
Szláv jövevényszavaink. 
(Harmadik közlemény.) 

B) Egyház i szláv nyelvemlékek. 

a) C se h-t ó t s z e r k e s z t é s ű n y e l v e m l é k e k . 

1. Kijevi levelek. Kiadta JAGIC V. a Denkschriften der kais. 
Akademie der Wissen., phil.-hist.-Classe, Wien, Bd. XXXVIII.-ban. 
Ebből készült egy különlenyomat e czimmel: «Glagolica. Wurdi-
gung neuentdeckter Fragmente mit zehn Tafeln. Wien 1890.)) Ezt 
a különlenyomatot használtam, mivel csak ehhez vannak mellé
kelve a kézirat hasonmásai. — Eöviditése : Ríj. lev. 

E nyelvemlék a XI. századból való latin szertartású missale-
töredék; JAGIC Specimina-iban (30. 1.) «Missarum liber glagoliti-
cus» néven közli. A nyelvemlék latinból van fordítva, az eredetit 
azonban mindez ideig nem sikerült megtalálni. A nyelvemléket 
ANTONIN archimandrita hozta Jeruzsálemből, s 1874-ben mutatta 
be SREZNEVSKIJ a kijevi archaeologiai kongresszuson. Sokat vitat
koztak és vitatkoznak arról, hol keletkezhetett a nyelvemlék ere
detije. Ez eredeti a X. századból (JAGIC, Spec. 33.), vagy talán egye
nesen MBTHOD működése korából való (JAGIC, Zur Entst. II. 34.). 
A nyelvemlék a legtisztább óbolgár nyelvemlékek közé tartoznék, 
ha csupán az orrhangzók és a félhangzók szabályos használata 
szempontjából Ítélnők meg. Az óbolgár nyelvemlékek legjellemzőbb 
hangtani sajátsága, az ősszláv ti, di ~ óbolg. st, éd nincs meg e 
nyelvemlékekben, helyette következetesen c, z-t találunk (az óbol
gár st helyén levő se szerintem nem olyan fontosságú, a milyennek 
eddig a kutatók tartották, Arch. XV, 362.). Ennek a hangtani saját
ságnak az alapján a kézirat eredetét a legnehezebb megállapítani. 
Azoknak a nézetét, kik a nyelvemlékben elő bolgár (SCEPKIN. Arch. 
XXII. 39—45.) vagy macedón nyelvjárást láttak (GEITLER, KALINA, 
Arch. XV. 359.), egyszerűen el kell vetnünk. A nyelvemlék ere
detije is, mai alakja is másutt, mint Magyarországon nem kelet-
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kezhetett. Ezt bizonyítja, hogy a nyelvemlék a latin szertartás sze
rint készült; ezt bizonyítja az óbolg. st, éd helyén levő cseh-tót 
e, z, a mely világosan tanúsítja, hogy itt a X—XI. században is 
c. z volt a hang (JAGIC, Zur Entst. II. 34.); ezt bizonyítják végül a 
nyelvemlék szókincséből a mhsa = mise és a cirkhnaé, cir'bkhve 
szavak. JAGIC szerint a mai szöveg eredetije, a missale első fordí
tása a Balaton melletti szlovének közt keletkezhetett (Arch. XX. 
10.). Ezt a pannóniai szlovén fordítást másolta volna le egy cseh-
tót ember, s ez a mai nyelvemlék. E feltevés főleg a Bécsi levelek 
szókincsbeli adataiból meríti a bizonyítékokat. A nyelvemlek 
cirkhnaé, cirrbkrhve szava szerintem erre bizonyíték volna. A ((temp
lom, egyház» nemcsak cseh-tót területen hangzik cirkev-nek, de a 
kaj-hor\át területen is (régen szlovén) cirkva a szó alakja. 
A hazai szlovénben is ma czérkev a szó alakja (v. ö. KÜZMICS, Nouvi 
zákon : Ján. II. 20: vu czérkvi, II. 24: zczérkvi, II. 15: eto czérkev, 
II. 19, 21 : od czérkvi stb.). A mai hazai szlov. nyelvben azonban 
az óbolg. 'KI és H helyén r előtt hangsúlyos szótagban mindig é a 
megfelelő (v. ö. óbolg. /MHp'k: hazai szlov. mér, KÜZMICS, Pál I., 
Tim. I. 2. stb.; óbolg. nacT'kipk: hazai szlov. pastér, óbolg. 
umpoick: spatiosus: hazai szlov. sériti: erweitern); ez a hangsúly 
alatt álló i néhol nem é, hanem /t-nek hangzik (hazai szlov. raz-
sűro, razsiírjenye Luther 25.). Hangsúlytalan szótagban azonban 
az i megmaradt (v. ö. hazai szlov. sirjávajo, KÜZMICS 840.). Való
színűséggel állíthatjuk tehát, hogy a mai hazai szlov. czérkev (a 
MTsz. cerkó szava a kisor. cerkov átvétele) a X—XI. században 
*cirkev lehetett. Ezt támogatja a mai kaj-horwát alak is. A tenger
parti horvát-szerb nyelvben crikva, crekva, crkva a szó alakja. Való
színűvé tehetjük még e magyarázatot azzal is, hogy az óbolg. 
nyelvemlékek közt a Psalt. sin.-ban, a melynek egyes részeit ha
zánkban latinból fordították, az óbolg. npkirki (v. ö. LXXXVIII. 
zsolt.6: uup'kK'kki) mellett előkerül a uip'kKOKk alakis(v.ö.LXXVIIL 
zsolt. 1. s ugyanitt 32, 39, 121, 141. l.-on lásd a YP|KÉT'K alakot). 
E nézetem fejtegetésénél engem is az az elv vezet, hogy hibás az 
az elmélet, a mely szerint a pannóniai szlovének a honfoglaláskor 
ezerszámra tönkrementek volna vagy a magyarságba felolvadtak 
volna (MIKLOSICH után nálunk HUNFALVY, VOLF és mások hirdet
ték ; v. ö. JAGIC, Arch. XX. 7, Zur Entst. II. 84.). A cirk-bve alak 
nekünk nem okoz annyi gondot, mint VoNDRÁKnak (Altk. gr. 19.) 
vagy OBLAKnak (Arch. XV. 362.), de azért a nyelvemléknek mai 
alakja ezzel nincs megmagyarázva. Erős meggyőződésem, s e tekin
tetben OBLAKkal tartok, hogy a Kijevi levelek-et cseh-tót ember írta 
a Vág mentén vagy Nyitra vidékén (Arch. XV. 359, 366.). E terü
leten a IX. század eleje óta állandóan, megszakítás nélkül laknak 
keresztények. ADALRAMMÜS 836 előtt szenteli fel a nyitrai templo
mot, talán éppen szent EMMERÁM tiszteletére; e templom szent 
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EMMERÁMé a XI. században, a mint azt a «Szent Zoerárd életei) 
bizonyítja, s az még ma is. S az ilyen dolgok nem a megszakítás, 
hanem a folytonosság mellett beszélnek. A CYRILL- és METHOD-féle 
munkásság ideig-óráig megzavarta e területeken a német térítést, 
de múló nyom nélkül még sem maradt. Ilyen gyér nyom lehet a 
Kijevi levelek glagolita írása és nyelvi alapja. Tagadni e gyér ha
tást nem lehet, mert hisz némi bizonyítékok mégis vannak reá 
(v. ö. VONDRÁK : Die Spuren der altkirchenslavischen Evangelien-
übersetzung in der altböhm. Literatur és Zur Würdigung der alt-
sloven. Wenzelslegende und der Legende vom heiligen Prokop, 
Sitzungsber. CXXVII, CXXIX.). A mikor azonban ezt vallom, nem 
hallgathatom el egy kétségemet. Feltűnő előttem, hogy egy szöve
get úgy lehessen lemásolni, a hogy az a Kijevi levelek-hen van. 
A Kijevi levelek másolója egyszer az óbolg. fc helyett o\"-t ír 
(nebeshkujq, instr. sing. nőn.), máskor azonban helyesen ffi-t ír. 
Ez a tévedés leírásnál óbolg. nyelvemlékeknél elég gyakori (v. ö. 
LESKIEN, Altbulg. gr.3 §. 21.). Feltűnő azonban, hogy a tiszta óbolg. 
nyelvemlók másolója külömbséget tudott tenni az ősszláv ti, di == 
óbolg. át, zd és az ősszláv sti, zdi közt, a mely az óbolg.-ban szin
tén st, zd-éi, ad. E kétféle eredetű óbolg. st, $d közti külömbséget 
a másoló annyira tudta, hogy az első esetben következetesen c, z-t 
(= cseh-tót c, z) írt, a második esetben pedig következetesen sc-t 
(v. ö. zasciti, zascitith, ociscenié, ociscenié, Arch. XV. 362.). JAGIC 
erre azt mondja: «Wer weiss, ob nicht das mit Absicht geschah» 
(Zur Entst. I. 59.). Nagyon különös előttem e szándékos másolás; 
különös, mert sehogy se tudom felfogni, honnan szerezte a XI. 
századi másoló azt a nyelvészeti ismeretét, hogy az óbolg. st, 2d 
két-, illetve háromféle eredetű. Ellenvetésül még csak azt kérdem, 
lehetséges-e pl. a négy evangélista ófelnémet vagy középfelnémet 
szövegét úgy lemásolni, hogy az alnémet leíró az eredeti szöveg 
nyűg. germ. d: ófeln. t szavait következetesen <i-vel írja (pl. aln. 
dohter, word, herde, az eredeti ófeln.-ben pedig tohter, ivort, hirte 
áll), ellenben a vocalisok közti és vocalisok utáni nyűg. germ. A>val 
biró szavakat meghagyja ófelnémet h, eh fokon (pl. ich-et, machen-t, 
suchen-t ír). A másolásnak e neme szinte lehetetlen, s az orosz 
szerkesztésű egyházi szláv nyelvemlékek a maguk i-jével, vagy a 
horvátok a maguk j-jével az óbolg. zd helyén nem állíthatók e 
másolással párhuzamba. Mivel azonban a Kijevi levelek-ben annyi 
más kétséget kizáró nyom van (helyesírás, szókincs), hitelességük
ben nem kételkedem, a jelenség megmagyarázását azonban méltán 
várja a tudomány a szlavistáktól. 

2. Prágai glagolita töredékek. Rövidítés: Prág. tör. — E nyelv
emléket a prágai metropolita könyvtárban HÖFLER Károly fedezte 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 
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fel, s SAFARiKkal szövetkezve adta ki e czímmel: «Glagolitiache 
Fragmente, herausgegeben von Dr. Carl C. HÖFLER und Dr. P. J. 
SAFARIK. Mit 5 Tafeln Abbildungen. (Abhandlungen der böhm. 
Gelehrten-Gesellschaft der Wissenschaften. Fünfter Folge X. Bd. 
1—62.1., Prag 1859.)». 

A kódexet egy XI. századból származó latin praxapostolus 
kötés-tábláiban találták. A két töredék tartalma a görög(?) rítus sze
rint berendezett himnus és passiói officium-töredék. Koruk: XII. 
század (Arch. XV. 358.). A nyelvemlék eredetije VONDRÁK szerint 
bolgár (VONDRÁK, Altslov. Stud. Sitzungsber. CXXII. VII. 76.), 
JAGIC szerint bolgár-orosz volt a nyugati orosz nyelvterületen 
(JAGIC, Zur Entst. I. 57.). VONDRÁK szerint a töredéket Magyar
országon (Pannónia vagy Morávia) írták, a minek támogatására 
felhozza a nyelvemlék bohemismusait. Nekem is az a meggyőző
désem, hogy e nyelvemléket cseh-tót ember másolta. E nyelv
emlékben két esetben az óbolg. £d helyén z fordul elő; az egyik: 
roziistvo, a másik: utvnazenie (roidhstvo, utWbSdenhe helyett). 
A rozi>stvo alak más óbolgár nyelvemlékekben is előkerül (v. ö. 
feljebb); az utvrbzenie alakra meg összevetendő a Psalt. sin. HíK'k-
3ÉCTK0 (lásd a Psalt. sin. 57. l.-ot) adata NÉick;K,/\,kCTKO helyett. 
E z itt is, más nyelvemlékekben is kétségtelen moravismus; ennek 
az alapján azonban még nem cseh-tót szerkesztésű a nyelvemlék. 
E z hangtani jelenséggel azonban párosítva a szókincs vallomását 
(pl. svétbline, krié), a töredéket cseh-tót szerkesztésűnek kell tarta
nunk. Kívánatos volna a nyelvemlék újból való kiadása. 

Az egyházi szláv nyelvnek más cseh-tót szerkesztésű emlékei 
nincsenek s nem tekintendők ilyeneknek a SOBOLEVSKIJ ismertette 
XIII —XV. századi orosz kéziratok. 

P) O r o s z s z e r k e s z t é s ű n y e l v e m l é k e k . 

1. Ostromirovo jevangelije 1056—57 goda . . . izdannoje A. 
VOSTOKOVYM. Szt.-Pétervár 1843. — Eövid.: Ostrom. 

E nyelvemlék evangelistarium, az egyes lectiók sorrendjére 
megegyezik az AssEMANi-fóle óbolgár nyelvemlékkel. — Nevét OSTRO-
MIR novgorodi polgármestertől vette, a kinek a számára e nyelv
emléket GRIGORIJ diaconus a XI. században készítette. Eégiségénél 
fogva rendkívül becses az óbolg. nyelv szókincse történeti tár
gyalásánál. 
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2. Más orosz kútfőket eredetiben csak akkor használtam fel, 
ha erre különös szükség volt. így nem mulaszthattam el az orosz 
szerkesztésű XIII. századi «Vita Sancti Methodii»(russico-slovenice 
et latiné edidit F E . MIKLOSICH, Vindobonse 1870) czímű legendát, 
a melynek historiailag is, szókincsileg is hasznát vettem. Rövidí
tése : Vit. Meth. — Minden egyéb orosz nyelvtörténeti adatot vagy 
a JAGIC féle Specimina-kból (Obrazcy pravopisanija russkago), vagy 
SitEZNEVSKiJ-féle orosz nyelvtörténeti szótárból (röv.: SREZ. Mat.), 
AMPILOCHIJ evangélium, apostolus és apocalypsishez irt összehason
lító tanulmányaiból (röv. AMFILOCHIJ), vagy pedig MIKLOSICH Lex. 
pal.-ból vettem. Mivel az oroszoknak kereszténységre való térése dél
szláv ós görög papok érdeme, nagyon világos lesz, ha azt mondom, 
hogy e legrégibb orosz szerkesztésű nyelvemlékek délszláv, még 
pedig bolgár eredetiből valók. Ilyen pl. az 1073-diki Izbornik vagy 
a XII. száz. Zlatostruj (v. ö. JAGIC, Sitzungsb. CXXXIX : 1.). Itt 
említem meg, hogy orosz szerkesztésű nyelvemlékek közül a Reimsi 
evangéliumot (állítólag a magyarországi ruthének közt írták volna, 
kiadta HANKA V. Prága 1846 és SYLVESTRE DE SACY, Arch. IX. 478.), 
az 1144. évi galicziai evangéliumot vagy az Apostolus Christono-
politanust azért nem használtam, mert nem fértem hozzájuk (JAGIC, 
Zur Entst. I. 56—57.). 

•f) K ö z é p b o l g á r s z e r k e s z t é s ű n y e l v e m l é k e k . 

1. Evangélium Dobromiri. Ein altmacedonisches Denkmal 
der kirchenslavischen Sprache des 12. Jahrhunderts von V. JAGIC. 
Rövid.: Dobrom. 

Az óbolgár nyelvemlékekkel való összehasonlítás alapján 
nyelvét behatóan ismertette JAGIC a Sitzungsber. (Wien) CXXXVIII. 
(idézeteimben Dobrom. I.) és CXL. kötetében (idézve: Dobrom. 
II.). — Ez ismertetésből kiemelem, hogy JAGIC szókincsbeli bizo
nyításokkal érvelt a kódex maczedón eredete mellett. Ilyen szó 
volna szerinte a Dobrom. HATÍAK «kakas» szava az óbolg. KÔ pi*. 
(Cod. Mar. KOKOTK) helyett (DOBROM. II. 18.). Maczedóniában 
(Visoka) a «kakas»-t ma is pentéluUnak hívják. A IIATÍAL SZÓ más 
középbolg. nyelvemlékekben is előfordul (v. ö. Starine XXIX. 188. 
és XIX. Polivka közlésében: Márk XIII. 35, XIV. 30, Luk. XXII. 
34, 60, 61.). E nyelvemlékek eredetére azonban magában véve ez 
a szó nem döntő bizonyítású. A szerb nyelvben ismeretes a boj 

20* 
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petlova (kakasviadal) s a karint. szlovénben a «kakas»-nak szintén 
petelín a neve (v. ö. Megiser han alatt). 

2. VALJAVEC Mat.: Trnovsko tetra-jevangelije XIII. vieka. 
(Starine XX. és XXI. köt., Zágráb.) Eövidítése: Trri. 

3. Srednje bugarsko jevangjelije Sreékovicevo . . . . Napisao 
GJ. POLIVKA. (Starine XXIX.) — Eövidítése : Sreck. 

4. Bugarsko cetverojevangjelje u biblioteci ceskog muzeja u 
Pragu. Privbcio GJ . POLÍVKA (Starine XIX.). — Eövidítése : Pol. 

5. JAGIC, V.: Bericlit über einen mittelbulgarischen Zlatoust 
des 13—14. Jahrhunderts (Sitzungsber. CXXXIX.). Eövidítése: 
Zlato. 

A jAGic-közölte szöveg egyezik az óbolg. Glag. Cloz. és Cod. 
Supr.-ben levő megfelelő szöveggel. Párhuzamosan közölve van a 
szerb szerkesztésű Homiliarium Mihanovic szövege is (más része 
közölve a Glag. Cloz. VoNDRÁKnál). Ezekből a külömböző szerkesz
tésű szövegekből lehet arra következtetni, hogy valamennyi Zlatoust 
eredetije a X. századból való. 

6. BKANDT Eoman: Grigorovicev Parimejnik. Moskva 1894. 
Vypusk I. II. — Eövidítése : Grig. Parim. 

E XII. századi nyelvemléket (v. ö. LAVROV, Obzor 1, jegyzet) 
a Jordánszky-kódexszel és a KÁROLYi-féle bibliával párhuzamosan 
használtam. Megemlítem, hogy a kiadáshoz írt külömbözű kéz
iratokból vett és idézett varise lectiones-t is figyelembe vettem. 

7. Ezen fölül felhasználtam VONDRÁK V.: «0 mluvé Jana 
exarcha bulharského, v Praze 1896 (röv. VONDR., 0 Jana ex. bul.)», 
valamint LAVROV P. A.: «Obzor zvukovych i formalnych osoben-
nostej bolgarskago jazyka, Moskva 1893. (Eövid.: LAVROV, Obzor) 
czimű munkáját. Mindkettőnek főleg szótárát használtam. A LAV-
Rovnál közölt MANASsu-féle «létopis»-t párhuzamosan használtam 
a MiKLOSiCH-kiadta Trojanska prica-Ysá (Starine III.). 

Más középbolgár nyelvemlékeket (v. ö. LAVROV, Obzor, 1—2; 
SZOBOLEVSZKIJ, Dr. cerk. slav. j . 18.) csak akkor használtam, ha ki 
vannak adva (pl. a SREZNEVSZKu-féle «Drevnije slavjanskije pam-
jatniki jusovago pisjma» ez. könyvben). 

S) S z e r b s z e r k e s z t é s ű n y e l v e m l é k e k . 

1. Fragmentum Mihanovic. Ez egy XII. századi aprakos-
apostolus, a melyet valahol szerb nyelvterületen (Arch. XV. 347.) 
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másoltak. Kiadta JAGIC e czímmel: «Gradja za glagolsku paleo-
grafiju». EAD II. 1—35. — Eövidítése: Mih. frag. 

2. Homiliariiim Mihanovic. — Eövidítése: Horn. Mih. 
E terjedelmes, XIII. századi kéziratból csak azokat a részeket 

használtam fel, a melyek párhuzamos szövegként a JAGIC kiadta 
középbolg. Zlatoust-b&ví (Sitzungsber. CXXXIX. IV.) és a VONDEÁK 
kiadta Glag. Cloz.-h&n (52—57. lp.) vannak közölve. A kéziratnak 
előttem ismert részeiből a következő két dolgot emelem ki: 1. Az 
egyező szövegeknél ott, a hol a Cod. Supr. az óbolg. A/\oifAHTH 

igét használja (352,353: HE /vvoyAHTe, 352: MOifA11™)* a.Horn. 
M i h . HÉ KkCHHTE, KkCH'KTH (v. Ö. Zlato. KkCH'KTÉ, MOlfAHTH, <WO\WfcTÉ 

46, 48. 1.) szavakkal helyettesíti az illető helyeket éppúgy, mint az 
óbolg. Cod. Mar. — 2. A Honi. Mih. olyan adata, a milyen EACTA* 
HÉTTV (VONDEÁK, Glag. Cloz. 55. 1. 9. sor: i€A<* n<w | € H HÍ KACTA-
HÉTTV, = óbolg. B'kCTAHtTív, Máté XVII. 23. Marian.), azt bizo
nyítja, hogy e kéziratot a horvát esa-nyelvi dalmát vidékek táján 
írhatták (v. ö. azonban Horn. Mih. Sitz. CXXXIX. IV. 5 4 : 
KkCTAN'KTÉ). 

3. Mirodavljevo jevandjelje. Eövidítése : Mir. 
A nyelvemléket a szerb király költségén Bécsben adták ki. 

E kiadást az teszi becsessé, hogy szókincsbeli eltérései más szerb 
szerkesztésű evangéliumokkal vannak Összehasonlítva (pl. a Péter
vári-, Belgrádi evangéliumokkal). 

4. Nikoljsko jevandjelje. Na svijet izdao D J . DANICIC. Belgrád 
1864. — Eövidítése : Nik. 

Ez a nyelvemlók a XV. század elejéről való (lásd a kiadás 
bevezetésében a XI. 1.-t), valamikor a szerbiai Szt.-Miklósról neve
zett kolostor tulajdona volt. Ma Belgrádban őrzik. 

5. Apostolus e codice monasterii Sisatovac . . . edidit FR. 
MIKLOSICH. Vindobonse 1853. — Eövidítése: Sis. — XIV. századi 
nyelvemlék. Ezzel párhuzamosan használtam oHvalov rukopis» 
(Starine III.) ez. apostolust (rövidítése: Hval.) 

6. A szerb szerkesztésű nyelvemlékek közül másokat nem 
használtam fel. E helyett segítségül hívtam a DANICIC-féle «Ejec-
nik iz knjiz. star. srpskih» czímű szerb nyelvtörténeti szótárt (I— 
III. köt., Belgrád 1863—64). 
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s) H o r v á t s z e r k e s z t é s ű n y e l v e m l é k e k . 

Tanulmányomban a legfontosabb szerep a horvát nyelvemlé
kek szókincsének jut. Azért részletesebben kell szólanom a horvát-
dalmát-tengerparti nyelvemlékekről és szláv nyelvű istentiszteletről. 

A horvát-dalmát-tengerpart csa-nyelvű horvát lakossága 
mindig róm. katholikus volt. De épp ezen a területen tudjuk ki
mutatni, hogy a pannóniai, CYRILL és METHOD-féle irodalom ha
tása alatt (Areh. XV. 348.) igen korán kifejlődött a szláv nyelvű 
istentisztelet s meggyökerezett a glagolita írás. Magában a glagolita 
írásban is megtalálta a tudomány az átmeneti fokokat. Először a 
horvát-dalmát tengerpartra a gömbölyű, CYRiLL-féle glagolita ke
rült. Ez később a horvát szögletes glagolita írássá fejlődött. A göm
bölyű és a szögletes glagolita írás közt az átmenetet megtalálta a 
tudomány a Bécsi levelekben, s néhány kőfeliraton, a melyeket a 
horvát szigeteken találtak. A szláv nyelvű istentiszteletre is elég 
biztos nyom van. így 924-ben a spalatói zsinat ellenzi a METHOD-
féle szláv istentiszteletet (JAGIC, Zur Entst. I. 16, 43.); 1059—60-
ban, ugyancsak Spalatóban tartott zsinat megtiltja a szláv liturgi
kus nyelv használatát (JAGIC, Zur Entst. I. 56.). A szláv nyelvű 
liturgiát azonban nem tudták a zsinati határozatok a horvát
dalmát tengerpartról kiszorítani. Sok küzdés után IV. INCZE pápa 
1248-ban a zenggi püspöknek, 1252-ben pedig a vegliai püspök
höz czímezve a castelmuschioi benczések kérésére megengedi, hogy 
«e z e n t ú l is bántatlanul glagolita könyvekből végezhetik az 
istentiszteletet». «Ezek a körülmények — a mint ÁSBÓTH igen 
helyesen megjegyzi — kétségtelenné teszik, hogy a szláv isten
tisztelet vagy még CYRILL életében terjedt el a horvátokhoz, vagy 
nemsokára az ő, illetve bátyja halála után került oda» (M. Könyv
szemle, új foly. IV. 122.). — E horvát-dalmát területeken róm. 
kath. szláv nyelvű isteni tisztelet volt a X. század elejétől; ma 
pedig a zenggi, vegliai és a dalmát püspökségekben községről
községre van megállapítva, hol kell szláv, hol pedig latin nyelven 
végezni a szent misét. A mit azonban már itt is kiemelek, e terület 
akkor is, most is két-, illetve háromnyelvű volt: olasz, régi dal
mata (vegliai) és csa-nyelvű horvát. A nyelvemlékek közül a követ
kezőket használtam : 

1. JAGIC V.: Glagolitica. Würdigung neuentdeckter Frag-

. 
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mente. Wien 1890. Rövidítése: WBl. ( = Wiener Blátter). Fac-
similés kiadás. 

E nyelvemlék egyike a legbecsesebbeknek a glagolita írás 
szempontjából a szláv palseographiában. A nyelvemlék glagolita 
betűi átmenetet alkotnak a CyRiLL-féle gömbölyű és a későbbi 
horvát szögletes glagolita betűk közt. A latin ritus szerinti nyelv
emlék a XII. századból való, s a Kijevi levelekkel, valamint az 
óbolg. nyelvemlékek pannonismusaival való szókincsbeli egyezései 
miatt rendkívül becses a hazánk területén (Pannónia, Morávia) lévő 
X. századi keresztény terminológiára. 

2. EACKI FR. : Staro hrvatski glagolski nadpis u crkvi sv. 
Lucije kod Baske na Krku, közölve Starine VII. 130—163. és 
GEITLER L . : Die albanesischen und slavischen Schriften. Wien 
1883. Die grosse Inschrift von Baska. XI. század végéről való fel
irat. Eövidítése: Baskai felír. 

3. Grskoviéev odlomak glagolskog apostola, priobcio V. JAGIC. 
Kiadva más kéziratok párhuzamos szövegével Starine XXVI. köt. 
Rövidítése: Grsk. 

A nyelvemlék a XII. vagy a XIII. század elejéről való, s hor
vát esetleg szerb szerkesztésű. JAGIC szerint Bosznia déli részén, 
vagy a régi Halom (Hum) földjén, Zeta folyómentén vagy Dioklea 
vidékén írhatták. E területeken kellett lenni glagolita irodalom
nak ; ezt nézetem szerint fényesen igazolja a bosnyák cyrill-betűs 
oklevelek y = í = 1000 számértéke. A glagolita írásban ugyanis 
a c = 1000, a cyrill-betűsben azonban 90 (v. ö. SAP., Über den 
Urspr. 8.). A cyrill-betűs oklevelek c = 1000-ja tehát kölcsönvétel 
a glagolita írásból. 

4. Regule sv. Benedikta od A. PAVICA. Starine VII. 57—129. 
Latinból fordított XIV. századi glagolita nyelvemlék naptárral. — 
Rövidítése: Reg. sv. Ben. 

PAVIC párhuzamosan közli a latin szöveget is (1780-ban Bécs
ben megjelent «Regula emblematica sanctiBenedicti» czímű könyv
ből). E nyelvemlék azért becses, mert a benczések a horvát-dalmát 
tengerparton állandóan szláv nyelven végezték az istentiszteletet. 
Ha ehhez már most hozzáveszszük, hogy a mi első szerzeteseink 
is mind benczések voltak, s hogy benczések voltak a csehországiak 
is (v. ö. JAG., Zur Entst. I. 55, 56.), e nyelvemlók rendkívüli fon
tosságát keresztény terminológiánk szempontjából lehetetlen át 
nem látnunk. 

5. BEECIC J . : Dvie sluzbe rimskoga obreda za svetkovinu 



312 MELICH JÁNOS. 

svetih Cirila i Metuda. U Zagrebu 1870. Rövidítése : Bérc.: Dvie. 
E nyelvemlék a XIV. század második feléből való. 

6. CRNCIC I . : Eimsko-slovinska sluzba sv. Kurilu i Metodu. 
Kiadva: Starine XIV: 210—220. Röv.: Crncic: Rimsko. 

A nyelvemlékben levő bejegyzések közül magyar szempont
ból érdekes az 1387. év alatti: «1387. v to vreme bese smutna v 
Ugrskom kralevstvi velika po Karli kralo, koga ubise Ugre.» — 
Az emlék XIV. századi horvát tengerparti nyelvemlék. 

7. BERCIC Iván: Ulomci svetoga pisma obojega uvjeta staro-
slovenskim jezikom. Prága 1864. — Rövidítése: Bérc.: Ulomci. 

E könyvben BEECIC különféle korú horvát glagolita nyelv
emlékekből összeállította a teljes bibliát, s ez összeállítást öt füzet
ben a fenti czímmel közölte. Van e szerzőnek még egy ilyen sze
melvényes munkája («Citankastaroslovenskoga jezika Prága 1864»), 
a mel%y iskolai czélra való volt, ujabb időben a SURMIN-BOSANAC-
féle «Citanka» szorította ki (Zagreb 1896). 

8. Statuta lingua croatica conscripta. Hrvatski pisani za-
koni . . . uredili Dr. Fr. RACKI, Dr. V. JAG-IC i Dr. J. CRNCIC. 
U Zagrebu 1890. (Monumenta historica juridica slavorum meridi-
onalium, pars I, volum. IV.). — Rövidítése : Mon. 

9. Hrvatski spomenici. Acta croatica ab anno 1100—1499 . . . 
za tisak priredio Dj. SURMIN. U Zagrebu 1898. (Monumenta histo-
rica-juridica slav. merid., volumen VI.). — Rövidítése: Surm. — 
Ez oklevélbeli adatokat főleg a személynevek szempontjából hasz
náltam fel. 

10. A M. N. Múzeum könyvtárában őrzött legrégibb zenggi 
nyomtatványt, az 1894-ből származó horvát glagolita missalét (is
mertette ASBÓTH, M. Könyvszemle, új foly. IV.) szintén felhasznál
tam itt-ott; ellenben nem használhattam az 1368 No vak-féle kéz-
irati missalét (Novak Nagy Lajos királyunk lovagja volt), se az 
1463-diki vrbeniki missalét és az 1483-diki editio princepset. — 
Rövidítése : Zeng. miss. Itt említem meg, hogy a kézirati novi-i XV. 
száz. missalé-t és XVI. száz. breviáriumot szintén használtam. 

11. A latin betűs horvát-dalmát fordítások közül felhasznál
tam a Zárai (XIV. század), spalátói Bernát-íéle (XV. száz.) és a 
RANiN-féle (raguzai fordítás a XVI. századból) lectionariumokat, 
kiadva RESETAR Milántól, illetve MARETIC T.-től (Opera acad. scient. 
et art. slav. mer., V, XIII.). 
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Végűi megemlítem, hogy felhasználtam a Rad népnyelvi köz
léseit, használtam a különféle szótárakat, figyelembe vettem Némá
mé: Cakavisch-kroatische Studien-jeit (röv. Nem. I. vagy II., I. — 
Sitzugsb. 104 II. == Sitz. 108 köt.). Forrásaimat e tekintetben mun
kám végén közlöm, s a rövidítések megértésére oda utasítom az 
olvasót. 

C) Egyéb régi szláv nyelvemlékek. 

1. Frisinské památky, jich vznik a vyznam v slovanském 
pisemnictvi. Podává dr. Václav VONDRÁK. V Praze 1896. Rövidítése: 
Fris. pam* 

E mai alakjában XI. századi, latin betűkkel írt nyelvemlék 
kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a CYRILL és METHOD-féle nyelv, 
mint népi beszélt nyelv, sem pannóniai, sem moráviai eredetű 
nem lehet. — A Freisingeni nyelvemlék (Freising bajor várostól, 
a müncheni püspökség egykori székhelyétől; a nyelvemlék ma 
Münchenben van) három darabból áll; az egyik egy formula con-
fessionis, a másik egy homilia, a mely megegyezést mutat orosz 
kéziratokban megőrzött s szent KELEMENnek tulajdonított homiliá-
val; a harmadik darab egy ima, amely az ófelnémet szt. EMMERAM-
íéle imának a fordítása (Arch. XVI. 118.). Mivel ez az ima előfor
dul az Euchol. sin. óbolg. nyelvemlékben is, az összefüggés a két 
nyelv közt így is meg van. E három nyelvemlék a latin rítushoz 
tartozó nyelvemlékek közül való s csak annyi összefüggésben áll a 
€YRILL és METHOD-féle óbolgár nyelvvel, hogy egy olyan ember 
volt a fordító, a ki annyira-mennyire jártas volt az óbolgár egyházi 
szláv nyelvben, még pedig annak fiatalabb szerkesztésű alakjában. 
Úgy látszik, hogy a pannóniai szlávok részére a salzburgi egyház
megyei papság közt volt olyan iskola, a mely CYRILL és METHOD 
működését ellensúlyozandó, e nép nyelvére fordított egyes litur
gikus szövegeket. A három nyelvemlék nyelve azonban nem egy
séges. Az óbolg. Í¥» helyén háromszor un-t (vuerun kétszer; sünt) 
kétszer meg on-i (mogoncka, poronfo) találunk, a többi esetben meg 
"hol u, hol o helyettesíti az óbolg. <fi-t. Az A helyén meg egyszer 
eu á\\: vuenfich. E példák során kiemelem, hogy a nasalis főleg 
/?>• előtt maradt meg. VONDRÁK az ilyen eltérésekből azt következ
teti, hogy ez emlékek a szlovénekhez a horvát glagolita Íráson ke
resztül jutottak. Már most csak az a kérdés, hol készülhetett a 
nyelvemlók első fordítása s hol a jelenlegi alakja. A második számú 
nyelvemlékről VONDRÍK kimutatja, hogy német ember másolta; 
b-t, ch'i írt a szláv p, k helyett, u-t az o, o-t az a helyén. S ez 
Pannóniára, KOCEL tartományára nagyon ráillik, a hol, a mint azt 
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a Conversio Bag. et Car. tanúsítja, sok volt a salzburgi egyház
megyei pap és német mesterember. A nyelvemlék eredeti fordítása 
és jelenlegi alakja VONDEÁK (Arch. XVI. 132.) és JAGIC (Arch. XX. 8.) 
szerint pannóniai származású. OBLAK ezzel szemben azt bizonyí
totta, hogy Karinthia e nyelvemlékek hazája s a Gail folyó völgyére 
mutatott, a hol a Freisingeni emlékek nyelvéhez hasonló nyelvjárást 
beszélnek (Arch. XVI. 163.). Mi e nyelvemléket szintén pannóniai
nak tartjuk. Ide utalja a többi közt a zpitnik szó is, a mely össze
vetendő az óbolg. nyelvemlékek spyty pannonismusával. Ide utalja 
a szlov. é helyén levő k irás is. A Freisingeni nyelvemlékekben 
ugyanis az óbolg ét', szlovén c helyén k betűt találunk írva (az eseteket 
1. Arch. XVII. 52); ebből JAGIC azt következtette, hogy a X. szá
zadban a pannóniai szlovénnek egy nyelvjárásában az óbolg. sf 
megfelelője c-nek hangzott. Nekem az a meggyőződésem, hogy 
ilyen szlovén nyelvjárás sohsem volt. Jól tudom, hogy a mai hazai 
szlovénben a k bizonyos hangtani helyzetben c-nek hangzik (adataim 
Péterhegyröl (Vasmegye) a következők: pigcer: pisker helyett, 
ciipila : küpila, circev: církev, bicev : bükk, mréevca: murokrépa, 
recev, többes rekvi: retek, ugyanitt ogyen = ogen, stb. v. ö. an
gyal szó tárgyalásánál), de az óbolg. ét itt a X. században is c volt. 
Ezt bizonyítja a Freisingeni töredékek poronfo: parancsol, vuenfich 
(olv. vencih «több») adata is. Az óbolg. ét helyén levő, vagy más
eredetű c, c-nek k betűvel való írását latin helyesírási hatásnak 
tartom a horvát (v. ö. SURM., Hrv. sp. 231, 232.) és a szerb-bosnyák 
oklevelekben (v. ö. XII., XIII., XIV. századi adatok MIKL., Mon. 
Serb. és DAN., Ejec. voTkTH alatt a x^Kt, yoKie, X"01^ alakokat — 
Freis. tör. choku). E bosnyák-horvát-szlovén /.• ép olyan latin helyes-
irású alak, mint mikor a görög átírásban xs-t találunk a lat. ce 
helyén (v. ö. GRÖBER I. 362. és részletesen az angyal szó alatt). 
Én tehát az óbolg. ét helyén levő k Írásban újabb bizonyíté
kát látom annak, a mit az un és on, u és o Írásból VONDRÁK követ
keztetett, hogy a Freisingeni nyelvemlékek a délszláv, szerinte 
horvát, szerintem szerb-horvát nyelvemlékekkel vannak összefüggés
ben. — A Freisingeni nyelvemlékek nyelvét ó-szlovénnek nevezem. 

2. Cseh biblia 1469-ből. — A M. X. Múzeum könyvtára egy 
VENCZEL iskolamestertől másolt cseh Ujtestámentomot őriz. Mivel 
a fordítás régibb a cseh kralici bibliánál, kutatásomban felhasz
náltam. 

A kézirat 259 lapján ez áll : «Dokonana gest íecz Noweho 
zakona leta Bozieho Tisyce(h)o j cztyíi steho ssedesateho dewa 
teho. a to u Wigily Swate | po Jakuba Appostola Bozie | ho skrze 
ruce Waclawa niek | dy u Swateho Woytiecha | Píebywagicieho-
za mistra | Skolnieho. — Bövidítése: Váci. 

» 
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Más cseh nyelvtörténeti adatot a GEBAUER-féle «História 
mluvnice jazyka ceského (Prága)» miiből vettem; a GEBAUER-féle 
cseh nyelvtörténeti szótárt, a mely most jelenik meg, itt-ottt fel
használhattam. 

D) Újabbkori bibliafordítások és egyéb források. 

Különösen az egyházi szláv kifejezések történeti fejlődése 
helyes megállapításához szükségem volt az egyes szláv népek újabb-
kori bibliafordításaira is. Nem használtam fel e tekintetben se 
valamennyit, egyeseket pedig, a milyen a lauz. szorb FRANCZEL-
féle fordítás (1670—1728) eleve is kizárhattam kutatásaimból. 
Azok a biblia-fordítások, a melyeket használtam, a következők: 

1. Orosz, a) 1759-ben Kijevben megjelent Erzsébet-biblia. 
Eövidítése : Erzs.; 3) Az angol biblia-társaságnál megjelent (Bécs 
1878.) orosz népnyelvi újtestámentom. Eöv.: Orosz nép.; 7) Kis
orosz újtestamentum, ford. P. A. KULIS és dr. S. PULJUJ. Bécs 1900. 
Eöv.: Kul. — Más orosz forrásaim közül kiemelem az 1581-ben 
megjelent Osztrogi bibliát, röv. Osztrog., DALJ szótárát és a kis
orosz ZELEHOWSKI-félét. 

2. Bolgár, a) Novyj zavétt . . . ot P. P. EYLCA. Smyrna 1840. 
Eövid.: JRyl.— 3) Az angol biblia-társaság 1897 Bécsben meg
jelent Újtestámentoma. Eöv.: Nov. zav. — Más bolgár forrásaim 
a DuvERNois-féle szótár mellett a LAVRov-féle középbolgár szójegy
zék (az Obzor-ha,n), rövid.: Lavr. és a bolgár oktatásügyi min. Sbor-
fii/c-jának népnyelvi adatai. Eöv.: Sbornik. — Egyéb bolgár forrá
saim müvem végén lelhetők. 

3. Szerb-horvát, a) Novyj zavéti. . . . po prevodu Ath. STOJ-
KOVICA. Lipcse 1834. Eövidítése: Stojk. — 3) Sveto pismo . . . 
préveo stari zavjet Gj. DANICIC, növi zavjet V. St. KAR^DZIC. 
U Biogradu 1871. Eövid.: Vuk-Dan. Ugyané fordítás latin be
tűkkel is megjelent. — 7) TRUBER-DALMATIN : Der erst halb Theil 
des newn Testaments, . . . zum ersten mai in die Crobatische 
Sprach verdolmetscht und mit Glagolischen Buchstaben getruckt. 
Leipzig 1562. — Eövidítése: Trub. — E bibliafordítás a horvát 
protestáns mozgalmaknak köszöni eredetét s a csa-nyelvű horvát 
terület emléke. Itt említem meg, hogy használtam a szerzőknek 
Tübingában 1562-ben megjelent «Edni kratki razumni nauci, naj-
potrebneji i prudnei artikuliw czímü művét is, idézem Trub.: Art. 
alatt. — S) Veteris testamenti prophetarum interpretatio istro-
croatica saeculi XVI. . . . edidit JAGIC V., Vindobonae 1897. — 
E latin betűs protestáns horvát bibliafordítást Se h l ágiben talál
ták, ugyanott a hol a magyar S c h 1 á gl i szójegyzéket. A nép nyel-
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vén irott emlék, s azért igen becses a mi tárgyalásunknál. Rövidí
tése : Isztr. horv. — A különféle horvát szótárakat, népnyelvi köz
léseket, a melyeket használtam, művem végén találja felsorolva az 
olvasó. 

4. Szlovén. A szlovének egy része protestáns, másik nagyobb 
része róm. katholikus. A hazai szlovének kisebb része ág. ev. val
lású. A katholikus hazai szlovéneket Szombathely látja el köny
vekkel, a) Az ág. ev. hazai szlovének nyelvére KÜZMICS ISTVÁN for
dította le az újtestamentumot (Nouvi zákon . . . po Stevan Küz-
MICSI Surdanszkom v Halli saxonskoj 1771, röv. Küzm.), a zsoltá
rokat pedig TERPLÁN Sándor (röv. Terpl.) — Az ág. ev. hazai szlo
vének legrégibb könyve egy «Györszki katekizmus Halle 17i5.» 
(fordította magyarból TEMLTN Ferencz) és vanecsai SZEVER Mihály 
1747 Halléban megjelent «Réd zvelicsánsztva» czímű könyve. 
E két könyvet nem láthattam; korra utánuk következik a Halléban 
1754-ben megjelent KüzMics-féle «Vöre krsztsánszke krátki návuk», 
melynek értekezésemben Név. a rövidítése. — A hazai szlovén 
nyelv emlékeinek adatai nincsenek meg a WoLF-PLETERSNiK-féle 
szlovén szótárban, azért kétszeres figyelmet kellett fordítanom 
ez emlékek adataira. — Más hazai szlovén források közül kieme
lem az 1900-ban megjelent «Luther Mártona zsítek . . . po Luthár 
Pavli.» Röv.: Lut. — (3) Az osztrák szlovének biblia-fordításai kö
zül nagy hasznát vettem a ÜALMATiN-fele (Wittemberg 1584) krajnai 
szlovén protestáns fordításnak; az e műhöz csatolt Register szin
tén jó szolgálatomra volt. Rövidítése: DALM. és REGISTER. —- f) 
A katholikus szlovének újtestámentumára használtam az angol 
biblia-társaság 1885-ben megjelent fordítását. Röv.: Osztr. szlov. 

Más szlovén forrásaim voltak MEGISER, HABDELICH és WOLF-
PLETERSNIK szótárai, továbbá a lajbachi Slov. mat. Letojrisai. Rö
vidítés : Let. 

5. Cseh-tót. a) Biblj ceské. — Ez a Kralici bibliának 1601. 
évi kiadása. Röv.: Kral. — (3) A hazai tótság a cseh bibliát hasz
nálja. Tekintetbe vettem azonban a PALKOVICS GYÖRGY-féle fordítást 
is, a melynek 1896-diki kiadását használtam. Rövidítése: Palk. 

Más cseh-tót forrásaimat művem végén találja az olvasó. 
6. Lengyel. Nowy zákon polsky . . . w Brzegu 1725. Rövidí

tése : Lengyel. — A lengyel nyelvemlékek közül felhasználtam a 
sárospataki bibliát is. E kiadás czíme : MALECKI ANT. : Biblia Kró-
lowéj Zofii zony Jagieliy z kódex Szaroszpatackiego. We Lwowe 
1871. — E nyelvemlékek a XV. századból való s az ótestamentum 
néhány könyvét foglalja magában. A tárgyalásnál főleg a Bécsi és 
a Jordánszky-kódexszel való összehasonlításnál vettem hasznát. 
Rövidítése : Lengy. sdrosp. 

Más lengyel forrásaim a LiNDE-féle meg a KARtowicz-féle szó
tárak voltak. 
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Az újtestámentom szövegének helyes megértésére gyakran 
folyamodtam a latin-görög szöveghez is (Basilese, 1544); ha idézem 
a latinnak Vulg., a görögnek gbr. a rövidítése.' 

Végül megjegyzem, hogy fölsorolásommal csupán forrásaim
ról s nem a szláv bibliafordításokról akartam számot adni. 

III. 

A következő sorok tárgyalásánál engem is az a gondolat és 
meggyőződés vezet, hogy az a nyelv, a melyre CYRILL és METHOD 
a IX. században Magyarországba jövetele előtt egyes szentírási 
részeket s néhány liturgikus darabot fordított, élő nyelvjárás volt 
(SAFARIK, Über den Urspr. 26. 1.). Ezt a nyelvjárást a IX. században 
valahol Maczedóniában, illetve a Szalonoki és Konstantinápoly 
közti területen beszélte a nép (JAGIC). Ebben a nyelvjárásban erős 
volt a görög hatás; minden, a mi itt kultúra lehetett, görög vagy 
görög eredetű volt. A nép vezetői okvetlenül kétnyelvűek voltak 
s e tekintetben nem sokban különbözhetett e terület a mai álla
pottól. Ma is pl. a Szalonikitöl nem messze fekvő Kerecki bolgár 
lakosságú faluban görög az iskola tanítója (vö. VUKCEVIC, Ead 
CXLV. 106.). Nagyon természetes, hogy a IX. századra még inkább 
illik az, hogy a ki a byzanczi birodalomban valami lenni akart, 
csakis a görög nyelv és kultúra által lehetett azzá, a mivé lenni 
akart. Azzal, hogy CYRILL és METHOD e bolgár nyelvjárást irodalmi 
nyelvvé emelte, a dialektus osztozott az irodalmi nyelvek fejlődése 
sorsában. Csak az volt a baj, hogy e dialektus nem a saját terüle
tén fejlődött irodalmi nyelvvé. Ott, a hol megalakulása után kifej
lett, más, nem bolgár nyelvjárást beszélő szlávság lakott. Kultúra 
tekintetében is az a terület, a hol e nyelv irodalmivá fejlődött, 
nem a görög, hanem a latin, illetve olasz és ófelnémet kul
túra hatása alatt állott. E fejlődési fokon áthaladva hang- és 
alaktana e nyelvnek megmaradt ugyan bolgárnak, szókészletében 
azonban gazdagodott az itten beszélt szlovén-horvát nyelvből (vö 
az óbolg. nyelvemlékek germán eredetű keresztény terminologikus 
kifejezéseit). Azt a jelenséget, hogy az óbolg. nyelvemlékek szó
készletének specziális szavairól többször lehetett kimutatni, hogy 
az illető szó nem bolgár volt, hanem szlovén-horvát, esetleg cseh-
tót, csakis úgy magyarázhatjuk helyesen, ha ez irodalmi nyelvet 
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fejlődési fokozataiban figyeljük meg. E fejlődésnek négy fokozata 
van. Az első, midőn a két testvér Konstantinápolyban görögből 
bolgárra fordít. Ebből a szakaszból nincsen nyelvemlékünk. A fej
lődésnek második szakasza, midőn e kész fordításokat hazánkba 
hozzák s itt latinból és németből fordított részekkel megszerzik. 
Ennek a korszaknak sincs egykorú nyelvemléke. Mindazonáltal a 
ma óbolgár néven ismert emlékek ennek a kornak őrizték meg a 
nyelvét, még pedig X—XI. századi másolatokban. E nyelvemlékek 
szókészletéből, szövegéből kell a szláv nyelvtudománynak kihüve
lyeznie, milyen lehetett az első fordítás szókészlete s mennyivel 
gazdagodott hazánkban. A szláv nyelvtudománynak, a mint azt 
első sorban JAGIC hangsúlyozta, elsőrendű feladata, hogy az óbol
gár nyelv szókészletében a fokozatos történeti fejlődést kimutassa. 
A harmadik fejlődési fokozat, mikor CYRILL és MBTHOD tanítványai 
kivonulnak hazánkból s működésüket átteszik Bulgáriába és Macze-
dóniába. Bulgáriában úgy látszik, a nyelvemlékek szövege ujabb 
szerkesztésen megy át, a mint az orosz nyelvterületen másolt 
Savina kniga ós a Cod. Supraslie?isis szentírási idézeteiből kitetszik 
(VONDBÁK, OBLAK). E szerkesztés azonban nem oly nagy, hogy a 
hazánkban nem bolgár szavakkal meggazdagodott keresztény ter
minológia valami nagy változáson menne át. Itt Bulgáriában ki
fejlődik a cyrill-betűs írás, s ezzel az írással vonul be az egyházi 
szláv nyelv az oroszokhoz. S ezzel az óbolgár nyelv elérte fejlődése 
negyedik szakaszát. Egyházi szláv nyelv néven folytatja életét az 
oroszoknál, bolgároknál, szerbeknél és az Adria-tengerparti róm. 
katholikus horvátoknál egész napjainkig. A horvátoknál az egyházi 
szláv nyelv több-kevesebb megszakítással 924 óta van használat
ban, mégpedig az eredeti glagolita írással, a mi azt bizonyítja, 
hogy ide közvetlen CYBILL és METHOD halála után került e nyelv. 
A fejlődésnek e negyedik fokozatában az egyes nyelvemlékekben 
fellépnek a helyi hátterű: orosz, középbolgár, szerb, horvát hang-
és alaktani, valamint szókészletbeli sajátságok. Innen kezdve beszé
lünk az egyházi szláv nyelv orosz, középbolgár, szerb, horvát szer
kesztéséről. Eddig se állíthattuk, ha a ma meglevő óbolgár nyelv
emlékekben egy-egy szót vizsgáltunk, hogy az mindig bolgár 
nyelvjárási szó is, ezentúl azonban még óvatosabbnak kell lennünk. 
Ha egy-egy szó csakis horvát szerkesztésű glagolita emlékekben 
fordul elő, nem állítható, hogy úgy volt a szó a CYRILL és METHOD-
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féle nyelvben is, mert egy-egy ilyen szó legtöbbször helyi hátterű, 
jelen esetben horvát szó. Kiállítaná, hogy a horvát glagolita emlé
kek kriíb = (kereszt), kalefo (kehely) szava CYBILL és METHOD 
nyelvének is sajátja volt. S a mint áll ez a fcriüb-ről, kale£h-rö], 
áll egyéb, egy-egy szerkesztéshez tartozó speczifikus szavakról is. 
Az óbolgár és az egyházi szláv nyelv történeti fejlődésben való 
megfigyelése azonban azt a tanulságot is rejti magában, hogy a 
szláv nyelvek elterjedése hazánkban s a vele határos részekben a 
IX—X. században, a mi az elhelyezkedést illeti, nem sokban 
különbözött a mai állapottól. 

A magyar nyelv szláv elemeinek tárgyalása is csupán a feljebb 
vázolt történeti fokozatnak szemmeltartása mellett lehet helyes; 
igaz képet ez átvételekről csakis ebben a történeti fejlődésben való 
fejtegetésből kaphatunk. 

Fejtegetésemet két főrészre osztom. Az egyik nyelvünk köz
keletű s kétségtelenül szláv eredetű szavaival foglalkozik. E rész 
czélja bebizonyítani, hogy a magyar nyelv szláv jövevényszavai 
hosszas történeti folyamat során kerültek nyelvünkbe. S mert 
hosszas történeti fejlődésnek az eredménye szókincsünk e szláv 
•eredetű része, benne több réteget külömböztethetünk meg. E réte
gek közt kétségtelen, hogy van bolgár is, s e bolgár eredetű szavak 
a CYBILL es METHOD nyelvéhez hasonló bolgár nyelvjárásból valók 
(ÁSBÓTH). De vannak más rétegek is. A milyen kétségtelen a 
bolgár, épp oly kétségtelen régi réteg a hazai szlovén-horvát is. 
A magyar nyelv szláv elemei hű tükre annak a történeti érint
kezésnek, a melyben a különféle szláv népekkel történelmünk 
folyamán állottunk és ma is állunk. A hatás azonban kölcsönös. 
Számtalan régi szavunk van nekünk is nem csupán a bolgár nyelv
emlékekben és nyelvjárásokban (v. ö. az 1350 tájáról való közép
bolgár szerkesztésű Trojanska prica-t, a hol úr = magnas, domi-
nus, rusag = ország, v. ö. Starine III. 153.), hanem még inkább 
a horvát s főleg a hazai szlovénben (v. ö. pl. szlov. vadlűvati : 
vallani, vadlüvanye: vallás, hit, tót vodluvat' és voluvai). A tudomány 
feladata a mi szláv szavainknál éppen az, hogy gondosan elkülö
nítse e különféle rétegeket s kimutassa, hogy milyen e tekintetben 
szókincsünk történeti fejlődése. Ez első részben tehát e rétegek 
meglételének a bizonyítása a czélom. 

Fejtegetésem második része behatóan foglalkozik nyelvünk 
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keresztény terminológiájával. Ennek a résznek a végén fejtem ki 
az egész tárgyalásból levonható tanulságokat. A keresztény termi-
nologikus kifejezések azért alkalmasak e fejtegetésre, mert az óbol-
gár nyelvemlékek is egyházi nyelvemlékek. Megkapjuk e szakaszban 
arra is a feleletet, kik térítettek bennünket a keresztény hitre. 

E második részhez azonban már itt is néhány kísérő és fel
világosító szót kell előre bocsátanunk. 

Mindnyájunk előtt ismeretes VOLF GYÖRGYnek az az általá
nosan elfogadott magyarázata, hogy a latin betűs irást, az olva
sást, s ezzel együtt a keresztény hitet a velenczés olaszoktól tanul
tuk. VOLF Velencze és vidékén, a mint ezt Első keresztény térítőink 
czímű művében többször hangsúlyozza, érti «Dalmácziát, Fiumét, 
Isztriát, Triesztet, a hajdani Friaul déli részét, a lagúnák szigeteit, 
Velenczét és a velenczei szárazföldet egész az Adige folyóig." Ez 
volna az a terület, a hol kereszténységre térésünk előtt is a ve
lenczei nyelvjárást beszélték; innen kaptuk volna első térítő pap
jainkat is. Ez látszólag végleg eldöntött kérdés; VOLF legalább 
annak tekintette, s ASBÓTH cseh elméletéről írva ezt mondja: «talán 
sikerült nemcsak ezt az első kísérletet lerontanom, hanem minden 
jövendőbeli hasonló próbálgatásoknak is elejét vennem (Kiktől 
tanult stb. 33. !.)» 

VoLFnak ezen alapjában véve helyes fejtegetése tudvalevőleg 
azon elmelet ellen volt írva, melyet ASBÓTH OSZKÁR a Szlávság 
a magyar keresztény terminológiában czímű tanulmányában fej
tett ki, s a hol azt bizonyította, hogy a cseheknek «kiváló részük 
volt a mngyarok térítésében.)) Á VoLF-féle elméletet azonban nyelvé
szeti szempontból senki bírálat alá nem vette. Nem kérdezte senki, 
hogy pl. Dalmácziában vagy az Isztriához tartozó Veglia szigeten 
vagy Arbén, Isztriában csakugyan velenczés volt-e a honfoglalás 
idején az olasz nyelv, vagy pedig ott más nem velenczés s nem is 
olasz nyelvjárás dívott. Magáról Isztriáról, Friaulról nem is beszé
lek, mert hisz az előbbiben IVE kutatásai Rovigno s a többi helység 
ladin nyelvéről úgy is meggyőzhették volna a kutatót, hogy a népi 
beszéd ott ma is csak részben velenczés. VOLF nagyon sokat adott 
az i, z kiejtésre, sok mozzanatot mellőzött, s a mellett elfeledte, hogy 
e kiejtés van az Összes glagolita tengerparti horvát oklevelekben, 
a mint a Surmin-féle Ilrvatski spomenici-bö\ kitűnik. Van azonban 
bolgár nyelvemlék is, a hol ez s, z kiejtés meg van. Az 1350-tájáról 
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való Trojanska prica nyelvemlékben Aciles (Achilles), Ajaks, (Aiax), 
Briieida (Briseis), Benus (Venus), Dardanus (Dardanus), Eieona 
(Hesione), Kalkas" (Calchas), Pari i (Paris), Poliksena (Polyxena) stb. 
alakok vannak. Igaz, hogy e nyelvemlék eredete homályos, az is 
igaz, hogy e kiejtés sohasem volt bolgárföldi az idegen nevekben, 
de tényleg meg van, s e ténynyel is számolni kell (v. ö. Starine III, 
JIEECEK, Gesch. 381. részletesebben lásd á források közt). Figyel
men kívül hagyta VOLP, hogy a latin-betűs horvát ca-nyelvi emlé
kekben milyen a helyesírás. De más kérdések is felelet nélkül 
maradtak. így érdemes lett volna átvizsgálni a legrégibb, velenczei 
nyelvjárásban írt okleveleket, vizsgálni helyesírásukat, kutatni, 
hogy a velenczei helyesírással írt latin-betűs horvát nyelvemlékek 
hogyan vannak írva. Hiszen velenczésen a Halotti Beszéd scerelmef 
szava nem olvasható sz-el, hanem csak s-sel; az se a velenczésen 
író dalmát horvátoknál a XIV—XV. században is s (v. ö. Zadarski 
i Baninin lekcionar: bisce — bise, pridosce = pridose, uidifsei = 
vidivsi, stb.); mindaz a mit VOLF az sc-ről mond, nem magyarázza 
meg a tényeket. Maguk a legrégebbi velenczés olasz oklevelek 
helyesírásukban nem egyeznek a magyar helyesírással (v. ö. se = 
s, gn = ny, x = z stb.). Maga az olasz eredetű keresztény termino
lógia sem részesült kellő figyelemben. VOLF kevés kétségtelen olasz 
eredetű s magyar népies keresztény terminológikus szónak tudta 
bebizonyítani velenczés olasz eredetét. Soknak meg sem próbálta 
írni az átkerülése útja-módját. A nyelvészeti bizonyítás rávezette 
volna arra, hogy az olyan szavak, mint kámzsa, ereklye, dézsma 
épensóggel nem lehetnek velenczések, s egyáltalában nem lehet
nek olasz eredetűek. 

A magyar nyelv keresztény terminológiája azonban csak 
akkor ad fölvilágosítást kereszténységre térésünkről, ha nem egyes 
belőle kiszakított szavakat vagy szócsoportokat tárgyalunk. Össze
foglalóan kell tárgyalnunk az összes idetartozó kifejezéseket. Ilyen 
összefoglaló tárgyalásból az derül ki, hogy e terminológiának 
nagyobb s népiesebb része szláv szavakból á l l ; elismeri ezt VOLF 
is, mondván : «Egyházi kifejezéseink legnagyobb része ugyan vilá
gosan szlávból került (Kiktől tanult 586., 86. l.)», de a mit e sorok 
után ír, vizsgálatlanúl odavetett megjegyzés. Erről a szláv részről 
ÁSBÓTH OszKÁRnak az a nézete a mi legrégibb szláv szavainkról 
hogy CYRILL és METHOD nyelvéhez hasonló bolgár nyelvjárásból 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXII. »* 
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való. A lényegre nézve YOLF és ÁSBÓTH közt itt nincs nagy kü-
lömbség. VOLF azt tartotta, hogy a magyar nyelv szláv keresztény 
kifejezései a Magyarországon beszélt CYRILL és METHOD-féle ószlo-
vén (szerintem: óbolgár) nyelvből valók. Ez volt tudvalevőleg 
MiKLOSicHnak is az álláspontja. ÁSBÓTH felfogása lényegében 
ugyanaz, csakhogy szerinte az átvétel a Duna-Tisza közén s Tiszán
túl történt a CYRILL és METHOD-féle nyelvhez hasonló bolgár nyelv
járásból. Lényegében, mint említettem, e két nézet közt nincs nagy 
külömbség. Mindkét esetben a magyar nyelv keresztény terminoló
giájának szláv része a görögkeleti egyház szláv terminológiájából 
való. A CYRILL és METHOD-fele nyelvemlékek a görögkeleti egyház 
emlékei, a bolgárok pedig, jóllehet 870 táján a római szentszék 
kísérletet tett arra, hogy magához édesítse őket (v. ö. JAGIC, Zur-
kuts. I. 25), mindég görögkeletiek voltak. Az a csekély számú bol
gárság, a mely a XIV. század óta római katholikus, keresztény 
terminológiájában is más, mint a CYRILL és METHOD-féle nyelv 
alapján álló bolgárság (v. ö. pl. a hazai róm. kath. bolgárság nyel
vét, a hol kHz = kereszt). A ki tehát a magyar nyelv keresztény 
terminológiájának szláv részét a CYRILL és METHOD-féle nyelvből 
vagy ehhez hasonlóból származtatja, annak okvetlen azt kell valla
nia, hogy a magyarság előbb görög-keleti vallású volt. Ez a nézet 
pedig általánosságban helytelen. Alább látni fogjuk, hogy a magyar 
nyelv azon keresztény kifejezései, a melyeknek ismerete magában 
hordja a nép kereszténységét is, szláv részében csakis a róm. katholikus 
szlávság keresztény terminológiájával egyezik, ellenben a görög-keleti 
egyház kifejezéseitől merőben külömbözik. Mindaz a kifejezés, a 
mi a hitélet bensőségével függ össze, róm. katholikus szlávságtól 
való (v. ö. pokol, parázna, malaszt, pilis, eretnek, alamizsna, apát, 
apácza, húsvét, pünkösd, kehely stb.). A róm. kath. szlávság közül 
is azonban a magy. szláv eredetű keresztény terminológia csakis a 
szlovén-horváttal egyezik, míg pl. a cseh-lengyeltől merőben 
külömbözik. A keresztény hitélet bensőségéhez tartozó kifeje
zések közt egyetlen egy sincs, a mely a görög-keleti egyház 
kifejezései közül való; s ha mégis találkoznak olyan szavak, mint 
oltár, akkor nem szabad felednünk, hogy ez olyan kifejezés, a mely 
mind a róm. katholikus, mind pedig a görög szertartású szlávság 
tulajdona, s így a kérdés eldöntésénél nem vehető számba. Azon 
kifejezések közt, a melyek nem a hitélettel függnek össze, hanem 
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általános keresztény jelvények, mint pl. a kereszt, tényleg a görög 
szertartású egyház kifejezéseiből való. A mint azonban a magy. 
mecset, dervis, hodsa stb. finn risti (kereszt) szavakból nem követ
kezik, hogy valaha mohamedánok lettünk volna s a finnek görög 
keletiek (v. ö. VOLF, Első ker. tér. 21. 1.), épp úgy az egy kereszt 
szóból nem következik kereszténységünk, főleg ha annak min
den egyéb kifejezés ellentmond. De e tanítás szépen igazolja törté
nelmi érintkezésünket; mi a keresztény bolgárokkal érintkez
tünk honfoglalásunk előtt; a Vita Methodii-ban szó van arról, 
hogy szent METHODot egy aldunai magyar ur (v. ö. Vita Meth. 
cap. XVI.) rendkívül nyájasan fogadta s távozásakor kérte, hogy 
emlékezzék róla imáiban. Csoda-e tehát, hogy ilyen a hitélettel 
össze nem függő szó görög szertartású egyház kebeléből való. 
A magyar keresztény terminológiája szláv részében is tehát rétegek 
vannak, a hitélettel össze nem függő külsőségek, amilyen a kereszt 
tényleg bolgár eredetű, a keresztény hitélettel összefüggő, a keresz
tény magyarság népi kifejezései azonban római katholikus dél-szláv 
terminológikus kifejezések. A részletes bizonyítás során, a mellé
kelt rajzokon látni fogjuk, hogy csakis az itt kifejtett nézet áll 
positiv vizsgálati alapon, minden egyéb állítás elméleti s híjával 
van a históriai ismeret alaposságának. 

K ö z k e l e t ű m a g y a r s z a v a k , a m e l y e k n e m l e h e t n e k 
b o l g á r e r e d e t ű e k . 

Ebben a fejezetben néhány közkeletű s régi szavunkat aka
rom bemutatni, a melyek egyszerűen azért nem lehetnek bolgárok, 
mert a bolgár nyelvben soha sem voltak meg. Hogy a bolgárból 
ilyen rendszeresen kivesztek volna a IX. század óta, arra gondolni 
sem lehet, mert hisz egy-egy szó ugyan eltűnik a nyelvből, de a 
szavak ilyen tömege s éppen azok tűnjenek el, a melyek a magyar
ban meg vannak, az teljes lehetetlenség. 

Ablak. 

A magy. szó régiségét bizonyítja, hogy megvan az Ehr. k.-ben 
(NySz.) és a MargL.-ban (vasablak). Az ablakra, megfelelő szó az 

21* 
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óbolgár nyelvemlékekben nem kerül elő. Sem az evangéliumi, sem' 
pedig a többi óbolgár textusban nincsen szó ablakról. A különféle 
szerkesztésű egyházi szláv szövegekben azonban előkerül az ablak 
egyházi szláv neve is. 

1. Apóst. csel. XX. 9: Jord. k.: yl vala azért egy yffyw az: 
felsó ablakb&n; Kár.: az ablakban = Vulg.: Sedens autem quidam 
adolescens . . . in fenestra | gör.: xatH^svoc; ős tts vsavía? . . . 
EJTI tíjs d-opídoq = szerb szerk. Apóst. Sis.; ck^í JKÉ i€Ttpk k>NOiiia 
. . . npH WKkHkii,M ; HVAL kézirata: ©KaNkiiy, orosz szerkesz
tésű apostolusokban: iipn ©K©IIIIH, esetleg: KT*. OKH'k vagy: ©if 
^Kkpuk (v. ö. AMFILOCHIJ, I I : 1 :505.). A bolgár szerkesztésű Ochri-
dai ap.-ban a hely meg van, de éppen a «fenestra, $opíq» fordítat-
lan maradt s hiányzik. 

2. II. Kor. XI. 33 . : Kár.: Egy ablakon át kosárban bocsát
tattam le a kőfalon = Vulg.: per fenestram in sporta demissus 
sum per murum | gör.: Slát •ö-ppíSo? iv aapfávT] ŝ aXáô -Yjv Stá TOÖ 
tsíyouq = szerb szerk. Após. Sis.: u>KkHkii,ÉA\k Kk KOIIIKIIIII^M n© 
CT'KH'k CK'kuicHk Gki\*k; HVAL kézirata : © K a H k II, Í M k ; az orosz 
szerkesztésű emlékekben WK©mi,kMk-et találunk (AMPILOCHIJ, I : 
1:713.). 

j |Ez adatokból az derül ki, hogy a CYRILL és METHOD-féle óbol
gár nyelv alapján fejlődött szerb-bolgár-orosz egyházi nyelvben 
az ablak-nak ©KkNkii,É — ok^nbce, esetleg ©KN© = okno a neve. 
Az újabb bibliafordításokban az okiMbce és okno így oszlik meg: 

a) 0KkHkii,f: Osztrogi biblia: pri okonci (Ap. XX. 9.), horvát 
glagolita emlékek: okancemb (BÉRC. : Ulomci, II. Kor. XI. 33, SURM.,. 
Hrv. spom. 5 5 : oknice), mai kisorosz: vikoncem (II. Kor. XI. 33.) j 
P) okno: cseh (Kral., Váci.), lengyel, tót (PALKOVIŐ), népnyelvi orosz, 
szerb (STOJKOVIC), osztrák szlovén, krajnai szlovén (DALMATIN), kis
orosz népi (Ap. XX. 9.), hazai szlovén (KÜZMICS : Ap. XX. 9.). 

Ez adatokból a nyelvemlékek alapján CYRILL és METHOD nyel
vére nézve csak az következhetik, hogy benne az ablak-nak © K H © 
vagy © K 1* H k î  t volt a neve (MIKL., Lex. pal.). 

Az ablak-nak a bibliafordításokban még két neve kerül elő : 
a) prozor, prozorec: szerb-horvát (VUK-DANICIC), bolgár (népi 

és a EYLEC-féle); (J) ponistra (a horvát népnyelvre fordított TRÜBER-
féle fordítás, Ap. XX. 9.), funjestra, ponistra (dalmát-horvát nyelvű, 
latin betűs KANIN és BERNÁT-féle fordításokban, II. Kor. XI. 33 . ; 
Genes. VI. 16., VILI. 6., Ének. II. 9.). 

Figyelmen kívül hagyom egyelőre a mai élőszláv nyelveket,. 
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Kiemelem azonban azt a tényt, hogy nincs az óbolgár nyelv alapján 
fejlődött orosz-bolgár-szerb-horvát nyelvemlék, a hol az ablak-nak 
oblok'b volna a neve. MIKLOSICH Lex. pal.-ban sincs meg a szó, 
vitatni tehát e szó meglételét az óbolgár nyelvben tisztán elméle
teken alapuló játék, a melynek semmi pozitív alapja nincs. 

Van azonban két bibliafordításunk, a hol a magyar szentírás
beli ablak-nak tényleg oblok a megfelelő szláv egyértékese. Az egyik 
a hazai szlovén fordítás. KÜZMICS Nuovi zakon-jában ezt olvassuk 
(II. Kor. XI. 33.): szkousz obioka vu kosari szám püszcsen dőli po 
zídi == Kár.: «egy ablakon át kosárban bocsáttattam le a kőfalon.» 
A másik a XVI. századi latin-betűs protestáns szellemű isztriai 
horvát fordítás (ed. JAGIC), a hol a következő adatokat olvassuk: 

1. Dániel VI. 10: Bécsi-k.: az ablakoc meg nituan = isztriai 
horv. népnyelvi fordítás: otvoreni obioki. 

2. Jochel II. 9 : Bécsi-k.: ablakokon bemennec monnal or = 
isztr. horv.: (oni hote . . .) kako tat obiokom vnutar listi. 

3. Sofon. II. 14 : Bécsi-k.: Eneklőnoc zaua az ablakon = 
isztr. horv.: hote na oblokih péti. 

4. Jerem. IX. 21 : Kár.: az mi ablakunkra, = isztr. horv.: 
obiokom. 

5. Ezókiel XL. 16: Kár. szoros ablakai valánac az kamorák-
nac = isztr. horv.: bihu vsi oblociéu u komorah. 

6. Ezsai. LX. 8 : Kár. : mint galambok ablakok-hoz = isztr. 
horv.: kako golubic k svoim obiokom. 

Ez idézetekkel eljutottunk olyan nyelvekhez, a hol az ablak-ot 
tényleg oblok-nak hívják; ilyen két nyelv az isztriai horvát és a 
magyarországi szlovén. Ezek után két dolgot kell tisztáznunk; 
kutatnunk kell, milyen a szláv oblok földrajzi elterjedése ma és a 
múltban, s másodszor, mikép nevezik ma és nevezték a múltban 
a különféle szláv népek az ablak-ot 

a) Oblok : horv.: ca-nyelvterület: oblok, — oka (VERANTIUS, 
MICALIA, STÜLLI, VOLTIGGI), a saját megfigyelésem az, hogy az egész 
Vinodolon le Záráig, Baguzáig punestra a népies kifejezés, BÁD 
LXV. 158,160, 163, 165, CXXIV. 113, 122; Ár te rü le t : oblok 
(BJELLOST., JAMBR., HABD.) [ hazai szlovén: óblok, — óka (PLETERS-
NIK, KAD 43.) | keleti és középtót: oblok (BANK, ZÁTÜRECKY : Slov. 
pfisloví, szótár) | kisor.: óblok (ZELEHOWSKI ; a magy. kisor. óblacok 
[LAM. Sborn. 2301 a-ja miatt magyar eredetű). 

A többi szláv nyelvben az ablak-m a következő kifejezések 
járatosak: (3) okno : lengy., cseh, nyűg. tót és morva-cseh (BARTOS, 
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Diai. mór.), or., szerb, osztr. szlov., bolgár (oknó: Sbornik XIII. 
258.). El lehet mondani, hogy nincsen szláv nyelv, a hol az okno t 
ablak elő ne kerülne, s ez az ablak közszláv neve (y. ö. SCHRADER : 
Beallex., fenster) j 7) Egyéb kifejezések: szerb prozor, horv. po-
nistra, szlavón, hórv. pehgyer (BJELLOST., RELKOVIOH Gram.), dél-
oroszorsz. kisor. obolonka (PISKUNOV 77), éjszaki tót: oblonka. 

Ha mi már most az oblok geográfiai elterjedését nézzük (lásd 
a térképet), akkor sem lehet a szó más, mint horv., szlovén vagy 
pedig tót eredetű. Bolgár eredetű semmi esetre sem lehet, mert az 
ablak-ot csak néhány szláv nép nevezte az obH «rötundus» szó 
oblokb származékával (v. ö. MIKL., EtymWb.). Mivel tehát ma és a 
múltban a szláv oblok a szerb-bolgár-oroszban sohasem volt meg, 
következik, hogy a magy. ablak csakis olyan nyelvből való, a hol a. 
szó ma is, a múltban is járatos volt. 

Asztal. 

Közkeletű szó az asztal is, s a szláv stoH-hől való eredetében 
kételkedni nem lehet. Már a tájékoztató megjegyzések során meg
emlékeztem e szóról (NyK. XXXII. 54.), az alábbi sorokban pedig 
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azt igyekszem kifejteni, hogy ez a szó se lehet sem ó-, sem közép-, 
sem pedig újbolgár eredetű a mi nyelvünkben egyszerűen azért, 
mert a bolgár nyelv történetének egyetlen egy szakaszában 
sem fordul elő a stoliy «tisch» szó; a mai bolgárság sem hívja az 
«asztal »-t stol-nab, hanem egészen más szóval él e fogalomra. 

Az óbolg. evangélium-, zsoltár- és egyéb fordításokban gyak
ran van szó «mensa»-ról. A helyek ezek: 

1. Máté XV. 27 : Münch.-k.: kic esnek 6 vrocnae aztalokrol 
= Vulg.: quae cadunt de mensa dominorum suorum | gör.: . . . 
TIOV 7U7CÓVT(ÖV áítö r/j<; Tpa7réCa<; TWV xopíwv áoTöv = Mar.: IIA^A-
KRIilTHJf'k C'K TpdllÉ3'Kl TOCIlOAíH CKOHy'k, Sav. k n . í Ck TpAllf3'kl, 
Zogr.: oT'k TpÉiif3TM. — Assem.-ban nincs meg a hely. 

2. Máté XXI. 12: Münch.-k.: A' pénz valtocnac . . . azta-
locat = Vulg. : mensas numulariorum | gör.: zaz tpaizé^ac, TWV 
xoXXo t̂at-öv = Mar.: A'^CK'KI TpTkíKkNHK'k, Zogr. (későbbi, közép-
bolg. részben): vvKCK'K| TP'KÍK'KHHK'K. Assem.- és Sav. kn.-ban nincs 
meg a hely. 

3. Márk VII. 28 : Münch.-k.: eznec a'derebecbol germekec-
nec aztaloc alat = Vulg.: comedunt sub mensa de micis filiorum | 
gör.: üTCOxáxw TTJ? xpa7réCvj<; sasiéi aizb TWV tyiyíiav TWV TCOUSÍÍÚV = 
Mar.: noyvk Tpanc30iifi Í ^ A T K ^'r'K Kpotfimu/k .vfeTícivk, Zogr.: 
IIOA'K Tpiiií30Wi. Assem.-ban és Sav. kn.-ban hiányzik a hely. 

4. Márk XI. 15: Münch.-k.: a' pénz valtocnac aztalocat == 
Vulg.: mensas argentariorum j gör.: xaq, Tpa7ié£a<; xwv xoXXopiaxwv 
— M a r . : A'kCK'kl Tp'kHTkNHK'k, Z o g r . : A'KCK'KI Tprk>KkNHK'k. — 
Assem.-ban és Sav. kn.-ban hiányzik. 

5. Luk. XVI. 21 : Münch.-k.: a' kazdagnac aétalarol = 
Vulg.: de mensa divitis* | gör.: árcö ríj? iptméCriQ zob ízkouaíoo — 
Assem.: -SJB trapez'bi bogataago, Mar.: OT'k T0dnf3rki, Zogr.: OT'k 
Tpíní3'ki. Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

6. Luk. XIX. 23 : Münch.-k.: az aztalra =s= Vulg.: ad men-
sam | a gör. szövegben ijrt TpowréCav áll, a szláv fordításokban pé-
neéhnikom'b (Assem., Mar., Zogr.) E helyen a legtöbb szláv fordí
tásban «pénzváltóról, uzsorás»-ról van szó, s így feltehető, hogy a 
fordítás alapjául szolgáló görög eredetiben is -MXXO^IGZOQ, xspfia-
ttaiYjc = numularius állhatott. 

7. Luk. XXII. 2 1 : Münch.-k.: az aztalon = Vulg.: in mensa \ 
gör.: STTI nj? tparcéCTjc; == Mar.: HA Tpantsiv, Zogr.: NA Tpeno'k. 
Assem.-ban és Sav. kn.-ban nincs meg e hely. 

8. Luk. XXII. 30: A Münch.-k.-ben a lat. super mensam-nak 
megfelelő fordítás nem található, a Jord.-k.-ben azonban ez áll : 
ygyatok en aztalomon en orzagomba = Vulg*: bibatis super men-
sam meam in regno | gör.: TÚVYJTS STCÍ vf\c, TpaTréCirjc; JIOD = Mar.: 
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iinfiÉ IKV ipaiií/rk ÍV\CÍH, Zogr.: NA Tpanf3'fc /HÓÉI. == Assem.-ban 
és Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

9. Ján. II. 15 : Münch.-k.: a' penzualtocnac . . . aztalocat— 
Vulg.: nummaliorum . . . mensas | gör.: TIOV %oXXo(3iaTd>v . . . tác 
zpáKs&q = Assem.: prodaj§,stiimT» . . . ckbskbi, Mar., Zogr.: A'kc_ 

K'hi. Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 
10. Zsolt. XXII. 5 : Döbr.-k.: aztalt zerzettel en élőmbe == 

lat. parasti in conspectu meo mensam | gör.: ^Toí[iaaa<; svwjrtóv [iou 
xpáusCav = Psalt. sin.: ©yroTOKdrtk ÉCI npiiA^ MNIÍIÍK TpaiiÉ3,v,. 

11. Zsolt. LXXVIII. 2 3 : Apor-k.: Ő aztalok = lat,: mensa 
eorum | gör.: TJ xpájtsCa autwv = Psalt. sin.: TpiflfSA. 

12. Zsolt. LXXVII. 19: Apor-k : aztalt=lat.: mensam j gör.: 
TpdwrsCocv = Psalt. sin.: TpkfiÉ3«K. 

13. Zsolt. LXXVII. 20 : Apor-k.: aztalt = lat. mensam \ gör. 
TpárcsCav = Psalt. sin.: Tpmí.-í*?.. 

14. Zsolt. CXXVII. 3 : Apor-k.: te aztalodnak kőrnőllö = 
lat.: in circuitu mensae tuae j gör.: xóxXíp zi\c, .TpowréC/jS aov = 
Psalt. sin.: OKp'kCTk TpÉfií3'M TKOÉIA. 

Ez idézetekből az derűi ki, hogy a magy. asztal — 1. tisch, 
mensa, óbolg. trapéza, trepeza, trhpeza; 2. pénzváltó-asztal, rechen-
bank, abacus, óbolg. d'bska (régibb dhska. Ezt az állítást megerősítik 
azok az óbolgár nyelvemlékek is, a melyekből párhuzamos magyar 
szövegeink nincsenek. Az előfordulások ezek : 

1. Glag. Cloz^: trapéza, trapéza (a helyeket lásd a VONDBÍK 
kiadásához mellékelt szótárban), 2. Euch. sin.: trapéza: 19, 31 
(2-szer), 41, 84, 123, 144, 184.1., 3. Cod. Supr.: trepeza: 28, 91, 
92, 136, 153, 195, 213, 265, 294, 302, 307, 312, 314, 315, 376, 
377, 429.1. 

A legrégibb szerkesztésű óbolg. nyelvemlékekben stoli> nem 
kerül elő, a fiatalabbak közül is csakis a Cod. Supr.-ben van stol"b-
ról szó, de ez ,thronus' jelentésű (v. ö. 139, 173. 1.) s a régibb 
préstoli> ,thronus'-t helyettesíti (Sitzungsber. CXXIL 46.). Ilyen 
jelentésű stolT> van a szerb és orosz szerkesztésű nyelvemlékekben 
(v. ö. Nyk. XXXII. 55.) és az ószlovén Freising. töredékekben (v. ö. 
VONDEÁK, Frisin. pam. 49, 76. 1.). 

A magy. nyelv a maga asztal szavát csak olyan nyelvből 
vehette, a hol a stoH jelentése:'"«tisch, mensa; rechen-bank, aba
cus » volt. A CYEILL és METHOD-féle óbolgárban a sío/t-nak ez a 
jelentése nem volt meg, mert különben nem fordítják a gör. tpdc-
íreCa-t egyszer trapeza-nak (== mensa), másszor dT>ska-nak ( = aba-

í 
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•cus). Az újabb szerkesztésekben előforduló stoH «thronus» jelen
tésű, ez a jelentése azonban a magyar asztal-nak sohasem volt 
meg. Nem marad más hátra, mint kutatni a múltban és jelenben, 
hol jelentett s jelent a szláv stoli* annyit, mint a m. asztal. 

Ha mi a fenti 14 pontban elősorolt jasztal'-előfordulásokat 
a különféle szláv nyelvi újtestámentom- és zsoltár-fordításokban 
végig kísérjük, a következőket fogjuk találni: 

a) Az orosz szerkesztésű nyelvemlékekben a magy. asztal = 
- 1. tiscb, mensa = trapéza (Ostr., Ostrog., Erzsébet-biblia); 2. pénz

váltó-asztal : dT>ska: Ján. II. 15. (Ostr., Osztrog., Erzsébet-bibi.: 
-dsky), trapéza : Máté XXI. 12, Márk XI. 15 (Ostrog., Erzsébet-bibi., 
Ostromirban hiányzik). A különféle szerkesztésű apostolusokban 
szintén trapéza az asztal neve. Van azonban egy 1525-diki apos-
tolus, a hol az asztal-nak kivétel nélkül stoli> a neve (v. ö. Ap. csel. 
VI. 2, XVI. 34, Eóm. XI. 90, I. Kor. X. 21, Zsid. IX. 2, a helyeket 
lásd AMFILOCHIJ, I. 1, 160, 425, II. 1, 204, 442, II. 2, 638, III. 2, 
146.). Ez előfordulás bizonyítja, hogy az oroszban csak egyházi 
kifejezés a trapéza, népnyelvi azonban a stoli>. S erre bizonyíték 
az orosz földön másolt Cod. Supr. is, ha ugyan a 92. lapon előfor
duló stofo adat ,asztal'-nak, és nem ,szék'-nek fordítandó (MIKL. 
Lex. pal.-ban ez adat hiányzik, VosTOKOv-nál «mensá»-val fordítja 
helytelenül, mert szerinte stoli> = mensa = préstoli,). Az orosz 
egyházi nyelv-ben trapéza == mensa, stol-b = thronus, sedes (v. ö. 
€od. Supr., Vita Meth. cap. VIII, XII, XIII.). A nép nyelvében 
azonban síoZt a m. ,asztal*; ezt bizonyítja az orosz népnyelvi új
testámentom fordítás, a hol 13 eset közül 9-szer stoli, s± magy. 
•asztal, s csak 4-szer trapéza; a népnyelvi kisorosz fordításban 
pedig 13 eset közül csak egyszer fordul elő trapéza, (Róm. XI. 9.), 
különben mindég stil (gen. stóla). 

b) A szerb szerkesztésű nyelvemlékekben a m. asztal = 
1. tisch = trapéza (DANICIC, Rjec., Horn. Mih., Mir., Nik., Grc. és 
Sis. ap.), 2. pénzváltó-asztal = dhska (Mir., daska Nik.: Máté 
XXI. 12, Márk XI. 15, Ján. II. 15.); trpeza (STOJK., VÜK: Máté: 
XXI. 12, Márk XI. 15.). A szerb nyelvemlékekben itt is stoH — 
thronus (v. ö. DANCIC, Rjec.). — Az újabb szerb fordításokban 
azonban előkerül a ,SŰOÍÍ> a magy. asztal-nak megfelelően mindkét 
jelentésben, v. ö. tisch = stol (DANICIC, zsoltár CXXVII. 3.), pénz
váltó-asztal == stol (Ján. II. 15: VÜK, STOJKOVIC). EZ előfordulás 
bizonyíték arra, hogy a trapéza, trpeza mellett a szerbben meg van 
a stol is ,asztal' jelentésben. 

c) A horvát nyelvemlékek közt három alosztályt kell meg-
külömböztetnünk: a.) A róm. kath. glagolita irású bibliafordítá
sokban a m. asztal = 1. tisch — trpeza, 2. pénzváltó-asztal = 



330 MELICH JÁNOS. 

daska (v. ö. BERCIC, Ulomci, Máté XXL 12, Ján. II. 15). A nép
nyelvén írt s északi horvát ca-nyelvű, glagolita irású Benczés-regu-
lákban (XVI. száz.) azonban a mensa kivétel nélkül stolh fv. ö. 
Keg. sv. Ben. Starine VII. 100, 105 (3-szor), 122]; S) A latin-betűs 
horvát (dalmácziai) népi biblia-fordítások közül a Zárai és a Ber-
nardin-féle lectionariumok kivétel nélkül stol-n&k fordítják az 
asztal-t mindkét jelentésben, míg a BANiN-féle lectionariumban 
trpeza = tisch (Máté XV. 27, Luk. XXII. 21, 30.), stol = pénz
váltó-asztal (Máté XXI. 12, Ján. II. 15.); — f) A protestáns, északi 
co-nyelven írt emlékek közül TRUBER 11 eset közül 8-szor ír stol-t 
s csak 3-szor trpeza-t (mindkét jelentésben); az isztriai horvát 
népnyelvi fordításban meg (XVI. száz.) 3-szor van trpeza (Ezs. 
XX. 5, Ezek. XXIII. 41, XL1II. 16) és 9-szer stol (Ezs. XXVIII. 8, 
LXV..11, Ezek. XXXIX. 20, XL. 39, 40, 41, 42, 43, XLI. 22, Dan. 
XI. 27, Malach. I. 7, 12.). 

Ebből az a tanulság, hogy a mint ma, úgy a múltban in, a 
horvát nyelvterületen vagy trpeza, vagy stol volt az asztal neve a 
népnél. A geográfiai elterjedésre majd később térek rá. 

cl) A szlovén biblia-fordítások közül a krajnai nyelven írt 
ÜALMATiN-féle (XVI. száz.) kizárólag misa, myso,-k ír a m. asztal-nak 
mindkét jelentésében. Miza-t találunk a mai osztrák szlovén for
dításban. Abban a gondos ,register'-ben, melyet DALMATIN fordítása 
végéhez csatolt, azt olvassuk, hogy a mi Krajnában misa, az a 
bezjákoknál, a Dráva és a Száva közti kajkavac szlovéneknél stóll; 
MEGISER szerint is, a mi Stájerországban misa (disch alatt), az a 
horvátban stol. Stiriában és Krajnában a stol-nak ,8zék' a jelentése 
(v. ö. Sitzungsb. CXIII. 389, STREKELJ, MEGISER). A hazai szlovén
ben azonban az asztal-nak a magyar szó mindkét jelentésében 
kizárólag sztö ( < + stol) a megfelelője, ezt tanúsítja KÜZMICS : 
Nouvi zákon-ja és TERPLÁN S. zsoltár-fordítása. 

e) A cseh és lengyel emlékekben a magy. asztal-nak állandóan 
stűl, stol (v. ö. Váci., Kral., lengy., Sárosp. biblia: stool) a meg
felelője, ugyan így van ez a PALKOvic-féle tót fordításban, csakhogy 
itt a pénzváltó-asztal egyszer stol (Máté XXI. 12.), kétszer pedig 
stolík (Márk XI. 15, Ján. II. 15.). 

A mai szláv nyelvekben az asztal-n&k következő nevei vannak : 

a) stolT>: orosz, kisorosz (stil), lengy., (stol), cseh stúl, t. stol, 
magyarorsz. szlovén (sztö < sztol-ból, e jelentésben csakis magyar
országi szlovén, v. ö. PLETERSNIK), AYí;'-szlovén (ma horv.): stol (v. ö. 
HABD., BJELOSTIJ., JAMBR. stol.: werkbank HEFELE, Opan c. 77.),. 
északi horv. ca: stol (v. ö. VOLT., VER., NEMAN. : stol, stóla I. 375: 
e mellett előkerül itt a trpeza is), szerb: sto. 
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P) mim (lat. mensa-ból) az egész szlovénségben (v. ö. PLE-
TERSNIK, MEGISER, DOBROV. Slav., Hanka-féle 119), itt a stoll 
(MEGISER: banck), stöw (Sitzungsb. CXIII. 389, PLETERSNIK) ((szé
ket » jelent. 

-() trpeza : déli horv. dalmát-nyelvben (v. ö. MICALIA, BJELOST , 
STULLI, Eaguzában trpeza EAD LXV. 168, Trpan-ban Eaguza mel
lett : EAD GIII. 80.). 

3) astal: szerbben magyar eredetű, VUK és MIKL. (Slav. Elem.); 
ugyanígy a szerbiai bolgár nyelvű Pirot-ban Sbornik VII. 230: 
acTáji. Ez astal megvan a szerbiai oláhban is (v. ö. WEIGAND, Die 
rum. Dialekte der ki. Wal., Serbiens und Bulgariens 82. lp.). 

Az eddig tárgyalt nyelvek közt nem volt szó a bolgárról. Azt 
ugyan értettük, hogy Maczedóniában CYRILL és METHOD görög 
szóval nevezték az asztal-t epp úgy, mint latin, illetve északi 
olaszszal a szlovénség egy része (misa). Nekünk azonban azt kell 
kimutatnunk, hogy sem ma, sem a múltban semmiféle bolgár 
nyelvjárásban az asztal-t nem hívták stol-nsik. 

A középbplg. szerkesztésű evangélium — (Dobromir, Trn., 
Sreck., Poliv.) és apostolus-fordításokban (v. ö. Ochridai, Ap. csel. 
XVI. 34.) csakis trapéza fordul elő. Ugyanezt találjuk egyéb emlé
kekben is (v. ö. JAGIC, Zlatoust, 55). LAVROV szótárában sincs 
egyetlenegy stolb ,tisch' középbolgár nyelvű adat. Az újabb biblia
fordítások azonban tanulságos vallomást tesznek; meg tanuljuk 
belőlük, hogy az asztal-nak trapéza, trapéza a neve, míg ellenben 
a stol állandóan széket jelent. íme az idézetek : 

1. Márk XI. 15: Münch.-k : aétalocat es zekéket = EYLEc-téle 
ford.: trapézyte i stolovete. Népi bolg.: trbpezy-téi stolove~té. (Obolg.-
ban sédaliste = szék). 

2. Máté XXI. 12: Münch.-k.: aétalocat es zekéket = EYLEC; 
trapézyte i stolovete. Népi bolg.: trhpezy-té i sédalisca-ta. 

Hogy itt a bolg. stol szék-et és nem asztal-t jelent, arra össze
vetendő, hogy a mai bolgárban is a stol — ,szék, sella* jelentésű 
(v. ö. DÜVERNOIS, CANKOFF). EYLEC-nél a stol ,gyertyatartó, cande-
labrum' jelentésű is (v. ö. Márk IV. 21, Luk. VIIL 16, XI. 33 : na 
stőlat'b == Münch.-k.: af gert'a tartora). A hazai bolgárban az asztal 
szintén tarpe'za (v. ö. UZUN, Manakii kathekizmus, 22. 1.). 

Ezek után kimondhatom azt, hogy a bolgár nyelvtörténetben 
(a Troj, prica adatait itt figyelmen kívül kell hagynunk, Star. III. 
160, 164, 174.) az asztal-nak trapéza, trbpeza a neve, a bolg. stol 
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meg ,szék, gyertyatartó' jelentésű. A népnyelvi közlések meg arról 
is értesítenek, hogy a bolg. stol a kocsi tengelyének a vánkosa (v. ö. 
DÜVEKNOIS és Sborn. VII. 229.). A hazánkon kívüli bolgár nép 
nyelvében az asztal-nak ma mása a neve, a mi török eredetű szó 
(DUVBRNOIS), ugyancsak masá az oláhban is az ,asztal', a hol pedig 
meg kellene lenni a stol = tisch-nek, ha a bolgárban meglett volna 
(v. ö. WEIGAND, Jahresb. VIII. 316.). 

Ha e hosszú fejtegetés után megrajzolom az asztal = szláv 
stol geográfiai térképét, az fog kiderülni, hogy az asztal lehet orosz, 
szerb-horv., hazai-szlovén-tót-cseh-lengyel eredetű, csak éppen 
bolgár nem, mert itt sohasem hívtak az asztal-t síoZ-nak, hanem 
trapeza-nak, masa-nsbk, míg a stol itt ,széket' jelentett. 

Végűi megjegyzem, hogy az asztalnok méltóságnév bolgár 
czímek közt nem fordul elő, ellenben megvan a XIV. században 
az oroszban, a XH-ben a csehben. De ennek a fejtegetése ezúttal 
nem tartozik ide. 

Derék. 
Mindenek előtt egy nézettel kell leszámolnunk, a mely a szó 

szlávságát érinti. MUNKÁCSI a tények teljes ismerete nélkül azt írja 
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(Árja és kauk. el. 210. 1.), hogy a cs. dfík, dfícny (és nem drícny), 
a t. driek, driecny (és nem drycny) magyar eredetű szavak, míg a 
magyar szó az újperzsa dür stb. szavaknak felelne meg, a melyek
nek jelentése: ,baumstamm, holz, balken' volna. E nézetnek rend
kívül sok elemi tévedésen alapuló hibája van; a szerző szerint a 
«szláv szó csekély elterjedtségei) ós «a magyar szó bő jelentésfejle
ménye »(?) támogatja a szláv szavak magyar eredetűségét. E «súlyos 
és nyomós» okok ellenében szinte restelve írom le a következő 
elemi tényeket: 1. A magy. szó legrégibb alakja kétségtelenül a 
drék, a mint az a Guary-k.: drecaba (v. ö. Nyszót.) adatából kitűnik, 
hogy ebből darék és derék egyként lehet, felesleges bizonyítani,* 
derék azonban a magyarban, a hol a faze/c, faza/c, í&zok, hajlék, 
hajlok, hajlak, marék: marok alakok vannak, igen is válhatott 
darafc, daroA>ká. Ez alakok megmagyarázásáért tehát nem szüksé
ges Perzsiáig elvándorolnunk, de még a tör. direk-hez (oszlop, 
átment a horv., szerb, bolg.-ba direk alakban, VÜK, DUVERNOIS, EAD 
LXV. 161, horv. nagyszótár) sem kell folyamodnunk; 2. A szláv 
szó azonban nemcsak a cseh-tótban van meg, hanem megvan, a 
mint azt fejtegetéseim során látni fogjuk, a kisoroszban, szlovénben 
és horvátban. A litván nyelv arra is megfelel, hogy az alapnyelvi 
szláv drékh nem lehet magyar eredetű. A litvánban ugyanis meg
van a szó, s drdikas az alakja (v. ö. NESSELMANN, LitWb.: draikas: 
langgestreckt, schlank von báumen, iszdrykelis: ein grosser, schlan-
ker mensch). Tudnunk kell, hogy a litv. ai (éj-nék szabályos meg
felelője a szlávságban az é; óbolg. séth (hurok, tőr) a litvánban 
pá-saitis (riemen), óbolg. snégT> (hó) = litv. sndigyti (havazni, 
sné'gas: hó, óporosz sndigis). A litván draikas tehát azt bizonyítja, 
hogy a cseh dfík, t. driek ősrokonságon alapuló szláv szó, s nem 
átvétel (v. ö. GEBAÜER, Hist. ml. I. 40.). Mellőzve egyéb okokat, 
e tények MuNKÁcsinak az adatok nem ismerésén alapuló egész 
okoskodását halomra döntik, s nem is taglalom tovább, hogy a 
magy. derék-be\i k nem lehet magyar képző stb., hanem áttérek 
arra a kérdésre, honnan, mely szláv nyelvből való e derék szavunk. 

Az evangélisták szövegében háromszor van szó derék-iól: 

1. Máté III. 4 : Kár.: az ő derekának öve bőrből (volt), 
Münch.-k.: valuala kodmen ruhát bforcoka kőrnöl, Jord.-k.: vala 
kódmenes zoroytoya hw eha kórwl = Vulg.: habebat zonam pelli-
ceam circum lumbos suos j gör.: sfys . . . CÍÖVYJV Ssp̂ attvYjV rcspi 
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djv óacpöv áoroö = Assem.: ímease poési> usniéni. o créslékb 
svo'iht, Sav. kn.: o Yp"kc<rky'k iro, Zogr.-ban és Mar.-ban hiányzik 
a hely. 

2. Márk: I. 6 : Kár.: Vala öltözve bőrből való övvel dereka 
körül, Münch.-k.: kődmeií ruha vala 6 forcoka körnői, Jord.-k.: 
kódmen nemew ówe hw eehanak kérwle — Vulg.: erat zóna pelli-
cea eirca lumbos suos | gör.: -qv . . . SV§SŐO|ASVO<; CWVYJV 6sp[i,aav7]v 
izepi r-íjv óacpov áoxoD = Assem.: poési, usméni, imi>i o crésléh'b 
svoihí,, Mar., Zogr., és Sav. kn.: o Ypiícrkjf'kÉr<?* 

3. Luk. XII. 35: Kár.: Legyen a ti derekatok felövezve, 
Münch -k.: Legenec tűfarcoktoc megzoreituan, Jord.-k: Legyenek 
az thy ehotok fel ewedzwen = Vulg.: Sint lumbi vestri prsecincti j 
gör.: socúaav ófuov oá óacpóss rcepL8C<*>G{Jiévat = Assem.: bad§, crésla 
vasa prépoésana, Mar., Zogr., Sav. kn.: YpiiCM RAIUA. 

E történeti világításban már most azt láttuk, hogy a mi 
KÁROLYinál derék (v. ö. még Efez. VI. 14,1. Pét. I. 13; Jób XXXVIII. 
3, XL. % 11, Prov. XXXI. 17, Ezsai. XI. 5, XX. 2, XXL 3, Dán. 
X. 5, Naum II. 1.), az a Müncheni (ós Bécsi, Dan. II. 32, X. 5, 
Naum II. 1.) kódexben forcsok, farcsok, a Jord.-k.-ben meg éh 
(v. ö. még ugyanitt Ap. csel. II, 30, Zsid. VII. 10, I. Pét. I. 13.). 
Ilyenkor a latinban lumbi, a gör.-ben hayd^: óscpósc, az óbolgár 
emlékekben meg crésla (plur. tantum) áll. A Jord.-k. azonban is
meri a derék szót is, III. Móz. I. 17-ben ez áll: «az derekath égbe 
zoroyttya», a latin eredetiben csak a szöveghez írt magyarázatok 
közt találtam ezt: «videlicet a relinquo trunco separabit eas». 

Az óbolg. nyelvemlékekben tehát crésla (v. Ö. Euch. sin. 157, 
172, 180.1.) a KAROL Yi-féle derék megfelelője; a latin lumbi-m 
azonban az óbolg. nyelvemlékekben más kifejezés is előkerül. 

1. Zsolt. XXXVII. 8 : Kulcs.- és Keszth.-k.: agyekym (Döbr.-
k.: másolatbeli hibából: aiakim) = lat. lumbi mei = Psalt. sin.: 
AhA^K"'* MObft. (A görögben más fogalmazással; s ez is egyik bizo
nyíték, hogy a Psalt.-sin-ban vannak latinból fordított részek is.) 

A különféle egyházi szláv nyelvemlékekben a lat. lumbi-m a 
következő kifejezéseket találjuk: 

1. crésla (or.-ban : v. ö. AMFILOCHIJ, I. 1, 83, II. 2, 93, 611, 
614, SOBOL., Grig. IJepK. 56; középbolgár: Grig. Par. 8 : Ezsai. XI. 
5 ; szerb: Frag. Mih. Ephes. VI. 14, Ap. Sis.; horvát: BERCTC" : 
Ulomci és Dvie 34, az egészre v. ö. MIKL. Lex. pal.); 2. bedra 
(v. ö. or.: AMFILOCHIJ, II. 2, 611, 614, cseh: Václav, Kral.; horvát: 
BANIN : IV. Kir. IV. 29.); 3. ledvje (horv. istriai fordítás); 4. böki 
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{horv.: Reg. sv. Ben. Star. YIL 73, RANININ, Zárai és BERNARDIN-
féle lectionarium); 5. steqna (v. ö. középbolg. Par. Grig. 11 .1 . : 
Dan. II. 32.). 

Semmiféle egyházi szláv nyelvemlékekben sem fordul elő a 
drék'b, MiKLOfcicH, SZREZNEVSZKIJ, VOSTOKOV, DANICIC ide vágó szótári 
müvei sem tudnak semmit egy óbolgár vagy egyházi szláv nyelv
emlékben drék'b-ről. Mivel a drék'b semmiféle szláv fordításban 
elő nem kerül, kénytelenek vagyunk mai elterjedését vizsgálni, 
s ebből megállapítani, milyen nyelvű átvétel a derék. A szláv 
drék'h-nek következő elterjedése van : 

1. Kisor.: dríenijj anstándig, ordentlich, brav; drik: gewis-
ser theil des hemdes (ZELECHOWSZKI), hazai kisor.: dricnij : derék, 
termetes, markos, jeles, drik: derék, törzs (CSOPEY). 

2. tót: driek : derék, driecny : derék, derekas (JANCSOVICS) ; 
BERNOLÁKNÁL : drék : derék, erősség, drécní : termetes, szálas, tes
tes, izmos (itt á == ie). 

3. cseh drik, dfícek: stamm, rumpf, schnürbrust, drícnost; 
stárke, dicke, wohlgestaltheit, dfícny: stámmig, wohlgestaltet, 
wacker, brav (RÁNK, JUNGMANN), morv. cs. drycny: hodny, hezky 
(BARTOS, Diai. mor, I : szótár, GEBAUER, Hist. ml. I. 40.). 

4. szlov. drek, dreka (gen.): die corpulenz, drécen: corpulent, 
robust, gedrungen (PLETERSNIK, GEBAUER, Hist. ml. I. 41.). 

5. horv. drecan, drican : testes, erős. jól megtermett (v. ö. 
horv. Akad. nagyszótára). A szó elterjedésére roppant fontos, hogy 
ma is, a múltban is csakis a horv. ca- és kaj-nyelvjárásban volt és 
van meg. A horv. Akadémia nagyszótára külön veszi a ca-horvát 
drik és a /caj-horvát (recte szlovén) drek alakokat; mindkét helyen 
a két kocsi oldal létráinak drik, drek a neve (v. ö. STULLI : drik : 
pars currus scalse instar), s ezt össze kell vetnünk a m. kocsi derék 
kifejezéssel (v. ö. egy kocsi derék-kai = horv. kaj: drék: kóla 
ponavama zastrta, da se psenica na nima nositi moze, Akd. nagy 
szótár). 

A kisor., cseh-tót, szlovén és horvát nyelven kívül nincsen 
szláv nyelv, a hol a drék'b előkerülne. Hasztalan keresnők a szót 
az orosz (nagy és fehéror.), bolgár, szerb, lengyel nyelvtörténeti 
múltjában vagy a mai nyelvjárásokban, nem találnók meg. Állí
tani azt, hogy a szó a IX. század óta veszett ki a bolgárságból, az 
oroszból, szerbből, helytelen volna, mert a szó mai geográfiai elter
jedése azt tanúsítja, hogy a mennyire pozitív alapra vizsgálódha
tunk, a szó csak a szlávság egy részében volt meg. Állítani tehát, 
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hogy a bolgárban volt a történelmi korban drékh alak, elméleti 
játék, a melynek semmi pozitív alapja nincs. A hangtani bizonyí
tékok azt fogják mutatni, hogy a derék csakis szlovén, esetleg tót 
eredetű lehet a magyarban. 

Dézsa. 
A m. dézsa nyelvtörténeti adataink szerint nem régibb aXVX 

századnál. CALEPINUS és MOLNÁE A. ,scaphium'-nak értelmezik. 
A régibb nyelvben a ,scaphium'-nak szapu volt a neve (v. ö. Schlágli 
Szj. 1020, Beszt. Szj. 486.). Legrégibb evangélium-fordításainkban 
azonban a szapu ,modius' jelentésben van meg (v. ö. Münch. k.: 
Máté V. 15, Márk IV. 21, Luk. XI. 33, Jord.-k.: Luk. XI. 33.), 
s ilyenkor az óbolg. emlékekben a m. szapu-nab spadi> a meg
felelője. 

Eendkívűl fontos a magy. dézsa eredetére a szó pontos jelen
tésének az ismerete; a m. dézsa: 1. általában scaphium, schaff,, 
scheffel: 2. mulctrum, vajköpülő faedény, túrós bödön (NySz., 
CzF., MTsz.). E jelentések közül a jScaphium'-ra megjegyzem, hogy 
hogy a magyarorsE. latinságban ,fejő, köpülő, fejő edény' (Beszter-
czei szójegyzék 1024, Schlágli sz.-jék 1444,1446)-nek is volt a neve. 
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Az óbolgár nyelvemlékekben, valamint az általam elolvasott 
egyházi emlékekben nincsen szó sem ,scaphium'-ról, sem pedig 
,mulctrume-ról. Sok folyadékmértéknek és folyadéktartónak a neve 
van meg az általam használt nyelvemlékekben, de dézsá-ről, sajtár
ról sehol sincsen szó. Segítségül kell tehát hívnunk a szótári 
müveket. Nincs azonban óbolgár vagy az óbolgár nyelv alapján 
fejlődött egyházi szláv nyelvemlék, aholamagy. dézsá-hoz hasonló 
szó előkerülne (v. ö. MIKL., Lex. pal., SREZNEVSKIJ, Materialy, 
DANICIC, Ejec., LAVROV, Obzor). Azok a nyelvek, a hol a szó ma is 
meg van, a következők : 

1. or. deéa, dééa : dagasztóedény, edény, dézsa (DALJ, MITRÁK), 
ó-or.: déza (UHLENBEGK, Got. EtymWb.: deigan alatt) | kisor. diáa : 
backtrog, diéka: fass, backtrog, ein gew. maass (ZELECHOWSKI). 

2. lengy. dzieéa, dziezka, dzieszka, dzieéeczka : der backtrog, 
die beute, backdöse, szorb: ieéa, ze£ka, d£e£a (LINDE, MIKL., 
EtymWb.). 

3. ó-eseh dieée, cseh dí£e: döse, backdöse, backtrog, diika : 
melkkübel, milchkübel, gelte, wassergelte, wasserbutte, wasser-
sechter (BANK, GEBAÜER, Hist. ml. I. 40) | t. déza: dézsa, sajtár, 
d'ézka : dézsácska (BERNOLÁK). A t. alakról meg kell jegyeznem, hogy 
igen kis területen lehet elterjedve. 

4. szlov. áé_£a: vajköpülő edény, kübel, bienenkorb, mulde, 
maltertruhe (PLETERSNIK), stajeri szlov. : desha: kübel, situla 
(MEGISER). 

5. horv. dUa: mulctrum, scaphium, vydro (VERANTIUS), disa, 
disha: mulctrum (BJELOST.) A szó csakis Veglia szigeten, Zagorje 
(Varazad-m.) és Prigorje (Zágráb-m.) területen járatos | díéica: juh-
fejő sajtár, járatos a cakavac Brazzá-n (Braca) és a horvátországi 
Fuzinén j diéva: mulctrum, vas ligneum, fejősajtár, bor és más 
folyadék tartására szolgáló edény, egy füles borhordó-edény, ló-
itatásra való rocska. Járatos Horvátországban s a horvátországi 
tengerparton (v. ö. a horv. akadémiai nagyszótárt). 

Ez összeállításból kitetszik, hogy csakis a bolgár és a szerb 
nyelvben nincs meg a szó (VÜK szótárában nincs meg a szó, BRAN-

-TSICS és DERRA-szótárban közölt deza, valamint az arad- és bihar
megyei ol. d'ezd magyar eredetű (Nyr. XVI, 442.); a szerbben, ha a 
szó eredeti volna díjega-iaak kellene lenni. A magy. dézsa jelenté
sót (scaphium, mulctrum) és hangalakját véve alapúi a mi szavunk 
csakis horv.-szlovén eredetű lehet. 

Hátra van még, hogy néhány szót szóljak a szláv szavak 
alapalakjáúl szolgáló ős-szláv *dézid-xó\. MIKLOSICH s utána a többi 
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kutató (v. ö. Nyk. VI. 302, LINDE, PLETERSNIK) a szót német átvé
telnek tartották. A külsőségek, a milyen pl. hogy a bödöny, csöbör, 
köböl végelemzésben germán szavak, támogatják e feltevést. A ném. 
nyelvjárásokban tényleg vannak ilyen alakok (v. ö. thür. daisn, 
felsői, butterteuse, sziléziai: tése ,schachtel£, osztr. tése, tőese ,holz-
gefáss für butter, salz, káse', KLÜGE, EtymWb.5, baj. déstn, destl 
.hölzernes gefáss zu wasser, milch, salz, meni, schmalz, káse' 
SCHMELLEE, BWb. I. 550); a német alakok megmagyaráznák a szláv 
é-t, a mely eredetibb diftongusból való, megmagyarázatlanul 
hagyják azonban a szó i-jét és az általános ,backtrog' jelentést. 
ZUBATY (Arch. XVI. 369, Got. EtymWb.: deigan alatt) e két körül
ményt véve alapúi a szláv dezia-t (indogerm. alapalak *dhoighia) 
a gót deigen ,knetenc, deigs ,teig', ó-ind déhati ,anstreichen* stb. 
alakokkal hozza össze, s e helyes magyarázat szerint a szláv szó 
ősi rokonságon alapuló szó. A német szavak szláv átvételek; a litv. 
deze (eine hölzerne büchse od. dose, butterbüchse, seifenbüchse 
zum rasiren, geldbüchse, hölzernes futteral, NESSELMANN, LitWb.) 
német, litv. deszka (backtrog) lengyel jövevény. A litv. deze alak 
i-ja miatt nem lehet ösrokonsági szó, mert indogerm. gh, szláv z 
mellett a litvánban csakis z állhatna. Ha az ősszláv deziá köz-
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szláv szó is lehetett valamikor, a nyelvemlékek korában azonban 
sem a bolgár (bolgárban backtrog = HomoBH), sem a szerb nyelv 
nem ismerte, az is lehet, hogy soha sem is ismerte. Meddő dolog 
iehát a magy. dézsát a, bolgárból származtatni. 

Dorong-. 

Az óbolgár evangéliumfordításokban ötször van szó dorong -
xól. A helyek ezek: 

1. Máté XXVI. 47 : Jord.-k.: dorongokkal, Heltai: dorongockal, 
Márkfi-féle Codex grseeus-hoz mellékelt fordításban: dorongokkal 
= Vulg.: cum . . . fustibus | gör.: {isxá . . . £óXo>v = Assem.: sb 
dr'hkolbmi, Mar.; rk ^P^KkAk/un, Zogr.: CK AP'^OA'/WH, Sav. kn.: 
•Ck TKpkAk/MH. 

2. Máté XXVI. 55: Jord.-k.: dorongokkal, Heltai: dorongockal, 
Márkfi: dorongokkal = Vulg.: cum fustibus | gör.: jietá £óXo>v = 
Assem.: 6% drbkolmi, Mar.: CK ApkKOAkMii, Zogr.: Ck AP^KOA'MH, 
S a v . k n . : CK ;KkpkA,kA\H. 

3. Márk XIV. 43 : Jord.-k.: dorongokkal, Heltai: dorongockal, 
Márkfi: dorongokkal = Vulg.: cum fustibus | gör. \lsxol £ÓXOOV = 
JSogr.: Ck APkK '̂AAH* Mar.: rk AP'kKOAkMH. — Assem.-ban és 
Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

4., 5. Márk XIV. 48, Luk. XXII. 52: Jord.-k.: dorongokkal, 
Heltai : dorongockal, Márkfi. dorongokkal = Vulg.: cum fustibus | 
gör . : \lszol £óX(ov = Zogr.: ck AP̂ KOAkMH, Mar.: ck AP kKOAkAui. — 
Assem.-ban és Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

A magyar bibliafordításokban a dorong-on kívül a következő 
szavakat találjuk a l&t.fustis helyén : 

a) rúd (Münch.-k.: Bécsi-k.: Dán XIV. 25.); §)fabot (Erdősi 
Silv.); i) fustély (Károlyinál az újtestamentomban, az ótestamen-
tomban a fustis-t következőkép fordítja: pálcza: IV. Móz. XXII. 
27, fadarab': II. Makkab. IV. 41, dorong: Dán. XIV. 25); 8) estáp 
(Jord.-k.: IV. Móz. XXII. 27.). A magy. dorong eredetére fontos 
tudnunk, hogy nincsen régibb adatunk a XVI. századnál. 

A fenti 1—5. alatti idézetekben láttuk, hogy a magy. dorong
nak az óbolg. evang. fordításokban drbkolh és £?"bdb a megfelelője. 
E két szó közül drbkolh fordul elő a régibb szerkesztésű evangéliu
mokban (Assem., Zogr., Mar.), ír%db pedig a fiatalabbaknak (Sav. 
kn., v. ö. JAG., Zur Entst. II. 64.). Ez időrendi egymásutániság 
helyességéről meggyőz minket a Cloz. és Supr. egyező szövege is. 

22* 
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A régebbi Cloz.-ban dr-hkoli-i olvasunk, míg ugyanannak a szöveg
nek Supr.-beli részében (337. 1.) £rhdi áll (v. ö. Sitzungsber. CXXIL 
VONDRÁK, 4.). A fejlődés tehát az, hogy CYRILL és METHOD fordítá
sában drhkolh volt a dorong neve (v. ö. még a Supr.-ben 59. 1.: 
drkotmi). 

Vizsgálnunk kell most azt a kérdést, hogy a CYRILL és. 
METHOD-féle nyelv alapján fejlődött különféle szerkesztésű egy
házi szláv és egyéb szláv nyelvemlékekben milyen kifejezések 
járatosak a dorongra. Az eredmény a következő : 

a) Orosz bibliafordítások: 1. drbkolh (Ostrom., Ostrog., Er
zsébet-biblia, AMFILOCHIJ III. 2, 43.): 2. érhdh (AMFILOCHIJ, III. 2, 
43.); 3. posochb (AMFILOCHIJ, U. O.); 4. íhzbh (Ostrogi bibi. : IV. 
Móz. XXÍI. 27.); 5. drévo (AMFILOCHIJ, III. 2, 43); 6. kolhja (orosz 
népnyelvi fordítás); 7. kij (kisor. népnyelvi fordítás, v. ö. ZELE-
CHOWSKI : kij = stock, prügel); 8. drúk (kisorosz népnyelvi ford. 
Máté XXVI. 47, v. ö. druk — stange, stock, hebel, hebebaum). 

(3) Bolgár bibliafordítások : 1. drhkolh (középbolgár Dobrom.: 
Luk. XXII. 52: st drhgolhmi, Trn.: Márk XIV. 43, 48, Polivkar 
Luk. XXII. 52.); 2. posokh (Dobr.: Márk XIV. 48, Trn.: Máté 
XXVI. 47, 55); 3. éhzH (Dobr.: Márk XIV. 43.); 4. tojdga (a. 
EYLEC-féle bolg. népies fordításban: TO/^ra, v. ö. Toara: najiKa, 
nocoxT> DUVERNOIS, tojágií: stock, CANKOFF) ; 5. sopa (az angol 
bibliatársaság által kiadott bolg. népnyelvi bibliában, v. ö. DUVER
NOIS : sopa = öyflHHa, najma, CANKOFF: sópú = knittel); 

7) Szerb fordítások: 1. drhkolh (Mir., Nik.); 2. kolje (STOJKO-
VIC, VÜK); 3. stap (DANICIC : IV. Móz. XXII. 27 == v. ö. Jord.-k.: 
estappal) ; 

ő) Horvát fordítások : 1. drhkolh (a horvát glagolita emlékek
ben, BERCIC, Ulomci s egyszer, mint a «spalicami» kifejezés magya
rázatául rekeszjelben TRUBER-nel: z drkolami Luk. XXII. 52.); 
2. palica (a dalmát-horvát latinbetűs lectionáriumokban: BANIN, 
Zárai és BERNARD-félében, továbbá a protestáns TRUBER-nél, v. ö. 
VERANTIÜS : fustis = palicza) ; 

s) Szlovén fordítások: 1. Hanga (DALMATIN) ; 2. palica (Dal-
matin: IV. Móz. XXII. 27.); 3. hol (osztrák szlovénfordítás) ; 

C) Cseh-tót-lengyel fordítások : 1. kyj (kralici, lengy.); %.kyják 
(tót: PALKÓVIC-féle). 

Vannak azonban bibliafordítások, a hol a magyar újtesta-
mentomi dorong-gai szemben a szlavban is hasonló bangtestű szó-
áll. Az egyik a bibliafordítások közül a hazai szlovén KüzMics-féle-
fordítás. Itt a Jord.-k. és HELTAI dorongokkal szavának állandóan 
>zdrogmi' a megfelelője (v. ö. Máté XXVI. 47, 55, Márk XIV. 43*. 
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48, Luk. XXII. 52.). A hazai szlovénben a dorong-ütik tényleg 
4iroug (gen. drogáj a neve. A másik hely a DALMATiN-féle krajnai 
szlovén fordításban van, itt ezt olvassuk: «brez meca in droga (az 
idézet PLETERSNiK-böl való) = Károlyi: Dán. XIV. 25: fegyver 
nélkül és dorong nélkül; Bécsi-k.: . . . rudnal kül. 

A hazai szlov. droug, krajn. szlov. drőg-nak régebbi alakja 
drágáé Ez az alak elő is kerül az óbolg. Euch. sin.-ban, még pedig 
mint szentírási idézet; a hely ez (87, 1.): ST> meci i ST> drqgy =s 
KÜZMICS: Luk. XXII. 52: z mecsmí i z drogmí = Jord.-k.: kar
dokkal es dorongokkal. — Az Euch. sin.-ról azonban tudjuk, hogy 
egyes részeit hazánkban a IX. században fordították, drqgi> szavá
ról meg JAGIC bizonyította (Arch. VII. 128.), hogy e kifejezése 
pannonizmus. Az egyházi szláv nyelvemlékek közül a drqgT> 
előkerül egy orosz (SZREZNEVSZKIJ, Materialy) és két szerb emlékben 
tignum jelentésben, MIKL. Lex. pal, XV. XVI. száz.). Bolgár szer
kesztésű nyelvemlékekben azonban semmi nyoma a szónak, s mint 
látni fogjuk, a mai bolgárban sincs meg. 

A szláv nyelvekben a drag^-nak következő az elterjedése: 
1. A Dráva és Száva közti horvát nyelvterületek (régi Szlavó

niát kivéve): a) dríig ili sztanga : a) pertica, baculus longus, b) per
tica longa, longurius, c) contus, d) longurium, e) phalanga (BJE-
LOSTIJENEC, e szótár szerint Szlavóniában: motka, Dalmácziában: 
pritka, a Bjelost.-féle értelmezésekre v. ö. NySzót., a hol a dorong= 
phalanga, fustis, pertica, palus), (3) drúg: pertica, contus (HABDE-
LICH); 7) drug — stanyga, pertica, drugaszt — perticalis (JAMBRE-
SIC); valószínű hogy idevaló a horv. drug = daljak, kesselhaken 
(v. ö. HEFELE, Opanc. 75.) szó is. 

2. Hazai szlovén droug : dorong, osztr. szlov. drog : stange, 
leiterbaum (PLETERSNIK). 

3. cseh: drouh : hebebaum, hebestange, schlagbaum, klotz 
(RÁNK). BERNOLÁK szerint van t. druh is, tudtommal csakis druk— 
van a tótban (v. ö. JANCS.), amely .vendégoldal', stange-jelentésű. 

4. lengy. drqg = stange, hebebaum, hebestange (LINDE ; v. ö. 
Sárospataki bibi.: IV. Móz. XXII. 27: s drogy). 

Van egy hasonló szó még a szlávságban, s ez az or. druki> 
(DALJ, MITRÁK), kisor. druk (ZELECHOWSKI), t. horv. druk = rűd, 
dorong. Ennek azonban fe-ja miatt a magyar szóhoz semmi köze. 

Átkutattuk már most mind a multat, mind pedig a jelent, 
hogy a dorong eredetét megvilágítsuk. Ugy találtuk, hogy a szó 
ma csakis a horvát nyelv egyrészében, a szlovénben, a csehben és 
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a lengyelben van meg. Nincs meg azonban a horv. ca-nyelvben,. 
a szerbben (v. ö. szerb durunga VÜK, doronga: BRANCSITS-DERRA 
szótár, magyar eredetű szó MIKL. Hav. El. 25. 1.), az oroszban. 
Hasztalan kerestük a bolgárban is. MIKLOSIOH EtymWb.-ja szerint 
ugyan volna bolg. dr%g szó, de ezt semmiféle bolgár szótár, vagy 
tájszógyűjtemény nem ismeri. A bolgárban ma sopa vagy tojága a 
,dorong( neve. Az összes bizonyítékok tehát a mellett szóltak, hogy 
a dorong nem lehet bolgár nyelvi vagy nyelvjárási átvétel. A szó 
geográfiai elterjedése alapján is csakis horvát-szlovén eredetű lehet. 

MELICH JÁNOS.. 


