szomszéd, óbolg.
cfidvAX & mely a LXXVIII. 12.-ben cbArk,/v>AVk alakban van meg.
Mivel a TTUC/fttuTd alak az óbolg. T'kicKiiiTvi helyett középbolgár
nyelvemlékekből jól ismert alak (v. ö. BRANDT, Grigor. Parim. I. 6.
Mich. V. 2.: irk T"kiCAL|k\\"k; XV. századi bolg. ev. Starine XIX.
200.), következik, hogy e hely középbolgár nyom; 2. Ugyancsak
középbolg. szerkesztésű nyelvemlékekben gyakori jelenség, hogy
az óbolg. Hí p ( = r) után A, la-val van írva, s ma a keleti bolgár
nyelvjárások az ilyen r utáni óbolg. 'k-t tényleg a-nak mondják
(LAVROV, Obzor 68.). A Psalt. sin.-ban erre példák ezek: ne>rp<\E<Ab?u
(norp'kKí\b?vi h.), npaiipATH (npiiKpaTH h.), upaAUA (np'k/viiA h., v. ö.

166

MELICH JÁNOS.

GEITLER, Psalt. sin. bevezetés XXII.). Ha már most e két jelenséghez hozzákapcsoljuk a harmadik hangtani sajátságot, azt kell állítanunk, hogy a másolásba az orosz és bolgár határ nyelve is befolyással volt; e harmadik sajátság az orosz polnoglasije. A Psalt.
sin.-ban ugyanis a LXXI. 15. (kiadás 150. 1.) versben ezt olvassuk:
OTT*. £<M'kTA, azaz o t t zolota (T> = o. v. ö. pl. ugyanitt CA'KKÉCA —
slovesa 31. 1., iioKprkKiTíAk == pokrovitelt, KJVKUH = krovi 176. L),
a mi szemben a rendes óbolg. cT'k %AATA (V. Ö. Psalt. sin. CXVIII.
72, 127, CXXXIV. 15.) kifejezéssel csakis orosz alak lehet (v. ö.
még más forrásokból VONDRÁK, Altk. gr. 36.). E tények nagyon
megnehezítik a feleletet arra a kérdésre, milyen lehetett a kézirat
eredetije. Lehet, hogy több eredeti, egyes részeket magában foglaló kézirat lehetett, s a másolásnál, a mely a kézirat glagolita.
írású alakja miatt semmi szín alatt se történhetett keleti Bulgáriában, az orosz nyelvhatárral érintkező területen, ez eredeti kézira
tokat egyesítették. Ez a másolás azonban csakis Maczedóniában
történhetett. Ha azonban a kézirat mai alakja fiatal is, a benne
levő szókincs olyannyira a legrégibb nyelvemlékek szókincse (v. ö.
pl. a tuzdh alakot), hogy a zsoltárok eredeti fordítását kétségtelenül
a IX. századba kell tennünk. Még megemlítem, hogy a kéziratban
itt-ott oldalszéli jegyzetek, glosszák vannak. Nagyon érdekes pl.,
hogy az óbolg. evangéliumokban és zsoltárokban a veréb-nek ki
zárólag irkTHUA (v. ö. JAGIC, Cod. Mar., index és a szavak tárgya
lásánál: veréb) a neve. így van ez a Psalt. sin.-ban (v. ö. X. 1.
IITIH<\ = Keszth.-k. X. 2 : wereb, LXXXIII. 4. iikTiHA = Döbr.-k.:
veréb, CXXIII. 7. nkTHiu = Döbr.-k.: veréb). A kézirat valamely
használója azonban a X. zsolt. 1. IITIIIA = veréb szava mellé oda
írta a KJMKÍI = vrabej alakot (v. ö. Psalt. sin. kiadás 18. 1.) is.

5. Euchologium, glagolski spomenik manastira Sinai brda.
Izdao Dr. Lavoslav GEITLER. U Zagrebu 1882. (Opera academis&
scientiarum et artium slavorum meridionalium, Tom. II.). —
Eövidítése : Euch. sin.
E nyelvemlék néhány töredékét ismerte a tudós világ SREZközléséből; az egész nyelvemléket azonban GEITLER fedezte
fel a Sinai hegyén levő Katalin kolostorban tett kutatásai alkalmá
val. A nyelvemlék külömböző alkalmakra írt imákat s végén a
pcenitentialis könyvekből részleteket tartalmaz. Érdemes a feljegy
zésre, hogy a kódex néhány imájának a görög eredetijét vagy pedig
más, későbbi szláv forrásokban való előfordulását máig sem sike
rült kimutatni (Arch. VII. 133.). A jelenlegi kézirat másolat, a
mely valahol Maczedóniában, a XI. század vége felé készülhetett
(Arch. VII. 133, XI. 590—594.). A kódex palseographiai és nyelvi
sajátságai azonban a kódexet a legrégibb óbolgár nyelvemlékekek
NEVSKIJ
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közé sorolják. Nem állítja ugyan a tudomány, hogy a kéziratban
levő összes imák meglettek volna a CYRILL- és METHOD-féle fordí
tások közt, de kétségtelen, hogy vannak egyes darabok, a melyek
határozottan pannóniai eredetűek. Ilyen bizonyíték a többek közt,
hogy az Éuch. sin. imái közt van egy (v. ö. GEITLER, Euch. sin.
131, 132. 1.), a mely Szent Emmeram ófelnémet imájának a fordí
tása (v. ö. VONDRÁK, ALTK.GR. 360—362, Arch. XVL 118; Szent
Emmeram vértanú egyháza Nyitra várában áll, SZABÓ KÁR., Emlék
iratok : Szent Zoerárd élete IV. 107.). Már pedig ez a fordítás
csakis Moráviában vagy Pannóniában történhetett. E tanítás mel
lett a legfontosabb bizonyíték azonban, hogy ez Euch. sin.-béli
ófelnémetből fordított ima szorosan összefügg az ószlovén Freisingeni nyelvemlékek harmadik töredékével (v. ö. VONDRÁK, Frisinské
památky, 12, JAG. Zur Entst. I. 18, II. 52—55.). E tanításhoz már
most hozzákapcsolhatunk néhány szókészleti bizonyítékot is (v. ö.
JAGIC, Zur Entst. II. 77.). Ilyenek a következő szavak: KAAH (Euch.
sin. 153.1., Arch.XV.351.), oyKAA©ytT'k(153.1.), KM* KAA©KAHkn> KpivAOAVk (9.1.), A*kHHIIi'kCKrkl (147.1.), KOAVkKATH (128.1.), NÉfipH'ksNk

(26, 73, 77, 78, 80, 89, 149, 173.). Ilyen helyi kifejezés nézetem
szerint is még a Ck AP,í>f"K1 ( = m - dórotokkal) az óbolg. CTV
APkKOAk/wH-val szemben (v. ö. Arch. VII. 128, Cod. Mar. index).
A dorong-nsik (óbolg. ApkKOAk) a hazai szlovénben droug a neve
(v. ö. KÜZMICS, Nuovi zákon, Máté XXVI. 47, 55, Márk'XIV. 43,
48, Luk. XXII. 5 2 : zdrogmí, ellenben az osztrák szlovén bibliá
ban: z...koli, z...kőli, és PLETERÖNIK szót. drQg alatt).—Mindezek
ből látható, hogy a nyelvtudománynak kétségtelen bizonyítékai
vannak arra, hogy.az Euch. sin. egyes darabjai egykorúak a CYRILLés METHOD-féle korral. Az egész kézirat azonban mai alakjában
nem lehet CYRILL és METHOD korabeli. Vannak e kéziratban sza
vak, a melyek az óbolgár nyelv szókészlete történetében fiatalab
bak a IX. századnál. Ilyen pl. az eredeti fordítatlan óbolg. írnoKpHT'k (bTtoy.pizrfi) helyett a AHii.EM'kp'k (v. ö. Euch. sin. 17. 1.: HE
AHii.íM'kp'kHrís, 98. 1.: AHUiAvkpH'fe), ilyen az óbolg. ckNkAVk,
rkNkA/\Hiim helyett a ckccp'k (ckKop'k 73, 74, irk ckKoprk 73,
Arch. XV. 352.). Azt is fontos tudnunk, hogy itt-ott találunk
középbolgár nyomokat a kéziratban, ilyen a kézirat TkicALUA
alakja (v. ö. Euch. sin. X, 27, ft-nal 171.) a várható helyes T'kicftu.iTA helyett, ilyen továbbá a II.VWKHÉ (Euch. sin. 92, v. ö. mai
bolg. pládne «mittag» CANKOF. JIRECEK, Gesch. d. Bulg. 107;
BRANDT, Grig. Par. 107. lp. I. Mózes II. 10: w Bfi,(MA HA IIAA^HÍ) az
óbolg. iXMO\fAkH« helyett (v. ö. Euch. sin. 32, 70, 92, 99. 1.), s
ilyen végül az AATVKATH (V. Ö. Arch. VII. 127. JAGIC, Evang. Dobr.
Sitzungsber. 140. 28.) a IIOCTHTH helyett. Mindezek a tények azon
ban semmit sem vonnak le a kézirat nagy értékéből. A kéziratban
előforduló evangélium-idézetek (Máté XXVI. 2—14, 196. l.-on),
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zsoltárok (III, XII, XXIV, XXXVII, LHL), az egész szókincs (pl.
mindég ToyjK,a»k •' alienus, v. ö. Sitzungsber. CXII, 775, HCTHNA:
veritas, r/uck/Mk rMCOMk helyett 79. 1., v. ö. Zogr. Máté XIII. 14:
c/ioifX"kMk, iiAo^ock: íi/\0y\,'kck 25, 1. stb.) és a palasographiai saját
ságok e nyelvemléket a legrégebbiek közé sorolják. A mai kézirat
ban levő külömbségek is úgy magyarázódnak, hogy a kéziratban
levő imádságok nem egy időből valók s nem egy személytől eredő
fordítások. Innen a másolásban levő eltérések.
6. Glagolita Clozűv. Vydal Dr. Václav VONDBÁK. V Praze
1893. — E nyelvemlék mindössze 14 levélből áll; ebből 12 levél,
a mely a többek közt Cloz grófé is volt, ma a trienti Museo civicoban van. Ezt a trienti kéziratot KOPITAR B. adta volt ki «Glagolita
Clozianus . . . . Vindobonae 1836» néven más nyelvemlékekkel
együtt. A nyelvemlók hátralevő két levele az innsbrucki Ferdinandeumban van. Ezt a két levelet MIKLOSICH adta ki (Denkschriften
X. Wien). Az egész nyelvemlék együtt VONDRÁK kiadásában van
meg. — Rövidítése : Cloz.
A kódex másolat; a másolást minden bizonynyal horvát
nyelvterületen végezték. JAGIC szerint vagy Dalmatia, vagy Horvát
ország a másolás helye (JAGIC, Cod. Zogr. XX), OBLAK szerint pe
dig horvát nyelvterület (Arch. XV. 348.). Horvát nyelvterületen
történt másolás mellett bizonyít VONDRÁK is (Glag. Cloz. 6.). Támo
gatja e nézetet a kódex vándorlásának története, s támogatja a
kódex nyelvének hangtana. így a többek közt érdekes tudnunk,
hogy a kézirat a XV. században FRANGEPÁN JÁNOS grófé volt (f 1482).
Erről a kódex következő bejegyzése értesít: «mihi dono dedit D.
Lucas de Eeynaldis, presbyter Veglensis, qui habuit a Magnifico
Dominó Johanne de FRANGEPANIBUS, dominó insule prefate Vegle».
A kódex tartalma: homiliák. Kérdés már most, hol készül
hetett az eredeti fordítás, mert hisz ezek a homiliák is görögből
való fordítások. Ha megengedjük is, hogy a fordítás megkezdődhe
tett Pannóniában, a kódex nyelvének hangtani és szókészleti bizo
nyítékai mégis a mellett tanúskodnak, hogy az egész fordítás vala
hol Maczedóniában vagy a legdélibb horvát nyelvterületen készült
(Arch. XV. 353.), még pedig közvetlenül a CYRILL- és MüTHOD-féle
nyelvi korszak után. Erre a következő bizonyítékok vannak:
1. A Glag. Cloz.-ban az evangéliumi idézetek nem egyeznek a
Zogr., Assem. ós Mar. evangéliumfordításokkal, hanem a későbbi
redactiót tüntetik fel, azt, a mely a Savina knigában, Cod. Suprasl.ben, az orosz redactiókban és a középbolg. Ev. Dobromiri és Trnovói ev.-ban van (v. ö. Arch. XV. 354, VONDBÁK, Glag. Cloz. 9.);
2. A Glag. Cloz. szókészletében az óbolgár nyelvemlékek szavainak
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történeti fejlődése szempontjából a fiatalabb redactióju kifejezések
fordulnak elő (v. ö. Arch. XV. 348—49.); 3. A hangtani részben
az "h helyett o, B helyett e a fiatalabb szerkesztés mellett bizonyi
tanak; ugyanitt kell megemlítenem, hogy középbolgár nyom a két
esetben előforduló /sv óbolg. & helyett (v. ö. VONDRÁK, Glag. Cloz.
16.); 4. Végül bizonyítékul hozható fel az is, hogy a Glag. Cloz. homiliáinak egy része előkerül a God. Supr.-ben, a délszláv Horn.
Mih.-ban és a középbolgár Zlatoust-ban (v. ö. Sitzungsberichte
139. köt. JAGIC, Bericht über einen mittelbulg. Zlatoust). E bizo
nyítékok támogatják azt a feltevést, hogy a fordítás is későbbi a
CvEiLL-METHOD-féle korszaknál, s valószínű, hogy ez délszláv terü
leten a X. vagy XI. században Maczedoniában készült.
7. Kisebb glagolita óbolgár nyelvemlékek: a) Fragmentum
Ephraemi Syri, más néven Maczedóniai glagolita levél. Kiadta
JAGIC, Specimina 27—29. 1., és SREZNEVSKIJ (V. Ö. VONDRÁK, Altk.
gr. 14.^; P) Evangélium Achfidanum. E nyelvemlék két levélből
áll s facsimile kiadásban megvan GEITLER L. «Die albanesischen
und slavischen Schriften» ez. müve mellékletei közt. A nyelvemlé
ket SREZNEVSKIJ adta ki (VONDRÁK, Altk. gr. 14.).

b) C y r i l l - b e t ű s

nyelvemlékek.

1. Savina kniga. Kiadta SREZNEVSKIJ: Drev. starosl. pam.,
Sbornik III. — Rövidítése: Sav. kn.
Ez a nyelvemlék ép olyan aprakos-evangelion, a milyen az
Assemani féle evangelistarion. A csonka kéziratot Moszkvában, a
synodalis nyomda könyvtárában őrzik. A kézirat régóta van orosz
földön; mai neve SREZNEVSKUtől való, a ki a kézirat 25, illetve 30.
lapján ezeket a lapszéli bejegyzéseket találta: non CAKA ^•AA'K és
IIOMOSH TH paiioy TKOíMOif CARH (esetleg CAKK»? v. ö. Arch. V. 583.
és SREZNEVSKIJ, Drev. slav. pam. 6.). E beírásokból SREZNEVSKIJ
azt következtette, hogy a kéziratnak SAVA pap vagy a másolója,
vagy pedig egykori tulajdonosa. Ma az a nézet, hogy SAVA a kéz
iratnak csupán a tulajdonosa volt. A Sav. kn. a XI. századból való
nyelvemlék s SREZNEVSKIJ adta ki (v. ö. Drevnije staroslavjanskije
pamjatniki jusovago pistma: IZB Savvinoj knigi, az orosz tud.
Akad. Sbornikjának III. köt.-ben, 1—154. 1.). A SREZNEVSKIJ-féle
kiadás pontatlan, s azokkal az emendatiókkal használható, a me
lyek jAGictól az Arch. V. 580. 1.-án megjelentek; kívánatos, hogy
újabb kiadása minél hamarabb megjelenjen. SŐEPKIN V., a moszk
vai történelmi múzeum őre, nagyobb tanulmányt írt e kézirat
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nyelvéről, s szándéka a nyelvemléket is újból kiadni (VONDRÁK,.
Altk. gr. 14.).
Mint minden nyelvemléknek, a Savina kniga-nak is ismer
nünk kell az eredetére vonatkozó kérdéseket. A Savina húga má
solat, s ezért két kérdésre kell megfelelnünk; az első kérdés, hol
készülhetett a másolat, a második, milyen volt az eredeti. Azt,
hogy bolgár kézirat volt az eredeti, senki kétségbe nem vonta. Áz.
sem okoz zavart, hogy a Savina kniga-ba.n a legrégibb evangélium
fordításoknál valamivel fiatalabb szerkesztésű szöveggel van dol
gunk. Tanúságot tesz erről az a tény, hogy a Glagolita Clozianus
és a Codex Suprasliensis evangélium-idézetei jobban egyeznek a
Savina knigá-val, mint az Assemani-íélével vagy a Zographos-szal
(v. ö. Arch. XV. 354, VONDRÁK, Glag. Cloz. 9.). Az óbolgár nyelv
emlékek csoportján belül tehát a Savina kniqa a fiatalabb óbolgár
redactiónak a képviselője, s valószínűvé teszi azt a nézetet, hogy
az evangélium- és zsoltárfordítások Bulgáriában a X. században
újabb átdolgozáson mentek keresztül (Arch. XV. 342.). A legrégibb
óbolgár evangéliumok azonban c s a k i s glagolita betűkkel voltak
írva. SCEPKIN V. N. a Savina kniga nyelvéről írt értekezésében
(Razsuzdenije e jazyké Savvinoj knigi, Szt.-Pétervár 1899, hason
mással, I.) azt igyekszik bizonyítani, hogy a Savina kniga jelen
alakjában k ö z v e t l e n ü l glagolita eredetiből van másolva. Igaza
van jAGicnak, a ki azt állítja (Zur Entst. I. 68.), hogy SCEPKIN
bizonyításában csak a gondolat helyes, az t. i., hogy minél régibb
egy cyrill betűs óbolgár nyelvemlék nyelvileg, minél inkább ki
mutatható szókészletileg is az összefüggés a legrégibb glagolita
emlékekkel, annál valószínűbb, hogy glagolita eredetiből van má
solva. ScEPKiNnek az érvei azonban a Savina knigá-m nem meg
győzők (v. ö. még Arch. XXII. 247. s köv. 1.). Minden jel arra mu
tat, hogy az eredeti is délszláv: bolgár (és nem maczedón) földön
íródott, s ezt támogatja a kézirat cyrillbetűs írása és oroszföldi
vándorlása. A második kérdés már most az, hol készült a másolat.
VONDRÁK régebben azt bizonyította, hogy a másolat bolgár eredeti
ből orosz földön készült (v. ö. VONDRÁK, Altslov. Studien, Sitzungsber. CXXII : VII. 71.); ezzel szemben OBLAK (Arch. XV. 356.) a
mellett érvelt, hogy a másolás Dáczia éjszaki részein történt. Ez
érvelését arra építette, hogy Luk. X. 34.-ben az óbolg. KTK TOCTHNHU«fi ( = Károlyi: a vendég fogadóba, Münch.- és Jord.-k.-ékben
más szóval van fordítva, Supr. 207. KTK rocTHNbHHUH) helyett egye
dül a Sav. fcwi.-ban áll K'K rocncvVfi, ez pedig cseh-tót kifejezés
(v. ö. kralici cs. biblia: do hospody, tót: do hospodi, ellenben a
cseh Václav-féle biblia : do chlewa). Valószínű, hogy ilyen kifejezés
a iipax'H'kN'k is (v. ö. t. prchtmt, Máté XII. 33. Arch. XV. 356.
JAGIC, Zur Entst. II. 64.). VONDRÁK e bizonyítás alapján később
úgy módosította nézetét, főleg mert rociicw* a kisoroszban is «gast-
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haus, wirtshaus, herberge» (ZELECHOWSKI : Ed. Wb.) jelentésben
megvan, hogy a másolat a tót-orosz nyelvhatár közelében készült
(Arch. XXII. 249.). A r o c n o ^ kifejezésből is azonban annyit min
denki láthat, hogy még az sem mind óbolgár kifejezés, a mi az.
óbolg. nyelvemlékekben tényleg előkerül, mert e szókészlet hoszszabb fejlődés szülötte s így benne gondosan ki kell válogatnunk
a helyi hátterű kifejezéseket.
2. Monumenta linguse palaeoslovenicse e codice Suprasliensi
edidit F. MIKLOSICH. Vindobonse 1851. — Eövidítése: Supr.
A kódex kéziratából 118 levél Laibachban, 151 Varsóban
(Zamojski-könyvtár) s 16 Pótervárott van (Csász. nyilvános könyv
tár, BYCKOV hagyatékából). A kézirat 24 legendát és 22 homiliát
tartalmaz, a melyek közül némelyek (v. ö. GAORO CKATaare> GÍIH4>AHH« Supr. 337. 1. 8. sor — 342. 1. 16. sor = Cloz. 751. sor—
956. sorig) a Glag. Cloz.-ban s más fiatalabb emlékekben is meg
vannak. A kódex nevét a SUPRASLL folyó mentén fekvő kolostortól
vette (Oroszország, Biaiy Stok táján), a melyet CHODKEVIC A. I.
1500-ban alapított (v. ö. Nov. Vrem. 1900 jún. 14. sz.). Ebben a
kolostorban őrizték egykor a teljes kéziratot.
Mint minden nyelvemléknél, a Cod. Suprasliensis-né\ i&
ismernünk kell a kézirat eredetére vonatkozó kutatásokat. S ez ennél
a kéziratnál nagyon fontos, mert a kódex jelen alakjában határozot
tan fiatalabb a legrégibb evangélium-fordításoknál. Akódexegyrésze
nyelvének beható tanulmányozását VoNDRÁKnak köszönjük. Az ő
kutatásai alapján (Sitzungsberichte, Wien, CXXII: Altslovenische
Studien, CXXIV: Über einige ortbographische und lexikalische
Eigenthümlichkeiten des Codex Suprasliensis) a szláv nyelvtudo
mány kimondta a következőket (Arch. XV. 338.):
a) A Codex Suprasliensis tartalmának és terjedelmének jelen
alakját Bulgáriában nyerte. A kéziratban azok a részek, a melyek
egyeznek a Glag. Clozianus-s&l, egyszerű másolatok; a többi rész
vagy közvetlen Bulgáriában történt fordítás (a görög eredetiekről
v. ö. ABICHT, Arch. XV. 321.), vagy már meglévő, de szintén Bul
gáriában történt fordítások másolata.
Ez első ponthoz megjegyzem, hogy a Cod. Suprasliensis né
zetem szerint 3 főrészből áll, a melyek egymástól a fordítás korát
illetőleg külömböznek. A legrégibb rész szerintem a 330—391-ig
terjedő szöveg. Erre a VoNDRÁKnál felhozottakon kívül (v. ö.
Sitzungsber. CXXII. 72, a hol ő a 337—357. közé eső részt tartja
a legrégibbnek) a következő bizonyítékaim vannak: a) A CYRILLés METHOD-féle nyelv a görög x\q visszaadására az eTepi*. szót hasz
nálta. Az egész Cod. Supr.-ben az eTípiv csakis e 330—391. lapok
közé eső részben fordul elő (341, 351, 352, 359, 382; v. ö. VONDRÁK
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Sitzungsb. CXXII. VII. 7.), a többi részben pedig állandóan és
elég sűrűen a későbbi N^KTC, NÍVK'MH stb.; — (3) A Codex Suprasliensisben a CYEILL- és JVÍETHOD-féle IICCT'K : böjt szó csak kétszer
fordul elő, még pedig az általam legrégibbnek tartott 330—391.
lapok közé eső részben (v. ö. 379. 1 : IIOCTK, 379. 9. ÍIOCTOAVK); a
kódex többi részében a b ő j tnek a későbbi AATvYkua a neve (v. ö.
205: AAYTVKAMH, 260: o AAKANHH, 263: AAIÍANHM, 264, 265: Kk
Bp'liUA AAY'kK'kl, 2 8 9 : AAYktTkN'kl/ft A^NH, 320, 3 2 1 : AAYkE'kN'klH
TpoyA% 3 2 í •" AA'Y^TK, 397, 429: MYhKffi, 397: AA'YGOKK, 400:

AA'iún-k, 412, 413, 429: Aav-kKOh?;, 429, 430, 448: AAYku-k; v. ö.
még 39, 129, 235, 254, 257, 258, 261, 263, 296, 301, 323);
7) A CYEILL- és METHOD-féle óbolgár nyelvben az «alienus, áXXóTpto?»-nak rc»Y^Ak v °lt a n e v e (v- ö. VONDEÁK, Sitzungsber. CXII.
775.); a mi kódexünkben ez csak a 375. 1. 15. sorában fordul elő
(0 TOipíAípc^AÉNHH), máskor mindég a későbbi ituídb, stuZdh (a
helyeket lásd VoNDEÁxnál) és cuz'db (385. 1.) fordul elő; 5) kisebb
bizonyító erővel bír, hogy a pap-nak itt fordul elő a Hfpm alakja
(337, 339; v. ö. azonban 35, 36. 1.), itt használatos a PAH a későbbi
nopoyvA (paradicsom) helyett; itt van meg a régi KATAHÉ-O^AM
(342.) a későbbi CIIOHA helyett (361, 371, 387.). — A kódex fiata
labb fordításai volnának szerintem az 1—330. lapig és a 391—452.
lapig terjedő részek. E részek közül a 391—452. közé eső egy
hangtani sajátságban külömbözik a második résztől s ez az óbolg.
pA3- helyén levő cseh-tót-kisorosz roz- (v. ö. POIIIHPHTH 417, p©3iHv
298, 438, 441, p©3KHTH 404, pc3AVkiiiuura 425, p03AVkicAHR'k
4 2 9 , p03AHYkHHH 4 0 7 , p03AHYkH T klA 4 3 7 , p03AHYkN'klA\H 4 3 8
[pA3AHYkH'klA 450.1, poCTKOpHK'k 4 3 6 , OT'k p©3K©HNHK'k 4 3 9 , p*53-

KCHHHKAAVk 440.). Főleg ennek a hangtani sajátságnak a tekintetbe
vétele alapján mondta ki VONDEÁK, hogy a Cod. Suprasliensis kéz
iratát kisorosz ember másolta (Sitzungsber. CXXII. VII. 48.). Erre
azonban az a megjegyzésem, hogy a bizonyítékokúi fölhozott ada
tok nincsenek meg az egész kódexben, hanem csupán az általam
harmadik résznek tartott szövegben.
b) A Cod. Supr. az óbolg. nyelvemlékeknek nem a legrégibb,
hanem fiatalabb szerkesztését tünteti fel. E tételt VONDEÁK a kódex
evangélium-idézeteiből bizonyította be (Arch. XIII. 242, XV. 338.
Sitzungsber. CXXII. VII. 35.). E tény megerősíti azt a feltevést,
hogy a legrégibb CYEILL- és METHOD-féle zsoltár- es evangélium
fordítások Bulgáriában a X. században egy kis revisión mentek
keresztül (Arch. XV. 342.). — E ponthoz azt adom hozzá, hogy az
óbolg. nyelvemlékek szókincse történeti fejlődése alapján állítható,
hogy e nyelvemlékben a szókincs fiatalabb a CYEiLL-METHOD-féle
nyelvemlékek szókincsénél. Az egész nyelvemlékben csakis CKopo
van a régi HAAP© helyén, KÉ3©YAAA a régi CITKITH, AIUIOTTV helyén,
AMCAÓ az OA'kH helyett, AÍÍKTV a régi UIK»H helyett (56, 107, 123,
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399, 403.), spaYk a régi KAAHII helyett. Sőt a fordítatlanúl hagyott
régi görög kifejezések is itt nagy részben a későbbi szerkesztésű,
szavakkal vannak fordítva (v. ö. pl. Psalt. sin. viiocrack 83. 1.,
vnecTACk 201. 1. — Supr. 342: OCHÜK, Cloz. 939, Zlatoust orcihK,
Horn. Mih. EoraTkCTKo). Mindezekből következik, hogy a Cod.
Supr. fiatalabb a legrégibb emlékeknél s a mi tárgyalásunknál
ennek nagy súlya van.
c) Az így Bulgáriában, nézetem szerint három részből, eset
leg három különféle kéziratból megszerkesztett szöveget a XI. szá
zadban (MIKLOSICH, JAGIC, VONDRÁK szerint) lemásolták s ez a má
solat a mai Codex Suprasliensis (Sitzungsber. CXXII. 52.). A kér
dés már most az, hogy hol és ki másolta.
SAFARIK óta folytonos vita tárgya, hol történt a kódex máso
lása. JAGIC vette először észre, hogy a Cod. Supr. hazája többek
közt azért sem lehet Pannónia vagy Moravia, mert e kódexben a
Duná-nak Dunavb a neve (v. ö. 142. 1.: ^©yNdirk, 145. 1.: EAHS'k
,/\oifNaKa, 145. 1.: irk ^©yNAirk, y. ö. Arch. I. 331, Sitzungsber.
CXXII. 41, 50; MÜLLENHOFF, D. Alt. II. 362.), Pannóniában pe
dig a Duná-nak mindég ^oyHaii volt a neve. JAGIC akkor azt
vallotta, hogy a kódexet a regi Dácziában írták, a hol a dunai bol
gárokkal nyelvileg rokon szláv törzs lakott. VONDRÁK szerint a kó
dexet orosz földön egy kisorosz ember másolta. E nézet mellett,
mely szerint a másolás orosz földön történt, sok ok szól. Ilyen a
kódex külső története, ilyen az a tény, hogy a legrégibb orosz em
lékekkel a kódex tényleg összefügg (v. ö. Sitzungsber. CXXII. 45,
46, 68.). Hogy a másolást kisorosz ember végezte, azt VONDRÁK a
pa3- helyett álló pc>3-zal bizonyítja s azzal, hogy néhány esetben
az <¥i helyett oy áll. Ez érvekhez én még egyet adok hozzá. A Cod.
Supr.-ben a K/ure>,<yipHTH (=s gratias agere) mellett a személy mindig accusativussal áll (v. ö. VONDRÁK, Altk. gr. 270, ugyanígy a régi
orosz és szerb nyelvemlékekben); a Cod. Supr.-ben egyszer dativust találunk az accusativus helyett (v. ö. 227. 1.: B / u r o ^ p ^ TH
[helyesen TVA volna], IÜKO cAOifiiiareiiiH AAÉNK). EZ a használat megmagyarázódnék a kisorosz nyelvhasználattal, a hol a EAArcwpHTH
mellett előforduló népi .níiKoyBaTH (.= gratias agere) mellett a
személy tényleg csakis dativusszal állhat (VONDRÁK e használatot a
VEáAíf. irkSA^^ hatásából magyarázza, Sitzungsb. CXXII. 45.). —
JAGIC ma szintén orosz földre teszi a másolás helyét (Arch. XXII.
37.), s nem ragaszkodik többé Dacziához. Egyedül OBLAK nem
fogadta el VONDRÁK bizonyítását, s azt fejtegette (Sborn. IX. 17,
Arch. XIII. 246, XV. 344.), hogy a másolás Dáczia északi részén,
a Kárpátok tájékán történhetett. Az én nézetem szerint a kérdést
azért nem lehet eldönteni, mert a kéziratnak nincs egységes ere
dete. A kézirat szerintem három részből áll. A legrégibb a máso
dik rész; az első és a harmadik egymással szorosan összefügg. Ezt
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bizonyítja az, hogy e két részben fordul elő npoNkipHK'k ( — 76,
151, 157, 244, 249, 273, 282, 321, 334, 393.) = gonosz, icovíjpós;
az első és a harmadik részben fordul elő az óbolg. iv helyén fel
lépő középbolgár A (V. Ö. lejjebb). Ezekből a tényekből nekem az a
meggyőződésem, hogy a Cod. Supr.-ben vannak olyan homiliák ós
legendák, a melyeknek eredetije Dácziában készülhetett; a kódex
jelen alakjának másolását azonban, miután a kódex Bulgáriában
meg volt szerkesztve, orosz földön végezték a XI. században. Az én
nézetem szerint tehát külömböző helyről eredő kéziratokból szer
kesztették össze Bulgáriában a Cod. Supr.-t, s egy ilyen szerkesz
tésű kéziratnak oroszföldi másolata a ma meglevő szöveg. E kü
lömböző részek közt lehetett Dácziában készült rész is. S Dáczián
értem az Erdélylyel határos megyék területét is. E területek egyes
részein tényleg bolgár nyelvű lakosság volt, a mely keresztény
volt. A Gellért-legenda szerint AJTÓN Bodonban (ma Widdin) tért
át a gör. kel. vallásra s a Maros mentén görög barátok voltak a
XI. század elején (ENDLICHER : Mon. Arp. 214.) ; a Szamos mente
Kean bolgár fejedelem birtoka volt, a mely SZENT ISTVÁN koroná
jához a XI. század elején csatoltatott (Századok XXXV. 1055.).
Kereszténységről beszél az a tény is, hogy Beszterczéhez közel van
Jdd (legrégibb előfordulása 1334.), a mely az óbolgár a^T., gör.
ad-qc, «pokol» szóból ered, s ugyanitt találjuk Kerlés-t is ( = kyrie
eleeson, a két helynévre v. ö. KISCH, Nösner Wörter und Wendungen 77, 83.). Ugyanezen a vidéken fekszik Kajántó is (Kolozs-m.).
Mellőzve itt más adatokat (pl. hogy a Maros mentén volt a XI.
században görög kolostor), tény az, hogy e területeken a X. század
végén és a XI. elején bolgár nyelvű keresztény nép lakott, a mely
Bulgáriával összeköttetésben állt. Lehetett itt egyházi szláv iro
dalom is.
A Cod. Supr. jelen kéziratának oroszföldi másolója meg
hagyta az eredeti kéziratnak néhány középbolgár hangtani sajátsá
gát. Ilyen kettő van. Az első az ,¥. helyén fellépő A, a másik az
óbolg. i\ helyén fellépő a. Az elsőre két példa van: 1. T'KICAUIT'KNoy 200, T'KiCAiiiTk 255. (máskor mindig ^-nal, v. ö. 80,212,254,
321, 350, 366, 381.); 2. CTÉAAMITA 245. (^helyesen CTÉAHKIIITIA).
Itt jegyzem meg, hogy A helyett t áll két esetben (63'KIKTV 417,
ORAAHIIH 162.). A második hangtani sajátság az óbolg. *k helyén
levő A. A Cod. Supr.-ben ugyanis KÍC^AM-K (268, óbolg. KÉrk^A/MTv,
v. ö. Grigor. Parim. 7. Ezsai. XI. 3 : no Kícia^'k), CAMO (95. óbolg.
rk/uo, v. ö. Dobrom. Ev. CAMQ, Sitzungsber. CXXXVIII. 21.),
Uacapotf (14^.), cA/wapAHk (397.), caMapairk (309, 403, de caMap'kN'k
400.), CAMapÁH'M (400, v. ö. Apóst. Grsk. VI. 14: HCK n.\3Jp<\nn»rk,
Sis. Na3dpraHHH'k) alakok fordulnak elő. Legfeltűnőbb ez alakok
közt a Dnjeper folyó neve, a mely szintén a-val van meg (K'k
CTpdHAjpk pivivki /^kNdnpa 421. 1.), pedig orosz kútfőkben csakis
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^HinpT. fordul elő (v. ö. Let. po Ipát. spis., és a magyar Anonymus
Deneper szavát). E hangtani sajátság nem fordul elő az általam
legrégebbinek tartott középső részben, hanem a két fiatalabban.
De másért is ki kellett emelnem e sajátságot. Egy magyar szóban
és egy magyar helynévben mi szintén ilyen a-t találunk az óbolg.
"Ív helyén. A székely marázsa (— óbolg. Mp*t>KA), a Krassó-Szörény-,
Bihar-, Alsó-Fehér-megyei Preszáka ( = gyepű, v. ö. CSÁNKI,
Magyarorsz. tört. földr. II. 39. 1412. 1445. 1496. Gyepew, Gyepew
•al. nom. Prezaka, ma Priszaka) ilyen 'k helyén levő a-t mutatnak.
A marázsa lehet oláh közvetítés is, de a külömböző Preszáka-k
okvetlen a Szent István korabeli gyepű-rendszerrel s Erdély elfogla
lásával függnek össze (v. ö. KARÁCSONYI J. czikkét, Századok XXXV.
1039 : Halavány vonások hazánk Szent István korabeli határairól).
Ebből a helynévből is gyaníthatjuk, hogy hazánk X. XI. századi
bolgár lakossága keleti bolgár nyelvjárást beszélt, s ez a mi kuta
tásainkhoz végtelenül fontos.
Még egy szó az, a mely határozottan bolgár, s ez a 202. és
421. lapon levő: iiprkitAa,\,Hi!n, np'kiiAAAkNHK1., irk ILU^M-ÍMC. Vé
gül az orosz másoló mellett legfeljebb a cptcpo szó tanúskodhat
nék, a mely az egész kódexen keresztül CKpÉupo, ckpeupct-nak van
írva (31, 70. 91, 92, 122, 163, 196, 198, 268, 273, 279, 292, 296,
318, 378.). Ez azonban egyszerű analogikus írásalak is lehet.
A Cod. Supr. egész szókincse, evangélium- és zsoltár-idézetei,
egész hangtana fiatalabb a legrégibb emlékekénél. Joggal kérdez
hetné valaki, hogy a nyelvemlék azért mégis óbolgár-e. A legna
gyobb valószínűséggel állítható, hogy egyetlen darabjának sincs
semmi köze CYRILL és METHOD moráviaí munkásságához. Mind
azonáltal a nevet kétségtelen bolgár eredete alapján megérdemli
(VONDRÁK, Sitzungsb. CXXIV., II. 1.). S ezen kódex alapján jutunk
olyan nagy szókincsnek a birtokába, a melyet nélkülöznünk kel
lene, ha a kódextől az óbolgár nevet megtagadnék. A szókincs tár
gyalásánál látni fogjuk, mit köszönünk e szókincsnek; itt csak azt
jegyzem meg, hogy idézeteimben csakis az előfordulás lapszámát
jelzem, s a sorokat, mivel az adat megtalálása így se okoz nagy
fáradságot, jelöletlenül hagyom.
3. Kisebb cyrill-betűs óbolgár nyelvemlékek: a) Psalmorum
fragmentum Slucense. Eövidítése: Psalt. Sluck. — A töredék a
118. zsoltárt tartalmazza s ki van adva: JAGIC: Specimina linguse
paheoslovenicse. St. Peterburg 1882, 52—56. 1. és SREZNEVSKIJ:
Drev. slav. pam. 155—165. 1.
(3) Fragmentum Chilandariense. — Eövidítése: Chil. — Ki
a d t a SREZNEVSKIJ (Drevn. slav. pam. 187—191.), JAGIC (Specimina,
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64—66.) s legújabban a görög eredetivel párhuzamosan és hason
mással KULBAKIN (Chilandarskije listki. St. Peterburg, 1900.).
KULBAKIN szerint a nyelvemlék a XI. századból való, kétség
telenül orosz másolat, ezt bizonyítja az M\rtt\A, AHríACnWK : angyal
szó g-és alakja. A nyelvemlék régisége mellett tesz tanúságot az
oupa3'k/Wk (egyes instrum.) alak (v. ö. Zogr. Márk I. 26, Luk. XXIII.
46, Euch. sin. 7 9 : r/tárkMfc, LESKIEN, Altbulg. gr.8 72.), a mely
rag azonban már az óbolg. nyelvemlékekben is csak a későbbi
-OMk alakkal járja.

7) Evangeliorum libri fragmentum Mosquense, máskép
Undolski]-féle evangélium-töredék. — Tartalma: Máté: XIII.
24—30, 36—43. — Rövidítése: Undol. — Kiadta JAGIC (Specimina
48—49.).
JAGIC kiadása jegyzetében azt mondja, hogy az AssEMANi-féle
giagolita evangeliariumhoz hasonló cyrill-betűs evangeliariumok
is voltak. Egy ilyen evangeliariumnak (v. ö. Sav. kn.) a része az
előttünk fekvő emlék. A mennyiben egy ilyen töredékről Ítélni
lehet, itt is ANTÉAI alak fordul elő, s ez orosz leíróra vall.
§) Evangeliorum libri fragmentum Petropolitanum. Kiadta
JAGIC (Specimina 50—51.) s tartalma: Máté XXIV. 26—37, Ján.
XI. í—16. Eövidítése : JAG. Spec.
Ezt a nyelvemléket is orosz földön írták; itt is az angyal
szónak g-és alakja fordul elő (Máté XXIV. 3 1 , 3 6 : ANTEAH), de a
töredék régiségét bizonyítja a AU'p'k/Mk (Ján. XI. 2.) instrumentális
alak a későbbi MvpoMh helyett. VONDEÁK a töredéket ó-orosz
nyelvemléknek tartja (Sitzungsber. CXX1I. VII. 69—69.).
Mielőtt forrásaim ismertetésében tovább mennék, két dolgo
tartok szükségesnek megemlíteni. Az egyik a kétféle szláv írás kér
dése, a másik az óbolgár nyelvemlékek legfontosabb hangtani saját
ságainak a felsorolása.
A legrégibb óbolgár nyelvemlékek nem a közönségesen cyrillica, cyrill-betűk néven ismert jegyekkel vannak írva, hanem a
kevésbbé ismert giagolita betűkkel. Mivel az én czélom az. hogy e
kérdésben is a tudomány mai álláspontját vázoljam, jAGicnak
Entstehungsgeschichte ez. műve alapján a következőket írhatom:
CYEILL nem a ma cyrill-betűk neve alatt ismeretes írásjegyeket
találta fel, hanem a giagolita irást. E tényt SAFAÉIK bizonyította
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be először kétséget kizáróan (Ueber den Ursprung und die Heimat
des Glagolitismus, Prag 1858). Minden jel arra mutat, hogy CYEILL
és METHOD magyarországi működésük ideje alatt a glagolita írást
használták. Ezt támogatják a Kijevi töredékek is. S ha aztán tekin
tetbe vesszük a horvát szögletes glagolitához való átmeneti glago
lita írásjegyeket a Bécsi levelek-hen vagy a Grskovic-íéle glagolita
apostolus-töredékben (Starine XXVI.), akkor e hitünk még inkább
megszilárdul. A glagolita elnevezés az óbolg. r/uroA'k (píjfi/x ver
bum, rwiróíMTH : Xéfw, dico) szótól ered; ebből való az egyházi
szláv horvát glagolita kifejezés, a mely a XIV. századtól fogva
jelentette a horvát nyelvű dalmát-horv.-isztr. tengerparton azt a
papot, a ki az isteni tiszteletet glagolita betűkkel nyomtatott köny
vek szerint róm. kath. szertartással szláv nyelven végezte (v. ö.
BEBCTC, Citanka IX, VONDEÁK, Glag. Cloz. 1. jegyzet, ÁSBÓTH, Magy.
Könyvszemle, új folyam, IV. 121.). A mai glagolita elnevezés tehát
horvát eredetű szó, s hogy CYEILL és METHOD korában volt-e e
jegyeknek valami nevük s mi volt az, nem tudjuk. A ma cyrillbetűk néven ismert írásjegyek nem CYEiLLtől valók; ennek a
cyrill-betűs írásnak az eredetéről csak annyit tudunk mondani, hogy
a X. században SYMEON czár idejében (893—927.) Bulgáriában és
Maczedóniánan már használták (Arch. XXIII. 114). Abból, hogy a
cyrill-betűs írásban a betűknek számértéke a görög hetük értéké
vel teljesen egyezik (a glagolita betűknél nincs meg az egyezés, pl.
gör. p = cyrill B = 2, ellenben glag. <y> = v = 3), továbbá abból,
hogy Bulgáriában a bolgárok közt még a X. század elején is a
görög volt a hivatalos nyelv (Arch. XXL 551.), végül abból, hogy
az óbolg. nyelvemlékek közül a későbbi szerkesztést feltüntető
Sav. kniga és Cod. Svprasliensis cyrill-betűkkel vannak írva, s
ezek közül a Cod. Supr.-t Bulgáriában szerkesztették, s hogy csak
innen terjedhetett el az oroszokhoz a cyrill-betűs írás, következ
tethetjük, hogy a ma cyrilliea néven ismert írás, a mely a régi
CYEiLL-féle glagolita írást elnyomta, a X. század folyamán Bulgá
riában fejlődött ki, még pedig valószínűen a görög uncialis írásból
(Arch. XXIII. 113—121.). E cyrill-betűs írás legrégibb, keltezett
emléke a 993-ból származó maczedóniai felirat (Arch. XXI.
543—551.).
A másik kérdés, a melyre szintén feleletet akarok adni, az,
hogy melyek azok a hangtani ismertető jegyek, a melyek az óbolNyelvtudományi Közlemények XXXII.
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gár nyelvemlékeket jellemzik. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy
e
gy _e gy nyelvemlók óbolgársága megítélésénél a hangtani krité
riumok mellett egyenlő fontossággal bírnak a palaeographiai saját
ságok és a nyelvemlék szókészlete. Mivel azonban éppen ennek a
szókészletnek a történeti fejlődése, viszonyítva a mi legrégibb
szláv jövevényszavainkhoz, értekezésem tulajdonképpeni tárgya,
itt e nyelvemlékek szókincséről nem szólok. A szókincsnek és a
hangtannak egyenrangú bizonyító erejét azonban itt is hangsú
lyoznom kellett.
SCEPKIN V. az óbolgárban három nyelvjárást vélt kimutat
hatni. E nyelvjárások volnának: 1. ősszláv nk = óbolg. 'K, ősszláv
k = óbolg. k; 2. ősszláv 'k = óbolg. T*, ősszláv k = óbolg, e;
3. ősszláv *K = óbolg. o, ősszláv k = óbolg. t (Izvjestija XI. archeolog. sjezda v Kijeve. 1—20. aug. 1899. Kijev 1899. 49—50. L).
Mivel ez az osztályozás a szláv félhangzók (*k, k) történeti fejlődé
sének és a nyelvemlékek anyagának a félreértésén alapul, SCEPKIN
tanítását egyszerűen félre kell tennünk s az óbolgár nyelvemlékek
jellemző hangtani és alaktani sajátságait a régi, de helyes JAGICféle összefoglalás szerint adnunk. JAGIC a jellemző tulajdonságokat
tíz pontba foglalta s mi a következő sorokban erre az összeállításra
(Arch. I. 4, 5.) támaszkodunk. E sajátságok a következők:
1. A Tk és k szabályos használata tőszótagokban, a képzetlen
ós képzett szavak végén. E pontnál különösen kiemelendők a szó
tagképző p'k, pk és tVK, Ah, a melyeknek az ősszlávban kettős meg
felelésük van [a) ősszláv p, A + vocalis = óbolg. p'k, pk, A'K, AW;
P) ősszláv vocalis + p, A = óbolg. p'k, pk, A'k, Ak]; — 2. Az orr
hangzók (<R, hR, A, bft) szabályos használata; — 3. A jotatio hasz
nálata az p, u, Y, m, iii, HÍA, "» T hangoknál, esetleg a lágyítójel
^7. alkalmazásával; — 4. Az l- epentheticumnak nem egészen szakályos keresztülvitele (B, M, K, n után, v. ö. VONDRÁK, Zur Kritik
der altslovenischen Denkmáler, Sitzungsber. CXII. 744—766.); —
5. Az u. n. synekphonesis használata, pl. HSAO/iioy = H3TV JS,OA\*\',

KícnpHT'kYA = KÉST*. íipHTkY/SN stb.; — 6. A melléknév határozott
ragozásánál és az imperfectumban az összevonatlan alakok hasz
nálata, pl. Ncirklii, gen. N©isai€ro, dat. HOKoyieMOij* stb.; imperf.:
iifrlvAiiie stb.; — 7. Eövid part. prset. act. I. alakok használata
3
(LESEIÉN, Altbulg. gr. §. 97.); — 8. Néhány alaktani formának a
kedvelése (a sigm. aor., sigm. aor. régiesebb formája, KTUAVK és
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RTvijp*. közti külömbség); — 9. Néhány szónak a kedvelése (EpaTp'k:
Kpanrk helyett, v. ö. VONDEÁK, Sitzungsber. CXII. 770—771; 431*
aa'K helyett, ToyjKAh. stb.); — 10. Néhány palaeographiai sajátság.
Acyrillbetűs emlékekben az OT'K prsepositio soha sem w, az oy ritkán
a későbbi 8 (ez alól kivétel a Cod. Supr.); a glagolita emlékekben
külömbség a z és dz hang között. — E tiz ponthoz hozzá kell még
vennünk a következő kettőt: 11. Az-KI hang meg van külömböztetve az H-tői (egy kivétel a Cod. Supr.-ben); — 12. Az ősszláv
ti, di helyén a bolg. HIT, JKA áll. — Kisebb bolgár sajátságokat, a
milyen pl. a ck és TT*. névmás hátratétele s mint articulusnak való
használata (v. ö. Arch. III. 522.), a mely sajátság valamennyi
óbolg. nyelvemlékben megvan, itt figyelmen kívül hagyok. —
Nincs óbolgár nyelvemlék, a melyben a 12 pontban összefoglalt
hang-, alaktani és palaeographiai sajátságok mind tisztán megvol
nának. Még az oly jellemző bolgár hangtani sajátságnál is, a mi
lyen a >KA, találunk óbolg. nyelvemlékeket, a hol a HÍ^ helyén
más, nem óbolg. hang áll. Ilyen két szó van. Az egyik az óbolg.
poJK^kCTKO (YsvvTjat?, hazai vend rojsztvoj ; a Glag. Cloz.-ban (v. ö.
a III. számú melléklet 1. sor, VONDEÁK Glag. Cloz. és a szótárt)
kétszer rodzhstvo , a Cod. Mar.-ban egyszer rozhstva (Máté XIV. 6.)
áll, s ez a Prágai töredékek roz'bstvo szavával együtt (VONDEÁK,
Glag. Cloz. 12.) határozott cseh-tót hangtani sajátsággal bíró szó.*)
Ezzé avatja az óbolg. JK/I, helyén fellépő z, illetve dz hang. OBLAK
e rozhstvo alakot assimilatióval a roMhstvo-hől akarta magyarázni
(Arch. XV. 356.), ámde ha itt assimilatió történt volna, akkor a
szónak ro&dvo-nsik kellene lenni, a mint a szó tényleg meg is van
a kisoroszban (v. ö. kisor. rozdvó, MAK., Malőr, pésni 206.). A má
sik ilyen szó a Psalt. sin. Níirk3íCTE0 adata az óbolg. NíKrk>K,A,kCTBc>
helyett (v. ö. a források közt Psalt. sin.).
A többi hangtani sajátság szintén nincsen kivétel híján. Az
óbolg. <¥>, A közül különösen az & itt-ott oy-val van írva, de ez a
másolók rovására Írandó. Kétségtelen ugyanis, hogy CYEILL és
METHOD korában e jegyek tényleg orrhangú magánhangzók voltak,
s ezt a többi közt olyan adat, mint a milyen az Euch. sinaiticum
90. 1. (49. a.) n,¥iTh.cKOif<v\©y nH/\<rro\f ( = Pontius Pilátusnak) adata,
*) V. ö. e helyeket párhuzamosan Cloz. 877-—900. = Supr.
340—341, Zlatoust és Horn. Mih.
12*
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fényesen igazolja (v. ö. Máté XXVII. 2 : Mar.: noNTkCKOif/woY
nHAAT0\f, Zogr.: n^HTkCKOif/VAO^, Sav. kn.: nc*NkTkCKO\\woif, Assem.ban nincs meg | Luk. III. 1. Mar.: nc>NTkCKO\f/Woy, Assem.: pon'frhskumu, Zogr.: nffiN'TkCKOifMOY; Supr. 131: npH iiífiNTbCT,k/v\'k
nH/UT"k). — Az ÍJ alól is van kivétel és néha i-vel találunk szava
kat, v. ö. pl. Supr. 205 : irk AMNACTHPH.
Nem részletezem, mely nyelvemlék mennyiben tér el az
óbolg. nyelvemiekek fent elsorolt sajátságai megtartásától. Tény,
hogy a hangtanilag aránylag legtisztább nyelvemlék, a Cod. Zogr.
is mutat nemcsak szókincsében, de hangtanában is eltéréseket.
S ez az eltérés azért van, mert a meglevő nyelvemlékek X—XI.
századi másolatok, még pedig külömböző helyeken történt s külömböző személyektől eredő másolatok. De ez a körülmény bizo
nyos mértékben szerencse; munkám második részében, a hol
jövevényszavaink hangtanát fogom bemutatni, látni fogjuk, hogy
ebből a körülményből igen sok fontos tanulságot meríthetünk.
•

*

*
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Az óbolgár nyelvemlékekbeli szókincs történeti fejlődésének
megállapítása végett át kellett kutatnom más régi egyházi szlávnyelvemlékeket is. Nem akartam abba a hibába esni, hogy a magyar
nyelv egy-egy szláv eredetű keresztény terminologikus kifejezéséből
vonjak következtetést az óbolgár szóra, mert igen könnyen megesik,
hogy a régi nyelvemlékek közt megvan a magy. nyelv szláv eredetű
szavának az egyértékese. Hogy csak egy példát említsek, felhozom
az eretnek szót. ASBÓTH szerint a magy. eretnek bizonyítja, hogy
CYBILL és METHOD nyelvében erethnikt, volt a szó alakja (NyK.
XVIII. 359.). Az eretnek-iaek azonban az orosz (SREZNEVSKIJ, Materialy), a szerb (DANICTC, Kjec.), a középbolgár (v. ö. MIKL. Lex.
pal.), az óbolgár nyelvemlékekben (v. ö. Suprasl. 424: HA ípfTHKnu,
148: ípíTHYkcKdATk) kizárólag eretikh volt az alakja. Mivel már
most vannak szláv nyelvek, a hol az eretnek-et tényleg eretnik-nek,
jeretnik-nek nevezik (v. ö. hazai szlov. jeretinsztvo: eretnekség,
általában idegen, nem keresztény felekezet, jeretnik: eretnek,
horv. heretnik, eretnik, Jambr.), a pozitív vizsgálódás azt mondja,
hogy a szó csakis innen való lehet. Mivel tehát én nem kikövet
keztetett, hanem tényleg előforduló alakokból indulok ki, át kellett
kutatnom más régi szláv nyelvemlékeket is. Az óbolgár egyházi
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nyelv a X. századtól tovább él a délszláv népeknél, innen kerül az
oroszokhoz is. Ennélfogva lesznek régi egyházi szláv nyelvemlékek,
a melyeket orosz, középbolgár, szerb, horvát területen írtak, a hol
azután az illető nyelvterületek helyi háttere a hangtanban is, a
szókincsben is erősen kidomborodik.
Hogy megmagyarázzam, mit értünk egy szláv nyelvemlék
ilyen vagy olyan szerkesztésén (redactio), egy pár példát fogok fel
hozni. A XI. századi glagolita K i j e v i l e v e l e k-ben az óbolg. st,
zd helyén következetesen c és z áll. Mivel pedig az ősszláv ti, di
nek — óbolg. ét, zd-nék c s a k i s a cseh-tót nyelvben van meg a
c, z megfelelése, következik, hogy a K i j e v i l e v e l e k az egyházi
szláv nyelv cseh-tót szerkesztésű nyelvemléke. — A JAGIC felfedezte
XII. századi glagolita B é c s i l e v e l e k az óbolg. «fi helyén követ
kezetesen ©y-t írnak. Összekapcsolva ezt szókincsbeli bizonyítékok
kal, e nyelvemléket horvát szerkesztésű nyelvemléknek kell tarta
nunk. — A MiHANOvic-féle Apostolus-töredék (Starine II.), továbbá
Apostolus Sis. Horn. Mih.-emlek szerb szerkesztésű nyelvemlók.
Mindegyik az tf», A helyén ©y-t, É-t ír; az utóbbi szókincsbelileg is
szerb eredetre vall. így azokban a részekben, a hol az óbolg. Supr.és a középbolg. Zlatoust- tal egyezik, az óbolg. Moy,/»,HTH igét követ
kezetesen Kh.cH'kTH-re javítja (v. ö. Supr. 352, 353, Zlatoust és Horn.
Mih. 46, 48, s lásd Cod. Marianus). A középbolgár szerkesztésű
nyelvemlékeknek hangtani sajátságait, a milyen az ÜK helyén álló
v\ és megfordítva, LESKIEN állapította meg. E nyelvemlékek közül
is a legrégibbeket át kellett kutatnom, mikor a felvetett kérdést a
történeti fejlődés alapján akartam megfejteni. Nem bocsátkozhatom
abba, hogy a külömböző szerkesztésű nyelvemlékek főbb ismertető
sajátságait itt elmondjam. A felhozottak is eléggé megvilágítják,
mit kell a szláv nyelvemlékek külömböző szerkesztésén értenünk s
mikép kell történeti fejlődésében a CYRILL- és METHOD-féle óbolgár
nyelvet a nyelvemlékekben egész a legújabb időkig lekísérnünk.
MELICH JÁNOS.

