
Szláv jövevényszavaink, 
(Ötödik közlemény.) 

OtromTba. 

A következő sorok czélja bebizonyítani, hogy a m. otromba 
melléknév (v. ö. NyK. XXVII. 124.) szláv szó, s jelentése alapján 
nem bolgár eredetű. 

A Münch.-k.-ben kétszer van szó otrombá-vől; a helyek ezek: 

Í .Máté IX. 16: Münch.-k.. vy otromba poztonac folt'at, 
Jord.-k.: az k é m e n pozto fotót = Vulg.: assumentum panni 
rudis | gör. : i%í$kt]\i.a páxouc, b^váyon = Mar . : npHCTABAÉHH'k 
iiAATA HÉ irkAÉHa. Zogr., Assem. és Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

2. Márk II. 2 1 : Münch.-k.: vy otromba poztonac folt'at, 
Jord.-k.: az oo pozto foltok (t) = Vulg.: assumentum panni rudis | 
gör.: £7u$X7]|ia páxoog as{váyou = Zogr., Mar.: npHCTAKAÉHH'k 
iMATd HÉ irk<\ÉHA. Assem. és Sav. kn.-ban hiányzik a hely. 

Ebből a két idézetből az derül ki, hogy a m. otromba posztó 
= lat. pannus r u d i s az óbolg.-ban plati> nébéUwb. Erre a hasz
nálatra megjegyzem, hogy a tótban ma is «plátno bielit» = a meg
szőtt durva vásznat fehéríteni, finomabbá tenni, plátno nebielené 
itt «fehérítetlen, durva» vásznat jelent. 

Nincsen szláv bibliafordítás, a hol a m. otromba-hoz hasonló 
szó előkerülne; kutatásunkban tehát főleg a mai szláv nyelvekre 
vagyunk utalva. 

A m. otromba == rudis, immanis, grandis (NySz.), durva (do
log, Margit leg. 202.), idomtalan, faragatlan, o s t o b a (CZÜCZ.-FOG.), 
esetlen. — A szláv nyelvekben hasonló jelentésű és hangalakú 
szavakat a következőkben találunk: 
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1. horv. с a -nyelvjárásban : trübe (gen. trubeta, képzésére v. ö. 
MIKL. VergL gr. IL 190: júne: juneta): homo ingenii hebetis, 
tompa elméjű (v. ö. NEM. I. 393.); trubast (trubasto, trubasta): 
imbecillus (u. o. II. 194.), trubilast: substultus (u. o. IL 210, 211.). 

2. szlov.trobeljdk: der thor, trobüo: ein thörichter, Schwätzer, 
trqbec: ein mensch mit aufgeworfenen lippen, trqbast: mit vorste
henden lippen (PLETERSNIK). 

3. cseh-t. trubiroh: felfújt arczú bamba ember (CZAMBEL 
SAMU dr. szíves közlése). SKÜLTETY JÓZSEF szíves értesítése szerint 
trubiroh = ostoba, buta; az ő közlése szerint hasonló értelemben 
mondják ezt is: esi prosty, ani baraní roh» vagy «ty trüba sprostá». 

S ezzel az idézettel eljutottunk oda, hogy az itt közölt jelen
tések tulajdonkép a «trombita» jelentésű truba: kürt, cső szó szár
mazékai. Megerősít e hitünkben BANK cseh szótára is; ebben 
trouba : tölpel; ilyen jelentésű az orosz tolvajnyelv trubá szava is 
( = вздоръ, пустяки = bolondság, esztelenség, Izvjestija IV. 1084.). 

A m. otromba kétségtelenül az óbolg. nyelvemlékek «trom
bita» jelentésű traba szavával függ össze; a jelentés alapján azon
ban azt kell mondanunk, hogy a szó nem lehet bolgár eredetű, 
hanem csak horvát-szlovón-tót. 

Az otromba-ról DANKOVSKT azt állította, s utána MIKLOSICH is 
elfogadta, hogy a m. otromba «elefánt orrmányát» is jelenti; e 
jelentés-árnyalat nyelvünkből nincs kimutatva. Van azonban a m. 
népnyelvben toromba (tromba), a melynek három jelentését tudja 
a MTsz.: 1. házfödesre való zsupp, 2. fűzvesszőnyaláb, 3. egy ma
rok nád. E jelentések közös vonása a «nyaláb», s ez a jelentés 
megvan az óbolg. traba-n&k megfelelő szláv truba-uak (v. ö. szerb 
truba: ein stück festzusammengewickelte leinwand, eine rolle 
überhaupt, volumen, das fest ausgezogene garn am weberbaum, 
VUK; szlov. tr'qba: eine rolle leinwand, tuch, PLETERSNIK, bolg. 
trfcbá : svertokb bumagi, materiji, DUVERNOIS). 

E fejtegetéssel, azt hiszem, sikerült bebizonyítanom, hogy a 
m. otromba és népnyelvi toromba végeredményben a bolg. nyelv
emlékekben jól is ismert трлкд (traba: trombita) szóval függ 

össze. 
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Palócz. 
Kétségtelen dolog, hogy palócz szavunk is szláv eredetű. 

Eddig azonban senki sem állította, hogy bolgár nyelvi átvétel 
volna. Az óbolg. nyelvemlékekben nincs is szó palócz-okiól, s ha 
még is foglalkozom a szóval, teszem ezt három okból: 1. a palócz 
szó nem lévén bolgár nyelvi átvétel, bizonyítja, hogy nyelvünk 
szláv jövevényeiben átvételi rétegek vannak s így szláv eredetű 
szavaink hosszabb történeti fejlődés eredményei; 2. a palócz szó 
értelmezéséhez éppen az óbolg. emlékek szolgálnak felvilágosító 
adattal. 

JERNEY, és sokkal később az orosz GOLUBOVSKIJ (V. ö. Pece-
négi, torki i polovcy, továbbá Polovcy VB Vengriji ez. dolgozatait) 
nyomozásai kimutatták, hogy a mit a bizanczi és a magyar króni
kák elmondanak a k u n o k r ó l , ugyanazt az orosz kútfőkben a 
polovcy népről olvassuk (v. ö. HUNFALVY, Ethn. 362. 1.). A cseh 
DALIMIL krónika a mi kunjainkat plavci-kn&k nevezi (v. ö. HANKA 
kiadását 150, 151, 221, BRANDL, Gloss.); a lengyel kútfőkben szin
tén plavci áll (v. ö. GOLUBOVSKIJ, Pecenégi 41. L: contigit autem 
non longe post hoc Plaucos qui A l e m a n i c e Baliven : Blawen 
dicuntur innumerabiles convenire . . . .); a helyes lengyel alak 
plowei volna. Ezek szerint tehát a kunok neve az ó-or.-ban polovcy 
(egyes sz. polovéc), az ó-csehben plavci (egyes sz plavec), az 
ó-lengy.-ben plowei (egyes szám pfowec v. ö. JIRECEK : Einige 
Bemerkungen über die Überreste der Petschenegen und Kuma-
nen 8. 1.). 

Abból azonban, hogy az orosz-cseh-lengyel krónikák ugyan
azt mondják el a polovcy-plavci-kxó\, a mit a magyarok a kunokról, 
korántsem következik még az, hogy a palóczok és a kunok egy és 
ugyanaz a nép. PAULER GYULA igen helyesen azt írja, hogy «arra 
semmi ok sincsen, hogy a palócz n é v folytán azonosnak tartsuk a 
mi palóczainkat a XI. század kunjaival, kiket az oroszok ós a len
gyelek palócz-oknak neveztek. A név itt oly kevéssé bizonyít azo
nosságot, mint nem bizonyít a mai jászok és a metanesta jazyge-
sek közt (v. ö. Századok 1877:387. l.)». Ha figyelembe vesszük, 
hogy a Fuldai évkönyvekben a magyarok a v a r o k n a k vannak 
elkeresztelve, a byzanczi emlékekben pedig törökök (ToöpxoO-nek 
ha emlékünkbe idézzük, hogy éppen a népneveknél a legnagyobb 
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fokú eltolódások szoktak előfordulni (v. ö. pl. germ. Baiahaima, 
ófn. Békáim: Boehm: .Boj-ok törzsétől ma c s e h , a kelta Rakatai 
törzstől, a mely Alsó-Ausztriában lakott, ma is a csehek Ausztriát 
Rakousy-nak hívják), nem tarthatjuk kizártnak a lehetőséget, hogy 
az oroszban eredetileg nem a nálunk kunok neve alatt ismert 
török népnek volt polovcy a neve, hanem lehetett más rokonfajú 
török népé, a mely a később jövőre egyszerűen átvonódott. E fel
fogás helyességének a bebizonyítására ugyan nincs kézzelfogható 
érvünk az orosz krónikákban; de van orosz nyelvtörténeti adatunk, 
a mely szerint polovcin = Tartarus (v. ö. DUVERNOIS : Materialy 
147. 1.). Ha ez a polovcin a polovec-czel egy tőből fakadt, s egy
szerűen tatárt jelentett akkor, mikor már a kunok eltűntek az orosz 
földről, nincs kizárva a lehetőség, hogy a kunok első oroszföldi 
megjelenése előtt (1055, illetve 1061-ben, v. ö. PAULEE: Am.nemz. 
tört. I. 556, 574.) is az oroszban más török fajú nép megjelölésére 
meglehetett. A név azonosságából tehát a palóczok és kunok azo
nosságára semmit sem következtethetünk, s így mi sem fogadjuk 
el azt a megokolást, melyet HUNFALVY közöl (Ethnogr. 362. 1.), 
hogy nálunk a palócz szó nem lehetett hamarabb meg, mint az 
orosz krónikákban először jelentkezik (1061-ben). Meglenni meg
lehetett, csak az a kérdés, megvolt-e. S erre a szó hangalakja azt 
vallja, hogy a magy. palócz, mint azt alább látni fogjuk, nem az 
orosz nyelvből (vagy a lengyelből, v. ö. HUNFALVY U. O.), hanem a 
cseh-tótból való átvétel. 

A palócz szót sokan sokfélekép magyarázták. Ez értelmezések 
közt két csoport állapítható meg. Az egyik csoportba tartoznak 
azok a magyarázatok, a melyek a régi emlékek adatai nyomán, 
mint pl. «C u m a n i, quos T h e u t o n i c e Valwen appellamus.. . 
Plaucos, qui A l e m a n i c e Balwen : Blawen dicuntur (v. ö. FEJÉR, 
Cod. Dipl. IV. 212—213, GOLUBOVSKIJ : Pecenégi 40, 41. l.)», a 
palócz szóban s z í n szerint való értelmezést látnak (v. ö. KUNIK, 
HUNFALVY), s a szót «fakóval» fordítják. MIKLOSICH erre ezt írja: 
«Bei plavb denkt man an die Kumanen, die r. polovci, c. plavci, 
magy. palócz, d. die falben heissen; wohl mit unrecht, da wir uns 
die Kumanen nicht als blond zu denken habén (EfcymWb. polvi, 
alatt)». Ez ellenvetésre az a megjegyzésünk, hogy ha a kunokra az 
oroszban a polovcy csak átvitel útján tapadt rá, a előbb már az 
oroszban is más rokonfajú török törzsnek a neve volt, akkor a 
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2)alóez igen is lehet szín utáni elnevezés vagy fordított kifejezés. 
A kunok fekete hajától, fekete szemétől a palócz szó még is jelent
het «szőkét, fakó»-t. — A második csoportba tartozik azoknak a 
magyarázata, a kik a s z í n u t á n való elnevezést elvetik, s az 
egyik így, a másik amúgy értelmezi a szót. Ezek közt a legelterjed
tebb nézet a VÁMBÉRY-Ó, a mely szerint a palócz = síkon lakó 
nomád (v. ö. Magyarok eredete2 112. 1.). VÁMBBRY elferdítve és 
helytelenül közli a szláv szavakat (A magy. kel. és gyarap. czímű 
művében jobban közli őket), általában azonban az a megjegyzé
sünk, hogy az orosz póle (mező stb.) szóból a nagyoroszban l e h e 
t e t l e n polovec alakot képezni; az oroszben a póle-bó\ származó 
melléknév polevój (¥polevh-h6\). A kisoroszban van ugyan polbovíj 
(olv. polyovíj: der auf dem flache lande lebt, ZELEOHOWSKI), de ez 
másodfejlődési alak, s nálunk nincs ly a szóban. Valószínű az is, 
hogy a póle (mező) szóból «síkon lakó» értelemben még *polevec 
alakot sem lehetne képezni, hanem más képzővel (v. ö. bolg. polenéc: 
feldbewohner, polénká: feldbewohnerin, CANKOFF 192.1.) kell a szót 
ellátni. Nem tekintve más hangtani akadályokat, a m. palóc: or. 
polovec k é p z é s e alapján nem származhatik a póle (mező) szóból. 

A palócz szó többi magyarázói még ingoványabb talajra épí
tettek, mint VÁMBÉRY ; ásóknak a magyarázatával nem is foglal
kozom. 

Én is azoknak a felfogásához csatlakozom, a kik a palócz 
szóban s z í n után való elnevezést látnak. S a szónak ilyetén való 
magyarázatához felvilágosítással szolgálnak az óbolg. nyelvemlé
kek. Ez emlékekben ezt találjuk : 

Ján. IV. 35 : Assem.: vidite n'ivki, éko plavui sat ki, zetvé 
juze, Zogr. és Mar.: IWUMVKI = gör. ő-sáaaafre xac, ywpai; őrt Xsoxaí, 
slot TipbQ •O'SptapLÖv TJSY] I Vulg. : videte regiones, quoniam albae sünt 
iam ad messem = Münch.-k.: lassatoc a' vidékeket mert feierec 
immár az aratatra, Jord.-k.: feyerec. 

Ez idézetben tehát az érett vetésre az a kifejezés, hogy plavh, 
= Xeoxó?, albus, fejér. A régibb gör. kel. bibliákban általában 
plavh áll e helyen, míg az újabbakban s főleg a róm. kath. fordítá
sokban bél'b (: albus) fordul elő (v. ö. VüK-nál: $ut: sárga, kisor. 
népi ford.: popolovili, or. népny. ford.: pobéleli). Az óbolg. plavh 
nem jelent akármilyen «fehér»-et, s pl. az egyházi emlékekben az 
«equus albus» nem KŐNK II/UITK, hanem KOHK cp'kNTv (v. ö. MIKL.. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIII. • * 
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Lex. pal., Amfiloch. III. Ján. jelen. VI. 2, XIX. 14.). Az orosz em
lékekben is a polóvyj = fehéres, sárgás fehér: érett (SREZNEVSKIJ : 
Materialy, v. ö. or. polóva == szalma). 

Aplavh szó ma az összes szláv nyelvekben megvan a b o l 
g á r t kivéve, s itt három főbb jelentése van: 1. weiss (v. ö. osztr. 
szlov. plavee: weisser ochs, MIKL. EtymWb.); 2. falb, gilvus, blond 
(szlov., horv., szerb, cseh, tót, lengy., kisor., or.); 3. blau (horv.: 
lividas NEM. II. 178, szerb, szlov.). — Ebből a plavb-ból van ké
pezve a cseh plavee (alapalak *plavhcb), or. polovec. 

Mielőtt a szó értelmezésében tovább mennék, a név helyes 
megértésére tudnunk kell a következőket: 

Moldvát, a kunok egykori lakóhelyét THUEÖCZI krónikája 
«Cumania nigra»-nak hívja. E Moldvában ma is vannak török 
nyelvű keresztény népek, a kik ide Dobrudzsából vándorolhattak 
(v. ö. Tupilati faluban, WEIGAND : Neunter Jahresber. IX. 150, 151.). 
Dobrudzsában azonban régi, török nyelvű keresztény lakosság van ; 
JIKECEK az itt több faluban lakó gagauzokban a középkori kunok 
utódjait látja (v. ö. Einige Bemerkungen über die Uberreste der 
Petschenegen und Kumanen, Prag 1889, s ugyanígy PAULER: A m. 
nemz. tört. I. 556, 574.). E nép által lakott falvak közt sok a kara 
(fekete) szóval összetett helység, ilyenek: Kara-Kürt, Á'ara-Aliler, 
i£am-Nasuf, Karagjoz-Kujuju, Kara-ázila,r, Kara-B&ky, Kara-
Jazadzi, Kara-Japular, iforra-Bazirgjan, Karaly-Kys\&, Kara-J&sköi, 
míg aft-kal csak egy van (Akáeré = bulg. Bjala, v. ö. JIRECEK id. 
m. 22, 23, 26.1.). Fontosnak tartom kiemelni, hogy a félig elbolgá-
rosodott keresztény gagauzokat cerni bilgare = fekete bolgárok
nak is hívják. Hogy a gagauzok fekete hajúak és fekete szeműek, 
az ez elnevezésekkel szintén összefügghet. E tényekből azonban 
szabad annyit következtetnünk, hogy a magy. kunok ( = or. po-
lovcy) néven ismert török törzs kara- kún törzs lehetett. 

A ki végig kisérte a ^a/óc^-ról való eddigi fejtegetései
met, könnyen ki fogja találni, hogy a palócz elnevezésben én 
a kara (fekete) török törzsi elnevezéssel váltakozó ah (fehér), sary 
(sárga), kök (kék) szavak valamelyikét sejtem (v. ö. ak tschystar és 
kara tschystar, ak-üs és kara üs, sareg kásch és kara tjögde, sary 
sojong ós kara-töseh, &öA;-tschülut, &ö/t-moinschak, EADLOFF : Pho-
netik: Ethnogr. Übersicht). A kök-öt kizárom a csoportból azért, 
mert a palócz «blawen» értelmezése épp úgy, mint a szláv nyelvek-
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ben levő plav = blau értelme (v. ö. PLETERSNIK, MIKL. EtymWb.) 
német népetymologiai jelentés. Marad tehát az ak és a sary, sareg. 
Az óbolg.-ban a palócz szó alapjául szolgáló plavb — fehéret jelen
tett, mivel azonban ez nem akármilyen fehér szín, hanem csak az 
érett vetés színe, mondhatjuk, hogy e plavb, ó-orosz ^polovb = 
weissgelb, sárgásfehér, halványsárga jelentésű. Az a törzs tehát, a 
melyre az oroszok a polovec szót először alkalmazták, török elneve
zésében sary, sareg (sárga), kevésbbé valószínűen ak (fehér) jelzőt 
használta törzsi elnevezésének megjelölésénél. Hogy e törzs kun 
volt-e. s a később jövő «fekete kún»-ra a régebbi sary (esetleg ak) 
kún vagy más nem kún törzs orosz polovcy neve egyszerűen áttoló
dott-e, eldönteni nem lehet. E kérdésnél még az sem döntő fontos
ságú, a mit a Nyr. XXIX : 184. lapja VÉGH K. M. tollából közöl, 
hogy egy apátfalvi öreg palócz arra a kérdésre, hogy palóczok-e 
ők vagy pedig kunok, úgy felelt, hogy t ó t u l palócz, magyarul 
kún. Hátra van még annak az eldöntése, milyen szláv nyelvből 
való a palócz szó. A bolgárból való nem lehet, mert itt sem plavec, 
sem pedig plawh melléknév nincs. Orosz eredetű sem lehet, mert 
az oroszban pőlovcy a szó alakja. GOLUBOVSKIJ legalább előttem a 
többesben mindig az első o-n hangsúlyozta a szót, s ilyen alakból 
nem válhatott a magyar szó. Az egyes számi hangsúly talán (*pó-
lovec) szintén az o-n lehetett (v. ö. szerb slán, slána, sláno ==• or. 
sólon ; drag, drága, drágo = or. dórog, s plav, pláva, plávo = or. 
*pólovh v. ö. Arch. IV. 578, LESKIEN : Quant. 547, 202, Nem. II. 
178.), de ez nem bizonyos. A szerb plávac eredetibb or. *polovéc 
hangsúly mellett is szól. 

Legvilágosabb hangtanilag a m. palócz, ha plavec, plavci 
alakból magyarázzuk. Erre utalt MIKLOSICH nyomán PAULER is 
(Századok 1877). E magyarázatban a m. palócz (< *plócz) olyan 
szláv nyelvből való, a hol az ősszláv cons. -f- voc. + 1 + consonans 
az u. n. tolt alak tla-b&n jelenik meg. Ilyen nyelv a cseh is, meg a tót 
is. A csehben plavci csakugyan előfordul. Megvolt azonban a szó a 
tótban is, s ezt a még ma is meglevő tót vezetéknevek bizonyítják. 
A tótok közt laknak olyan magyar családok, a melyeknek Plavec a 
vezetéknevük. így Szarvason van egy magyar család, a mely magát 
Plavecz-nek írja. Lehetséges, hogy Detrekővár == t. Pia wecky-Zárnék 
neve is ide tartozik, s eredetileg kún várat jelent. Ebből a cseh-tót 
plavec, plavci-hól szabályosan keletkezett a palócz (av-ra, v. ö. lócza: 

4* 
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lavica, piócza: pijavica, Próna: Pravna, Pósa = régi m. Pausa, 
róna: rawwh és a számtalan ócz végi helynevek, a melyek részint 
-avhch, részint -ovhch-hől keletkeztek). Az hogy a palócz csúfolódó 
név is (v. ö. Századok 1877: 389.), szintén ebből az idegen eredet
ből magyarázható, s párhuzamul felemlítendő a mi tót, oláh, el
nevezésünk. 

Összefoglalva röviden a tárgyaltakat a következőket mond
hatjuk: A XIII. századi kunok «kara: fekete» kunok lehettek. Az 
orosz kútfők polovcy-js. olyan török fajú törzsnek lehetett eredeti
leg a neve, a mely magát sary, sárig (sárga), esetleg a.fc-nak ne
vezte, s e szót az oroszok lefordították. E törzs lehetett kún, de 
lehetett más török törzs, a melynek neve az oroszban a későbbi 
kunokra (kara-kunokra) egyszerűen átvonódott. Az orosz kifejezés 
elterjedt a többi északi szláv nyelvben megfelelő szláv nyelvi alak
kal. Nálunk a szó tót eredetű, a mint az e táblából is látható; a 
palócz szó a palóczok eredetére azonban semminemű felvilágosítás
sal nem szolgál. 
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Poroszló. 
A régi m. porosztó, poroszló jogi mükifejezés, s mint ilyennek 

kell kutatnunk az eredetét is. A m. poroszló-iól HAJNiK-nál (A m. 
bírósági szervezet és perjog 155. 1.) ezt olvassuk: «Az írásbeliség
nek a perben sokáig teljes hiánya, valamint az a körülmény, hogy 
az Árpád-korszakban a percselekvények jelentékeny része, neveze
tesen a bizonyítás, a bíróságon kívül ment véghez, okozták, hogy 
minden bíró szorult oly h i t e l e s k ö z e g r e , ki ezekről neki, eset
leg másoknak is, bizonyságot tenni és a bíróság határozatai és 
rendelkezései v é g r e h a j t á s á t eszközölni alkalmas volt. E közeg 
volt a poroszló. Mindenkinek tehát, ki hatóságot gyakorolt, volt 
egy vagy több poroszlója . . . A poroszlók. . . rendszerint állandóan 
alkalmazott tiszti közegek voltak*. A poroszló tehát a bíró segédjé
nek, első sorban a tényt tanúsító hiteles személynek a neve volt. 
A perbeli eljárásnak, különösen az írásbeliségnek fejlődésével a 
poroszló tiszte is változáson ment át. Első szerepében, mint tényt 
tanúsító hiteles személy a XIV. század elején a magyar jogéletből 
végkép eltűnik (v. ö. HAJNIK, U. O. 159.), a szlavón-horvát vidéken 
azonban továbbra is megmarad. A mi emlékeinkben ERDUJHBLYI 
fejtegetései szerint a XIV., XV. században a poroszló az «ítélet 
végrehajtója)) (Századok, 1897.). 

Ezek szerint a m. poroszló-nak jogi műnyelvünkben két je
lentése van : 1. tényt tanúsító hiteles személy; 2. az Ítélet végre
hajtója, kihirdetője. — A szóról magáról régóta tudjuk, hogy a 
szláv nyelvi prístav-ból való (v. ö. HAJNIK, U. O. 155.), csak az a 
kérdés, minő szláv nyelvből való átvétel. Az átadó szláv nyelvben 
a pristav-riSbk jogi mükifejezésnek kell lennie, s meg kell lennie a 
magyarban levő mindkét jelentésének. 

A magyar bibliafordításokban, a melyek a XIV. századnál 
fiatalabbak, a poroszló csak a fentebb vázolt történeti fejlődésbeli 
jelentések közül a második használatban fordul elő. A hely ez: 

1. Máté XVIII. 34: Münch.-k.: megharaguan 6 vra ada 5tet 
a' poroztocnak, Jord.-k.: az porozloknak, Kár.: a hóhéroknak = 
Vulg.: tradidit eum tortoribus \ gör. TrspéSwxsv áotov zolc, paoavt-
otaí? = Assem.: prédasfcb i macitelem'b, Zogr., Mar.: MÍ¥ÍYHTÉAÉM*K, 
S a v . k n . : M^YHTÉAk/Wk. 

A Münch.-k. poroszló-]^ a. m. az itélet végrehajtója (v. ö. 
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NySzót.: porozló avagy hóhér Kaz. k., ugyanígy Gyöngy, szót.; a 
szláv fordítások közül «hóhér»-ral fordítva e hely KUZMICS nál : 
hohár, cseh-tót-lengy. hat, hazai paul. bolg. ubesilnik, a többi em
lékben : mucitel, muéenik, trinog, istjazatelh, officijal, bérié szavak 
állanak). 

Az újtestámentom Máté XVIII. 34.-béli szövege ismétlődik 
Máté V. 25. és Luk. XII. 58. alatt, itt azonban a Münch. k.-ben 
nem poroszló, hanem zolga és getrő olvasható. Az óbolg. emlékek e 
helyeket sluga-va\ adják vissza, míg a külömböző szláv emlékekben 
praktor% (v. ö. gör. %páxz(úp, Nik. ev., Star. XXIX. 18, AMFILOCHIJ 
III. 179. szerb emlékekben npajfTop'k, Arch. XXII. 180.), bérié 
(szlov.), porkoláb (hazai szlov.), hlapec (osztr. szlov.), sluga, istjaza-
telh, drab (tót), dvornik (Truber). pazator (hazai bolg. paul.), osavul 
(kisor., v. ö. kisor. osaul, ZELECHOWSKI) szavak olvashatók. 

2. Az ótestámentom legrégibb magyar fordításában, a Bécsi-
k.-ben szintén van szó poroszló-vól, a hely ez : 

Dan. III. 4 : Bécsi-k.: a' porozto erőfsen vuőlt uala = Vulg.: 
praeco clamabat valenter; e részre v. ö. Schlágli szój.: praeco = 
porozto (VERANCSics-nál: prseco = hirdeteü). 

Ez ótestamentumi részt nem tudjuk összehasonlítani óbolg. 
textusokkal, mert ilyenek nincsenek; későbbi gör. kel. szláv, vala
mint a CIRILL és METHOD-féle nyelv alapján fejlődött emlékekben 
e helyen a m. porosztő-nak propovidhnikb felel meg (v. ö. Ostrogi 
bibi., BERCIC, Ulomci, DANicic-nál: glasnik). A lat. praeco előkerül 
II. Péter II. 5.-ben is, s e helyen a gör. kel. szláv emlékekben szin
tén propovédhnik'b olvasható (v. ö. Ap. Sis., Hval. ruk., AMFILOCHIJ 

III. 2, 105, kisor. ford.: propovidnik). Ez adatokból szabad azt 
következtetnünk, hogy a praeco : porosztó egyh. szláv neve propo-
védhnikh. A róm. kath. és egyéb szláv emlékek a praeco-t sel-lel 
(DALMATIN), dvornik-k&l (isztr. horv. JAGIC, V. Ö. TRUBER : Luk. XII. 
58 : dvornik: poroszló), placar-ml (Spal. BERNÁT), posol (v. ö. 
sárospat. lengy. bibi. Józsue II. 3.) szóval fordítják. 

Az eddig tárgyalt jelentéseken kívül a magyar emlékekben a 
poroszló «lictor»-t (v.ö. NySzót. és DELLA BELLA :raguz. horv. ustav 
=s lictor) és «apparitor»-t is jelent. E két jelentés a bibliában szin
tén előkerül, még pedig a következő megfelelésekkel: 

1. Apóst. csel. XVI. 35 : Vulg.: miserunt magistratus lictores 
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= Jord.-k.: zolgakat, Károlyi: poroszlókat, ugyanígy a 38-dik 
versben: a különféle egyházi szláv nyelvemlékekben e helyen 
paliéhnikh, zezUmikh, sluga áll (v. ö. Ostrogi bibi., AMFILOCHIJ II. 
1. 425, 427, III. 2, 85.). A nem egyháziakban hlapec (DALMATIN), 
bérié (osztr. szlov.) olvasható. 

2. I. Királyok XIX. 14: apparitor,m. poroszló — Ostrogi bibi.: 
vésthnikh. 

Az eddigiekből az derül ki, hogy a m. poroszló két jelentése 
közül a «tényt tanúsító hiteles személy neve» legrégibb emlékeink
ben elő nem kerül, második jelentésére azonban («az Ítélet kihir-
detője, végrehajtója*)) bőven vannak példáink. E második jelentés
ben a m. poroszlónak az óbolgár s a belőlük fejlődött egyházi szláv 
emlékekben a következő kifejezéseket találtuk: MtfiYHTíAk, c/ioyra, 
lipAKTOpTv, npOIIOK'ivA^HHK'k, irkcTkNHK'k, naAHYkNHITk, ÍKfBAIvHHK'K. 

E kifejezéseken kívül az óbolg. emiekekben a hóhér = 
ckYku,k, ckYki^a (JAG. Spec. 60, Cod. Supr.), a börtönőr — MnH-
i;<upHH (Cod. Supr. 52, 58, 59.), cxpa^k, CTPAJKHH (értsd: Tk 
MkHHYkH-k, v. ö. Cod. Supr. 101, 136, 137, 187.). 

A m. poroszló-hoz hangalakilag legjobban hasonlít az óbolg. 
ripHCTAKkNHK'k; végig kell tehát ennek is kisérnünk a történetét. 
Az óbolg. evangéliumokban a következőket találjuk: 

a) Óbolg. npHCTWBkNHKTv = magy. vinczellér, a szőllő gon
dozója : 

Í .Máté XX. 8: Münch.-k.: a' zölönek vra 5 sapharanac, 
Jord.-k.: hw vynczelereenek, Kár.: ő vinczellér ének = Vulg.: domi-
dus vineae procuratori suo | gör . : ó KÚpioq TOÖ &\M:eköiVoc, víg e%i-
TpÓ7rtp áotoö = Assem.: gospod'inb vinograda kL pristavhriiku 
svoemu, Mar., Zogr. (későbbi interpolált részben): K'k iipHCTaK'k-
HHKO\f, Sav. kn. : K'k lipHCTAKkNHKOy KHNorp̂ vV*. 

E helyen a különféle szláv fordításokban a következő kifeje
zéseket találjuk: upravitelb (or. népi), domorjadnik (kisor.), sáfár 
(tót, cseh, lengy.), nastojatelh (bolg. népi), nastojnik (bolg. BYLEC), 
padár (hazai bolg.), vánczar (szlov.: KÜZM.), zapostat (EAN.), dvornik 
(TRUB., spal. BERN.). A régi gör. kel. egyházi szláv fordításokban 
pristavnik: npHCTdKkNHK'k áll (v. ö. Nik., Mir., Erzs. stb.), s ez van 
az osztr. szlovénben is. A VUK és a STOjKovic-féle szerb fordítások
ban pristav olvasható. E szerb pristav-m összevetendő VUK szótára, 
a mely szerint a keleti szerbségben pristav (Negotin és Branicevo 
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vidékén) = knecht, hausknecht, wirtschaftsknecht, servus villicus 
(v. ö. még NOVAKOVIC : Zak. St. Dus. 181. 1.). A nyűg. bolg.-ban 
Viddinben prístav az a felfogadott munkás, a ki egész éven át a 
s z ő 11 ő t gondozza (Sbornik V. 225.), jelent azonban a prístav a 
bolgárban bármilyen bérest is (v. ö. Sbornik XIII. 269, DUVERNOIS 
és CANKOFF szótári része). Az óbolg.-ban a szőllőmunkás neve 
A-k-uTÉAk (v. ö. Máté XXI. 33, 35, 38, 40, 41, Luk. XIII. 7, XX. 9, 
10, 14, 16.). 

(3) Obolg. npHCTdKkNHK'k = gör. ITZ'VZpoxoQ, a vagyon gon
dozója. 

1. Luk. VIII. 3 : Münch.-k.: Heródes sapharanac felesege, 
Jord.-k.: saffara, Kár.: gondviselő = Vulg.: uxor . . . procuratoris 
Herodis | gör.: yovT]... s7tiTpó;roD fHptóSoo = Zogr., Mar.: JKÍNA . . . 
npHCTAK'kHHiu HP©AOKA. Assem.-ban és a Sav. kn.-ban nincs meg 
a hely. 

A különféle szláv bibliafordításokban e helyen a következő 
szavak állanak: pristav^nik-h (régibb emlék., Nik., Mir., Brzséb., 
EYL., TRUB., kisor., osztr. szlov.), pristav (VÜK, STOJK.), domopravi-
telh (or. népi), nastojnik (bolg. népi), slusbas (hazai bolg.), dvorskí 
(KUZMICS), urednik (cseh, lengy., tót). 

y) Obolg. npuc raKUHMKk — gör. otxovófjio?, m. folnagy, sáfár. 
1. Luk. XII. 42: Münch.-k.: kit alaitaz hü safarnac, Jord.-k.: 

saffaar, Kár.: sáfár = Vulg. dispensator | gör. ofotovó»Jio<; = Zogr., 
Mar.: npHCTAKkNHK'k. Assem.-ban és a Sav. kn.-ában hiányzik 
a hely. 

2. Luk. XVI. 1, 2, 3 : Münch.-k.: Vala eg neminemő kazdag 
ember kinec vala folnaga . . . aggad zamat te folnagkodat'odnac . . . 
nem folnagkodhatol... mond . . . a' folnag . . .folnagsagot, Jord.-k.: 
saffara... tyztarto, Kár.: sáfár = Vulg.: dispensator... dispensatio j 
gör. otxovó'iov . . . olxoyo^iac, aov>... oixovo[isív . . . olxovofjuav = Zogr., 
M a r . : HpHCIWKkHHKk . . . © l lpHCTAKAÍHH . . . MpHC'IWKklIHK'k . . . 
CTp©ÉHkí 4,©/M©\/". — Assem.-ban és a Sav. kn.-ban hiányzik a hely. 

A gör. OÍXOVÓ(JLO? az óbolg. evangéliumokban egyszer HK©H©/VTK-
mal van fordítva (Luk. XVI. 8. = Münch.-k.: folnagot), e kifeje
zés előkerül más egyh. szláv evangéliumokban is (v. ö. Nik. Luk. 
XVI. 1; ©yK©N©<v\'k) s ez a régibb kifejezés. A különféle régibb és 
újabb fordításokban c*np©HTf/ik, Ac*'M*?CTP^H'i'Éí\k kifejezést találunk 
(v. ö. JAG., Dobr. II. 28, Star. XXIX. 179, AMFILOCHIJ, III. 2, 150, 
RYLEC, bolg. népi ford.). Az újtestamentum többi részében az újabb 
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emlékekben a pristavhnik'h szintén előkerül «a ház, a vagyon gon
dozója)) jelentésben (v. ö. Ap. Sis.: I. Cor. I. 11, Gal. IV. 2, I. Thess. 
4, 12, Tit. I. 7, III. 8.), s ugyanígy a DusAN-féle szerb törvény
könyvben (-— vormund, v. ö. Arch. XXIII. 161.). — Az óbolg. 
npHCTdiikHHK'K e jelentésére összevetendő a mai tót na pristavke\\-
fejezés. Az a férfi, a ki feleségének szülei házához megy lakni, 
hogy a vagyont gondozza, akár azért, mert felesége szülei házánál 
a családfő elhalt, akár más okból, na pristavke ment. Az ilyen férfi 
pristác, pristás (RÁNK), pristavas (v. ö. N<\cArk,Arh.NHKrk = npHCTAiik-
NHK'K JAG., Zur Entst. II. 65—66, görczi szlov. rejec, rejc PLE-
TEBSNIK). 

8) óbolg. npHCTAKkNHK'k = custos carceris. Az óbolg. nyelv
emlékek közül a Cod. Supr.-ben olvassuk (228. 1.): npHCTaií'HHK'k 
H'kKOTOp'MH uiv TOI- ^p'kiKA MOKHHMLVUC* — Vala néki porkoláb, 
a ki a bűnöst őrizi (v. ö. MIKL. Lex. p.). 

Az eddigiekből azt tanultuk, hogy az óbolg. npHC iwKkHHKk 
= 1. szőllőmunkás, felfogadott szolga; 2. az idegen vagyon, ház 
gondozója; 3. börtönőr. A magyar poroszló-nak e jelentései nin
csenek. Eltekintve azonban a jelentéstől, az óbolgárban a szónak 
pristavhnik'h az alakja, a magyar alak pedig csakis egy pristavb-ra, 
megy vissza. E hangtani akadály azonban kisebb fontosságú; egy
házi szláv emlékekben ugyanis a pristavhnik'h váltakozik a,pristavb-
val (v. ö. köz. bolg. Grig. Parim. 116. 1.: Ezsai. III. 12: IIPHCTAK-
HHH,H = Stef. Parim.: prestavi, MIKL. Lex, p. és VÜK, STOJK.-féle 
bibliaford.). Fel lehetne tehát tenni, hogy az óbolgárban a pristavh
nik'h mellett volt egy népies pristav% alak is s ebből való a magyar 
szó. Ámde a m. poroszló tisztán jogi műkifejezés, s abban a szláv 
nyelvben, a honnan a mi szavunk való, meg kell lennie a pristavb-
nak, mint jogi mükifejezésnek is. S ezt a jelentést véve alapúi, a 
magyar szó nem lehet bolgár eredetű, mert a bolg. jogi mükifeje-
zósek közt sohasem volt pristavh (poroszló) szó ; itt az Ítélet végre
hajtója praktor, prachtor volt. 

A mi poroszló-rsk eredetét a bosnyák, horvát és dalmát ok
levelek és jogi emlékek rnűkifejezései közt kell keresnünk. A pri-
stavb-n&k itt a következő jelentései vannak: 1. Jelenti a szó álta
lában, hogy valaki a kérdéses pernél jelen Volt, pl . : A TC»M8 npH-
CTAKk KHÉ3k KorA^Nk IMvAkYdNHtik A WTk K/UA^NH'k lipHCTAlík 

I 
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^parouik MaNkTHfck = és ennél jelen volt Bélhanic Bogdán 
Santic Dragos (1366-diki bosnyák oklevél, ugyanígy egy 1370-diki 
oklevélben, v. ö. SURNIM, Hrv. spm. 84, 86.); 2. Ebből a jelentés
ből, kogy «jelen volt» fejlődött a második jelentés, az t. i., hogy a 
ki ennél vagy annál a pernél, adás-vevésnél jelen volt, egyszers
mind tanúsítja az illető ügy ilyen vagy olyan állását; e második 
fokozaton tehát a pristav = testis, tanú; erre számtalan példa 
van; egy 1395-diki bosnyák oklevélben egy bosnyák nemes ember 
a «tanú)> s mint ilyennek pristav a neve (v. ö. DANICTC : Ejecnik); 
a horvát glagolita emlékekben gyakori ez a «tanú» jelentés, pl. 
1403-ban : na to bise pristavi (másutt bise tomu s v é d o c i v. ö. 
SURM. Hrv. spom.) = erre tanúk valának. A horv. glagolita okleve
lekben ((tanú)) jelentésben 1403-tól a magyar eredetű aldomasnik 
is fordul elő (v. ö. SURM. Hrv. spom. 106, 135, 140, 191. stb.); 
3. A pristavb-nak «tanú» jelentéséből fejlődött a harmadik jelen
tése, mely szerint a pristavb = a bíró segédje, az Ítélet végre
hajtója, in judicium vocans. Ilyen pristavb csakis jó, becsületes és 
hitelt érdemlő személy lehetett (v. ö. JIREOEK, Arch. XXII. 181.), s 
mint ilyen hivatalos közeg számtalan adatban van meg a szó bos
nyák, horvát és dalmát oklevelekben, törvénykönyvekben, statútu
mokban (v. ö. NOVAKOVIC : Zak. Stef. Dusana, DANICIC : Ejeén., 
SURM. : Hrv. spom., Statut Vinod. és Stat. Polic. Monum. IV., 
STULLI szótára). —• A pristav szó legrégibb előfordulása az általam 
ismert anyagban 1250-re vihető vissza (v. ö. SURM. Hrv. spom.), 
EACKI szerint azonban horvát emlékekben előfordul a szó már a 
XI. században (v. ö. Ead XCIX : 110.), s ép így a mi legrégibb ok
leveleinkben is. 

A bosnyák-horvát-dalm. pristav tehát szórói-szóra egyezik a 
m. poroszló jelentéseivel is, a mi poroszló-nk itt is ugyanolyan jogi 
műkifejezés és semmivel se több, mint a magyar, s ezért a mi 
poroszló-nk e nyelvek valamelyikéből való. Hogy melyikből való 
átvétel, erre a hangtan felelhet. A szlovén ós a horv. nyelvben a 
pri gyakran pf-nek hangzik, a szlovénben is, a horvátban is pl. 
prinesu helyett prnesu-t mondanak, s erre a legrégibb adatunk 
1275-ből való (v. ö. SURM. Hrv. spom. 10—67.). A pristav is egy 
horv.-szlov. prstav-ból való lesz; megmagyarázható azonban a szó 
a pri-hől is (v. ö. beretva, borotva: britva stb.). 

A jelentések alapján tehát tagadtam a m. poroszló bolgár 

• 
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eredetét; a szláv pristavh olyan szó, a mely a legtöbb szláv nyelv
ben előfordul, de a jelentés mindenütt más; ime az adatok: or. 
npncTaBi): felvigyázó, felügyelő, biztos, rendőrbiztos, rendőrtiszt, 
a rendőrfő segédje, vizsgálóbíró, sóárulásra felügyelő (MITRÁK, 
SZAMOTA : Magy. Utaz. 11.1.) | kisor.: npHCTaB: aufgestellter hüter, 
schaffner (ZELECHOWSKI) | lengy.: przystaw: aufseher (LINDE) | 
montenegrói szerb : prístav : lohnhirt (VÜK), kel. szerb : pristav : 
knecht, hausknecht, wirtschaftsknecht j viddini bolg. pristav : 
béres, szőllőmunkás (Sbornik X:225, XIII. 269.) | szlov.: pristav: 
meier (PLETERSNIK). Ha tehát a szót tisztán hangtanilag nézzük, 
akkor jöhetett e szó e nyelvek bármelyikéből; ha azonban jelen
tése alapján történeti fejlődésében kutatjuk, akkor a szó csakis 
horvát eredetű lehet. 

Szamár. 

Az új testamentumban kétszer van szó «asinus»-ról, s egyszer 
«asellus»-ról. A helyek ezek: 

1. Luk. XIII. 15 : Münch.-k.: ő . . . zamarat, Jord.-k.: hw . . . 
zamaraath = Vulg.: suum . . . asinum | gör.: TÖV OVOV = Assem.: 
oshla . . . svoego, Zogr., Mar.: ork^a, Sav. kn.: ©CAA. 

2. Luk. XIV. 5 : Münch.-k.: zamara, Jord.-k.: zamara — 
Vulg.: asinus | gör.: ovoc, = Assem.: oseli>, Zogr.: ©ck/Vk, Mar., 
Sav. kn.: CCKAT*.. 

3. Ján. XII. 14. Münch.-k.: lele . . . zamarockat, Jord.-k.: 
eg zamarth = Vulg.: asellum | gör. bvápiov = Assem. oshl<£, Mar., 
Zogr.: cckAA, Sav. kn.: OCAA. 

Mellőzöm azokat a helyeket, a hol az újtestámentomban nős
tény szamárról (v. ö. Máté XXL 2, 5, 7.), a szamár vemhéről: 
szamár-csikóról (v. ö. Luk. XIX. 30, Ján. XII. 15.) vagy vadszamár
ról van szó (v. ö. Zsoltár CILI: 11 : óbolg. ONArp'k = gör. ővafpo?, 
JAG. Zur Entst. II. 70.). E helyek úgy sem adnak felvilágosítást a 
mi szavunk eredetéről. — Az újtestámentomból is, s egyéb óbolg. 
nyelvemlékekből is (v. ö. Cod. Supr. 96, 213, 236, 246, 248, 324.) 
az tűnik ki, hogy az óbolg.-ban az a s i n u s = oshH, az a s e 11 u s 
pedig = oshl%. 

A különféle szerkesztésű szláv nyelvemlékekben szintén 
osblT* a «szamár» neve (v. ö. MIKL. Lex. p., Grig. Par. 33, 74. stb.). 
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A népies nyelven készült újabb és régi szláv bibliafordítások azon
ban az oshli, mellett feltüntetik a «szamár» különféle szláv nyelvi 
népies neveit is. E bibliafordítások közül a bolgár, valamint a 
szerb-horvát fordítások a «szamár» népi neveire is felvilágosítást 
adnak. 

A bolgár bibliafordítások közül BYLEC-nél és a hazai bolg. 
paul. fordításban magáre a «szamár neve; a bolgárban tényleg 
magare az «asinus» (v. ö. DUVERNOIS, CANKOFF 17, 24, 180.). A szerb 
bibliafordítások közül VuK-DANicic-nál magarac fordul elő, s ez a 
szerb népi kifejezés. E magarac van Boszniában és a horvát nyelv 
északi ca-nyelvterületén (Novi-ban, v. ö. még BJELLOST., STULListb.) 

A dalmát latin betűs bibliafordításokban az «asinus»-ra 
tovar, tovarac a név (v. ö. ZÁR., BERN. és BAN.-féle lection.), ez a 
tovar van az isztriai horv. fordításban is (v. ö. JAG. kiadását, Za-
char. XIV. 15.). Ma is a horvát nyelvű tengerparton le Baguzáig 
tovar, továr, tovarac SLZ «asinus» s vannak szigetek, mint pl. Arbe, 
a hol az osal ismeretlen (v. ö. Bad LXV: 169, CIII: 81, CXVIH: 
53, CXXXVl':238, Nem. I. 401, Momim. IV. Stat. pol.). E továr-
ból van képezve a horv. tovarnik — szamárhajtó (VERANCSIOS). 
E szláv továr fordított kifejezés az olaszból, mert a horv. továr 
(onus) szó (v. ö. Nem. I. 407.) ugyanazt jelenti, a mit az olasz soma 
(saumlast, onus). — Itt jegyzem meg, hogy a régi horv. statútu
mokban a ((teherhordó ló» valiznik is (v. ö. Monumenta IV : 262 : 
Stat. Vinod. 7, 4.) s ez az olasz valigia, középlat. valisia átvevése. 

A bibliafordításokban nem találunk a mi szamár szavunkhoz 
hasonló szót; megvan azonban más népi szövegekben. A hazai 
szlovén nyelvű népies iratokban somár = szamár (v. ö. Szlov. 
Sillabikár 1780-ból A5. 1., Sztarisinsztvo 47. 1.). A magyarországi 
szlovének és az osztrák szlovének egy részénél az «asinus» tény
leg somár (v. ö. PLETERSNIK) ; a tótban és a hazai kisor.-ban szin
tén somár = szamár (CSOPEY, Sborn. Lam. 234.), megvan a somár 
a morva-cseh dialektusokban is (v. ö. BÁRT. Diai. I. 267.), míg a 
csehben a soumar «teherhordó»-t, első sorban persze «szamarat)) 
jelent. Térképen feltüntetve a szó elterjedését 
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látjuk, hogy a magyar nyelvet körülvevő nyelvek mind használják 
a somár szót, s így az átvétel e nyelvek valamelyikéből való, s nem 
közvetlen olasz eredetű (v. ö. Nyr. XXIII. 131.). A magyar és szláv 
nyelvi «asinus»-t jelentő szó eredete eléggé ismeretes (v. ö. KÖR-
TING EtymWb., Du CANGE, az ol. o-ról GRÖBER : Grundr. I. 501, 
GEBAUER Hist. ml. I. 484, JIR. Slov. pravo II. 188.). Itt csak azt 
jegyzem meg, hogy a szamár nevével Európát Olaszország ismer
tette meg (v. ö. SCHRADER : Beallex.; az olasz alakokra v. ö. GRÖ
BER Grundriss I. 501, IVE 71, 161, LJUBIC, Monum. pars I. vol. III. 
64, 615.). 

Eddigi fejtegetésemben tehát én a szamár szót szláv átvétel
nek bizonyítottam, s azt vitattam, hogy e szláv nyelv nem lehet 
bolgár. A bolgárban ugyanis van egy szó, a mely etymologiailag 
ide tartozik, s ez a bolg. samár, a mely «nyereg» jelentésű (v. ö. 
DUVERNOIS: ,a;epeBHHHoe cíjfljio, samár : tragsattel CANKOPF 204.). 
E szó oklevelekben is előfordul (v. ö. cum unó Bulgaro, vulgo 
zoemer), s JIRECEK ezt úgy magyarázza, hogy a brassói bolgárok 
kereskedők, különösen pedig teherszállítók voltak (,Die Kronst. 
Bulgaren waren Kaufleute und bes. Spediteure, Saumthiertreiber 
mit Packpferden', Arch. XIX. 600. és KANITZ, Balk. II. 56.). E bolg. 



6 2 MELICH JÁNOS. 

samár jelentése miatt sem lehet a magyarba átvett alak. A Balkán 
félszigeten ez a samár, úgy látszik, mindenütt «nyereg* jelentésű, 
a melyre a terhet rakják; megvan a szerbben (v. ö. VÜK) S a horv. 
nyelvű tengerparton Noviban magam is samár-n&k hallottam ne
vezni a teherhordó «asinus»-ra tett nyerget. 

Túr. 
Szókincsünkben a túr, tur «ulcus saniosum, blutgeschwür, 

eiteriges geschwür, genyedő seb, var, koszmó (NySz., MTsz.)» jelen
tésű. Közmagyar szónak mondható, a mennyiben ebben a köz
mondásban: «közös lónak túros (túrós, túros, turhos) a háta», 
csaknem az egész ország ismeri (v. ö. MTsz.: Kábaköz, Czegléd, 
Palóczság, Székelyföld). A magyar szó szláv eredetét MIKLOSICH bi
zonyította (v. ö. Slav. EL, EtymWb.). 

Az evangéliumi szövegekben kétszer van szó ulcus-ról. A he
lyek ezek: 

1. Luk. XVI. 2 1 : Münch.-k.: Az ebec . . . megnallac uala az 
6 varait, Jord.-k.: hw fekélyt, Kár.: sebeit — Vulg.: ulcera eius | 
gör.: vá SXXTJ (másutt IXxoc) = Assem.: gno'i ego, Zogr., Mar.: THOH 
ero. Sav. kn.-ban nincs meg a hely. 

2. Luk. XVI. 20: Münch.-k.: Lazar . . . fekzen való ő aitara 
télies varackal, Jord.-k.: fekélyekkel tellyes, Kár. -.fekélyekkel telje
sen = Vulg.: ulcerosus, másutt ulceribus plenus | gör. stXxtó[Aévo?, 
másutt r\k%iú[iévoQ = Assem.: gnöüwh, Zogr., Mar., Sav. kn.: 
TNOHNTv. 

E két idézetből az derül ki, hogy a lat. ulcus, gör. zkxoc, az 
óbolgárban I'NOH : gnoj. Ez a kifejezés van a különféle szerkesztésű 
régi nyelvemlékekben (v. ö. Ostrom., Trn., Mir., Nik., BÉRC., 
Ulomci), s az újabb fordítások közül az Ostrogi-, Erzsébet-, BYLEC-, 
VÜK- és osztr. szlov. népi fordításban. A többi szláv bibliafordítá
sok e helyütt a következő szavakat használják : 

1. Óbolg. vréd% (v. ö. Cod. Supr. 32, 106, 217. stb., Euch. 
sin.: 51, 52, 125, 127.) = tót vred, cseh vred (Kralici bibi.), lengy. 
wrzod; f 

2. Óbolg. strupi, (vulnus, v. ö. MIKL. Lex. pal., mai bolg. 
strup : ausschlag, schorf CANKOF 208.) = kisor. népi, bolg. népi, 
orosz népi fordítás; 
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3. Rana = kisor. népi ford. (Luk. XVI. 21.), horv. (TRUBBE, 
spal. BERNÁT-féle lect.), szerb (STOJK.); 

4. Nezit = cseh (VÁOLAV-féle); v. ö. még cseh-tót hlíza: ge-
schwür ; 

5. Mozol = hazai szlov. (KUZMICS, erre v. ö. DALMATIN biblia
fordításához csatolt Eegistert, a hol az áll, hogy a mi Krajnában 
tvori, tvur, az a kaj-szlovénben (ma horvát, nála slov. besjacki) 
mosel, moseli, a ca-horvátban cirjak, ciraj; ugyanígy MEGiSEBnél 
uiss vlcus: tvur, croat. mosel, cirjak, ciraj, piaga; geschwür alatt: 
vlcus tvur, mosel, croat. cirjak, ciraj). 

6. Papec = hazai bolg. paul. fordítás (v. ö. palin sas papéi, 
lízali papcite, v. ö. MIKL. EtymWb. pompi, alatt pi>pka : eiter-
blatter). 

Az 5. szám alatt közölt mosol-nál már láttuk, hogy a m. túr-, 
tur-hoz hasonló szó előfordul a szlovénben. A bibliafordítások kö
zül a XVI. századi ÜALMATiN-féle krajnai szlovénben a magy. túr, 
tur = var, fekély szónak megfelelően csakugyan tvor-t olvasunk; 
itt ez áll: Luk. XVI. 21 : «Ali vsaj psi so pérhajali, inu so lisali 
njegove tvoruve, Luk. XVI: 20: Lazarus . . . je leshal pred njegovimi 
daurmi, poln tvorou». A krajnai szlov. tvor tehát ugyanazt jelenti, 
a mit a m. var, fekély, túr, tur. 

Mielőtt már most tovább haladnánk kutatásainkban, meg kell 
emlékeznünk egy óbolgár nyelvemlékről s ez az Euch. Sinaiticum. 
Az óbolg. emlékekben a különféle betegségekre jedza (infirmitas, 
Münch.-k.: l e l e t e z e t ) , nedag'h (infirmitas), boléznh (infirmitas), 
strupic, vréd'h (vulnus), gnoj (ulcus) kifejezések járatosak. A külön
féle szerkesztésű nyelvemlékekben ezekhez jadzva (v. ö. Grig. Par. 
75 : Ezsai. I. 6.), krasta (: Exod. IX. 9: Jord.-k. fókeely, DANICTC : 
krasta), suga, izmefrh stb. járulnak (v. ö. Starine X. 81—126: Sre-
dovjecní liekovi, gatanja i vracanja). Az Euch. sin.-ban azonban 
ezt a fontos adatot olvassuk: 

IICCrk/\H KTK <\\/\ CK/ATrKI Â VX K TKC,H HVliA*kh¥il|l<*ArO RCÉTO YA0-
irkítd, OTTk KCÍTO Tuopá (olv. tvora), i OT'K ncfro KpiíA^. i cTpoyna 
i c»T'h. Kctrc Mj\Xx\\\, i oT'k Kcero npoKAJKeiwrk, i OTT* KrkitoiA IA3/ÍV. 

Mivel az Euch. sin. e részének ismeretlen az eredete, nem idéz
hetem a fordítás alapjául szolgáló szöveget; magyarul az idézett 
hely ez: «Küldd rám szent lelkedet, a mely meggyógyítson minden 
embert minden varból, minden fekélyből és sebből, minden be
tegségből, minden gonoszbólatból és mindenféle leletezetből». 
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Kiemeltem már, hogy az Euch. sin. e helyének eredetijét 
nem ismerjük, azt azonban tudjuk, hogy ép e nyelvemléknek egyes 
részei határozottan magyarországi fordítások. Nagyon valószínű, 
hogy ez a tvovb is itt, hazánkban került a nyelvemlékbe. Bizonyí
ték erre az, hogy csak a szlovénben van meg a szó ma is, s hogy 
MIKL. Lex. p.-ában ez a tvoi"b elő sem fordul. Van azonban a bol
gárban egy szó, a mely nagyjából hasonlít a mi szavunkhoz, s ez a 
tor. A szónak «kuhmist, trágya» a jelentése (v. ö. CANKOFF 210, 
DUVERNOIS, MIKL. EtymWb. ter- alatt); azt lehetne már most gon
dolni, hogy a mint az óbolg. nyelvemlékek gnoj: ulcus szava (v. ö. 
feljebb) egyes szláv nyelvekben «trágya, ganaj» jelentésű, úgy 
j e l en the t t e a bolg. tor is v a l a m i k o r az «ulcus»-t. Erre azon
ban csak azt feleljük, hogy a bolg. tor és a szlov. tvor etymologiai-
lag külömbözö szavak s egymáshoz semmi közük (v. ö. MIKL. 
EtymWb.). A másik ok az, hogy a bolgárban az «ulcus»-ra ma is 
egészen más nevek vannak (v. ö. bübünec : geschwulst, círij: ge-
schwür, CANKOFF 11, 157, hazai bolg. papec). 

A szó földrajzi, jelentés- és hangtörténeti vizsgálata tehát azt 
mutatja, hogy a m. túr csakis a szlov. tvor-rüü egyezik jelentésben 
is, hangalkatban is. A szlovén nyelvben már most a következőket 
találjuk: krajnai szlov. tvor, tvur (v. ö. DALMÁT w Eegister, ugyanitt 
karintiai tvur — gumpa, knorren): ulcus, var; stajeri szlov. tvur : 
« g e s c h w ü r , ulcus, e y s s , a i s s» (MEGISER), görzi szlov. tuór: 
geschwür (Sitzungsber. der Ak. der Wiss. Wien CXIII. 391.), tor, 
túr (JANEZIC) : geschwulst, geschwür. A PLETERSNiK-fóle szótárban 
még ezeket olvassuk: tvor, túr: blutschwár, furunkel, aas (v. ö. 
túr se mi dela: varasodik stb.), képzésben: tvőrast, tvörav: geschwü-
rig, tvörec: kleiner furunkel, tvoríti: eiterig werden stb. Ennyi 
adatból kétségtelen, hogy a szó a szlovénben ma is él, s ugyanaz a 
jelentése, a mi a mi szavunknak. A horvátban már nincs meg a 
szó, mert itt haj- terül éten mosol (v. ö. BJELLOSTIJ., JAMBR.), ég
területen cirjak (VERANCSICS), ciraj a szó, míg a szerbben cír (VÜK). 

Van azonban még két hangtani ok is, a mely szlovén eredet 
mellett tesz tanúbizonyságot. A szlovén tvor, íywr-beli v kiesett 
már a szlovénben is, s itt tor és túr alakok vannak. E hangtani 
sajátság megvan már a Freisingeni nyelvemlékekben is (v. ö. zto-
riti: stvoriti helyett, VONDRÁK : Fr. Pam. 31. 1.), ismeretes a szlo
vén nyelvjárásokból is (lásd részletesen a csütörtök tárgyalásánál 
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és a hangtanban, Letopis, Laibach 1890:210.). E v kiesésre van
nak példáink az isztriai horvátra is (1275-ik évből SUEMIN Hrv. 
spom.), s újabb időben a bolgárra is (v. ö. FLOEINSKIJ : Lekciji 1. 
95 : stori, hazai bolg. szövegekben sturi is). Eégi korra azonban 
csak a szlovén nyelvre tudunk adatokat (v. ö. még DALMATiNnál 
II. Móz. IX. 6: sturiti; sturHa Pesmi krajnsk. naroda 92. 1.). Másik 
hangtani sajátság, hogy a szlovénben a hosszú hangsúlyos o: u-\á 
lett, s e sajátság megvan már a XV. századi szlovén emlékeken 
(v. ö. Letopis, Laibach, 1889:135; 1890:195. stb.). A bolgár 
nyelvjárásokban csak a hangsúlytalan o lesz w-vá, s az is csak a 
keleti nyelvjáráscsoportban. Mindent számbavéve a m. túr; ulcus 
szó csakis szlovén eredetű lehet nyelvünkben, a mint azt a szónak 
idemellékelt földrajzi elterjedése is bizonyítja. 

A m. túr «satteldruck» jelentése magy. fejlemény (szerb £ulh 
OR jaxaita). 

"Varsa. 

A m. varsa a Beszt. és a Schlágli szójegyzékben «sagena, 
vivarium»-mal van fordítva. Alakváltozatai a régi nyelvben : vorsa 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIIl 5 
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(v. ö. Schlágli szój. 816: jegyzet 1356. évi adat; későbbi adatok: 
1587: chyk-worsath, 1597: hal vorsa, haltartó vorsa, SZAMOTA : 
Term. tud. közi. XXVI. 491, 492.), verse (NySz.), a népnyelvben 
ezek mellett: varsa, vörse (MTsz.). A szó szláv eredete kétségtelen 
(v. ö. MIKL. EtymWb.), csak az a kérdés, bolgár nyelvi vagy pedig 
más szláv nyelvi átvétel-e a szó nyelvünkben. 

Az óbolg. emlékekben előfordul a mi varsán/í-nak megfelelő 
jelentésű szó. A hely ez : 

Máté XIII. 47 : Münch.-k.: Esmeg mennecnec orzaga hason-
latik tengerbe éreztet varsahoz, Jord.-k.: az tengherbe vétót varsa
hoz, Kár.: a tengerbe vete t t . . . gyalomhoz — Vulg.: Eursum, simile 
est regnum coelorum verriculo jacto in maré, másutt: sagenae 
missse in maré | gör.: TCCXXIV Q\LOÍO. saiv YJ paaiXeía TWV oopavwv 
aa'prjVfl pX'̂ j'O'SÍa'í] si? ríjv MXaaaav = Assem.: i pakt'i podobtno 
esti césarbstvo nebestnoe nevodu Vbvrhzenu vi> more. Zogr., Mar., 
Sav. kn.: NíKC>,A,oy. 

E hely azt bizonyítja, hogy az óbolg.-ban HÉKO '̂K : nevod/h = 
aaf/]VY], sagena, verriculum, varsa, gyalom. Az óbolg. emlékek kö
zül a szó előkerül még a Cod. Supr.-ben (97. 1.: HHAHTÉ IIAK'HI 
K'KKP'KJKÉHÍI HÍBC>AA)' A közönséges «háló»-nak az obolg. emlékek
ben Mp*fc>KA: mréza a neve (v. ö. JAG. Cod. Mar. index), a mely 
egyik-másik egyh. szláv nyelvemlékben helyettesíti a NÉHCW -̂t 
(v. ö. AMFILOCHIJ III. 2, 92.). — Az általam átvizsgált bibliafordí-
sok Máté XIII. 47. helyén a Münch.- és Jord.-k. uarsa-jának ezt a 
megfelelést tüntetik fel: 

1. Obolg. NÉKOA'k = Ostrom., Ostrog., Erzséb., or. népi, kis-
or. népi; Trn., EYLEC, bolg. népi, hazai bolg. paul., Mir., Nik., 
BÉRC. : Ulomci, lengy. fordítások; 

2. Obolg. MpiíHíd = RYLEC, szerb: VÜK, STOJK.; TRUB., DAL-
MATIN, horv.: Zárai-. RANIN-, BERN-féle lect.; isztriai horv.: JAG. : 
Ezek. XII. 13, XXXII. 3, XLVII. 10, Habak. I. 15, 16, 17: mriza 
= Bécsi-k. Habak. I. 15, 16, 17: varsa: Vulg. sagena; 

3. sah = osztr. szlov., PALK. : tót (v. ö. magy. szák, HERMÁN : 
MHal. k. szótár); 

4. grip: BÉRC. Citanka (1387. évből való adat, v. ö. monte
negrói szerb grib: art fischnetz, VÜK, Arkiv X : 356 : jegyzet ZORE 
L., MIKL. Dict.-a szerint bolg.-ban is van grib (v. ö. NÉKCVVK alatt), 
de ezt más bolgár forrásokból nem tudom igazolni). 

A m. varsá-hoz hasonló hangalakú és jelentésű szó az óbolg. 
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emlékekben, valamint az egyházi szláv emlékekben (v. ö. MIKL. 
Lex. pal.) elő nem kerül. 

Vannak azonban bibliafordítások, a melyekben a Münch.- és 
Jord.-k. varsá-ja. helyén a szláv szövegek is hasonló szót hasz
nálnak : 

Máté XIII. 47 : A) Hazai s z l o v é n KüzMics-féle fordítás: 
Pá je priszpodobno králesztvo nebeszko k vrsi vr'zenej vu mourje; 
B) C s e h bibliafordítások: 1. VÁCLAv-féle: Opiet podobno gest 
kralowstwie nebeska wrsi pusstiene w more; 2. Kraliei: wrssi ; 
3. Egyéb cseh ford.: wrssi (v. ö. LAUTSEK : Cseh Concord.). 

Ha már most azt kérdezzük, hogy a m. varsának hang- és 
jelentéstani szempontból teljesen megfelelő haz. szlov. vrsa, ócseh 
vrié mikép van elterjedve ma a szlávság közt, ezt fogjuk találni: 

or., kisor. vérsa: reuse. fischreuse (DALJ, MITRÁK, ZELE-
CHOWSKI) ; a régi orosz irodalomból nincs e szóra adatunk (v. ö. 
SREZNEVSKIJ : Materialy, DUVERNOIS : Materialy) { lengy. wiersza: 
reuse, fischreuse (LINDE) | cseh, ócseh : vrse, vrsé (RÁNK, GEBAUER : 
Hist. ml. j . I. 65.); tót vrska (z proutkű shotoveny pristroj na 
lovení ryb, ZÁTURECKY : Slov." pfisl. szótár) ] hazai szlov. vrsa, 
osztr. szlov.: vrsa, v\rsa,vfs: fischreuse, pleten k o s v ribjolov 
(v. ö. PLETERSNIK és Letopis 1880. évf. 209. 1.) | szerb-horv.: kaj-
nyelvjárás: versa (nassa, excipula, HABD., BJEL., JAMBR.); ca-nyelv-
járás : varsa (MICALIA, DELLA BELLA, STULLI, VERANCSICS : nassa — 
varsa — ung. varsa), vrisa (MICALIA). A sto-nyelvjárásban a szó 
vrska (v. ö. VÜK, DERR., BRANCS.), vrsa alak csupán Herczegoviná-
ban és a Montenegróval határos területen járatos (v. ö. VÜK), míg 
a vrsva délnyugaton. A vrsa alak tehát a szerb nyelvnek főleg azon 
részében fordul elő, a mely az adriai tengerparttal érintkezik. A dal
mát tengerparti nyelvben mindenütt vrsa a járatos (v. ö. ZORE L. : 
Arkív X. 321—368.), ugyanitt a varsá-ba, teendő csalétek neve vrh 
(v. ö. Brazza szigeten, u. o. 343, 368. 1.). 

Ebből az összeállításból azt látjuk, hogy a varsá-nak meg
felelő szó nincs meg a szerb nyelv egy részében, s nincs meg a 
bolgárban. A bolgár szótárakban varsá-nkhoz hasonló szó elő nem 
fordul. Az oláhban ugyan éppen a bolgársággal érintkező helyen 
előfordul egy oláh vúrso (reuse mit fünf holzreifen im durchmes-
ser von 1 m. bis 70 cm. sich verjüngend, J a l o m i c a folyómente, 
v. ö. még SAIN. : varsíe, WEIGAND Jahrb. IX. 230.), s így ebből azt 
is lehetne következtetni, hogy talán a bolgárban is megvan a szó. 
Vrsa, *vbrsa, *vri>sa szót azonban a bolgárban sem MIKLOSICH 

5* 
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(v. ö. EtymWb., Dict.), sem DUVERNOIS, sem pedig CANKOF nem 
ismer, népnyelvi gyűjtésekben sem találtam meg a szót. Úgy lát
szik, hogy a bolgárban navod (v. ö. Sborn. XIII. 254.), nevod (v. ö. 
oláh novodar: fischer, Tele-orman, WEIGAND: Jahresber. VIII. 316.) 
a «varsa» neve. 

Az eddig kifejtett okok alapján én a varsá-t nem bolgár, ha
nem hazai szlovén eredetű szónak tartom, a mint azt az idemellé
kelt földrajzi elterjedés is bizonyítja. 

A szláv nyelvi vrsa stb. egy ősszláv *vhrchia (ó-or. *Vhrsa, 
óbolg.-ban *vrbéa volna, kéziratokban írva *vr%áa is) alakra megy 
vissza, s nálunk a szó olyan nyelvből való, a hol az ősszláv -tr- r-
sonanssá lett; ilyen r van a hazai szlovénben is (v. ö. Letopis, 
Laibach 1889 :141.). Ez ősszláv *vhrchia: a ^hrchi, (spitze, hegye 
valaminek) szóból van képezve. Ez elnevezést könnyen megérthet
jük, ha megnézzük a HERMÁN OTTÓ (MHK. 159.1.) könyvében közölt 
varsá-t. A varsa részei, a milyen a vörcsök (verség, versek) és a töm-
löcz szintén szláv eredetűek. Egy szlov. wsVból a magyarban varsa 
(verse, vörse) egyformán válhatott. — Minden bizonyíték tehát a 
varsa szónak dunántúli eredete mellett tesz tanúvallomást. 

* * * 
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Az eddig tárgyalt szavakon azt akartam bizonyítani> hogy a 
magyar nyelv régi s közkeletű szláv eredetű jövevényszavai nem 
egy nyelvből valók, hanem a jövevényszók között átvételi rétegek 
vannak. A bizonyítás szógeografiai, nyelvtörténeti és jelentéstani 
alapon történt, kapcsolatban mindig az óbolgár nyelvemlékek 
szókincsével. Az egész eljárásnál az a gondolat vezet, hogy 
a szláv nyelvek közt a külömbségek megvoltak már a IX. század
ban is (v. ö. JAGIC, a M. Honfogl. Kútfőiben 349. 1.). E nyelvek a 
hangtani részben pl. az ősszláv ti, di hangkapcsolat megfelelései
ben már a IX. században éppúgy külömböztek, mint ma; a hv, gv: 
é és i előtt csak az oroszban és a délszláv nyelvekben lett cv-, zv-vé 
(v. ö. ii.K'kT'h., cseh-t. kvét, 3iHi3A<* == cseh-t. livezda), ellenben a 
cseh-tót-lengyelben ma is az eredetibb fokot találjuk. Ellenben a 
lágyult cv, zv a legrégibb délszláv kéziratokban, az óbolgárokban 
már a IX. és X. században megvan, jeléül annak, hogy e tekintetben 
a mai külömbség már a IX., X. században is megvolt. A külömb
ségek azonban n e m p u s z t á n h a n g t a n i a k , hanem jelentés
taniak, alaktaniak és szókészletbeliek is voltak. 

A szláv godina pl. az összes szláv nyelvekben megvan, csak
hogy az egyik részben«óra», a másik részben «év» a jelentése, ugyan
ilyen szó a cdsi* is, a mely egyik részen «időt», a másikon «órát» 
jelent. S hány ilyen közszláv szó van, a melynek a szláv nyelvek 
egyik csoportjában ilyen, másik csoportjában meg amolyan a jelen
tése. Az igazi nagy külömbségeket azonban akkor látjuk, ha a fo
galmat tekintjük, s kérdezzük, hogy ez vagy az a fogalom minő 
szóval fejeztetik ki az óbolg. nyelvemlékekben s milyennel a mai 
szláv nyelvekben. S ha e kérdésünkre a nyelvtörténeti vallo
mások alapján keressük a feleletet, újból odajutunk, hogy a 
j e l e n t é s e k a l a p j á n is a szláv nyelvek a IX., X. század
ban úgy voltak eloszolva (a földrajzi helyzetre is áll e tétel), mint 
ma vannak. 

Az a l a k t a n s z e m p o n t j á b ó l is hasonló régi külömbségeket 
találunk. A kettős-szám a szláv nyelvek történeti korában nem min
denütt van meg, hanem úgy mint ma, csupán a szláv nyelvek egy 
bizonyos csoportjában; az első személyit névmás jaz (én) nem 
mindenütt van meg 2-vel, hanem egy bizonyos szláv nyelvi cso
portban ja az alak. Ugyanez áll a vy-: ÍZT> igekötőkre is. Az a-tövű 
főnevek nem mindenütt kapnak -y-t az egy. számi genitivusban, 

• 
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hanem már a legrégibb történelmi korban is megvan az -e. Az 
alaktanban is tehát a történelmi korban nem egységet, hanem kü-
lömbséget látunk a IX- X. századtól. 

S végre az alapnyelvi szláv szókincs fö ldra jz i elterjedésére 
is egy pár szót. Ha pl. azt látjuk, hogy a m. derék-nak megfelelő tót 
driek, cseh drík, szlov. drék, horv. tengerp. drik i litv. draikas sem 
ma, sem pedig a nyelvtörténetben az oroszból, bolgárból, szerbből 
ki nem mutatható, nem igen valószinű, hogy e szó csak a IX. szá
zad óta veszett volna ki e nyelvekből. Ha több ilyen szóról bizo
nyos csoportban tárgyalva sikerül kimutatnunk, hogy pl. a bolgár
ban nincsenek meg s helyettük a fogalomra más megnevezések 
vannak a IX. századtól, pusztán theoretikus eljárásnak kell mon
danunk azt, a mely állítja, hogy e szavak meg l e h e t t e k a nyelv
ben. Módszertanilag a kikövetkeztetett óbolg. alakok helyesek, 
mert ha megvolnának, csakugyan a kikövetkeztetett alakban kel
lene meglenniök, de t é n y l e g nincsenek meg a IX. században, s 
nekünk ténynyel, nem elmélettel kell számolnunk.*) 

Ez eszmemenet szerint tehát az óbolg. nyelv a l e g r é g e b 
b e n f e l j e g y z e t t s z l á v d i a l e k t u s , de csak a kiinduló 
ponton élő, népi maczedon-bolgár nyelv, mert fejlődése külömböző 
fokozatain, mint feljebb kifejtettem, irodalmivá fejlődött nyelv, a 
melyet abban a kifejtett formájában, a mint a nyelvemlékekből 
előttünk ismeretes, seholsem beszélt a nép. 

A szláv nyelvek hang-, alak- és jelentéstani, valamint szó
készletben" differencziálódása nem a IX. században vette kezdetét, 
A IX. században a külömbségek már megvoltak (v. ö. LAVROVSKIJ 
értekezését a régi novgoródi nyelvről, Bécsi töred., Kijevi töred., 
Freisingeni nyelveml. s lásd még OBLAK: Letopis, Lajbach 1890 : 
180—181. 1.), s ha egyik-másik ponton, a milyen pl. az orrhangú 
magánhangzók kérdése, nem voltak is olyanok, mint ma. 

A szláv nyelveknek e IX. századi állapota, valamint a ma
gyarság vándorlása és letelepedése eleve is valószínűvé teszi azt a 
nézetet, a melyet a fentebb tárgyalt szavakon bizonyítottam, hogy 
nyelvünk szláv jövevényei közt átvételi rétegek vannak. Való-

*) E gondolatnak bővebb kifejtése (a szláv alapnyelvről, ez alap
nyelvnek szótválásáról) nem ide tartozik; alkalomadtán elmondom összes 
idevágó gondolataimat. 
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színűvé teszik ezt az olyan szavak, mint lengyel, a mely török köz
vetítéssel került orosz szó (1. részletesen a szójegyzékben), s hon
foglalás előtti. Még inkább megerősítenek meggyőződésünkben az 
olyan szláv eredetű szópárok, a milyenek: donga ~ duga (óbolg. 
A^ra), rend ~ red-os (óbolg. pAA'K)j szomszéd, s^w-szék, sza-
t y i n g (óbolg. c»-; rk-), oláh : olasz (óbolg. liAay'k). E szavakban 
az a feltűnő, hogy egyszer nasalissal fordulnak elő, másszor meg a 
nélkül. Azt állítani, hogy donga-bői a magyarban lett duga, rend
ből red, teljesen helytelen okoskodás. Hogy a szu-szék sem kelet
kezett az eredetibb m. *szomsze'k-bői, arra legjobb bizonyíték a 
szorríszéd, a melyből nem lett *szuszéd, pedig a két szó teljesen egy 
és ugyanazon képzettársulási csoportba tartozott az óbolgárban. 
Az egyedül helyes nézet az, a mely azt mondja, hogy e szó
párok vagy egy nyelvből, de m á s-m á s i d ő b e n kerültek nyel
vünkbe, vagy pedig hogy m á s - m á s n y e l v b ő l valók. Van
nak azonban olyan szópárok is, a milyen a megye és mezsgye, 
ragya (rogya) és rozsda, • a melyeknél vita tárgya sem lehet, 
hogy a zsgy, zsd-vői valók csakis bolgárok lehetnek, a gy-vei 
valók meg éppen bolgárok n e m lehetnek. A mint azonban 
a mezsgye és a rozsda sem állanak magukban, úgy a ragya, megye 
szavak sem. Én nem tagadom, hogy a magyarban tekintélyes 
számú bolgár nyelvi elem van, s ezekről nekem is az a nézetem, 
a mi ÁSBÓTH OSZKÁRÓ, hogy az óbolgárhoz, e legrégebben feljegy
zett szláv nyelvhez hasonló bolgár nyelvjárásból valók. E tételnél 
újra .az a gondolat vezet, hogy a beszélt és az írott bolgár nyelv a 
IX. században éppúgy tüntetett fel külömbségeket, mint feltüntet 
bármely nyelv írott és beszélt formája ma is. Csupán a helyre és 
az időre van az AsBÓTHétól eltérő nézetem. E bolgár réteget pedig 
nem csupán hangtanilag, hanem szógeografiai úton is igen szépen 
lehet kimutatni. E bolgár nyelvjárási átvételek mellett azonban 
tekintélyes számmal vannak más szláv nyelvi átvételek is, s ezt az. 
óbolg. nyelvemlékek szókészlete szinten támogatja; ezek között a 
legfontosabb helyet a szlovének foglalják el. Szlovének laktak ós 
laknak ma is a Dunán túl, s szlovénnek veszem itt a régi Tót
ország területét, a mai kaj-horvát nyelvet s e délszláv szlovén 
lakosságot vettem fel a Duna bal partjára is. Nem tagadom 
azonban, hogy itt több ok ellenem is szól. Az olyan nevek 
mint pl. Svatoplulc, nem délszlávok. A szláv -pl'bk'b-kal (populusv 
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acies, exercitus) szerb-horvát-bolgár-szlovén személynév, leg
alább a történelmi korban, nem alakult. E -pl'hk'b-kal csupán 
cseh (Svatopluk), lengyel Switfopetk), orosz (CBHTOIIOJIKT., flpo-
noJiK'f., v. ö. Kad LXXXL 137.) nevek alakultak. Vannak azonban 
olyan szókészletbeli, hang- és alaktani bizonyítékok a szlovén 
nyelvjárásokban, különösen a hazai szlovénben (egyrészüket már 
OBLAK V. is tárgyalta), a melyek a cseh-tóthoz közelednek; ezek 
alapján közvetlen cseh-tót-szlovén érintkezést vettem fel, s határúi 
nem a Dunát, hanem a Duna balpartját vettem. — Hogy a szlovén 
hatás milyen erős volt nyelvünkre, azt látni fogjuk a következő, 
nyelvünk keresztény terminológiájáról szóló fejezetben. 

b) A m a g y a r n y e l v k e r e s z t é n y t e r m i n o l ó g i á j a . * ) 

1. §. Értekezésemnek eddig megjelent részében azt igyekeztem 
bizonyítani, hogy régi s közkeletű szláv eredetű szavaink közt 
különféle szláv nyelvekből való átvételi rétegek vannak. Mivel 
azonban szláv jövevényszavaink közt tekintélyes számmal vannak 
olyan kifejezések, a melyek a keresztény hitre vonatkoznak s így 
kereszténységre térésünkkel szorosan összefüggnek, kérdés, hogy e 
keresztény terminológiai kifejezések melyik rétegbe tartoznak vagy 
pedig a rétegek közt mikép oszlanak meg, s végül minő feleletet 
adnak arra a kérdésre, kik, milyen nemzetiségűek voltak első ke
resztény térítőink. 

Mindnyájunk előtt ismeretes VOLF GYÖRGY-nek az a tanítása, 
hogy a magyarság a latinbetűs írást, a latin s-nek ( = magyar sz) 
i-es ( = m. s), illetve i-és ( = m. zs), VOLF szerint velenczés olva
sását, s ezzel együtt a keresztény hitet közvetlenül Velencze és 
vidéke térítő papjaitól kapta. VOLF e tanítást több éles elmére, erős 
kombináló tehetségre valló dolgozatban**) megírta, védte. A mily 

*) A M. T. Akadémia első osztályának 1902. decz. 1-én tartott ülé
sében bemutatot t székfoglaló értekezés. 

**) VOLF idevágó dolgozatai a következők: 1. Kiktől tanult a magyar 
í rni , olvasni? A régi magyar orthograpliia kulcsa. Bpest 1885. (Értekezé
sek a nyelv- és széptud. köréből XIV. köt.; kivonata: M. Nyelvőr XIV. 
köt.); 2. Első keresztény térítőink nyelvünk, í rásunk és történetünk tanú
bizonysága szerint. Budapesti Szemle 85. ós 86. kötet, s külön is Bpest, 
1896. — A kérdés VOLF egyéb munkáiban is érintve van (v. ö. Akad. 
Ér t . VIII . , NyKözl. XXVII. 9.). 
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igaznak látszik azonban e tanítás általánosságban, annyira nem 
meggyőző részletekben. Fontos hibája e tanításnak, hogy esetleg 
különféle eredetű dolgokat, a milyen a latinbetűs írás, a latin s-nek 
s (és z)-es ejtése, a magyar latinbetűs helyesírás eredete, nyelvünk 
keresztény terminológiája, YOLF oly szoros kötelékbe fűzött, hogy 
e kérdések külön-külön, a történeti fejlődés alapján való vizsgálata 
ma szinte lehetetlennek látszik. A latinbetűs írás ós a róm. kath. 
keresztény hit tényleg a legtöbb esetben együtt járnak, bár figye
lembe veendő, hogy a Quarnero szláv nyelvű szigetein, valamint 
Vinodolban a róm. kath. horvátok glagolita betűkkel írtak, s a 
XIII—XV. században a latin s-szeket s-esen ejtették (v. ö. BERCIC: 
Dve sluzbe remskoga obreda, Zágráb 1870: réipori'zoHi, beras: 
vers, mksta stb.). Nálunk is voltak tudósok, a kik kiemelték, 
hogy VOLF GyÖRGYnek igaza lehet a latinbetűs írás eredetére, 
de nincs igaza az első térítő papok nemzetiségére nézve. így 
pl. PAULER GYULA VoLF-fal folytatott vitájában (v. ö. Budapesti 
Szemle LXXXVI: 158.) kiemelte, hogy VoLFnak igaza van a ma
gyar írás eredetére, de nincs igaza a magyarokat térítő papok, e 
névtelen apostolok nemzetiségére nézve (v. ö. még PAULER : A m. 
nemz. tört. az Arpádházi kir. alatt I. 33, 24, 493, A m. nemz. tört. 
Szent Istvánig 102, 103, 187. 1.). PAULER szerint kereszténységünk 
a kiinduló ponton semmi szín alatt sem lehet olasz, illetve velen-
czés, a további magasabb, részletesebb fejlődésben azonban 
lehet az. 

2. §. Pontról-pontra fogom megvizsgálni a VoLF-féle tanítást 
s az én első ellenvetésem is az, a mi PAULER-Ó. A magyar nyelv 
keresztény terminológiája túlnyomóan szláv eredetű szavakkal 
van teli s csak elenyésző kis mértékben vannak olasz, illetve 
latin-olasz s német eredetű átvételek. A mint azonban a német 
átvételeknél, a milyen pl. a 'pünkösd és a kehely, könnyen be
bizonyítható, hogy nyelvünkbe szláv közvetítéssel kerültek, épp
úgy a közvetlen olasz, illetve latin-olasz átvételeknek legnagyobb 
részéről is kimutatható, hogy a magyarság ós az olaszság közt 
lakó nem olasz nyelvű területen a magyarhoz hasonló hang
alakban szintén megvannak. így pl. a m. sekrestye, régi változata 
segrestye (g alapján olasz hangmegfeleléssel, ugyanígy Pongrácz), 
ostya az olasz ós a magyarság közti területen is sekrestija 
(Veglia sziget: Castel Muschio, JIRECEK : Die Boman. I. 85.), sok-
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restija, sagrestija, ostija (horvát adat a XII. századból, v. ö. JAG. 
Wiener Bl. 20. 1.). A mise szó is Észak-Olaszországtól fel egész 
Lengyelországig a róm. kath. szlávságnál mindenütt s-sel van vagy 
á-sel volt meg; így a lengyelben msza (olv. msa), szorbban msa, 
csehben mse, tótban omsa, szlovénben meja, mesa, mása, a horvát
ban Dalmáczia északi részén s a horvát-magyar tengerparton mása 
(az elterjedésre v. ö. JAG. Wiener Bl. 9. 1., JIRECEK : Die Rom. I. 
36.), ó-horvátban mhsa (a horvát nyelv egy részében s ma hivata
los horvát nyelven misa). — Hogy e mhsa s-es alak CYRILL ós 
METHOD korában magyarországi kifejezés volt, bizonyítja, hogy a 
hazánkban szerkesztett Methód-legendában szintén mhsa áll, s 
hogy e szót a szövegben a XIII. századi orosz másoló sluéba-rn, 
javította ki, a hogy a gör. kel. egyházban a misét ma is hívják. 
A Vita Methodii-nak magyarországi fogalmazását az e legendában 
előforduló H3'K H/U^'K = Olaszországból (v. ö. oláh-olasz czikke-
met) kifejezés is bizonyítja, s így nekünk a mhsa adatban is hazai, 
magyarországi kifejezést kell látnunk. A CYRILL-legendában litur-
gija áll, a mely szó a m i s e hivatalos gör. kel. szláv neve (óbolg. 
AHToypfiira). JAGIC szerint itt is az eredeti fogalmazásban mbsa áll
hatott (v. ö. JAG. Zur Entst. I. 54.). A mise szónak e szláv nyelvi s- es 
alakja bizonyítja, hogy a szláv nyelvek is olyan román nyelvi dia
lektusból kapták szavukat, a hol a lat. s s-nek hangzott. S a szó ha
zánk területén -s-es alakban korábbi, mint a honfoglalás (a magy. 
i: lat. i, olasz e, szláv L-ről lásd mise czikkben). - Ha azonban e 
e közvetlen olasz átvételeknek látszó jövevényszavak nagyobb 
részéről nem tudnók is kimutatni Észak-Olaszországtól hazánkiga 
területi átmenetet ós folytonosságot, még mindig megmaradna az 
a kétségtelen tény, hogy nyelvünk keresztény terminológiája szláv 
szavakkal van teli, s e tény magyarázatot kíván. Nem tagadta ezt 
VOLF sem, mondván: «Egyházi kifejezéseink legnagyobb része 
ugyan v i l á g o s a n szlávból került, és így arra is lehetne gon
dolni, hogy a térítők nagy többsége oly szlávok kebeléből való volt, 
kik talán, mint az északkeleti olaszok szomszédjai szintén velen-
czésen ejtették a latint (v. ö. Kiktől tanult a magyar írni, olvasni? 
86. l.)». VOLF ez éles elmére valló gondolatot nem fűzte, kutatta 
tovább, nem vetette fel azt a kérdést, hogy hátha vannak ilyen 
róm. kath. szláv népek, a kiknek a nyelvébe a latip- olasz, illetve 
olasz terminológia előbb talált utat, mint a mienkbe, a hol törté-
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nelmi tudásunknak megfelelően bent lehetnek s bent vannak ke
resztény terminológiánk német eredetű kifejezései is, s ebből a 
szlávból együttesen kaptuk latin-olasz-német terminológiai kifeje
zéseinket. E gondolat tovabbfűzését, kutatását VOLF elhárította 
magától az által, hogy hivatkozott a zágráb-varazsdmegyei kaj-
horvát XVII. XVIII. századi nyomtatványokra, a hol a ftaj-horvát 
dj (eredetere v. ö. a gy betű tárgyalását) hangot magyarosan gy-nek 
találta írva s e kései, kétségtelenül magyar eredetű gy-ée írás elég
séges volt arra (PETRETICS zágrábi püspök 1650-ben megjelent 
«Szveti evangéliumi)* munkájában Pázmán Péter helyesírását 
használja), hogy ezt állítsa: «Ez ellen azonban az a fontos ok szól, 
hogy nem található szláv nép, melynek latin kiejtésére a velenczé-
sek oly erősen hatottak volna, mint a mienkre . . . Pedig szükség
képen odajutunk, mihelyt azt a nézetet fogadjuk el, hogy térítőink 
többsége nem velenczósekből, hanem a latint velenczésen ejtő szlá-
vokból állott (v. ö. u. o. 86. l.)». Ha VOLF átkutatta volna a régi 
latinbetűs XIV. XV. századi horvát nyelvemlékeket, megvizsgálta 
volna a horvát-dalmát szigetek és tengerpart szláv nyelvjárásairól 
írt értekezéseket, megfigyelte volna az Olaszország északi részével 
érintkező szlávság: szlovének és horvátok, valamint általában a 
róm. kath. szlávság latin és olasz átvételeit, nem írta volna e soro
kat. De mert e vizsgálódást elmulasztotta, nem is sikerülhetett 
neki keresztény terminológiánk szláv részének a magyarázása. Fe
lelet nélkül hagyta, mikóp fordíthatta le az olasz pap az «Ave 
Maria, gratia plena»-t ((Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes»-sel 
(hogy a legrégibb fordításban a «gratia» malaszttal volt fordítva, 
bizonyítják a Kön. Tör. szalagjai, a bakonybéli 1086-diki eredeti 
oklevélben egy dunántúli parasztnak milozt a neve, v. ö. «Pozman 
cum filio suo milozt))), mikor a lat. gratia olaszul nem milostb, 
pedig ezt megmagyarázni annál jobb lett volna, mert a malaszt 
szó többet bizonyít PAULER szerint, mint száz püspök, apát, kano
nok (v. ö. PAULER : A magyar nemzet története Szent Istvánig 
187. 1.). S hátha még kimutatjuk, hogy sem a püspök, sem 
az apát, sem pedig a kanonok nem olasz átvételek. Hogyan 
fordíthatta le az olasz pap a 6. parancsolatot, a «ne adulte-
ris»-t: «ne beléndezkedjél, ne paráználkodj db) mondatokkal, mi
kor a lat. aduitor nem olaszul hangzik «ne hlgdi, s'btvorisi, ne 
praznüp-nek. Érthetetlen a kedd fordítása is, mert «kettedik»-nek 
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a feria tertia-t, rpír/j aappátou-t a magyaron kívül csupán szlávúl 
nevezték. Hogyan bérmálhatott a püspök, prédikálhatott a pilises 
barát a kolostor templomában húsvét-kor, pünkösd-kor, karácsony
kor, vízkereszt-kor a pokol-ról, a képmntató-ról, mikor e kifejezések 
megfelelői nem az olaszban hangzanak a magyarhoz hasonló szó
val. A mi schwester-eink analógiájára régen az apáczá-k&t szesztrá-k-
nak is hívták, s e nevek olasz nemzetiség mellett tisztára érthe
tetlenek. Az a feltevés, hogy e szavak mind megvoltak a magyar
ban a magyarság kereszténységre térése előtt, ingovány talajra van 
építve, mert ezzel eleve is elismerné, hogy az első térítő papok 
mégis csak szlávok voltak. A szláv eredetű terminológia a maga 
egészében csakis a néppel foglalkozó, a szószékről prédikáló, tanító 
szerzetesek, papok által terjedt el, e szavak terminus technicusok 
s szláv papság működése nélkül e szavak felvétele, elterjedése ért
hetetlen. 

VOLF, hogy valamilyen megfejtést nyújtson, úgy magyarázta 
szláv eredetű keresztény terminológiai kifejezéseinket, hogy a 
CYRILL és METHOD nyelvéből valók, a mely nyelv a hazánkban lakó 
szlávok közt Moráviában 861—885. közt valóban az istentisztelet 
nyelve volt. E nyelvet VOLF szerint, a ki itt KOPITAB-Í és MIKLO-
sicH-ot követte, a IX. és X. században a dunántúli szlávság (Pan
nónia) beszélte is. A magyarok, rabszolgáikká tevén az e nyelven 
beszélő szlávokat, ezek által ismerkedtek meg, kereszténységre téré
sük előtt e fogalmakkal. E rabszolgák azután megmagyarosodtak 
volna, s itt VOLF csatlakozott MIKLOSICH és HUNFALVY nézetéhez. 
A kereszténység elterjedésének társadalmi és lélektani okai után 
kutatva csakugyan találkozunk, mint fontos terjesztő tényezővel, a 
rabszolgákkal i s ; de VOLF fölfogásában az a hiba, hogy ha a po
gány magyarokkal először a keresztény fogalmakat a szláv rabszol
gák közölték, akkor ebből csak az következik, hogy ők voltak az 
első térítők is. Ez azonban a kisebbik hiba. Nagyobb baj az, hogy 
a CYRILL és METHOD-féle nyelvet első redactiójában sem Moráviá
ban, sem pedig Pannóniában nem beszélte a nép; e nyelv mint 
beszélt nyelv Macedóniában a bolgárok közt volt népi nyelv. Ezt a 
tudomány már VOLF életében is kétségtelenül bebizonyította; 
VOLF azonban, mivel a szláv nyelvtudomány bonyolultabb kérdé
seivel szakszerűen nem foglalkozott, mindig a KOPITAB, illetve 
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MiKLOSiCH-féle állásponton maradt.*) A CYRILL és METHOD-féle 
nyelv tehát nem pannóniai vagy moráviai eredetű, itt a honfogla
lás idején semmiféle bolgár nyelvet nem beszéltek. Másik tudomá
sunk azonban e területre még fontosabb. Dunántúl és Moráviában 
a honfoglalás, különösen pedig CYRILL és METHOD előtt volt keresz
ténység. Elismeri ezt a «Vita Methodii» is, a mikor azt irja, hogy 
az itt lakó szlávok közé sok olasz-, német- és görögföldi térítő 
ment. A «Conversio Bagoariorum et Quarantanorum»-ból meg 
Dunántúlra azt is tudjuk, hogy ott a szláv nyelvű nép közt virágzó 
kereszténység volt CYRILL és METHOD előtt. Ez a kereszténység 
latin szertartású volt, s e szláv kereszténységnek keresztény termi
nológiája is volt. A bizonyítás során látni fogjuk, hogy a magyar 
keresztény terminológia szláv kifejezései nem is a CYRILL ós 
METHOD-féle terminológiából valók. 

3. §. A VoLF-féle tanításra tett ezen első megjegyzésemtől nem 
válhatok meg a nélkül, hogy ne kérdezzem, mért nem terjesztet
ték el a velenczei papok az ó-velenozei, illetve ó-északolasz keresz
tény kifejezéseket, ha csakugyan ők voltak a magyarok első térítői. 
E kifejezések közül már itt is egynéhányat felsorolok. 

A hangsúlyozott lat. au, a mely az olaszban o-vá lett, a ke
resztnevek közül a Paulus-bsni a legtöbb olasz nyelvjárásban 
Pavlo, Pávolo, Págolo alakban van meg; e szónál csupán a velen
czei nyelvjárás haladt a lat. au > ol. o szavakkal egy fejlődésbeli 
csapáson s lett a szó Velenczében Polo-vá (v. ö. Marco Polo és 
GRÖBER: Grundriss I. 525.). A magyarban a szó mindig Pál volt 
(v. ö. Marg. Leg. 214: berchy pal, Apóst. mélt. 3, 5, 6, 27, 31, 33, 
40, 43, 47, 48.: zent pal stb.), s a hosszú á (v. ö. Ágost; a Miklós, 
MoV-beli au = o, a magyarban lett av-ből) a velenczei ol. Polo-ból 
érthetetlen. Ugyanilyen fejlődést mutat a lat. tabula: ol. távola, a 
mely Velenczében és más észak-olasz nyelvjárásokban tola (vulg. 

*) V. ö. Az egyházi szláv nyelv hazája és a niagyar honfoglalás, 
NyK. XXVII. (ugyanitt a 9. lapon össze van állítva az a vita, a mely 
VOLF és ÁSBÓTH közt évek során át folyt). Ez értekezésben, a mely mód
szertanilag is teljesen hibás s tisztán KOPITAR szellemében keres Pannó
niában bulgarismusokat, VOLF sok olyannal vádolta a külföldi szlavistá
kat, a mi ezektől távol áll. A külföldi szlavisták éppúgy, mint a hazaiak, 
egyedül az igazságot nézték és semmi mást . JAGIC Zur Entst . I I . 81—84. 
lapján a vádakat vissza is utasította. 
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lat. tábla > *taula, s au-ból o; v. ö. Denkschr. XXII. 111, 215; 
vei., tir. tola, méilék&l.táola, parm.,romagn.íoía és tévula, Sitzungsb. 
LXVII. 653, genov. toa, verőn, taola) ; nálunk a szó vulg. lat. ki
ejtésnek megfelelően tábla (ugyanígy szlov. tábla stb.), s ez ejtés 
van a tégla, regla (v. ö. Birk-kód. MKönyvsz. 1889 : 8 : reglaja) sza
vakban is. — Egy másik szavunkban, a kolostor-han ugyan a lat. 
au (> ol. o) helyén o-t találunk, s tekintve, hogy a régibb velenczei 
nyelvjárásban a lat. cl-, pl- helyén még cl-, pl-et (és nem chi-, pi-t, 
v. ö. GRÖBER : Grundriss I. 556.) találunk, azt is lehetne gondolni, 
hogy a kolostor olaszos o-jával (v. ö. claustrum) egy régibb velen
czei *clostro (ol. chiostro) szó átvevése. Támogatná ezt az is, hogy 
a velenczei nyelvjárásban a szóvégi a-t kivéve minden más magán
hangzó kiesik, s így egy velenczés *cloétr alak felvétele nem volna 
merész dolog; a következtetést az se zavarná, hogy a cl, pl latin
fokon volt az ó-dalmata nyelvben is (v. ö. 1080-ból: Mucla longa, 
1119-ből: Muchia, 1153-ból: Castro Muschlo = Castel Muschio, 
JIRECEK: Die Rom. I. 61, 84.), s így nem tudható, hogy az éjszaki 
horv. ca kiontat, régibb klostbr (1426-ból, SURM. Acta croat., u. itt 
plovan 1275 — pléb&nos, Balázs = ol. Biagio, horv. szlov. Blaé) a 
m. kolostor-ral együtt nem ebből a nyelvből való-e.— Az egész követ
keztetést azonban lerontja az a tény, hogy a kolostor ismeretlen szó 
a régi magyarban s a régi emlékekben csakis monostor és klastrom 
fordul elő. A NySzót.-ban s másutt is a régi irodalomban szó sincs 
kolostor-ról ; épp ezért teljesen hibás okoskodás VoLF-tól, a mikor 
azt írja, hogy a m. kolostor egy velenczei claustro-ból való (v. ö. 
Kiktől tanult a magyar írni, olvasni ? 70, 85. 1.), mert ilyen szó a 
régi magyarban nincs. 

A régi velenczei kéziratokban a mi eklézsia szavunknak hang-
alakilag megfelelő szó glesia (v. ö. a bécsi akad. Sitzungsber. XLVI: 
222, gliesia Denkschr. XXII. 111, v. ö. Cod. Cuman.: kilisia; a 
velenczei glesia-m v. ö. vei. ol. vangelio: evangelio s a velenczei 
hatás alatt kifejlett dalm. horv. vantielije); ez a glesia fordul elő 
velenczei emberek írta okiratokban (v. ö. 1414-ből: «a la glesia de 
Sancta Venera . . . JIRECEK : Die Rom. I. 56.) s a később velenczó-
sen író dalmatáknál (v. ö. 1348-ból, Ragusa: glesia, 1355-ből: 
Zára: glegia, JIRECEK : Die Rom. I. 84.). Nálunk a szó soha sem 
hangzott velenczei olasz formában #-vel, pedig mi ismertünk 
segrestyé-t s ma is mondunk Pongrácz-ot. A mi szavunk a vulg. 
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lat. ecl'esya (hangsúlyváltozásra: gör. sxXrjaía v. ö. GRÖBER: Grund-
riss I. 365.) átvevése. — A régi vei. pl, bl-rö\, a mely megvan a 
plébánus, Balázs-bü,n, már feljebb említést tettem. 

A régi velenczei nyelvjárás egyik sajátsága, hogy a magán
hangzók közti t (és d) kiesett (v. ö. MUSSAFIA, Sitzungsber. XLVI. 
123, Denkschr. XXII. 165.); régi velenczei kéziratokban a paradi
csom = paraiso (v. ö. u. o. 226.). A mi paratZicsora-unkban ez a d 
soha sem hiányzott. 

A régi vei. nyelvben és az ó-dalmatában a presbyter (prebiter 
alakból), a mely papot, felszentelt papot jelent, prevede (v. ö. BOE-
RIO, JIRECEK : Die Rom. I. 16, 91.), óvelen. kéziratokban préveo (d 
kiesésre v. ö. feljebb, a szót lásd Sitzungsber. XLVI. 227.), s e 
szó megvan az ó-horvát XIV - XV. századi glagolita emlékekben 
is prvad alakkal. Nálunk e velenczés szónak semmi nyoma. — 
A régi vei. nyelvben véschevo ( = vescovo, v. ö. Sitzungsber. XLVI. 
234.) a püspök neve. Ebből a velenczés szóból a mi piispök-xmket 
megmagyarázni lehetetlen. A többi specziális velenczei ós észak
olasz keresztény kifejezésekből hadd álljon itt még egynéhány: 
alamizsna, régi nyelvben alamozsna (v. ö. Apóst. melt. 18, u. o. 
alamoj'nas zenth János is, Ehr.-k. : alamyzna és elamyzna), — ez 
alakot az ol. limósina, vei. ol. lemósina (BOERIO; horvát ca emlé
kekben lemozina JIREC.: Die Rom. I. 85, XV. századi emlékekben 
lemozina Rad CXXXVI. 181.), ó-mil. lemósina (Sitzungsb. LIX. 8, 
9.) szavakból nem lehet megmagyarázni, ellenben a szlov. almo&na 
(Denksch. XXVIII. 35.), kaj-horx. almoéno (v. ö. horv. akad. nagysz., 
janus almoznik, Letop. Laibach 1887:218.) vagy az almuzno-ból 
egész szabályos az alamizsna és alamozsna (lásd részletesen ala-
mizsná-n&V); — bérmál; ennek se érthető az ol. fermare (a jelen
tést ezúttal mellőzöm)-ből való eredete ; az f helyett a b itt is szláv 
nyelvi sajátság, s ez a b ékesen beszél arról, hogy ezt a szót is 
szláv közvetítéssel kaptuk, a hol bermati, birmati | specziális ve
lenczei kifejezés a csütörtök-ice a zoba (és zioba, BOERIO), más XV. 
századi észak-olasz emlékekben zobiadi, ziobadi (Denkschr. XXII. 
222.); nálunk a szó szláv, még pedig olyan szláv nyelvből való, a 
hol a szó cetrtek-nek hangzik | dékán, lat. okleveleinkben decanus ; 
A^elenczében, Friaulban degan (jelentésére v. ö. NySz., MTsz.), s 
ilyen alakban került át a szó az olaszföldi szlovénbe is (Arch. XIV. 
228, Denksch. XXII: 149.); nálunk a szó nem volt meg #-vel | 
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diák, gyák (v. ö. MTsz., SZAM.-ZOLN. Oki. sz.); Velenczében zago 
(BOERIO), ugyanígy észak-olasz nyelvemlékekben (Denkschr. XXII. 
221.) [ ereklye (régi nyelvben öröklye NySz.); Velenczében leriquia 
(«é pure idiotismo», BOERIO), Eomagnaban lerequia (Sitzungsber. 
LXVII: 706.), ó-ész. ol. requilia, bresc. requelia, bologn. relequia 
(Denkschr. XXII. 194.); ráto-rom. Eovigno : rikuélia, rakula, 
friauli ariquile (IVE 40, 48; lásd részletesen ereklye alatt). Ez össze
állításból látható, hogy a mi szavunk velenczei nem lehet | kehely; 
Velenczében régtől fogva calise (v. ö. JIR. Die Eom. I. 85.); a hol 
az olaszok terjesztették a kereszténységet, ott kaleé a szó, nálunk 
ellenben a szó végelemzésben német, de nem közvetlenül német, 
mert a szlovénben és a kaj-horvátban kelih a szó s ez az átadó, 
lásd részletesebben kehely alatt | oltár; régi észak-olasz emlé^ 
kékben az al- szókezdet oZ-lal is van írva, még pedig dentális, 
palatális és sibiláns mássalhangzók előtt (v. ö. oltaro, Denkschr. 
XXII. 110, Sitzugsber. LIX. 6.); arra is lehetne tehát gondolni, 
hogy a lat. áltaré, ol. altare hozzánk ilyen észak-olasz oltare-böi 
került. Az okoskodást azonban lerontja az, hogy az összes szláv 
nyelvekben oltár a szó, s így a szónak valószínűbb a szláv eredete. 

A velenczei nyelvjárásban a lat. ce = tse, se (v. ö. GRÖBER : 
Grundriss I. 555; Denkschr. XXII. 118, ó-milanói s, z Sitzungsb. 
LIX. 15, Eomagnaban s Sitzungsber. LXVII. 702, az ódalm.-ban 
k-nak hangzott JIR.: Die Eom. I. 82, Ead LXV: 163.); MEYER-
LüBKEnél (Grammatik der rom. Spr. I. 319.) ilyeneket olvasunk: 
centu == vei. ol. sento, caelu = vei. ol. siel, cinere — vei. ol. senere, 
circat = vei. ol. serka, cinque = vei. ol. sink, cerebellu = vei. ol. 
servelo, ceraseu = vei. ol. sariesa, civitate — vei. ol. sita; e pél
dákban azonban a lat. ce főleg hangsúlyos szótag; a hangsúly
talan lat. ce a velenczei nyelvjárásban ^-nek hangzik, itt a lat. 
cimice = vei. ol. simize, genov. simize (v. ö. MAYER-LÜBKE I. 319.). 
Ha már most az idevágó keresztény kifejezéseinket nézzük, azt 
fogjuk találni, hogy a m. kámzsa-b&n (v. ö. latin camicis, olasz 
cámice, KÖRTING EtymWb.) a hangsúlytalan lat. ce helyén zs 
van, a velenczeiben pedig s (v. ö. camise, BOERIO),*) esetleg z. 

*) Azt hiszem, idevaló velenczei ejtést tüntet föl egy 1348-diki 
ragusai okiratban előforduló pulselle = pulcellae, sosera = suocera, Felise 
= Felice, caleso, chalisy, chalis = calicis (JIKECBK: Die Eom. I . 85.), s 
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A lat. hangsúlytalan ce z, ie-nek a genovai olaszban és a ráto-
románban, se-nek pedig a toscanai olaszban hangzik. Velenczei 
olaszból tehát a kámzsa érthetetlen. Ha aztán egyéb szavaink
nál vizsgáljuk a latin ce magyar megfeleléseit (pl. bakacsín: 
vei. ol. bacassín BotRio és Denkschr. XXII. 134, ol. boccacino, 
cselló, csemete, csima, csimasz, kocsonya, szerecsen), akkor e szavak
nál a lat. ce-t nálunk nem találjuk velenczésen. Specziális velen
czei azonban a dézsmá-nok régi m. dézma neve, a hol a hangsúlyos 
szótag utáni ce (décima) velenczésen van meg. E szó közvetlen 
olasz eredete ellen azonban az szól, hogy a szó dezma a tengerparti 
ca-horvátban, s dezsma a velünk érintkező kaj-horvátban is (vájjon 
olasz eredetű-e a Ny Szót. gezemice, gezemize szava, nem tudom ; 
cifra-TÓl a ez betű tárgyalásánál). Közszavainknál is hasztalan kere
sünk más ó-vel., illetve ó-olasz hangtani sajátságokat. Ha valaki 
pl. a bolt szóra hivatkoznék, s felemlítené, hogy a lat. vó- az ó-olasz
ban &p-vá lett (v. ö. GRÖBER: Grundriss I. 531 ; ó-észak-ol. bota: 
volta, Denkschr. XXII. 126.), azt felelném, hogy a bolt szó Olasz
országtól hazánkig az összes szláv nyelvekben bolt-nak hangzik, a 
b azonban mind a magyarban, mind pedig a szlávban magából a 
ü-ból is válhatott (o, ö. Bálint, Veszprém : Beszprém stb.). 

A keresztnevek hangalakja vizsgálatánál sem vagyunk jobb 
helyzetben; Illés, Gellén, Czeczellye a magok ZZ-jiikkel a lat. li he
lyén, valamint Katerina, Margerita (hangsúly előtti észak-olasz 
ar > er-ré, Sitzungsb. LIX : 6 : ó-milanói Margherita, Caterina), 
Tivadar (lat. eo > vei., észak-ol. io, Denkschr. XXII. 174.) olaszo
soknak látszanak, de Benedek, Balázs, Jakab, János, József, Kele
men éppen olaszok nem lehetnek, mert itt vei. ol. Benedet, olasz 
Biagio, vei. ol. Jacom, Jacun, vei. ol. Zuáne a szók alakja régtől 
fogva, s ilyenben terjedt el a velenczésekkel érintkező szlávoknál 
is (v. ö. Archív XIV. 234, 235.). 

Részletesen fogok beszélni minden egyes keresztény kifejezé
sünkről, keresztnevünkről; itt csak annyit jegyzek még meg, 

ugyanott Val di Noce (kikötő Dulcigno és Antivari közt) ma Valdanusi. — 
A horvát nyelvű dalmát emlékekben a horv. c szintén többször velenczé-
.sen f-szel van írva, pl. golubiía (v. ö. M. Könyvsz. 1903: 49, 4.); velencze-
vidéki szlovén szövegekben is igen gyakori a szláv c helyett az f í rás 
(v. ö. Letop. Laibach 1891: deklüa 96, 1., dezimüa 104, doinüa 108, íra-
kiía 111. 1., loiniía 111. 1. stb.). 

Nyelvtudományi Közlemények XXXIII. " 
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hogyha azt a kérdést vizsgáljuk, milyenek voltak a IX., X.. XI. 
századi vei. ker. terminus technicusok, milyen lehetett a velenczei 
nyelvjárás hangállapota, akkor azt fogjuk találni, hogy az ó-velen-
czei keresztény kifejezések nálunk nincsenek meg, hanem vannak 
latinok, németek s mindenek felett szlávok. 

A VoLF-féle elmélet tehát nem magyarázza meg a magyar 
nyelv keresztény, s különösen nem annak szláv eredetű termino
lógiáját, s így magyarázatlan hagyja kereszténységre térésünk tör
ténetét. Kénytelenek vagyunk tehát a kérdésre vissza-visszatérni, 
jóllehet VOLF előre is Ítéletet mondott a mi értekezésünkről, mond
ván : «Igy talán sikerült nemcsak ezt az első kísérletet lerontanom 
(ASBÓTH OSZKÁR cseh térítést tanító elméletére mondja), hanem 
m i n d e n j ö v e n d ő b e l i h a s o n l ó p r ó b á l g a t á s n a k is 
elejét vennem (v. ö. Kiktől tanult a magyar írni, olvasni? 33. l.).» 
Mi mégis megpróbálkozunk majd, hogy VOLF éles elméjű útmuta
tása mellett a históriai s az újabb nyelvészeti, valamint a CYRILL 
és METHOD-fele terminológia terén tett saját kutatásaink alapján a 
valót megközelítsük. Előbb azonban sorra kell vennünk VOLF 
összes érveit, mert csupán a keresztény terminológiának szláv 
része alapján tenni ellenvetéseket a VoLF-féle tanítás ellen, nem 
elégséges feladat. Vannak itt más, teljesen magyarázatlan kérdések 
is, csak a kérdések megbeszélésénél soha se téveszszük szem elől 
a mikort is. VOLF sokszor vétett az időrend ellen, a kolostor-ról pl. 
állította, hogy régi szava nyelvünknek, pedig sem nyelvemlékben, 
sem helynévben elő nem fordul. A vezetéknevek eredeténél is sok 
olyat tételezett fel a XI. XII. századra, a mi akkor sem Velenczé-
ben, sem nálunk még nem volt meg. Az összes kérdéseket tehát a 
történeti fejlődés szigorú elvének alkalmazásával kell vizsgálnunk, 
mert csak így közelíthetjük meg a való tényeket. 

4. §. VOLF legfőbb erősségének helyesírásunk eredetének a meg
világítását szoktuk tekinteni. 0 maga is értekezése czímében zárójelbe 
tette, hogy dolgozata «a régi magyar orthographia kulcsa». PATJLER 
GYULA is, mint fentebb érintettem, VoLF-fal folytatott vitájában el-

.ismerte, hogy VoLF-nak igaza van abban, hogy az olaszok voltak az 
elsők, a kik először írtak latin betűvel magyar hangokat. Vizsgálnunk 
kell tehát, milyen a magyar hangoknak latin betűkkel való írása 
a kiinduló ponton s milyen története folyamán. E kérdést azon
ban nem szabad okleveleink, krónikáink latin nyelvű szövege be-
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tűitől különválasztva vizsgálnunk, mert a kiinduló ponton e két 
kérdés szorosan össze függ. Latin nyelvű legrégibb okleveleinknek, 
krónikáinknak, s ez emlékekben előforduló magyar szavaknak 
együttesen és egybehangzóan kell vallaniok. Ha ez írás aztán 
akár egészében, akár csak főbb vonásaiban is egyezik az olaszszal, 
illetve a velenczeivel, akkor VOLF elmemozdító tanulmánya fel
tétlenül megtalálta a valót. 

Ha egy nép a másikat a saját betűire megtanítja, akkor a 
tanító a tanulónak nemcsak helyesírását, hanem a saját betű
típusait, betűformáit is átadja. Hadd álljon itt e tétel igazolására 
néhány analógia. A lengyeleket a latin betűs írásra a keresztény
séggel együtt a csehek tanították; a lengyel helyesírás kiinduló 
pontján teljesen egyezik a cseh helyesírás első és második kor
szakának írásával (v. ö. KALUZNIACKI E. : Hist. Übersicht der Gra-
phik und der Orthographie der Polen. Wien 1882, 5. 1.). -— A XV. 
XVI. századi németországi szláv szorb és poláb emlékek betti-
typusukban, az egyes betűformák hangértékében németek; itt 
pl. sch = s (v. ö. BERNECKER : Slav. Qires., PAUL-BRAUNE : Bei-
tráge I. 530, KÜHN-féle szorb biblia). A német helyesírás hatását 
szépen tanulmányozhatni a XV. századi s későbbi osztrák szlovén 
nyelvemlékeken (v. ö. A lajbachi Conf. gen., MIKLOSICH : Slav. 
Bibliothek II, Klagenfurti kézirat, KREK: Kres I : 173 s köv. lap, 
és Arch. V. 692, Letopis Mat. Slov. 1889: OBLAK-tól: Starejsi 
slovenski teksti stb.). Szép példáink azok is, hogy mikép tükrözi 
vissza a X. századi cyrillica a X. századi görög unciálírást (az 
összehasonlító táblákat lásd KARSKij-nál), valamint a finn-ugor 
és török-tatár nyelvű oroszbetűs oroszföldi misszionárius iratok. 
E példák mind felvilágosítást adnak arra, hogy egy nyelv betűi
vel mikép történik egy idegen nyelv hangjainak a leírása. Az így 
nyert eredményeket aztán tapasztalati térre is átvihetjük. E so
rok írója kísérletet tett olyan emberekkel, a kik tót, illetve szlo
vén létükre csupán magyar helyesírást tudtak. A mikor ezeknek 
tót, illetve szlovén szöveget diktált, a saját anyanyelvük hangjait 
a magyarban hasonló hangot jelölő betűvel írták le. Az olaszok, 
különösen pedig a velenczei olaszok a magyar hangokat a XI. 
században pusztán olyan betűkkel, oly betűformákkal írhatták le, 
a milyen betűformáik nekik akkor voltak. A magyar hangot az
után, ha az olaszban is volt ilyen hang, csakis ez olasz hangnak 

6* 
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megfelelő olasz betűjével írhatták le. Megengedem, hogy itt le
hetett ingadozás, lehetett tapogatózás, mert a két nyelv hangjai 
nem mindenben egyezők, de a két nyelv hangjainak egyezésénél 
azt várnók, hogy a két egyforma hangot mindkét nyelvben egy
formán írják. 

Nagy szerencsénk, hogy helyesírásunk összehasonlítását a 
velenczeivel, illetve olaszszal két úton végezhetjük. Az egyik út, 
hogy az olaszok feljegyeztek kún, horváth és szlovén szövegeket, 
s így itt tanulmányozhatjuk, mikóp alkalmazták az olasz betű
formákat a nem olasz hangokra. A másik út, hogy vizsgáljuk ma
gukat a legrégibb velenczei, illetve észak-olasz emlékek helyesírását, 
betűformáit. Először azt fogjuk vizsgálni, hogyan írtak az olaszok 
idegen nyelvű szöveget olasz betűkkel. A «Codex Cumanicus»-t 
1303-ban írták; a kézirat egyik írója genovai olasz ember volt 
(v. ö. JIRECBK : Ueberreste der Petschenegen und Kumanen, Prag 
1889, 9. 1.), a ki a kún szavakban x-et (= £, s, z), <;-et ( = z, c), 
z ( = cz)-t írt (míg a német íróknál s értékben sch-t találunk) ; e 
betűtypusokról tudjuk, hogy a genovai oklevelekben épp e korban 
mindenütt használatosok (v. ö. OLIVIEEI GIÜSEPPE : Dizionario 
genovese-italiano, Genova 1851 X. XI. 1.). 

Az OBLAK-kiadta XV. századi, olaszországi szlovént vissza
tükröztető kézirat (v. ö. Arch. XIV. 192. s köv. 1.) helyesírásában 
nagyjában olasz; itt a szlov. ti = gn, I! = gl, szlov. c, c = z, szlov. 
s( £ = x stb.; ugyanezt találjuk más olaszföldi szlovén emlékekben 
is (v. ö. Letopis, Laibach 1891: nafce: nase, II = gli stb.). 

A dalmát-horvát latinbetűs emlékek szintén nagy segítsé
günkre vannak annak az eldöntésénél, hogy mikáp írtak az olaszok 
idegen szöveget, vagy mikép írták olasz helyesírással a horvát nyelv 
hangjait. A horvát nyelv területén azután számtalan emlékünk van 
e kérdés tanulmányozására. Ilyen emlékek a m. n. múzeum bir
tokában levő XIV—XV. századiBenedictio aquae és horvát glosszák, 
ilyenek továbbá a MENCiK-kiadta XV. századi horvát énekek (v. ö. 
Arch. V. 268. s köv. 1., Curzola szigetről), valamint a Zárai és a 
spalatói Bernát-féle lectionáriumok; a XVI. századból számtalan 
emlékünk van; ezek közül kiemelem a BANINA. evangeliáriumát; 
ez emlékek helyesírására, valamint általában a horvát latinbetűs 
helyesírás történetére jó szolgálatot tesz MAEETIC összefoglaló 
munkája. Szép példánk a velenczés-horvát helyesírásra VERÁN-
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csics szótára is, a hol a horvát szavakon kívül a magyarok is 
többször olaszos jegyekkel vannak irva. Ha e latinbetűs horvát 
XIV—XVI. századi emlékeket vizsgáljuk, nagyjában ezeket fog
juk találni (v. ö. MABETIC T.: Istorija hrvatskog pravopisa 
latinskijem slovima. Zagreb 1889 és BESETAR M.: Primorski 
lekcionari XV. vijeka. Ead 134. és 136. kötet): i . g = horvát 
c, é, z; 2. z = horv. c [a z ez értékben csakis dalmát íróknál; 
ugyanez a z.{— c) a XV. századi olasz földi szlovén emlékekben 
v. ö. Arch. XIV, 203., valamint a Cod. Cum.-ban is]; 3. gl, gli = 
horv. I; 4. gn, gni — horv. n; 5. se = horv. i ; 6. ar = horv. s, £; 
7. g — horv. j . — Ha mi e jegyek formáját, a velük kifejezett 
hangértéket összehasonlítjuk a XIII—XIV. századi velenczei ok
levelekkel (v. ö. BERTANZA e LAZZARINI : II dialetto veneziano fino 
álla morte di Dante Alighieri 1321 . . . Venezia 1891), valamint 
egyéb észak-olaszországi régi emlékekkel (v. ö. Sitzungsberichte, 
"Wien : XLVI: MUSSAPIA : Monumenti antichi di dialetti italiani; 
u. o. LIX. köt.: MUSEAFIA : Darstellung der altmailándischen Mund-
art nach Bonvesin's Schriften; u. o. LXVII: MUSSAFIA : Dar
stellung der romagnolischen Mundart; Denkschriften,Wien: XXII: 
MUSSAFIA : Beitrag zur Kundé der norditalienischen Mundarten im 
XV. Jahrhunderte; OLIVIERI : Dizionario genovese-italiano, Genova 
1851, e szótárban XIII—XIV. századi genovai oklevelek vannak 
közölve), azt fogjuk látni, hogy e nyelvemlékek betűtypusai, betű
formái teljesen egyeznek a horvát-dalmát betűk alakjával, a betűk 
hangértékével, jeléül annak, hogy a horvát szöveget a latinbetűs 
írásban az írók az olasz latinbetűs írás jegyeivel örökítették meg. 
A velenczei, s általában észak-olaszországi nyelvemlékekben a 
XI—XV. században a következő betűformákat, betűket találjuk: 

a) g. B jegy Olasz- és Francziaországban volt elterjedve, a z 
alakjából fejlődött, s legrégibb ismert előfordulása 1011-ből való 
(v. ö. WATTENBACH : Anleit. zur lat. Palseographie 466.). Dalmát
latin oklevelekben ilyeneket olvasunk : 1059: uinea ad Muraculum, 
1070—78: ad locum Muracol (v. ö. ol. *murazzolo), 1070—1100: 
Aprigo, 1363 : de (Jernvl, 1370: Qugnano stb. (a példák JIRECEK : 
Die Komanen I. 38, 39, 56, 62. 1.-ról valók), XIV. századi dalmát 
emlékek : Quliana, Suth Lacar (JIRECEK : Christ. Elem. 24.); Ve-
lenczében készült latin missale (XIV. század eleje): egechiel, eliceus, 
gacharias, ogia, achag, egechias, eleugar; Velenczében írt olasz ok-
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levelek (XIII. XIV. száz.): San Quano, gorno, argento, engulia; 
egyéb észak-olasz emlékek: decembrio, gugar stb. (v. ö. Sitzungsb. 
LIX. 10, 16—17, Denkschr. XXII. 152.). 

E g jegyre a XI—XV. századból számtalan példát lehet fel
hozni; a hol az észak-olaszok a latinbetüs írást terjesztették, meg 
is találjuk e jegyet. így megvan a jegy a Codex Cumanicusban a 
genovai ember írásában, s megvan a dalmát-horvát latinbetűs szö
vegekben (v. ö. MARETIC: Istorija stb.). Nálunk e g jegy sem ma
gyar szavakban, sem pedig a XI—XII. századi latin oklevelekben 
nem fordul elő, a mi annál érthetetlenebb, mert az észak-olaszok, 
s így a velenczések is az idegen z-et írták c-vel (v. ö. Egechiel stb. 
példákat). Csak megerősít e következtetésünk helyességében az, 
hogy Kálmán király 1111-diki oklevelében, a mely az arbei egyhá
zat megerősíti birtokaiban, ilyeneket olvasunk: latiné murula . . . 
fclauonice ftenige . . . Juppam ligce . . . bugani bogachi. Ugyanígy 
vannak írva e szavak Crescimir horvát király 1071-diki, az arbei 
egyháznak kiadott oklevelében (ftenige, pegani, wlafigi, bugani, 
bogachi); Kálmán királyunk oklevele is tulajdonkép ennek a reno-
vatiója. -— Ezt az oklevelet azonban, valamint általában a dalmát 
területére szóló Kálmán-kori okleveleket nem írták a királyi kan-
czellárián, «hanem szellemi szerzőjüket azon a vidéken, azokban 
az egyházakban kell keresnünk (v. ö. FEJÉRPATAKY : Kálmán király 
oklevelei 82. l.)», a melyek részére szólnak. így tehát a mi emlé
keinkben c nincs, ellenben Velenczében és Dalmáczia északi részén, 
továbbá a Quarnerón már a XI. században (1071.) van ilyen g. 

p) x. A XIII—XV. századi észak-olasz emlékekben az x igen 
gyakori jegy. Olasz nyelvű emlékekben ilyeneket olvasunk: Ve-
len czei és dalmát-olasz adatok: respoxe (ol. rispoxe, vei. ol. res-
poée), caxa (ol. casa, vei. ol. caza), roxa (ol. rosa, vei ol. roía), 
vexin (ol. vicino, vei. ol. visín, ráto-rom., gen. ol.: vezin), ixola 
(ol. isola, vei. ol. izola); nexun, cognoxo, raxon, Venexia (másutt 
Uenesia, Venecia) ; 1276-ban : Kafixuli (1018 : Chafisole, ma Cai-
sole), Mixole (ma Misole), 1411: Roxa, Raxata (ol. Rogiatto, szláv 
Rozat, v. ö. JIREC. : Die Eom. I. 60, 65.), XIII. század : Lexium 
(szláv. Ljes, JiREC.-nél 9. 1.); genovai oklevelek: paxe ( = gen. ol. 
paze), piaxe (gen. ol. piaze), voxe (= gen. ol. voie), croxe (= gen. 
ol. cru£e) stb. Más észak-ol. emlékekben v. ö. Denkschr. XXII. 118, 
Sitzungsber, LIX. 16—17. Ez x az észak-olasz emlékekben a mai 
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közolasz ss, s, c, g helyén áll, s etymologikus írás, a mennyiben 
azon alapúi, hogy a lat. x, e és i előtt az olaszban általában s lett, 
a vulg. latin kiejtésben pedig hangsúlytalan szótagban s-szé. Ez s 
az oka, hogy velenczei oklevelekben az x s-et is jelent (v. ö. duxe = 
vei. ol. duse, s lásd lejebb a ez jegyünk tárgyalásánál). Ez az x jegy 
is előfordul mindenütt ott, a hol az észak-olaszok a latinbetűs írást 
terjesztették. így az x — z, s, z, s a Codex Cumanicus-ban, z-et 
jelent az olaszföldi XV. századi szlovén kéziratokban (v. ö. Gnexa = 
Gne£a, Ágnes, Archív XIV. 234.), s szabályos használatú a velen-
czésen írt dalmát-horvát szövegekben a XIV. századtól, a hol ren
desen i, ritkán I s még ritkábban a z jegye. A XVI. századi dalmát
olasz helyesírással író VERANCSICS S utána LODEREKKER ezt a x-et & 
értékben a magyar szavakba is bevitték (v. ö. xaak = zsák, 
xebb = zseb, xixik — zsizsik stb.). A magyar helyesírásban az x 
mindig ksz, ks értékű (v. ö. 1311-ből: Draxa, 1421: DraxaíaXwü,, 
1442: Dmrafalwa, 1454: Draxiníalwa,, 1464: Dragzenesth, ma 
Draksinest, CSÁNKI : Magyarorsz. tört. földr. II. 35, 292, 306; 1366: 
Baxad, 1341: BoxaíoluEb, ma Baksa, v. ö. u. o.II. 143,111.32,599; 
1312: Boxaíeuláe: ZOLNAI-SZAMOTA : Oklev. Szót., Kalixtus, M. 
Könyvszemle, új f. III. 1113.): csupán egy adatot ismerek 1347-ből, 
a hol az x északolaszosan sz-et jelent (v. ö. Oxunteluke = Asszony
telke, ZOLNAI-SZAMOTA: Oklev.-Szót.), de ez XIV. századi adat, a 
mikor nálunk olasz hatásról már lehet beszélni. Kései XV. századi 
adat az is, a melyre támaszkodva ZOLNAI : Nyelvemlékeink czímű 
művében azt írja, hogy az x ~ cs-t is jelentett; ez van ugyanis az 
1474-diki BiRK-kodexben (kiadva a M. Könyvszemle, régi f. 14. k.), 
a hol ilyeneket olvasunk : xak (: cak), paranxohú, liOnuexke stb. Ez 
x-et ZOLNAI S utána BALASSA (TMNy. 203.) helyesen a gör. A-ből 
(== lat. eh : cs) magyarázzák. 

7) ly. A régi észak-olasz, s így a velenczei, milánói, genovai 
olasz emlékek a XIII—XV. században a vulg. lat. ly (irod. lat. lé^li) 
helyén j-t, esetleg lg, gl-et mutatnak föl (v. ö. lat. cl, gl > északi 
ol. j). Ez írásra számtalan példát lehet idézni (vei. ol. emlékek: 
terfojo: trifoglio, zejo és gijo: giglio, regojo: orgoglio; v. ö. Sitzungs-
ber. LIX. 12. 14, Denkschr. XXII: 113, 165, 171, 223.); számtalan 
példa van a XIV. századtól az ly értékű gl és Ig-ve is (v. ö. MEYER-
LÜBKE : Vergl. gr. I. 437.). A dalmát-horvát írók az ly-et a XIV. 
századtól fogva lg, gl, gli, glj, gly-vel írták (v. ö. MARETIC : Istorija 
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359.1.); nálunk ez írásnak semmi nyoma, a mi emlékeinkben l, li, 
l', ly jegyek fordulnak elő. Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy 
a mi latin eredetű szavainkban a lat. le, li-nek kettős megfelelése 
van. Az egyik, a mikor az e és i az l-et, akárcsak a vulgáris latin
ban, j^alatalizálja; idevaló példák: pálya (lat. palea, engad. pala, 
ol. paglia stb.), sólya (lat. solea, ol. soglia stb.), zsálya (lat. salvia, 
ol. salvia), gálya (közlat. galea, ol. galéa v. ö. KÖRTING: calaria 
alatt). A másik megfelelés, mikor a lat. le, li helyén mássalhangzó
nyújtás állott be, tehát hosszú l-et találunk (v. ö. északol. visper-
tello: vespertilio, Denkschr. XXII. 132). Ide való példáink: Cecetté: 
Cicelle (v. ö. Münch.-k. naptári rész és Batthy. misekönyv naptára 
nov. 22, Marg. Leg.-ban azonban «soror cecilia 215, 228. 1., zenth 
cecilia Apóst. mélt. 30.): lat. Caecilia \ Illés (v. ö. Münch.-k. nap
tári rész jul. 20.: Il'ies), vulg. 1. Elias | Kellen (Winkler-k. napt.-r.), 
Münch.-K. jul. 8.: Gellen: lat. Kilianvs (Szent István idejében 
templom volt e szent tiszteletére, személynevekben gyakori, egy 
1290-diki oklevélben Gelyan veszprémi szolgabíró, v. ö. Gyalán, 
Somogy-m. falú, a XIV. században plébániája van, KARÁCSONYI : 
Szent Istv. oklev. 41, tótok közt: Gitan, Getan vezetéknév) | Ehel-
ló's: Achileus stb.*) E példákkal azt akartam bizonyítani, hogy az 
olaszoknak módjuk lett volna a mi/^/-ünketj-vel vagy gl, lg-vei 
írni, mert hisz olyan latin nyelvi átvételeink is vannak, a melyek
ben ez előfordul. Nálunk azonban, mint fentebb említettem, az 
ly-et sohasem írták j , lg, gl jegyekkel. 

S) ny. Az északi olasz, s így a velenczei emlékekben is az n 
gn-nei (esetleg ng-xel) van jelölve. Ez írás, tudjuk, etymologikus, 
a mennyiben az olaszban a lat. gn-hői (és gm-böl) n lett -jn (xn)-en 
át (v. ö. MEYER-LÜBKE : Vergl. gr. I. 392, GRÖBER GrundrissL 364.). 
Az etymologikus írás azután átvonódott a lat. ni-ből eredt olasz 
n-ie is. Agn olaszföldi oklevelekben igen régi jegy, s már a XI— 
XII. században vannak példák reá, ellenben ni: n értékben alig 
fordul elő (v. ö. Sitzungsber. LIX. 12.). A hol az olaszok a latin-
betűs írást terjesztették, ott e jegy mindég az ?í-nek az egyértékese 
volt. A dalmata írók a horvát szövegben a XIV. századtól fogva a 
horv. n-et k i v é t e 1 n é 1 k ü 1 <jw (gni, gnj, ngn)-vei írják, és s o h a 

*) A lat. hiatusbeli e, i megfeleléseiről v. ö. még a ny, ly és gy 
betűnél. 
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egyszerű w-nel vagy ?u-vel(v. ö. MARETIC: Istorija 360.1.). Feltűnő 
már most, hogy a mi emlékeinkben e jegy alig fordul elő, pedig a 
mi ny-ünk képzésében is egyenlő az olasz <jfn-nel. ZOLNAT Gyula 
Nyelvemlékeink czímű művében a «Eégi betűink hangértéke» czímű 
fejezetben e jegyet meg sem említhette, mert összefüggő magyar 
szövegben elő nem fordul. Tanulságosnak tartom megemlíteni, 
hogy a pannonhalmi apátság okleveleiben előforduló Dinnye község 
neve, a mely a hazai emlékekben dinna-nak van írva(1083—95-ben, 
Szent László pannonhalmi birtokösszeíró levelében, eredetiben ma
radt meg). III. Sándor pápa olaszföldi oklevelében Digna-nak van 
írva (1175-ből, v. ö. Pannonh. szent Benedekrend tört. I. 562.). 
E példa mutatja, hogy az olasz a mi ny-üriket gn-nek írta. A gn 
jegy után kutatva alig számba vehető példákat fogunk találni: 
Az 1055-diki tihanyi apátsági eredetiben megmaradt alapítólevél
ben fuegnes (fövenyes) és gnir (nyír) található; e példákra SZAMOTA 
ISTVÁN, az oklevél magyar szavainak kiadója, megjegyzi, hogy az 
ny-nék gn-ne\ való jelölése rendkívül ritka (v. ö. Nyk. XXV : 146.), 
s a maga részéről még két példát hoz fel, egyet 1223-ból (thagna) 
s egyet 1240-ből (digna: a fentebbi Dinnye község neve, v. ö. még 
ZOLNAI-SZAMOTA : Oklev. Szót.). Magam is e jegy után kutatva mind
össze néhány példát találtam; ezek: 1111. zobori eredeti oklevél 
(készült minden valószínűség szerint Zoboron (v. ö. FE.TÉRPATAKY : 
Kálmán király oki. 47. 1.): regif Colojnagni(e szóban énKálmány-t 
olvasok); a zárai 1105-diki magánkiadványban «regnante piiffimo 
Colomagnoi) (ez oklevél Zárában készült); 1397-ből: Engud = 
Enyöd (CSÁNKI : Magyarorsz. tört. földr. III. 607.), 1404 (a pécsi 
1009-ik évi alapítólevél átirata): Zemogny (olv. Zemony, PAULER 
((Magyarország Szent István halálakor 1038)) térképén Zemogy áll 
helytelenül, ma Duna-Földvár; v. ö. KARÁCSONYI. Szent István 
oklev. 50. 1.). Ha közvetlenül velenczés, illetve észak-olasz ere
detű volna a mi latinbetűs írásunk, érthetetlen, hogy az olasz 
gn-et a magyar ny jelölésére le nem foglalták, holott a dalmata, 
velenczésen író horvátok ezt megtették. Az okieveinkben elszórt 
#w-nek megértésére már most ide iktatom, hogy a X-ik századi 
ó-szlovén Freisingeni nyelvemlékek nyolcz w-nyel biró szava közül 
három w-nel, egy n-nyel, egy m-vel és három ng-nel van írva. Az 
olaszok elterjesztette latinbetűs írásra ez ny kapcsán nem hallgat
hatom el azt a másik megjegyzésemet se, hogy Dalmácziában a 
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velenczés hatás előtt a szláv /í-eket szintén n, nnnel írták (v. ö. 
JIREŐBK: Die Eom. I. 85.). 

Az eddigiekben azokat a betűket kutattam, a melyek a ve-
lenczieknél s általában az észak-olaszoknál a XI—XV. században 
használatban voltak, s a melyek valami specziális észak-olasz for
mát tüntettek fel. E jegyek (g, x, j : lg, gl, gn) ott, a hol az olaszok 
idegen szöveget írtak, előfordulnak, nálunk azonban nincsenek 
meg.*) Az eddigiekben pedig még nem is kutattam, hogy milyenek 
az egyes betűk ductusai, milyen a pergamen, olaszos-e vagy nem, 
milyen a legrégibb oklevelek latin helyesírása stb. Pedig kiemel
hettem volna, hogy olyan z, a milyen a pannonhalmi alapítólevél
ben (v. ö. poZnano, orZio, FiZeg) vagy Szent Lászlónak a pannon
halmi birtokokat összeíró 1083—95-diki levelében olvasható (v. ö. 
ruoZti, laZu, fiZeg; ugyanígy más XI. és XII. századi okleveleink
ben, pl. II. István alatt: WeZprimienJÍ, stb., lásd a helyesírás ere
deténél), Olaszországban a XI. században nincs; ez a Z az úgy
nevezett frank minuscula, s X. és XI. századi (v. ö. GRŐBER: Grund-
riss I. 168, taf. III.)? s szakasztott ez a Z van az ó-szlovén Freisin-
geni Töredékekben (v. ö. VONDRÁK: Fris. pam. facsimile; hasonlítsd 
össze itt a miloZt szó és 1086-diki bakonybéli oklevélben levő 
miloZt ot). A betűk alakjával, ductusaival azonban nem czélom itt 
részletesebben foglalkozni, ezek úgy sem fogják megdönteni azt a 
tanítást, a melyet a betűk hangértékének a vizsgálatából helyesírá
sunk eredetére vonok. 

5. §. Az eddigi destructiv kritika helyett a továbbiakban igyek
szem írásunk eredetére néhány megjegyzést tenni s elmondani, mi e 
tárgyról a nézetem. E fejtegetésben szigorúan a történeti egymás
utánhoz fogok ragaszkodni; egymásutánt és nem történeti fejlődést 
mondtam azért, mert a helyesírás története nem olyan szerves fej
lődésbeli folyamat, a melyben társadalom-psychologiai törvények 
működnének. A helyesírás története a conventiók, a megállapo
dások történetének a vázolása. Vázolásomban tekintetbe veszem 
a XI—XII. századi eredetiben megmaradt okleveleket is, mert ez 

*) Ez, valamint a helyesírásról szóló egész fejezet szolgáljon feleletül 
azokra a laikus megjegyzésekre, a melyek KÖRÖSI SÁNDOR tollából a Buda
pesti Hir lap 1902. decz. 20-diki számában székfoglalóm alkalmából meg
jelentek. 
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oklevelek magyar szavai, magyar személy- és helynevei szintén 
fontos vallomást tesznek kérdésünkben. Az okleveleknél azonban 
nagyon fontos tudni , vájjon az oklevél a királyi udvarnál , a kan-
czelláriánál vagy pedig valamely apátsági helyen Íródott. H a az 
apátsági hely dunántúl i , akkor ennek a kir. kanczelláriával egyező 
vallomása van, ha azonban nem, akkor lényeges eltéréseket is fo
gunk találni . így pl . a zobori 1111-ki és az 1113-ki oklevél minden 
bizonynyal Zoboron Íródott, s ez meglátszik ez oklevelek helyes
írásán is. Ugyanez áll a Kálmánkori daimát okelevelekre is, a me
lyeket Dalmácziában írtak. A tényekre tehát csak akkor épí thetünk 
biztosan, ha az adatokat minden oldalról a legszigorúbban meg
vizsgáljuk. A főkórdósek, a melyekre a következőkben a feleletet 
keresem, milyen a cs, s, zs ; c, sz, z; ly, ny, gy,j, v és hosszú magán
hangzók jelölése, s milyen eredetű ez a jelzés. E részt azután ki 
fogja egészíteni néhány latin helyesírásbeli sajátság. 
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