
Szláv jövevényszavaink. 
(Hatodik közlemény.) 

A) Cs. a) A cs legrégibb magyar jegye az f.*) Az eddigi kutatók,, 
mint KATONA ISTVÁN, COENIDES, MÁTYÁS FLÓRIÁN, NAGY GÉZA, SEBES
TYÉN GYULA (V. Ö. SEBESTYÉN GYULA: Ki volt Anonymus? II. 33.) 
kiemelték, hogy e cs : f jelölésnek korhatároló értéke van, mert a 
XIII. század első harmadán túl elő nem kerül. E jelzésre számta
lan példánk van; ime egynéhány: a) Latin szövegű emlékeinkben:' 
ANONYMUS : faak (Csák), fepel (Csepel), funad (Csanád), furungrad 
(Csongrád), Cadufa (Kadocsa), Munkaf (Munkács), Ugofa (Ugocsa)r 

Tulfuoa (Tolcsva), Trufun, Turunfun, Trunfun (Trencsén), Zobolfu 
(Szabolcs) stb.; eredeti oklevelekben: 1086: gemijfen bugur (Ke-
mecse), 1113: fitar (Csitár), c el fan (Szolcsánka), cullefe (Killics-
erdő), Mujfenic (Mocsonok; v. ö. ószlov. Freis. nyelvem!.: mofenic 
= mocenik), 1172; fyfou (Csicsó, v. ö. Pannonh. szent Ben. r. tört. 
I. 605.), 1193: fenadienfif (Csanád), 1210: Bulfuu, Bulfou, Bolfou, 
fuma (Csorna) stb. Olyanok, mint 1322-ből .Ba/bháza (v. ö. ZOLNAI-
SZAMOTA : Oki. szót. bacsó), 1340-ből Olafun (v. ö. u. o. alacsony),. 
1352-ből fypkheg (v. ö. u. o. csipke), nem biztos példák, mert itt a 
helynevekéláson, SipMiegynek is olvashatók; b) Az összefüggő 
magyar szövegű nyelvemlékek közül a cs : f jelzés csupán a HB.-
ben fordul elő ;**) itt kilencz cs-hanggal való szó közül hatszor talá
lunk f-et (gimilftvl, gimilftwl, gimilfben, gimilfnec, bulfajfax keajfa-
tuc), kétszer e és i előtt c-ét (gimücictul, gimilcetvl) és egyszer 
Jc-et (bulfcajfa ; e jelzéseket lásd alább). 

*) Az alábbiakban az f-nek megfelelő dűlt betűt (f) használjuk. 
**) Legrégibb összefüggő nyelvemlékeinkre nézve SZINNYEI JÓZSEF' 

olvasását vettem alapul. 
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Ha már most azt kutatjuk, hogy ebben az időben hol írták a 
cs hangot f-séi, azt fogjuk találni, hogy a X—XI. századi ószlovén 
Freisingeni nyelvemlékekben ez a hangjelölés van az esetek több
ségében. BRAUNÉ «Altslov. Freisinger Denkmaeler» czímü tanul
mányában e z / jelzésről ezt írja (PAUL und BRAUNÉ: Beitráge 1.531.): 
«A legnagyobb nehézséget az affricata c okozta, a német kiejtésben 
erre nem volt megfelelő hang; a cs összesen 36-szor fordul elő. 
Legnagyobb szabálytalanságot a II. számú emlék tüntet föl, a hol 
20 c-vel való szóban a jelzés ez : h é t / , hat c, kettő cc, egy tz, egy 
cf, egy zc (ez érték). Az I. és III. számú emlékben kilencz / , kettő 
cf, három c, egy z, egy eh. Látható tehát, hogy a leggyakoribb jegy 
az/(16-szor), s emellett gyakori a z és c (10-szer)». A további 
fejtegetések során látni fogjuk, hogy az / mellett a legrégibb idő
ben z és c nálunk is előfordul. Itt még csak azt emelem ki, hogy 
az / -e tcs értékben olyan nép fiai írták, a kiknek az anyanyelvében 
nem volt cs hang. — A cs hangnak f-sei való írása azonban elő-
ordul a csehben is, csakhogy itt e jelzés szórványos és csak 

a XIII. század második feléből vannak reá példák (v. ö. G-EEAUER: 
Slov. starocesky I. 151. 1.), ekkor pedig nálunk e jelzés már nem 
volt meg. Ha most azt a kérdést kutatjuk, vájjon az észak-olaszok, 
s így a velenczeiek írtak-e cs hangot idegen szövegekben f-séi, azt 
fogjuk találni, hogy nem írtak (v. ö. MARETIÖ : Istorija 349, Archív 
XIV. 203.). A vei. olaszban a lat. ce hangsúlyos szótagban sze-nék, 
hangsúlytalanban 00-nek hangzik, s ennek megfelelően velenczei-
ektől írt latin és egyéb szövegekben ilyeneket találunk: zenobium, 
ccenobium (Annales Veneti. brev. Xll.-ból), 1348: Ragusai 
emlékek: pulselle (pulcella^), sosera (suocera), Felise (Felice), 
caleso, chalisy, chalis (calice), XIV. századi olasz térképek: Valda-
nusi, 1433: Ualdenoso = Val di Noce (v. ö. JIRECEK : Die Rom, 1. 
59, 85.), más észak-olasz emlékekben: cruse, crose, orese (crucé, 
orefice; v. ö. Denkschr. XXII. 114, 134.) stb.; ennek megfelelően 
dalmát-horv. szövegben is előfordul golubifa golubica helyett. E pél
dákban tehát a lat. ce nem cse, hanem sze hangzású. A mi cs-nknek 
f-séi való jelölése tehát nem lehet olasz, hanem német-szlovén ere
detű. A XV. századi szlovén emlékekben azonban a cs jelei: tfch, 
thfch, ez, tf, tfez, z, tz (Kres. I. 176, 177.). 

(3) A cs-nek időrendben második elterjedt jegye eh. Szórvá
nyosan előkerül e jegy XI—XII. századi okleveleinkben is (1109-
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ben négy, 1111-ben egy, 1113-ban három, 1193-ban egy példa), 
azonban szabályos használatú a XIII—XIV. században; összefüggő 
nyelvemlékeink közül a KT. (egyszer), KTSzal. (nyolczszor), Gyula
fehérvári glosszák (egyszer) kivétel nélkül ch-val írják a cs-t. 
A Schlágli szójegyzék három esetet kivéve (soklok, hakso, kwlcar) 
kivétel nélkül ch-t ír. A ZoLNAi-SzAMOTA-féle Oklevélszótár a c/i-ra 
ugyanazt vallja, a mit az itt felsoroltak. — E eh = cs eredetére 
szolgáljon útmutatásul, hogy az ószlov. Freisingeni Töredékekben 
egy eh = cs előfordul; a cseh helyesírásban a X—XIII. században 
szintén találkozunk eh = cs-vel (v. ö. GEBAUER: Pfíspévky 26, 27, 
92.). — A horvát latin-betűs helyesírásban efe-val cs-t csupán a kaj-
kavac-írók jelöltek, a mi magyar hatás lesz (v. ö. MARETIC : Istorija 
349.); Dalmácziában MARETIC szerint e jelzés nem fordul elő, ez 
az állítás azonban helytelen, mert a XIV—XV. századi dalmát
horvát lectionariumokban van eh = cs értékben (v. ö. M. Könyv
szemle 1903. 1. füzet). A legrégibb magyar-horvát tengerparti ok
levelekben is van eh, csakhogy ez c értékű (v. ö. 1071 -i arbei ok
levélben, s ugyanez Kálmán királyunk renovatiójában 1111-ben: 
bogache = boiace). Észak-olasz XV. századi emlékekben a eh = c 
(v. ö. Denkschr. XXII. 116.), s ugyanígy isztriai szláv emlékekben 
ts = c'és eh, chi = c (v. ö. JAGIC Veteris test. interpr. VI. 1., 1650-
ből: Puchul, ma Pucül, stb., lásd Mon. hist. jur. slav. mer. VI. 44, 
Star. VI. 220.). A magyar esnek cfo-val való jelölése tehát lehetne 
olasz eredetű (v. ö. Arch. XIV. 204.), de közvetlen olasz eredete 
ellen az szól, hogy a körülöttünk fekvő nyelvekben e eh már a XI— 
XII. században megvan, s nálunk rendszeres írása későbbi. 

?) A magyar e snek / , eh után időrendileg a legrégibb jegye a 
ez; e jelzés nálunk XV, és XVI. századi (v. ö. SZAMOTA-ZOLNAI : 
Oklevélszót., cs-kezdetű szavak). A cz-nek cs értékben való haszná
latára csak egy példát ismerek a XV. század előttről, s ez a zobor-
hegyi 1113-diki levélben van. Itt boencza falut olvasunk, s ma e 
falu neve Bajmocska, lehetséges tehát, hogy itt a ez jegy cs hangot 
jelöl. —- E példára azonban azt jegyzem meg, hogy az oklevél Zo-
boron készült, s így nem a kir. kanczellária helyesírását tünteti 
föl. A XV—XVI. században azonban nálunk & ez (— cs) igen el 
van terjedve, s ez cseh-lengyel helyesírásbeli hatás. A csehben a 
ez jegy cs-t jelent a XIII. század végétől a XVI. közepéig, a lengyel
ben pedig egész mai napig. 
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§) E legrégibb jegyek mellett a cs c-vel (1083-ban kétszer, 
1086-ban háromszor, 1109-ben négyszer, 1113-ban egyszer, 1134-
ben kétszer, 1177-ben egyszer, 1186-ban egyszer; HB.-ben kétszer: 
gimilcetul, gimilcictul), szórványosan z-ve\ (1113-ban háromszor, 
1137-i oki.: Fanzal = Fancsal) van írva. E jegyei a "cs-nek mind 
előfordulnak az ószlov. Freisingeni nyelvemlékekben is. 

Csak egy jegyről kell itt még megemlékeznem, s ez az se — 
cs. Összefüggő nyelvemlékeink közül csupán a HB.-ben van rá egy 
példa (v. ö. bulfcaffa), okleveleink közül pedig az 1113-i zoboriban 
(v. ö. trenfeinienfif borfcan = Borcsány, radfeiz = Bácsicz, fcitar 
= Csitár). A cs-nek/e-vel való jelölése ismeretes a cseh helyesírás
ban a XIII. században (v. ö. GEBAUBR slov. Star. I. 151.1.), s se 
kapcsolattal a XI., XII. században is; a XV. századi Zárai horvát 
lectionáriumban, a hol a c hang c, c, cf, cfo-val van jelelve, néhány 
esetben fc is van c értékben (v. ö. Jciniti 105. b. L). — Más jelölé
sek, a milyen ts, cf, cs, tsch (hazai német kútfőkben, ZOLNAI-
SZAMOTA : Oki. szót. cséplő, csoport alatt), annyira újabb keletűek, 
hogy a mi kérdésünkre nézve nincsen fontosságuk. 

B) Cz. A ez hangot a XI—XII. századi oklevelekben kétféle
kép találjuk írva: e és i előtt c a jegy (1113-i oki.: golgocienfif, 
1134: feli cián, marcellus, 1288: Mar celney gyaya stb.), s ez meg
felel az akkori vulgáris latin kiejtésnek, a melyben a lat. c e és i 
előtt os-nek hangzott. A másik jegy z, ezt találjuk a többi magán
hangzó előtt (v. ö. 1083—95: felez olv. Zselicz, 1086: Murzol: 
Marczal folyó, kétszer, 1113-ban: durmuz : Tornócz, medenz: Ma-
dunicz, Oolguz: Galgócz, Cozuran: Koczuricze, Nozdrgouz: Nozdro-
gócz, baimoz: Bajmócz 1338: Marzaly stb. stb.). A z jegyet ké
sőbbi nyelvemlékeinkben igen ritkán találjuk cz értékben (v. ö. 
Schlágli Szój.-.palazk, barazc, Beszt. Szój.: zelep: czölöp). Összefüggő 
nyelvemlékeink közül a HB.-ben a cz e előtt c-vel van írva (v. ö. tim-
nucebelevl), azután cz-s szó aBeszt. ésSchlágli Szój.-ig nem fordul 
elő (v. ö. azonban az e és i előtt való írásra: SZAMOTA-ZOLNAI : Oki. 
szót.: cége, címer, cimpa, cinege, cipó szavakat). E szójegyzékek 
közül a Schlágli e és i előtt a cz-t meglehetős következetességgel 
c-vel írja (kivétel: reche, medenche, bocher), míg más helyzet
ben ch't ír. 

A cs-nek c és 0-vel írása éppígy megvan az ószlovén Freisin
geni nyelvemlékekben, itt is a német író a szlovén szövegben e és i 
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előtti szlovén c-t c-nek, más helyzetben pedig z-nek írta (v. ö. PAUL 
és BRAUNÉ: Beitráge I. 531.). — A XV. századi szlovén emlékek
ben ez, c, tez a ez hang jegye (Kres I. 176.). 

Az olaszok helyesírásával a horvát c hangot c-vel és 0-vel 
írták; KEESIMIR horvát király 1071. oklevelében az Arbe szigeti 
Stinice: ftenige, s MARETTC olstorija hrv. pravopisa» czímű műve 
szerint is Dalmácziában és a Quarnerón c és z volt a horv. c jegye. 
Az olaszföldi XV. századi szlovén szövegekben is, a hol olasz he
lyesírás van, z a szlov. c és c hang jegye (v. ö. Arch. XIV. 203.), 
de előfordul a ez is (v. ö. Sitzungsb. LIX. 15, Denkschr. XXII. 
117, 118.). 

Ha tehát a magyar ez hang legrégibb jelöléseit kutatjuk, 
akkor a c (e és i előtt) és z alapján (a többi helyzetben) nem olasz 
hatást, hanem szlovén, s végeredményben német hatást kell e jelö
lésben látnunk (v. ö. WEINHOLD: Bair. Gram. § 150—4.). A többi 
jelzéssel, a milyen a eh, ez (v. ö. német-bajor forrásokban XIII., 
XIV. században), itt azért nem foglalkozunk, mert e jegyek nálunk 
újabbak a c és z-né\. 

C) S és zs, sz és z. VOLF egyik erőssége, hogy a magyar s és 
zs régen / , sz és z régen z volt. Ha azonban a jelöléseket szélesebb 
körben vizsgáljuk, azonnal láthatjuk, hogy e jelek nem a velenczé-
sek mellett szólnak. Mielőtt ezt vizsgálnók, nézzük, mit vallanak 
legrégibb okleveleink és nyelvemlékeink. Teljes egyöntetűség ural
kodik az s és zs írásában; itt az oklevelek is (v. ö. pannonhalmi 
1001: pofon, 1083—95: felez stb.), meg a nyelvemlékek is (v. ö. HB.-
ben négyszer, KT. szál. egyszer) rendesen f-ei írnak; csak a Beszt. 
és Schlágli szój.-ben találunk itt-ott eltérést (v. ö. BesztSz.: schator, 
schayth, fareafeh; Schlágli Sz.: wzak, zep, zeregel), áe ez elszórt 
esetek nem döntik meg a szabályt, hogy a régi magyarban az / az 
s és zs hang jele volt. Az a kérdés azonban, hogy a XI. században 
ott, a hol velenczés, illetve olasz helyesírással írtak, jelölték-e az s 
ós zs hangot f-sel. A felelet az, hogy nem jelölték. KRESIMIR horvát 
király eredetiben megmaradt 1071. oklevelében háromszor van 
juppam írva, s ez a szláv £upa (v. ö. még a XV., XVI. századi horv.-
dalm. lectionariumokban: ze£in = jejunium, zenar — januarius, 
Bad 136. k.: 182, 186.) szó latin accusativusa, ugyanitt bucani 
olvasható, s ez ma BuZane. A j a szláv forrásokban tehát z értékű, 
s erre több adat van a XI—XIII. századból (v. ö. JIREŐEK, Die Kom. 
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I. 86.); mivel azonban a j hang a vulg. latin #-vel is jelöltetett, 
találunk g jegyű z hangot is Dalmácziában (v. ö. JiRECEKnél 97. 1.: 
1234: Cnege == Kneze, a m i okleveleinkben Kenése, Kanizsa — 
Kneja). Ilyen £ értékű g-t a mi emlékeinkben csak egyet találtam 
(Margina: Morzsina 1365, CSÁNKI, Magyarorsz. tört. földr. II, 19, 
50.). A g jegyű zs és a későbbi XIV—XV. századi olasz -horvát x jegy 
azonban nálunk sohasem fordul elő. A magyar s és 2«-nek/sel 
való jelölése tehát lehetne ugyan olyan olasz nyelvjárásból való, a 
hol a lat. s, ss s és i-nek hangzik, de ha azt nézzük, hogy olasz 
helyesírással idegen szövegben mikép jelölték az idegen s-et és z-t, 
akkor azt látjuk, hogy az/-sel való jelölés nálunk nem lehet olasz. 
Alább látni fogjuk, hogy igenis vannak nyelvek, a hol az s és 
é közös jegye a X—XII. században éppen az / volt, akárcsak 
nálunk. 

Az s2-nek és a 2-nek a jelölése a kiinduló ponton szintén 
egységes nálunk; tanúskodnak e mellett ANONYMUS személynevei, 
legrégibb okleveleink s nyelvemlékeink. A legszabályosabb azonban 
itt a z, ez úgyszólván kivétel nélkül 2-vel van írva (v. ö. Tih. alap. 
1. 4, KB. 29, KT. 8, KT. szál. 27, Gyúl. Gl. 3, Schlágli és Beszt. 
Sz.) s a 2-nek/-sel való jelölése csak elvétve fordul elő (KT. szál. 
kétszer, s néhány példa a Schlágli és a Beszt. Sz.-ben). E jelölés 
lehetne velenezés, illetve észak-ola.sz, mert e nyelvjárásokban van 
2 hang. Az észak-olaszok azonban a 2-t nemcsak olasz, hanem latin 
szövegben is 9-vel jelölték (v. ö. feljebb ós M. Könyvszemle 1903, 
1. füzet), míg ellenben nálunk a XI—XII. századi oklevelekben a 
2 alakja egészen olyan, a milyen a Freisingeni nyelvemlékekben 
való z, s ez az u. n. frank minuscula. A 2-nek tehát a legrégibb 
dunántúli alakja nem olasz, hanem XI—XII. századi német
szlovén alak. Az olasz eredet ellen azonban a leghatározottabban 
a magy. s2-nek 2 jegye beszél. Az olasz helyesírással író dalmát
horvát írók az sz-et /-szel jelölték (v. ö. MARETIÓ : Istoria 362). 
Ugyanígy az olasz szlovének. Tanulságos dolog erre elolvasni, mit 
ír OBLAK egy XV. századi olaszföldi szlovén nyelvemlékről (Arch. 
XIV. 202.); itt ez áll: «Zwischen s (— magyar sz, régi m. jelzés z) 
und é (régi m. jelzés: J) wird k e i n Unterschied gemácht, beidé 
wurden durch / , seltener^bezeichnet. . . Dass die romanisch ge-
bildeten Schreiber s und s in gleicher Weise wiedergaben, ist nicht 
zu verwundern, wenn wir uns erinnern, dass der Slovene, wie auch 
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der Kroate den rom. Laut s, eigentlich s, als s auffasst. . . Ebenso 
besteht in der Bezeichnung des sloven. z und £ k e i n Unterschied, 
für beidé dienen dieselben Buchstaben f, s, z». Nálunk azonban az 
sz-nek / í r á s a igen ritka (v. ö. Tih. ap. al. 1. egyszer, 0-vel 13-szor, 
HB. egyszer, 0-vel nyolczszor, GyulGl. / egyszer, máskép hétszer, 
KT./egyszer, máskép nyolczszor, KT. szál. /-sel hétszer, máskép 
27-szer stb.). Az sz hangnak 0-vel való írása nem is olasz eredetű, 
hanem, a mint igen helyesen írja BRAUNÉ a Freising. ószlov. nyelv
emlékekről szóló tanulmányában (Beitráge I. 531.), ófelnémet sa
játság. E z jelöléshez a későbbi századokban a német forrásokban 
jól ismert fz járul (v. ö. WEINHOLD: Bair. Gram. §. 152.), a mely a 
HB.-ben is ötször fordul elő; fz-et sem írtak a horvát-dalmaták 
(v. ö. MAEETIC: Istorija 362.). Olasz forrásokban az/0 csak a XV — 
XVI. századi nyomtatványokban található, ellenben az ószlovén 
Freising. nyelvemlékekben négyszer fz áll. 

A m. sz hangnak 0-vel, s a XIII. században /0-vel való jelö
lése tehát nem olaszos, hanem német jelölés. A közvetítő azonban 
itt is a szlovén írás. Az ószlov. Freisingeni nyelvemlékekben a 
szlov. s 38-szór fordul elő, s 31-szer /-sel, hatszor Jf-sel, egyszer 
0-vel van írva. Ugyanitt a szlov. & 101-szer fordul elő, s 97-szer 
/-sel, négyszer 0-vel van jelölve. Ebből tehát az következik, hogy 
a német latinbetűs írás alapján álló ószlovén s és & szabályosan 
/-sel van írva, akárcsak a magyar emlékekben. Ugyanebben az 
ószlovén nj^elvemlékben az ószlov. s és 0-nek ez a statisztikája: 
235 ószlov. s közül 192-szer 0, 32-szer / , háromszor fz, háromszor 
0/, háromszor 00, kétszer zc a jelzés; 43 ószlov. 0 közül meg 40-
szer 0, egyszer 00, egyszer fz, egyszer / fordul elő. Meglehetős sza
bályosság található tehát az ószl. s és 0 hang írásában is, mindkét 
esetben 0 a jegy. Az ószlovén emlékekben tehát a eacuminalis spi
ránsok/-sel, a dentalisok 0-vel vannak jelölve, s ez van a legrégibb 
magyar helyesírásban is. Ehhez, mint lényeges tényezőt hozzá
teszem azt, hogy az ószlovén 0 alakja épp az a XI—XII. századi 
frank minuscula, a mely a mi XI—XII. századi okleveleinkben is 
van. A szláv s-et a német papság azonban már a IX. században is 
0-vel jelölte; ezt bizonyítja a Conversio Bagoariarum is (v. ö. ott 
Priivizlaua stb.). Nagyon fontos az sz hang 0 jegye eldöntésénél az 
szt kapcsolat, a mit az olaszok szláv szövegekben állandóan /í-vel 
jelöltek. A mi legrégibb emlékeinkben, még pedig a Dunántúl írt 
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oklevelekben, a m. szt helyén zt~t találunk, v. ö. az 1086-iki 
bakonybéli oki.: cum íilio suo MiloZi, ugyanitt nuZtupc, HB. 
zocoztia, GyulGl.: kerezt; későbbi nyelvemlékeinkben azonban 
gyakori az Jt írás is, v. ö. HB. : miloft, GyulGl.: ti/tef, KT.: ti/tan, 
KT. Szál.: miloft, tiftul, pufte. E helyesírást szintén csak az ószlov. 
Freisingeni nyelvemlékekben találjuk, itt kivétel nélkül milozt-ot 
találunk, egyébiránt az ószlov. st így van írva: az I. számú emlék
ben kivétel nélkül zt 15-ször, a III. számú emlékben zt 11-szer, 
Jt háromszor, a II. számú emlékben zt hatszor, jt 16-szor, zft há
romszor. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy a XV. századi szlovén em
lékekben már a Freisingeni emlékektől lényegesen elütő a helyes
írás (v. ö. Kres I. 176. s köv. 1.). 

A szlovén emlékeken kívül a IX—XII. században a cseh 
helyesírás is a cseh s és i-et f-séi, az s és z-et 2-vel jelölte (v. ö. 
GEBAUEE : Uvedení do mluvnice ceske, 59—62. 1.), itt azonban az 
sz írásában nincs meg az a következetesség, a mi az ószlovén-
ben van. 

A m. s, zs és sz, z hangok jelölésében azonban csak a kiin
duló ponton van meg a teljes szabályosság az / és z jegyekben. Az 
sz hang jelölésében, mint feljebb láttuk, az fz a XIII. században 
lép fel; a legtöbb változatot tényleg az sz hang mutat történeti 
egymásutániságban való vizsgálata alkalmával. Az sz hangnak 
ugyanis a z-én és a fz-en kívül bizonyos helyzetben fc is a jegye; 
lássuk, hogy állunk ezzel a jelzéssel. 

BALASSA JÓZSEF, a TMNy. hangtani részének szerzője, a kinek 
érdeme, hogy helyesírásunk történeti egymásutániságával először 
foglalkozott behatóbban, azt írja, hogy az fc kapcsolat a HB.-en és« 
a KT. en kívül csak a Teleki- és a Peer-kódexben használatos (202. 
1.). Ha mi ez fc jegyünknek történetét nyelvemlékeinkben s leg
régibb okleveleinkben végig kutatjuk, tanulságos feleletet fogunk 
kapni, a) Nyelvemlékek. Az 1055-diki Tih. ap. al. levelében az sz 
hang 14-szer fordul elő; ebből z jegygyei, tekintet nélkül az utána 
következő magánhangzóra, 13-szor van írva, s egyszer f-séi (gifnav). 
A HB.-nek 19 s^-szel való szava közül négyben van fc, s mind a 
négyszer magashang (e, i) előtt (achfcin, fciné, fcerelmef, fcegin). 
Nagyon fontos az fc eredetére az, hogy ugyancsak a HB.-ben az 
sz hang magashang előtt fz-vel is van jelölve, még pedig öt eset-
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ben (v. ö. fzumtuchel, fzen(t), fzent, fzentucut, fzentii). — A Gyúl. 
Gl.-ban nyolcz sz-és szó fordul elő, ebből öt /c-vel írva (fciukfég
ben, /cent, Jcidahnaf, fcemehel, afcunnac); ez fc-es példák egy esetet 
kivéve, a melyet azonban o-nek is lehetne olvasni (a HB. achfcin-ja, 
alapján, v. ö. 1210: Jcigin és zegun ZOLNAI-SZAMOTA : Oki. szót. adó 
alatt), magas hang előtt tüntetik fel az fc == sz-et A többi három 
esetben z, f a jelölés (v. ö. zaiaval, Jeereft, ti/tel). — KT.-ben ki-
lenez sz-szei való szó van, obből fc jelzéssel hat magashang előtt 
(v. ö. fcuz háromszor, fciulhejjen, fcűuttet, fceplev), egyszer mély 
hang előtt (fcolanoc), s egyszer te előtt (furifcte) ; az sz hang egy
szer f-séi is van írva ez emlékben (tiftan). — A KT. szalagjain 35 
sz hanggal való szó fordul elő, ebből 28 /c-vel és hét f-séi van 
írva. Magas hang előtt ez emlékben kivétel nélkül fc van írva, 
összesen 23-szor, mélyhang előtt ötször fc-ét (fcobodfagut, fcola 
kétszer, fcovol, ajfcu[n]j, háromszor /-et (farmazál, fidgam, afun[a] 
huz); más helyzetű sz-et pedig négy esetben f-sei jelöl (tiftuf 
[ma,]loftital, ufve, puftebelej. — A Schlágli Sz.-ben az sz mindig, 
a BesztSz.-ben is legtöbbnyire 2-vel van írva; kivételek a BesztSz.-
ben: a fcerechen dyo, fceg, feamith, feyffce, zelew fcedet kor. — 
Kódexeinkben az sz hang általában 2-vel van jelölve, itt-ott azon
ban fc jegygyei is találkozunk. A Münch.-k.-ben az / c k i z á r ó l a g 
a «szent» szóban fordul elő (ugyanígy az Apor-k.-ben is néhány
szor, Ny elverni. 8. köt. XXXVI. 1.); itt a naptári részben 32-szer 
van fcent írva, az újtestámentomi részben meg számtalanszor (v. ö. 
Máté. VI. 9, VII. 6, XXIII. 17, Márk I. 24, Luk. I. 35, 49, 75, XI. 
% Ján. I. 33, XI. 55, XVII. 11, 17, 19. stb.). — A XVI. század ele
jéről való Peer-kódex 126 esetben ír fc et, s ebbő l ! 19 esetben az 
fc sz-éi jelent, s kivétel nélkül e és i előtt van írva (a többi hét 
esetet lásd alább). — A Teleki-kódex-néi azt kell kiemelnem, hogy 
a nyelvemléket másoló négy barát közül csupán az első írt fc-et, 
a többi z-et, esetleg / e t . Az első író 423 esetben írt fc-ét; ebből 
415-ször/c-vel írta a fcent szót, hatszor írt refce, kétszer refceffe. — 
Nyelvemlékeink e történeti egymásutániságban való vizssfálata 
tehát azt vallja, hogy a magy. sz legrégibb jegye a z, később e mellé 
a XII. században járul az fc, a melyet azonban épp úgy, mint az 
fz-ét, kizárólag magas hang előtt, e és i előtt írtak. 

P) Legrégibb okleveleink magyar szavai a nyelvemlékek val
lomását megerősítik. ANONYMUS az sz-et z-yei jelzi, tekintet nélkül 
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az sz utáni hangra; két esetben azonban/c van nála is (fcerij = 
szer, ordo, fcereducy = lat. Serdica, bolg. Srjadec, Srédec, mai 
Szófia), még pedig e előtt; idevaló lesz Tifcia ( = Tisia, Tisza) is, 
a mely nemcsak ÁNONYMusnál, hanem a XII. századi Vita S. Ge-
rardiban, valamint Szent László 1083—95-i pannonhalmi okleve
lében így fordul elő; ugyanígy ÁNONYMusnál Rujcia; 1086-diki 
bakonybéli eredeti oki.: j'cequ (szék), fcekeref (szekeres), fcesecfehe 
(SZAMOTA e helyen see secfehe-t olvas, v. ö. SZAM.-ZOLN. Okl.szót. fej 
alatt); 1109-i veszprémi apáczák okL (Orsz. Lev.): Jcigetfev; 1111-i 
zobori oki.: Jarefclau; 1134-iokl.: ladifclauo, 1210: /cigin (ZOLNAJ-
SZAMOTA Oklevélszótár adó alatt), befneufciget, najfciget (u. o. 
bessenyó' alatt), 1228: fcinta, fcentev (u. o. csiperke és drága 
alatt), 1231: chevfcy (u. o. csőszi alatt), 1240: ajjcun (u. o. 
asszony), 1264: ozfcyupotok (u. o. aszú alatt), 1299: fcenaya, 1300: 
fceulus (u. o. dir alatt, régebben, 1181-ben zeles, zeulus), 1326: 
/cmahurdut (v. ö. NyK. XXV. 143.), 1336: ajcwifolaa, 1343: Jcent 
alberth, 1389: fcilkus (y. ö. CSÁNKI : Magy. tört. földr. II. 353; ré
gebben zilja 1105—6-ból, Pann. Szent Ben. r. t. L. 594.) stb. — 
VOLF GYÖEGY 20 példát gyűjtött az j'c (= sz)-ie, s ebből 19 eset
ben az J'c e, i, Ö előtt áll (v. ö. VOLF : Kiktől tanult a magyar írni, 
olvasni? 59, 60. 1.). Összegyűjthetett volna azonban az oklevél
tárakhoz készült indexekből (v. ö. CZINÁE, KOVÁCS stb.) jóval többet 
is. A végeredmény azonban az oklevelek magyar szavaiból, magyar 
helyneveiből akkor is csak az volna, hogy az /c-t sz értékben írták 
nálunk, s jóformán kivétel nélkül magas hang: e (e), i (ü) előtt. 
A jelzés korára is meglehetős biztossággal tudunk következtetni; 
körülbelül a XII. század folyamán lép fel az fc jelzés, csakis magas 
hang előtt van, de itt meglehetős szabályossággal, s a XVI. század 
elején végkép eltűnik. Nem helyes tehát, mikor VOLF azt írja, hogy 
az /c-vel való írás gyakori nem lehetett, mert szerinte «gyéren 
mutatkozik (v. ö. id. mű 67. l.)»; ellenkezőleg, a XIII—XIV. szá
zadban e ós i előtt szabályos írás volt az. E szabályos használatot 
nem zavarja az, hogy az fc a XVI. századi Peer^ kódexben hétszer 
s-et jelent (v. ö. fcegedelem háromszor, wyfcelne kétszer, ekefcen egy
szer, fcel'mes egyszer), mert e kódexben e hét esettel szemben 119 e 
előtti fc áll, a mely sz-et jelent. Ugyanígy nem zavarja a szabályt a 
Beszt. Szój. scileiv (percha, süllő) szava sem, mert a többi öt esetben 
az fc itt is sz-et jelent (v. ö. feljebb, s cs alatt a sc-nek cs értékéről). 
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Miután már most ismerjük a fc (== sz) jelölés történetét, 
lássuk, mi e jelölés eredete. ASBÓTH az/c-t hajiandó volt «speciális 
magyar fejlődésnek» tartani, míg VOLF azt tartotta róla, hogy ((nyil
ván szintén csak a vulgáris latin orthographia» maradványa (v. ö. 
VOLF id. mű 66. L). VOLF e végelemzésében helyes magyarázatnál 
hivatkozott arra, hogy SCHUCHARDT ez fc írást sz értékben e és i 
előtt a VIII. századig mutatta ki, a IX-- XI. századra pedig nem 
terjeszkedett ki. Ha azonban az /c vulg. latin írásmód, akkor e jegy 
nem bizonyít a velenczések mellett, mert a vulg. latin írásmódot 
mindenki, a ki latin ritus szerint végezte az istentiszteletet, elter
jeszthette. Nekünk azonban a kérdést történeti egymásutániságban 
kell tárgyalnunk, s az eddigiekből láttuk, hogy az /c nálunk fiata
labb a z-nél; nálunk az fc XII. századi. — Velenczei olasz okleve
lekben/c-t a XIII—XIV. században csupán a fclauollino (v. ö. BEE-
TANZA-LAZZAEINI : 47. 1., vei. ol. schiavo, r. rom. scávunéia IVE 19, 
lat. forr.-ban lingua sclavica, gör. OYXOL^JIVOÍ) szóban találtam. Más 
velenczei XIV. századi emlékekben pedig a pescina (vei. ol. pissina) 
és sclapo (v. ö. vei. ol. ciapo, Sitzungsb. XLVI. 226, 230.) szavak
ban. Dalmácziában és a Quarnerón latin-olasz oklevelekben 1330-
ban Angosce (és Angoxü, cattarói adat, Jm. Die Eom. I. 59; itt az 
se vulg. lat. sty-höl fejlődött ós s-nek hangzik az olaszban, v. ö. ol. 
angoscia), 1348-ban: yo pesceco (== ego possideo), Uenescia (v. ö. 
raguzai horv. posizati, JIREC. Die Eom. I. 85 ; velenczei oklevelek
ben csakis Uenexia, Uenesia, Uenecia fordul elő, ez utóbbira v. ö. 
Vita S. Gerardi: Ticia: Tisza). Hogy ez /c-k általában a legtöbb 
esetben mikép hangzottak, nem tudjuk; egy részük sz, más részük 
s lehetett. Az /c-nek s értékéből magyarázható az, hogy MAEETIÓ 
kimutatásai szerint (v. ö. Istorija hrvatskoga pravopisa 363. 1.) 
a XVI. századtól a dalmát-horvát szövegekben az fc és fci kizáró
lag a horv. s-nek, ós sohasem a horv. s-nek a jegye (a legrégibb 
adat 1278-ból fcerban, ma serban, v. ö. JIE., Die Eom. I. 39.). 
A XV. századi horvát zárai lectionariumban is az fc a horv. s jegye 
(v. ö. EESETAE : Primorski lekcionari, Ead 134: 97. 1.). A legrégibb 
horvát-dalmát XIV. századi «Benedictio aquse» emlékben is (v. ö. 
M. Könyvszemle 1903. 1. füzet: MELICH: XIV. századi misekönyv) 
az / c a horv. s jegye (11 esetben), bár ugyanitt az /c sz-et is jelent 
(yefei kilenczszer, telejfei, fpafeiteglia, fjei, trujfei, na fpafcenye). 
— Az/c előfordul más észak-olasz kéziratokban; így a XV. századi 
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észak-olasz-német szójegyzékekben (v. ö. Denkschriften XXII. 118.), 
ó-milánoi kéziratokban (Sitzungsber. LIX. 16.), genovai oklevelek
ben conoscemo 1356, s MUSSAFIA szerint az ilyen sce, sci etymologi-
záló írású olasz alakokat inkább ss-nek, mint s-nek kell olvasni. 
Az olvasásban azonban kettős lehetőség van: lehet ott olaszosan 
s-et is, s latinosan ss-et is olvasni (a mai ol. sci, sce, olv. si, se < 
lat. si, sty, stsi, x + e, i-ből lett). — Az eddigiek alapján tehát azt 
mondjuk, hogy a magyar fenek e és i előtt való írása azért nem 
lehet velenczés vagy észak-olasz, mert a hol az északolasz latin
betűs írás elterjedt, ott az / c az esetek többségében s-et jelent. Ná
lunk fc s értékben jóformán elő sem fordul. Második ellenvetésünk 
az, hogy olasz emlékekből ez fc-t csak a XIV. századtól tudjuk ki
mutatni. Csak egy lehetőség marad tehát, hogy ez írás vulgáris 
latin orthographia, de akkor bármilyen latin szertartású keresztény 
nép elterjeszthette az írást. 

A legrégibb ószlovén emlékekben nincsen fc (itt zc == szlov. 
s két esetben), hanem az sz hang z-vel, esetleg /z-vel van jelölve. 
A cseh helyesírásban szintén hasztalan keresünk /c-t sz értékben. 
Fontos azonban, hogy bajor forrásokban az fceési előtt éppen a 
XII. században lép fel (v. ö. WEINHOLD : Bair. gr. §. 152: nefeele, 
hefcere, huskenofce, geheifcen); fontosnak tartom, hogy az s0-nek 
/z-jegye, a mely nálunk a HB.-ben fordul elő először, bajor forrá
sokban a XIII. században lép föl (v. ö. WEINHOLD: Bair. gr. §. 152, 
156, Letopis 1889 :127.), míg olasz emlékekben ezfz-et hasztalan 
keressük a legrégibb időkben. Csak a XV. századi észak-olasz-
n é m e t szójegyzékekben találtam elvétve itt-ott sz-et (v. ö. 
Denkschr. XXII: 118 : szienziado), s a horvát-dalmatáknál a XVI-
ban (v. ö. MAKETIC : Istorija 364. 1.). Nem hagyhatom figyelmen 
kívül azt sem, hogy nyelvemlékeinknek fciulheffen (K-T.), fciukfeg-
ben (GyulGl.) adatai szerint az fc utáni táÉéanagashang közép-
felnémetesen iu ( = ű)-val van jelölve (v. ö. MÖbnversio Bagvario-
rumban «ad Salapiugin»), s e jelzés máskor is előkerül (v. ö. Pél
dák k.: 73 : iwzettetneyek, 74 : iwldeztem. Valószínű, hogy a HB.-
beli miv, tiv, iv, GyulGl. miv-be\i iv is ü, íi-nek olvasható*).) — 
Mindezek alapján az a nézetem, hogy a magyar s^-nek /c-vel való 
jelzése e és i előtt vulg. lat. helyesírási sajátság ugyan, a közvetítő 

*) SZINNYEI is így olvassa. 
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azonban bármely latin betűkkel író nép lehetett; ha azonban az /c 
mellett előforduló fz-et is tekintjük, akkor ez írásmódot is a német 
latin betűs helyesírásból vettük. 

D) Ny. Legrégibb nyelvemlékeinkben az m/ hangnak ez a jel
zése : a) 1055. Tih. al. oki.: ny hang = nyolczszor n, kétszer gn, 
(3) HB.: egyszer n, egyszer ny, egyszer nh; y) GyulGl.: háromszor 
n ,• S) KT. háromszor n; s) KTSzal.: nyolczszor n, kétszer ni 
(aniahuz, kiuania), kétszer ny; C) A Schlágli- és a BesztSz. általá
ban n-et, ritkábban ny-et ír. Egyszer azonban a BesztSz.-ben 
menchhal = menyhal olvasható. — XI. és XII. századi okleveleink 
a magyar szavakban és helynevekben túlnyomóan n-et írnak ny 
értékben (v. ö. Pannonh. oki. kétszer, 1083—95 i oki. kétszer, 
Bakonybéli 1086: négyszer, ebből egyszer Dinna = Dinnye; 
1109-i veszprémi (M. N. Múz.): egyszer, (Orsz. Lev.) kétszer, 1113-i 
zobori: 11-szer, 1137-iokl.: egyszer), más jegy igen ritka; ilyen 
jegy a hn (1083—95-i oki.: uueihna = Vénye?, tuhnez == ?; 1134-i: 
Dersihna == Derzsihna-nak és nem Derzsinya-nak olvasandó), gn 
(1086-i oki.: gneuka : Nyék?). 

Részletesen foglalkoztam már azzal, hogy ha a mi helyesírá
sunk a kiinduló pontőrt olasz volna, érthetetlen, miért nincs nálunk 
ny értékű gn, olasz kéziratokban ugyanis az ny szabályosan gn-nel és 
wi-vel van jelölve (v. ö. Sitzungsber. LIX. 12, Velenczében már 1004-
ben Surigna-t írtak, olv. Szurinya s v. ö. M. Gr. SS. VII. 32.), a mi 
megfelel az eredetének is (ol. gn = lat. mn: v. ö. lanna ós lat. ni, 
gn). — Ellenben az ószlovén Freisingeni emlékekben az ny = 
egyszer n, kétezer- ni, ötször ng; a Conversio-ban Nitra == 
Nyitra; a német helyesírási alapon fejlődött XV. századi Klagen
furti emlékben a szlovén ny állandóan n, a Laibachiban n és 
egyszer ny (v. ö. Kres I. 176.). — A cseh helyesírás legrégibb 
korszakaiban a cseh ü = n és ni. Nagyon fontos, hogy a cseh 
helyesírásban a XIII. században nh is az n jegye (v. ö. GEBAUEK : 
Pfispevky 80. 1.: za nhu = za nu, / konhem = s köriem stb. s 
v. ö. HB.: munhi, Péld. k. 15. 1.: kalanhnal, ez emlékünkben 
a h mint lágyító jegy szerepel). A horvát-dalmát oklevelekben 
addig, míg nincs erős velenczés hatás, az n = n (X—XIV. száz.), 
nn (XI—XIII. század), ritkán ni s egyszer 1284—85-ből hn (v. ö. 
sihnoriaj. A XI. század végén azonban már mutatkozik a gn, s 
később az olasz hatás növekedtével ez az egyetlen jegy az n-re 
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(v. ö. JIRECEK : Die Eom. I. 85, MARETIC : Istorija 360.). — Ny-iink 
jelzését sem t&rtom tehát olasz eredetűnek, hanem a vulg. latin 
helyesírásból átvett jegynek (n, ni; ny-ben az y a vulg. lat. y = j). 

E) Ly. Legrégibb emlékeinkben az ly puszta i- lel van írva 
(v. ö. Tih. al. 1. ötször, HB. kétszer, KT. szál. ötször; a Beszt. és a 
Schlágli szójegyzókben l és ly). — Feljebb részletesen írtam arról, 
hogy az észak-olaszok az ly-et y'-vel, y-nal, gl, gli, Ig-vel írták saját 
és idegen szövegeikben. Nálunk ez olaszos írásnak nyoma sincs 
(v. ö. Sitzungsber. LIX. 12, MARETIC: Istorija 538.). A német 
helyesírás alapján fejlődött ószlov. Freisingeni emlékekben az ly 
kilenczszer li, a XV. századi Lsfá krjai és Klagenfurti szlovén emlé
kekben az ly hangnak l á jegyeTelfcnben az olasz helyesírás hatása 
alatt álló szlovén emlékekben az ly ~ gl (v. ö. Archív XIV : 204.). 

Az eddigiekben vizsgáltam az s, sz, zs, z, cs, ez, ny, ly han
gok jelölése módját a kiinduló ponton s úgy találtam, hogy e ki
indulás nem észak-olasz, sem pedig velenczei vagy velenczés. Ha
sonló eredményre jutott BALASSA. JÓZSEF is, a ki azt írja, hogy a 
velenczei nyelvjárás «írásunk e g y n é m e l y sajátosságát*) magya
rázza meg csupán (v. ö. TMNy. 197. L). E sajátosság pedig a gy. 

F) Latinbetűs írásunk eredeténél legfontosabb szavazata gy 
hangunk #-vel való jelölésének van. Eendkívül ritka dolog, hogy 
gy hangunk d-vel vagy á-vel legyen jelölve (v. ö. MargLeg. 3 : lelky 
dimelch, Domonk. és Horv.-k.: dimelch; NySz.: dilkos; SchlágliSz.: 
dolch; 1430-ból: mesde NyK. XXV. 139, edcer Döbr.-k. LXI. zsoli 
12; d-ie v. ö. ZOLNAI: Nyelvem!.), s hozzá még a dimelch, dilkos, 
dolch, mesde-iéle irások sem biztos példák, mert itt olvasható eset
leg d is (v. ö. a megfelelésre: gyakor és MTsz. dakor, győz == MTsz.: 

döz, gyűszű = WIszTaészű, gyors — MTsz.: dorcs).Ennek a d (= gy) 
jegynek tényleg többször, esetleg szabályosan kellene előfordulnia 
akkor, ha a magyarságot a latin betűkre tanító nép cseh lett volna, 
tehát olyan nép, a mely a saját nyelvében az e-fóle hangok előtt a 
d-i palatalizálja. Kétségtelen cí-írású (gy) példát a magyar nyelv
emlékekből rjenTis tudunk közölni, az oklevelekben azonban van 
nyoma. Az í l l l . évi zobori oklevélben Wederat helynév áll, s ez 
magyarul Vogyerád Ima magy. Vedrőd, tótul Vodierady). A zobori 
oklevél azonban a l igha a királyi kanczellárián készült (v. ö. 
FEJÉRPATAKY : Kálmán király oklevelei), a legnagyobb valószínűség 
szerint ez oklevelet Zoboron írták, s így a d (magy. gy) írása 
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nem mond ellent a fentebbi tételnek. — VOLF a magyar. gy-
nek (jf-vel való írását úgy magyarázta, hogy a velenczei nyelvjárás
ban a lat. ge, gi gye-nek vagy je-nek hangzott (v. ö. Kiktől tanult a 
magyar írni, olvasni ? 80. 1.), s állítása bizonyítására hivatkozott 
KÖRÖSI SÁNDORra, a ki akkor fiumei tanár volt. Ez állítás azonban, 
a melyet KÖRÖSI később helyreigazított, nem felel meg a tények
nek. A velenczei és a Velencze-vidéki olasz nyelvjárásokban sem a 
szókezdő, sem pedig a szóbelsei lat. ge, gi nem hangzik gye, gyi-nék, 
hanem dze(ze-)-nek (v. ö. GRÖBER: Grundriss I. 555, MAYER-
LÜJBKE : Grammatik der rom. Spr. I. 329.). A legrégibb velenczei, s 
általában észak-olasz emlékek is e mellett tanúskodnak; ime né
hány példa: zago da evanzelio (Denkschr. XXII. 221.), anzelo, ima-
zine (u. o. 118. 1.), argento (olv. arzento számtalan esetben a leg
régibb vei. oklevelekben ; v. ö. gróf Argeni-Geldern osztrák család 
nevét), zenso (lat. gens), zénzaro (lat. gingiber), gemeo (olv. zemeo, 
lat. gemito, Sitzungsber. XLVI: 234—235.), sponga (lat. spongia) 
stb., stb.; ó-milánói kéziratokban a lat. ge, gi 2-vel, ír-szel, s csak 
néhány esetben van #-vel írva (vergene, v. ö. Sitzungsber. LIX: 15.) 
stb. — A múltból, még pedig a XII—XIII. századból számtalan 
példát lehetne felhozni, hogy az olasz Velenczében, Lombardiá
ban, Milanóban, Genovában, Isztriában, szóval Észak-Olaszország
ban a lat. g(e), g(i) helyén dz-t, illetve z-t ejtettek. Hogy e kiejtés 
milyen régi, azt a tudomány nem tudja megmondani (v. Ö. GRÖBER: 
Grundriss I. 362.). A mai Velenczében, az olaszt velenczósen be
szélő isztriaiaknál és Adria-menti lakosoknál a lat. ge helyén dz-t, 
z-t találunk (a vulg. lat. dy-h'ó\: j : vei. zorno — trieszti jorno, 
Quarnero : jorno, VIDOSSICH • Studi sul dialetto triestino). Hogy a 
velenczések ezt a dz-, z-t el tudták terjeszteni, arra példa Dalmá-
czia, a hol ilyeneket találunk: 1397-ben Sudzuraz, ma ol. San 
Giorgio, szláv Sucurac (szláv falu Spalátóhoz közel, JIREC. : Die 
Rom. I. 57.), XVI. századi adatok: Anzulo (keresztnév: Angelus, 
u. o. 70. 1.), Zudole (Judas u. o. 70.), Mazulus (Magius u. o.), Ser-
zolus (Sergius u. o.), Zura, Zűrre (Georgius u. o. 69. 1. stb.). — 
Az arbei horvátban a régibb olasz jövevényszavakban f-t találunk 
a g helyén (v. ö. zs betű tárgyalásánál, az újabbakban j-t (mi ol. és 
mi nem ol. ebből, lásd JiRECEKnól); Arbén azonban olaszul is j - t 
mondanak a lat. dy-bő\ származó vei. z helyén (v. ö. jorno, jovedi, 
Ead CXXI: 109.). — A vei. z, dz (lat. j) más szláv nyelvben is z-
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vei fordul elő; így a rezziai szlovénben Zvan (friauli Zuan, vei. ol. 
Zuane) = János, zenar, éanar (friaul. ze?ife^ész. ol. XV. századi \ 
za?iara, v. ö. Archív f. slav. Ph. XIV: 234,€! ;-) = Januárius stb. 

E fejtegetésből az derül ki, hogy sem Velenczében, sem pedig 
az észak-olasz nyelvterületen a lat. ge, gi sem a múltban a XI. 
századtól fogva, sem pedig a jelenben nem gye. Fel lehetne ugyan 
tenni, hogy a magyarok térítőiktől dz hangot hallottak, s mivel 
nyelvünkben nem volt áz, e dz-t helyettesítették gr^-vel.1) E fel
tevés azonban nem igen valószínű, mert a dz helyett egyszerű z is 
járja a velenczés nyelvjárásban, s z-je pedig volt a magyarnak. 
E következtetés helyességét az is bizonyítja, hogy akkor, mikor 
már nálunk olasz hatásról beszélni lehet, fellép a lat. ge helyén az 
ol. ze (v. ö. XV. század eleji eszterg. missale: Sereonis cum sociis: 
Gereonis helyett, KNAUZ, Kortan 192; ugyanebben a missaléban 
Senesii: Genesii helyett, u. o. 191. 1., Münch.-k. napt. juh. 18 : 
Seruasius es prothasius martiroc: Geruasius helyett; ez utóbbi 
szónál a cseh emlékekben is Gervasius ••= Gyervasius és Cinvajfius 
fordul eiő, GEBAUER : Slov. staroc.). Az olasz nyelvjárások egy má
sik részében a lat. ge ma d£e; ezt sem lehet itt figyelembe ven
nünk, mert egy nép, a mely Idndzsá-t mond (Teleki-kód. 390: 
lanchyakat, ol. •wwwia, lat. lancea; v. ö. mégjindzsa, bandzsal stb.), 
mondhat andzsel-t is. 

A lat. g (-\- e, i) gy ejtése nem is lehet olasz eredetű. De 
hátha más román nyelvből való? MAYER-LüBKÉnél erre vonatkozó
lag a következő fontos adatot olvassuk (Gram. d. r. Spr. I. 329.): 

«Auf dem venezianischen Festlande, in Verona und in„ den 
u r s p r ü n g l i c h r á t i s e h e n , spáter vom Venezianischen ge-
wonnenen Gebieten am Südabhange der Alpen, wandelt sich g%) 
in ít,s) d, alsó namentlich ausser Padua und Verona noch in 
Féltre und Belluno. Dann im Bergamaskischen, doch bleibt noch 
zu untersuchen, wie hier dz, g, d verteilt sind. Dieselbe Erschei-
nung findet sich auch in Südostfrankreich . . . . Dies legt die Ver-
mutung nahe, dass ű nicht eine allmáhliche Umgestalltung von 

*) Magam is tanúja voltam Femáron^fgömörmegyei község, sárosia-
san beszélő ruthón lakossággal) annak, hogy a magyar t az iskolában 
tanuló ruthén gyerekek adjon helyett állandóan adzon-t mondtak (e nyelv
járásban d'en, olv. gyen helyett dzen-i mondanak stb.). 

2) g = dz. 
8) Ű = d'. 

12* 
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dz oder g, s o n d e r n v i e l m e h r e i n e f a l s c h e A u s s p r a -
c h e d e s dz s e i im M u n d e v o n L e u t e n , d i e d a s dz 
n i c h t b e s i t z e n und ihr g durch das dz.áev Nachbarn ersetzen 
wollten.w 

Ez idézetből az a fontos,.hogy a lat. ge nem olasz, hanem ere-, 
detileg idegen nyelvű területen hangzik gye nek, s ez a terület ere
detileg ráto-román. Ebből már most könnyen azt lehetne követ
keztetni, hogy a magyar gy a lat. ge helyén rátoromán sajátság. 
A rátorománban ugyan általában d& és i a megfelelés (v. ö. GRÖ-
BER: Grundriss I. 479, IVE 41. 1.), de lehet, hogy itt-ott gy is talál
ható. Eáto-román eredetű azonban nem lehet a mi gy-rik, mert 
akkor pl. surgyite szavunk s-e velenczei, gy-je ráto-román volna. 
Más megoldása van a kérdésnek, s ez az, hogy a magyarban a lat. 
0-ből eredt j-ből gy keletkezhetett, s az egész írás, mint látni fogjuk, 
vulg. latin írás (lat. ge — vulg. l,A.í.je,ye,Y.ö. GRÖBER Grundr. 1.362.). 
Mielőtt ezt bizonyítanám, néhány hasonló esetet fogok felemlíteni. 

Tudvalevő dolog, hogy a görög y-nak j ejtése, akárcsak a 
vulg. lat. ge, gi, a Kr. e. II. század óta mutatható ki (v. ö. KRUM-
BACHER: Ein irrationaler Spirant im Griechischen, Sitzungsber. 
der bayr. Akad. München 1886, 359. s köv. 11., továbbá THUMBnak 
az örménybe került görög szavakról írt értekezését, Byz. Zeitschr. 
IX. 406—9: palát. 7 — z stb.). Kétségtelen dolog az is, hog^a X. 
században Kr. u. Aj a. Sofia, Ajon oros, Panaja (Hava^ía), Ajazma 
(Aytaesjjwx, v. ö. JIREC. : Die Eom. I. 46, 47, 54.) ejtés, tehát j volt 
a görögben. CONSTANTINUS PORPHYROGENITÜS már most gör. ye-vel 
jelzi a magyar gye szótagot, pl. MsyépY] = Megyeri, TOD xoDpTüysp-
(xáTOü — kurtu gyarmat, nála yoXac, TóXa = Gyula, gyula. Ugyan
csak nála Yevdx = Jenő, IV/j/ = Jaik folyó (ma Ural; v. ö. Honf. 
kútfői 99. 1. stb.). CONSTANTINUS tehát a gör. -y (— j)-i a magyar 
gy ésj hang írására alkalmazza e, i-íéle hangok előtt. — Azt a 
kérdést is csak megemlítem, hogy az óbolg. emlékek cyrillbetűs ré
szében 0-vel e és i előtt gy-íé\e hangot jelöltek, s számtalan ilyen 
eset van (v. ö. dalm. horv. szingyir és szinzir, legjen stb.). Egyházi 
szláv emlékekben, mint pl. az orosz Ipát. ljetop.-ban is (295. 1.) 
C'KIHOM'K ^íopríKkiMív és ITKtprra fordul elő; szerb oklevelekben 
meg rocnoia (1391, 1393-ból ZBORNIK), HNoydpA mellett (u. 0. 1374-
ből) előfordul rocnorS (1342-ből u. o.), rocnorH ^cenOTHi^i Kvpa. 
BAÍHÍÍ (1371-ből u. 0.), MÉCÍII,A FeHapa (u. 0. 1362-ből), rtmpx 
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(1379-ből u. o.) stb. Ez esetekben tehát a cyrill r (== gör. y) j - t is 
jelent. A mi gy írásunknak azonban semmi köze a göröghöz, vagy 
a görög írás alapján fejlődött cyrill íráshoz; a mi evangyéliom sza
vunk -om-ja világosan mutatja, hogy latin eredetű. 

A latin ge, gi szótagot azonban ugyanaz a sors érte, a mi a görö
göt ; ez is, az is a vulgáris kiejtésben ;' volt. A gót ábécében a latin g 
a germán j jelölésére szolgált (v. ö. GRÖBER: Grundriss I. 362.). Hogy 
a latin szertartású egyház a lat. ge, gi-t je,ji-nek olvasta, arra ékes 
tanúbizonyság Hus helyesírása, a ki reformálni akarván a cseh 
helyesírást, alapul az akkori vulg. latin kiejtést vette. Ide vonat
kozólag ezt írja: «Sexto, circa g sciendum, quod habét iuxta Lati
nos sonum duplicem, scilicet m o 11 e m et durum; m o l l e m 
(értsd: j) circa e, ut in genus (olv. tehát jenus) et circa i, ut in 
gigno (olv. tehát jigno), sed durum (értsd g) circa a . . . o . . . u (v. ö. 
GEBAUER: Príspevky 137. l.)». Hus a j-t tényleg g-Yél jelölte, g-vel 
jelölték azonban már ő előtte js az e és i előtti cseh j - t (v. ö. u. o. 
22. 1.), s ez van a csehektől átvett legrégibb lengyel helyesírásban 
is. — A mai t. anjel (és andíel, cseh andél) csakis ebből a vulg. lat. 
ejtésből magyarázható helyesen. Egészen hasonlót mond az 1549-i 
«Orthographia Vngarica* ; itt ez áll: 

«g. euuel az Deák nelwben is ket módra él^nec, egg módon 
ig, gallus gúla, am mi neluöncbenis igen, gál gh§m gilizta gomba, 
itt némell'ec hát vetnec az g vtán. Más módon ad Deák nelwben 
ig, genus gignit germen. am miencbenis igen, germec gic gapiu 
gonás gozés. D e a m m i n e l u ő n c b e n a c a r m i v o c a l i f o k 
^s d i p h t h o n g o f o c k ő z i b e v e t t e f s é c a z g m i n d e n ű t t 
l e h e t i l l e n e r e i é , n e c z a c m i k o r e i v a g o n v t á n n a 
m i n t az D e á c b a n . » 

A Cod. Cum.-ban a j szintén </-vel is van jelölve; a köztör. 
g (dz) azonban itt gi, j(i) és gz (v. ö. KUUN, Cod. Cum. XCIX.). 
A Cod. Cum. ilyeneket í r : giemis = jemis = yemis: gyümölcs, 
jarle: pauper — gyarló, gichöv = jihov : templum stb. 

A horvát-dalmát latinbetűs emlékekben a g szabályosan a j 
hangra van lefoglalva (emellett y és * fordul még elő; v. ö. MARETIÓ : 
Istorija, M. Könyvszemle 1903: 1. fűz., Arch. V. 268—70, Ead 
CXXXVI: 97. 1.). Itt sűrűen előfordulnak a j értékű ^-k (v. ö. 
gisdili, gedini, rogegne és roienie, rogena, gospogo stb.). A legfonto
sabb azonban, hogy itt állandóan angel van írva a horv. lectiona-
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riumokban, holott jól tudjuk, hogy Dalmáczia jó nagyrészében 
anűel, vanűelije szavak vannak az élőbeszédben (v. ö. Ead CXXXVL 
186, horv. akad. nagyszót.). A XVIII. századi raguzai katekizmu
sok (v. ö. 1783-ból Nauk kristjanski) andjel-t írnak, s ma Eaguzá-
ban andio, gen. andjela (Ead LXV. 168.), Trpánban ana%l (u. o. 
dardin: ol. giardino Ead CIII. 70.), Arbén anűel (Ead CXVIII. 2 1 ; 
Veglián -árijai NEM. I. 394; lásd részletesen az angyal czikkben levő 
térképet) a szó, mindenütt tehát gy a hang (EESETAE szerint e gy 
görög eredetű). A dalmácziai, raguzai könyvekben tehát a lat. g az 
angel szóban gy-t jelent. — Vannak azonban más esetek is, a hol 
e dalmát szövegekben a lat. g gy-t jelent. Olyan esetekben, mikor 
ősszláv di (óbolg. zd, sto-szerb ű, csakav. horv. j) helyén ez emlé
kekben g-t találunk (pl. osugen, rogen' stb., lásd részletesen Ead 
CXXXIV. 98.), EESETAE szerint gy-t kell olvasnunk. — S ezt a né
zetet támogatják szerintem a cyrillbetűs bosnyák emlékek, a hol a 
rocnorHHk, m ^orre (v. ö. SUEM. Acta croat. 94, 231, 232.) szavak 
r-s írása ezt bizonyítja. Dalmácziában tehát a horv. ű hangot latin 
betűkkel szintén g-vel jelölték a XIV., XV. században. 

Az ószlovén Freisingeni nyelvemlékek is ismerik a lat. g-t j - , 
illetve, mint később látni fogjuk, gy értékben. Az I. számú emlék a 
j-t kivétel nélküli-vei írja (19-szer); a III. számú 22-szer ír i-t 
C= j) és egyszer g-t. A II. számú emlék azonban, a mely a leg
jobban viseli magán, hogy német ember írása, 34-szer írt g-t ( = j) 
és csak 10-szer i-t. A szlov. j-nek g-vel való írása vulgáris latin 
kiejtésen alapuló írás, előfordul a XV. századi szlovén emlékekben 
is (v. ö. Letopis. Laibach 1889:129, Arch. XIV. 204.) s itt német 
és ész. olasz közvetítés. — A bajor nyelvemlékekben a g : j-t jelöl 
(v. ö. "WEINHOLD, Bair. Gram. §. 176: «in alterer Zeit allgemein»; 
szó belsejeben g értékben e és i előtt gh-t írtak, hogy ne olvassák 
70-nek), s ez van a Conversio Bagoariorum (olv. Bajoariorüm) 
czímében is. 

Mindenütt tehát, a hol latinul írtak, illetve idegen szót latin 
betűkkel írtak, ;' értékben írtak g-t is (v. ö. Aquilega =, Aquileja, 
Arch. XIV. 228.). Ha tehát a szlovénben ezt a szót: meja (megye) 
le kellett írni, akkor már a legrégibb időben is ezt mega-*nak írták 
(az 1055-i magy. tih. ap. al. levélben is így van). Ez a szó ugyan nem 
fordul elő az ószlov. Freisingeni nyelvemlékekben, de más hasonló 
esetekből kikövetkeztethető ez az írás. A Freis. nyelvemlékekben 
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ugyanis az óbolg. M = szlov. j tényleg #-vel van írva a következő 
esetekben: bbgeni ('== óbolg. noE'kjKAÉNH), fegna {= óbolg. 
íKAMíAkHA, dalmát-horv. emlékekben gagna, gagnan, H itt gy-t kell 
olvasni), tige, tagé ( = óbolg. TKHÍAOJ máskép írva preife ( = óbolg. 
*np*kmji,h.iM), tazie (óbolg. Táin^A*), ugongenige (== óbolg. otfro-
JKAÉHHIC; ez írásra v. ö. 1134-iki oklevelünkben Sudengna), po-
sledge ( = óbolg. noc/\Tfc>KtA,É). A Freisingeni nyelvemlékek e # 
jelzésti szavait MIKLOSICH is (Vergl. gr. I. 342.), VONDRÁK is j-vel 
olvassa; hogy ez esetek olvashatók-e gy-vel is, később látni fogjuk. 
Itt csak annyit még, hogy a Freisingeni nyelvemlékek szerint az 
óbolg. M helyén levő m. megye-béli gy a szlovénben is régen mega-
nak volt írva. — Lehet-e azonban a szlov. j a hazai szlovénben 
gy-vé ? A szlovénben, s így a hazai szlovénben az e (= óbolg. e, é, g, 
L) nem lágyítja meg az előtte való mássalhangzót, a mint az pl. a 
csehben, tótban történik. Itt pl. a déd d-vel hangzik (ded), ugyan
így dedina, míg a tótban e szavakban d' (= gy) a hang; ugyanígy 
itt ném — néma, némec = német, míg a tótban ezek is n (= ny)-
nyel hangzanak. E kemény ejtés a szlovénben megvolt már a XIII. 
században is (v. ö. Letopis, Laibach 1889 :132, 144.), s a mint a 
magyar szavak bizonyítják, megvolt régebben is. A hazai szlovén
ben azonban van palatalizálás, csakhogy ez nem azokat a hango
kat éri, s nem abban a helyzetben, a mint a szláv nyel
vek legnagyobb részében. Itt a &-ból c lesz (v. Ö. hazai szlov. 
cercev : cerkev, tiéev : tikev, mrcev : mrkev, leszcev : leszkev, brez-
éev: brezkev; ugyanígy a rezziai szlovénben: MIKL. Vergl. gr. I2. 
352.), í-ből i, j előtt ty és cs (tyeden, tretya, protoletye, Sebescsán, 
kerszcsán), s néhány szóban dj-bői gy (lásd alább). A hazai szlo
vénben azonban j-ből, e és i előtti g-ből gy is lesz, sőt a j-ie saját 
tapasztalatom alapján állíthatom, hogy minden j kezdetű, szó gy-
vel hangzik. 

A) SZIOT;) j = hazai szlov. gy: na gyagno (KÜZM. Nuov. Zak. 
Márk XIII. 36, v. ö. PLETERSNIK : jágna), na gyagrijo (Sztaris. 15% 
= vadászatra, jager-ből), éden gyám goricz (Sztaris. 28, v. ö. PLE
TERSNIK: ján), gyász (•=== én, óbolg. jaz, gy-vel hallottam Vasmegyé
ben, Péterhegyen), gyecsí (Sztaris. 46, 57, u. o. 70: gecsí, v. ö. 
szlov. jeciti), gyecsmen (KÜZM. Nuov. zak. Ján. VI. 9 : krűha 
gyecsménoga, u. o. 13 : pét gyecsméni krűhov, de Ján. jelen. VI. 6 : 
gecsmena, Szlov. sillab. 1780-ból: gecsmen; v. ö. szlov. jécmen), 
gyedrno, gyedmoszt (KÜZM. NOUV. zák. VI, VIII, XI, XIII. stb., stb. 
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L, obolg. je_dro, szlov. jédm, jédrnost), gyeizdi (KÜZM. NOUV. zák. 
136, 234. 1., de u. o. 67. 1.: gejzdí, v. ö. szlov. jezditi), Szveta 
Gyelena (Dober pajdás, napt.; = Jeléna: Ilona), gyemét} gyemají, 
gyemáo, gyemle (KÜZM. Nouv. Zák. 153, 156, 172, 184, de u. o. 225: 
jemle, v. ö. szlov. jemati), gyeszi ( — eczet, KÜZM. Máté XXVIL 34, 
de u. o. Máté XXVIL 48, Ján. XIX. 29: z jesziom, Apóst. csel. 
XIV. 17: z jejsz, v. ö. szlov. jesih: essig), ino znouvics tom pleszao, 
gyo i pio (Sztaris. 57; ' v. ö. szlov. jesti), gyüg píse ( = fúj a déli 
szél, Vas-rn., Péterhegy; v. ö. óbolg. jug%, szlov. jug, magy. gyuk-
szél MTsz.), gyűnecz (Sztaris. 21, KÜZM^ Nouv. Zák. 72, 159, 216, 
218, 220, 269, 386, 506, 641. 1., Szlov. Sillab.; v. ö. szlov. junec) ; 
lüdomergye (Szlov. sillab. 1780-ból, szlov. ludomerje), vögyelgye { = 
szén, Dober pajdás, napt.. szlov. vogelje). E két példa fontos azért, 
hogy az r, l utáni j-b'ó\ is gy lesz. 

B) Szlov. g = hazai szlov. gy; gyenem, gyene, gyenoli (KÜZM.: 
Nouv. zák. 346, 618, 627. de u. o. 68, 352, 393, 409 : genolo), 
gyenta, gyenejo (Sztaris. 48, 56; mindkét adatra v. ö. szlov. geníti), 
gyeto (Sztaris. 48, de KÜZM. Nouv. zák. VIII. 1.: geto, v. ö. szlov. 
geto), gyíbale (KÜZM. NOUV. zák. 81, 144. 393; v. ö. szlov. gíbati), 
ogyen (tűz, KÜZM. NOUV. zák. 56, 86, 173, 344, 345. stb., stb., de 
ogen 9.1., Szlov. sillab. ogyen; v. ö. szlov. ógenj), vögyelgye ( = 
szón, Dober pajdás, napt., v. ö. szlov. vogelje). Idegen szavakban: 
angyeo (KÜZM. Nouv. zák. 794, 795. stb., Szlov. sillab. 1780-ból), 
evangyeliom (KüzM.-nél számtalan esetben), Frígyia (KÜZM. Nouv. 
zák. 601, de u. o. Frigia 643.). Hogy ez idegen szavakban a gy 
lehet magyar eredetű (v. ö. MIKL. Vergl. gr.2 I, 352.), lehetséges, 
de hogy a gy g-ből a szlovénben is kifejlődhetett, azt az ogyen stb. 
példák igazolják. 

C) Szlov. d = hazai szlov. gy: v' skegyen (KÜZM. Máté XIII. 
30, Luk. III. 14. = DALMATiNnál: v' skeden) ; KüzMicsnél két eset
ben skegnya (Luk. XII. 24.), skegnye (Máté VI. 26.) áll; e g erede
tibb d-bő\ való, mert a hazai szlovénben és a kaj-horvátban a d + 
n, t:-f-1, m-ből gn (v. ö. haz. szlov. gnesz = dnesz, s a magyarban 
Zydmond: Zsigmond, Batthy. misekönyv, M. Könyvszemle III. 
116; rigmus ritmus-bői), illetve km lett (haz. szlov. kmíca = tmíca, 
klaka — tlaka stb.). Podpazgye (Sztaris. 45, lehet podpazdje éspod-
pazje-böl való); rodjen (olv. rogyen, Szlov. sill. 1780-ból; ez lehet 
rojen-b'ól és roden-böl is való (más eseteket 1. még MIKL. Vergl. gr.2 

I. 342.). 

MIKLOSICH a szlovén j-böl keletkezett gy-re azt mondja, hogy 
újabb fejlődés. Csak az a kérdés, hogy értendő az újabb fejlődés. 
Kaj-horvát, régibb szlovén területen 1650 óta vannak ez ejtésre 
példák (v. ö. PETEETIÓ zágrábi püspök munkáiban: dohdgyati, 
narágyati, norogyeno, rogyeno, obhágyati, pohágyati, megy nami, 
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hergya, v. ö. Letopis, Laibach 1887: 209, MABETIC : Istorija 351, 
Arch. IV. 486.), megvan a kaj-kavac szótárakban is (gyegyeren, 
gyegyernoszt, balangya, VOLTIGGI : balanja, ergya, hergya, meja és 
megy a, angel és angyel stb., v. Ö. HABDELICH, JAMBK., BJELLOST.). 
S e példák közt az a fontos, hogy itt meja és megy a, erja, ergya 
(—ragya) ejtés is van, s ez nem magyar, hanem e nyelvjárás hang
tani sajátságaiból megmagyarázható ; helyén való gy ejtés. 

Az eddigiekből azt láttuk, hogy a hazai szlovénben (a kaj-
horvátot is beleértve) szókezdő j-hől, továbbá n (v. ö. balangya: 
balanja), l, r utáni, valamint két magánhangzó közti /'-bői gy lesz. 
Néhány példát idéztem arra is, hogy e és i előtti g is gy-Yé lehet 
(v. ö. hasonló eset a hazai bolgárban: u Szigyidin: Szegeden, 
UZUN IVÁN: Manekii kathekizmus 1853-ból; hazai tót: belgyitzkém: 
belga, Mali catechism. Debreczen 1750). Vájjon már most ott, a hol 
a Freising. nyelvemlékek a mai szlov. j helyén g-t írnak (= óbolg. 
id), szabad-e gy-t olvasnunk, az ránk nézve teljesen mellékes, 
mert a magyarban a szlovénhez hasonló palatalizaló sajátságok 
vannak. A fődolog, hogy szlovénül a X. és XI. században a m. 
megye szónak megfelelő szláv szót szintén mega-nok írták, a mint 
azt fentebb bizonyítottam. 

Arra, hogy a magyarban vagy legalább a magyar nyelv egy 
részében (a dunántúliban) az e és i palatalizálta az előtte való 
mássalhangzókat, kétségtelen példáink vannak. 

a) Példák a d-re: 1. Gyoyg (ÁNONYMüsnál, ma Diós Tétény 
mellett, más régi példákat' 1. SZAM.-ZOLN. : Oki. sz. dió és diós 
alatt); 2. gisnav (1055-i tih. alap. lev., NyK. XXV. 133, más példá
kat 1. SZAM.-ZOLN. : Oki. sz.: disznó) ; 3. ge (— de HB. ; más d-ből 
lett gy-ve v. ö. TMNy. 127.). 4. Ide való kétségtelen honfoglalás
kori példa a lengyel szó is, melyek gye szótagja eredetibb -de-ből 
való (v. ö. ó-or. Hendi>: Ipát. létop.: Ijadhskoe pole, Laur. létop.: 
Ijadhskaja zemlja = Lengyelország). Ha már most idegen szavaink
ban, mint gyák (diák, MTsz.). Gyenes (Dénes, v. ö. Münch.-k.: 
april. 7 : Dyenes, okt. 9 : dienes, Apóst. mélt. I, 41 : zenth dyenes 
doctor és SZAM.-ZOLN. : Oki. sz.), gárgyán (gvárdián), gyémánt (dia-
mant), agyintus (adjunctus MTsz.), agyutányos (adjutáns, MTsz.), a 
lat., illetve más idegen nyelvi di + vocalis helyén a magyarban 
gy-t találunk, akkor e hangtani megfelelés a magyarból is meg
magyarázható. 

b) Példák aí-re: Közönséges dolog, hogy nyelvünkben a rag-
beli ; az előtte levő í-ből ty-t formál. Ugyanez történt az i-vel is, 
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s erre kétségtelen példánk a tyúk szó. A török nyelvekben tauk, 
tavk, tavuk a szó; tudjuk azonban, hogy annak a török dialektus
nak, a melyből legtöbb régi török szavunk való, sajátsága, hogy a 
tőszótagbeli a-t é, i, i-vé változtatta. Mi tehát török nyelvi Hiúk 
alakot vettünk át (v. ö. MUNKÁCSI: Árja és kauk. el. 383, u. o. csuv. 
té%), s ebből lett tyúk és tik. Mi tehát a mi nyelvünk hangtani tör
vényeiből meg tudjuk magyarázni a következő idegen nyelvi átvé
teleinket: bestye (bestia), Dorottya (Dorothea), keresztyén (krhsti-
jaivb, hazai szlov. krszesán), Mátyás (Mathias), ostya (vulg. lat. 
ostia), Sebestyén (Sebastianus, hazai szlov. Sebescsan), sekrestye 
(sacristia), szittya (v. ö. Apóst. mélt. 54: zytyaban: scythia). Hogy 
e ty-k keletkezését mennyiben mozditotta elő a vulg. lat. kiejtés 
(v. ö. GRÖBER : Grundriss I. 364.), ezúttal nem tartozik ide. 

c) Példák a j : gy-xe. A lat. ge (i) a vulgáris latin kiejtésben 
je, ji (írva ye, yi, innen a y :j hangértéke) volt. A róm. kath. egy
házban hosszú ideig, körülbelül a XV. század végéig, illetve a XVI. 
elejéig je-, ji vei ( = lat. ge, i) olvastak. Párja volt ez olvasás a lat. 
ce-, ci-nek, a melyet egész napjainkig nem a klasszikus latin, ha
nem a vulgáris latin kiejtés szerint olvasunk. Ma tehát, midőn ce-, 
ci-t olvasunk s e mellett ge-, gi-t, teljesen hibásan olvassuk a latin 
szöveget, mert olvasásunk sem vulgáris, sem pedig klasszikus latin. 
Hogy a róm. kath. egyházban a lat. ge, gi-tje-, /i-nek olvasták, arra 
kétségtelen tanú Hus JÁNOS cseh helyesírása, a ki jenus-t, jigno-t 
mondott, de a, o, u előtt g maradt a lat. g. — A mi «Orthographia 
Vngarica»-nk, mint fentebb idéztem, ugyan e mellett tesz bizony
ságot. A német helyesírásban a g e és i előtt j - t jelentett (v. ö. 
WEINHOLD : Bair. Gram. §. 176.), s ha a bajor emlékekben g-t akar
nak jelölni e és i előtt, akkor ott gh-t írnak. Más helyesírásban is 
a lat. g j-t jelentett (v. ö. gót alfab. GRÖBER : Grundriss I. 362; a 
régi Hus előtti csehben és innen régen a lengyelben, v. ö. KALUZ-
NIACKI : Sitzungsber. XCIX. 2. füzet). A mi emlékeinkben is nyoma 
van ez ejtésnek (v. ö. Georij, olv. Jeorjiji: Georgii helyett, v. ö. 
KNAUZ, Kortan 191.), de megvan a mai nyelvben is egy szóban, s 
ez a szó a lajstrom (fejlődésére v. ö. NySz.: lagistrom < legistrom, 
legestrom < registrum < regyistrom • a lat. ge, gi a vulg. kiejtésben 
a hangsúlyos szótag után kiesett, v. ö. GRÖBER : Grundr. I. 363.). 
A vulg. lat. je, ji a magyarban, a mi nyelvünk hangtani szabályai 
szerint lett gy-ié, Idevaló eseteink a következők: 

1. Szó belsejében, két magánhangzó közti lat. ge (i), valg. 
lat. je (i) a magyarban gy-yé lett éppúgy, mint gy-vé lett a m. j 
az egyen, igyék, legyen szavakban (v. ö. K.T.: légen, Nyr. III. 237, 
IV. 449: lejen, ez adat Böjtökről (Sopron-m.) való, s ugyanott 
vijázz van vigyázz helyett; TMNy. 129, 631.) stb. Lat. eredetű sza
vaink közül fontos vallomása van a págyimentum, (NySz., újabb 
alak pádimentom NySz., MTsz.) szónak, a mely kódexeinkben 
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csakis gy-vel fordul elő. A class. lat.-ban e szó pavimentum (KÖR
TING: EtymWb.), a vulg. lat.-ban azonbanpaimento (v. ö. SOMMER,: 
Handb. der lat. Laut und Formenl. 176. 1.), illetve *pajimentum. 
S ebből a vulg. lat. ji-ből a magyarban lett gyi. Szakasztott ez a 
története a vulg. lat. je~, ji nek, a mely azonban class. lat. ge-, gi
nek felel meg. — Ide való példáink a következők: 

agenda; NySz.-ban nincs meg; feltehető ejtés *agyenda < 
ajenda-ból; 

ágyilis (MTsz.): lat. agilis ; 
Brigyida, v. ö. Batthy. misek.: «Zeenth Brigyda Ázzon» 

(M. Könyvszemle III. 109.), a többi magyar naptárban Brigida 
(Münch.-k. napt. rész: febr. 1.) és Bregina (KNAUZ, Kortan 150.1.); 
a szó d-je alapján olasz, v. ö. olasz szlov. Brigida Arch. XIV. 198; 
isztr. lad. Préita IVE 46, ném. Brigitte: Bertha, TETZNER : Na-
menbuch; 

Egyed (v. ö. Ehr.-k. 77, 78, a naptári adatokat lásd KNAUZ, 
Kortan 179, horv. glagol. missalék: Éjed): lat. Egidius, Aegidius; 

Egyiptom (írva egipivm Apóst. mélt. 54; olasz a szó nem 
lehet, mert itt lat. pt > ol. tt: Egitto; dalm. horv. Heűipat, Edipat, 
Ejipat Rad CXXXVI. 183.): lat. Aegyptus tárgyesetéből; 

Eugenius (naptárainkban előfordul, KNAUZ, Kortan 183; gy-s 
ejtésre nincs adatom; horv. Euáenij) ; 

Hegesippus, Egesippus (naptárainkban előfordul, KNAUZ: 
Kortan 196. 1., gy-s ejtésre nincs adatom); 

Hyginus (Iginus, Higinius, naptárainkban előfordul: KNAUZ, 
Kortan 199, gy-s ejtésre nincs adatom); 

legyenda (v. ö. «Zent Sewerwsnak ew leegyendayabanr> NySz.; 
horv. glagol. miss. lejenda) : lat. Legenda ; 

logyika: lat. logica; 
pugyilldris, bugyelláris (MTsz.): lat. pugilla ris; 
regiment (feltehető gy-s ejtés: regyimentom): ném. regiment; 
Regina (v. ö. Münch.-k.: jún. 20: Regine zuz és KNAUZ, Kor

tan 253. 1.; gy-s ejtés feltehető): lat. Regina, ném. Reina, Raino, 
KISCH : Bistr. Fam. Nam.; 

regijistrom (NySz.): lat. registrum; 
szagyán (KOVÁCS : Lat. elem. 41, CzF.): lat, sagina ; 
vigília; feltehető *uigyilia, *vigyilya, *vigyilla (magyarul 

vigazat-nak is mondták; tulajdonkép böjt KNAUZ, Kortan 284, v. ö. 
Münch.-k.: napt. r. jan. 5 : vigília, Margh. 40 : vigiliayan ; isztr. 
lad. vigilatóura, mii. ol. vigilature IVE 48.). 

Ugyanide tartoznak a lat. ge, gi + vocalissal való példák: 
alagya (NySz.): lat. elégia ; 
Elegius pűspöc (v. ö. Münch.-k. napt. r. szept. 17. és KNAUZ, 

Kortan 180. 1.): lat. Eligius ,- olvasható gy-vel; 
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gyenegyólia (KELL : Lat. szók 39, CzF.: gyenegyória): lat. 
genealógia; 

' kollégyiom : lat. collegium ,• 
Pelagia, Pelagius (naptárainkban előforduló szentek, KNAUZ, 

Kortan 236.): lat. Pelagia, Pelagius ; 
privilégyiom : lat. privilégium ; 
prodigiom (Apor-k.: CIII. zsolt. 5, 26.): lat. prodigium ; 
Remigius pufpőc (Münch.-k. napt. okt. 1, KNAUZ : Kortan 

253, 254. 1.): lat. Remigius ; 
trágya: lat. tragea, 
2. Lat. ge(i), vulg. lat. je(i) r után a magyarban gy-~vé lett, 

ép úgy mint a hogy ez ma is általában a dunántúli nyelvben saját
sága a magyarnak (v. ö. borgyú, esztergya, eszterja, esztergye: esz-
terha, írgye, irgyes, írjes (MTsz. 1. ír), irgyon: irjon, kargya: 
karja, lajtergya, sargyú, vargyas: varjas, várgyuk, Türgye: Zala-m. 
Tűrje, LIPSZKY: Beppert, halgya: hallja stb., v. ö. TMNy. 129, 630, 
711, BALASSA: Magy. nyelvj. 29. és MTsz.). Latin nyelvi átvételeink 
közül ide valók: 

Árgyélus (BELL : Lat. szók 32.): lat. Argirus ; 
gyergyina (györgyine, gyúr gy ina : MTsz.): lat. georgina ; 
György (régi magyarországi lat. naptárakban Georij olv. 

Georjiji is, németekben : Sand Gorgen és Jorigen tag, KNAUZ : 
Kortan 191. 1.): latin Georgius; a szóban levő ö német umlau-
tos alak. 

liturgia (felvehető Hiturgya ejtés a magyarban, adatom azon
ban nincs reá); lat. liturgia; 

Pergentinus (naptárainkban előfordul, KNAUZ : Kortan 236 ; 
gy-8 ejtése felvehető): lat. Pergentinus; 

Sergius (előfordul naptárainkban, KNAUZ: Kortan 267.): lat. 
Sergius ; -

surgyite (VOLF: Kiktől tanult stb.? 69. 1.): lat. surgite, vulg. 
lat. suryite. 

Virgilius (salzburgi püspök, a ki alatt a Conv. Bag. szerint a 
dunántúli szlovének térítése kezdődött, naptárainkban előfordul, 
KNAUZ : Kort. 286.): lat. Vergilius. 

Csak látszólagos kivétel a Gergely szó, mert itt eredetileg 
Gregorius volt a szó, a melyből a szlávban Grgur, Grgor lett, s 
ebből a szláv alakból való a magyar Gergely (lásd a kereszt
neveknél). 

3. Lat. ge(i), vulg. lat. je(i) a szó elején. Nem egy gy-n kez
dődő szavunk van, a melynek a rokon nyelvekben j a megfelelője, 
szókezdő gy a mai nyelvben is váltakozhatik j-vel (az eseteket 1. 
alább). Ugyanígy lett néhány köztör. j kezdetű szóból a magyarban 
gy kezdetű (v. ö. gyalom, gyapjú, gyarló, gyárt, gyász : a régi és a 
népnyelvben vannak ;'-s alakok is, gyékény, gyöngy, gyúr, gyümölcs, 
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gyürü, (ffiírü-fa,, gyüszü; GOMBOCZ e gy szókezdetet az átadó nyelvre 
feltételezi, NyK. XXXI. 246.). A latin szavak közül idevaló példák: 

Gyárfás, alakváltozata Jár/ás (v. ö. SZAM.-ZOLN. Oki. szót. 
elvesz alatt): lat. Gervasius. A név már XI—XII. századi okleve
leinkben előfordul; Sz. László alatt Geruasius nyitrai püspök, II. 
Géza alatt van ilyen nevű győri püspök; Gervasius milánói vér
tanúnak nagy tisztelete volt Dalmácziában, itt a szó a szlávban 
Krhvas, Krvas, Krve, Grbas, JIREŐ. : Die Eom. 71, 83, 86. 1., szerb 
oklevelekben 1312—17: FfpiwcHH, 1331: TiepKacHH Zbornik 21, 
27; az rv: rf megfelelésre v. ö. nem. «noch sannd Czirfas = 
Seruatius KNAUZ : Kortan 162. 1., s után: Schlágli Sz. nasua = 
násfa); 

gyehenna (egy 1181-i eredetiben fennmaradt lat. oki. - ben: in 
gehena ; a magyar alakokra v. ö. NySz. és MTsz.: gehenna alatt; a 
Münch.-k.-ben lat. gehenna «pokol»-lal van fordítva): lat. gehenna, 
gör. féevva (> óbolg. kítuA); 

Gemaii (v, ö. MargLeg. 224: «Salony geman jfpan vr», Sa-
lona, Spaláto mellett; Dalmácziában elterjedt név volt Giman, 
1282-i gravosai adat: Sancti Geminiani; Toscanában ma San 
Gimignano hely v. ö. JIREŐ. : Christ. Elem. 30; a szó a magyarban 
gy-\el olvasható): lat. Geminianus (velenczei szent; a ki azonban 
a mi naptárainkban elő nem fordul); 

gyemma (NySz.) : lat. gemma ; 
*Gyenazaret, *Gyenezaret (v. ö. Máté XIV. 34, Márk VI. 53 ; 

gy-s ejtés feltehető SYLVESTER bibliafordítása alapján, a ki az e és 
i előtti gy-t g-vel, a más helyzetben levő gy-t pedig g-vel jelzi; 
Münch.-k., HELTAI : Genazaret, Genazareth, Jord.-k., SYLV., KÁR., 
KÁLDI, KOMÁROMI CS. : Genezaret, Genezareth, Gennezáreth, Gene-
záret, Genezar-folcle) : lat. genesaret, gör. YsvvTjaapét (> óbolg. 
TiíNHCApÉTkCK'k); 

gyenegyólia (EELL: Lat. szók 39, gyenegyória CzF.): lat. 
genealógia; 

gyeneráczio (v. ö. EELL : Lat. szók 39.): lat. generatio ; 
generálé (capitulum, Birk.-kód.; gyenerál, gyeneralis generá

lis, NySz., MTsz.): lat. generálé, generális; 
génius (NySz., gy-a olvasása lehetséges): lat. genius ; 
Gyerazenos (v. ö. Jord.-k.: Máté VIII. 28 : az gyerafenos new 

poganoknak tartomaríokban: in regioné Gergesenorum, többi 
bibliafordítónknál a szó g-vel van írva: Münch.-k.: gerazenos, 
KÁLDI: gerasénus, KÁR. és HELT. : gergefenus, KOMÁR. Cs.: gergesé-
nus) : lat. Gergesenus, gör. fspysaavóí; (> óbolg. líÉpfiÉCHHbCKTk); 

gyergyina (györgyine, gyurgyina MTsz.): lat. georgina) ; 
gyerla (v. ö. Döbr.-k. gerla, NySz.: girla alatt: gabonamérő): 

vulg. lat. gerula (ein tragbares gefáss, el. gerla; cesta, KÖRTING : 
EtWb., vei. ol. zerlo, zerla: strumento composto di mazze con un 
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fondo di asse, e aperto e piú largo al di sopra, che sérve per por
tar carbone, pane ed altre cose tenendolo dietro allé spalle, BOERIO, 
genov. ol. gerlo, giaerlu, OLIVIERI, milan. ol. gerla BANFI, stb.); a 
jelentésre v. ö. galeta: sajt- v. vajtartó bödön (MTsz.) és dalmát 
oklevelekbeli középlat. qaleta (weinmass und wassereimer, JIREC. 
Die Bom. 90.). 

gyesztál (NySz.): vulg. lat. gesta (that, KÖRTING : EtymWb.); 
ide való gyesztikuláczió (RELL: Lat. szók 39.): lat. gesticulatio ; 

Getsemani, gy-s ejtése feltehető (v. ö. Máté XXVI. 36, Márk 
XIV. 32: Münch.- és Jord.-k.; Getsemani, SYLV. : Gethfemani, 
KÁLDI : Get-Jemani, Jord.-k.: gethfemany, SYLV. : Gefemanim; 
HELT. : Gethfemane, KÁR. : Getsemane, HELT. : Getzemané, KOMÁR. 
Cs.: Getsemáné, Gethsemáné; a kétféle alak közt fontos külömb-
ség, hogy a gör. i\ ( = i), latin e helyén nálunk az i-e alak a ré
gibb) : lat. gethsemane, gör. YS'ö'Oirjixav̂  ( > óbolg. híTCHMAUtt); 

[gimea : navis oneraria lat. eredete nem biztos.] 
gyimnázium (BELL : Lat. szók): lat. gymnasium ; 
gyipsz (NySz. gipsz alatt): lat. gypsum (az olaszban ps > ss : 

gesso); 
György: lat. Georgius. 
Az itt felsorolt szavakon kívül feltehető a gy-s ejtés a követ

kező naptári és más személynevekben: Gerardus, Gebhardus, Gela-
sius, Genesius (v. ö. KNAUZ Kortan 191 : fenesii XIII—XIV. száz.-
ból), Genovefa (v. ö. CzF.), Geremon, Gerhardus (gy-s ejtésre v. ö. 
Gyirót helyneveinket, KARÁCSONYI: Sz. Gellért élete 311, 312.), 
Germanus, Gereon (v. ö. KNAUZ: Kortau 192: fereonis; Gyerő-vei 
összetett helyneveink aligha a Gergely-bői valók, mint CzF. ma
gyarázza, hanem, a mennyiben személynév van a helynévben, 
Gereon kölni vértanú nevét kell a szóban látnunk; szóvégi lat. 
(e)on-ra, v. ö. magy. Pantaleo: Münch.-k. napt. jul. 28. és KNAUZ: 
Kort. 233, báró), Gertrúd (olaszos írása Gedrudis és Gedroa: 
KNAUZ: Kortan 193, a hol a szóközépi d észak-olaszosan kiesett; 
ez olasz megfelelésre okleveleinkben a legrégibb adat 1181-ből 
való : nomine Froa uxor marcellj, v. ö. Froda : TETZNER : Namen-
buch s az észak-ol. magánhangzó közti d kiesésre lásd GRÖBER : 
Grundriss I. 363.), Getidus, Gilbertus (v. Q. 1181. oki.: Gilebertus 
magister hospitalis quinqueeccl.), Gira (talán Gereon mellékalakja, 
v. ö. 1134. oki.: filium gira comitis). 

Az eddig felhozott szavakon kívül idevaló lesz gyombor, míg 
ellenben magyarázatra szorul a Gyalán (= Gellén: Kilián, falu 
Somogy-m., KARÁCSONYI: Szent Istv. oki. 41.), gyíra (= gira NySz.) 
és a gyeng (MTsz.) ,^-je. 

4. Lat. ge, gi, vulg. lat. je, ji n után. Már fentebb láttuk, 
hogy a magyarban l és r után Dunántúl szabályos az lj-, rj-nek 
így, rgy-vé való változása. Arra is van példa, hogy az n és m utáni 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 191 

j-ből is gy válhatik a magyarban (v. ö. szomgyas, tömgyén BALASSA, 
M. nyelvj. 29, szomjas-TSb MTsz. is ; vongy: vonj TMNy. 631, 
Jord.-k. 541 : Hagyad, hogy ky vongyam az zalkat az te zemedböl; 
tángyér : MTsz., eredete vizsgálatába ezúttal nem bocsátkozom, 
v. ö. NyK. XVII. 107, Nyr. XVII. 4 9 9 ; / J E R N E Y Tört. tár II. 120. 
szerint Ányos : Anianus mellékalakja Ángyán ; hosszú ny = ngy : 
dingye : dinnye MTsz., bangyoska : *bannyaska, bannya, tongyó : 
tonya MTsz.). Ilyen hangtani megfelelés van a következő sza
vakban : 

angyélica (NySz., ángyélica MTsz.): lat. angelica (v. ö. horv. 
akad. szót.: Angjela: Angelina, szerb forr. Angéla 1319-ből: 
Zborn. 23.); 

angyal (régibb ángy el, angyol), arkangyal: lat. angelus, gör. 
aYfsXos (lásd részletesen az angyal czikkben); 

evangyéliom: lat. evangélium, gör. soorpféXiov ; 
falangya (valami mérges pókfaj, CzF.): lat. phalangium, gör. 

cpaXáf7iov (FINÁLY; KOVÁCS, Lat. el. czímtí művében a többes 
falangia-hól magyarázza); 

Longius, Longinus (magyar naptárainkban Longius, Longin, 
Longinus, KNAUZ: Kortan 209; gy-s ejtése feltehető): lat. Longinus; 

spongya (espongya NySz., MTsz.) : lat. spongia (észak-ol. 
XIII. száz. sponca : olv. sponza). 

Két latin szóban az n utáni g : g-vel van meg (angolna, angol). 
E két szó közül az egyik egészen új kifejezés, s nem közv. latin; 
a régi alak anglia (angol, angol posztó MTsz., ugyanígy fra/ncia) s 
az latin, de itt a latin kiejtésben is g volt a hang. Az angolna (v. ö. 
ángvilla MTsz.) szóban sem volt ;' ejtés (v. ö. azonban szerb janjula 
MIKL. EtymWb.: ong alatt), mert a szó a lat.-ban attguillá (ol. 
anguiüa, vei. ol. anguela; a magyarban a lat. gu-, illetve qu-beli 
w-ra v. ö. ákovita, ereklye). 

Messze vezetne, ha az összes m. -ngy-vel való szavak erede
tét kutatnám, csak megemlítem, hogy a tör. eredetű gyöngy-ben 
az -ngy- szintén eredetibb -nj-ből való (v. ö. oszm. ingű, csag. 
jingü, ujg. jimgü, kún : ingek, alt. jinji, inji stb.). 

5. Az eddigiekben azt bizonyítottam, hogy a mit a lat.-ban 
ge, (/i-vel írtak, de vulgáris latinul mindenütt, a hol róm. kath. 
volt az egyház (a cseheknél így olvastak egész a legújabb időkig, 
v. ö. GEBAUER : Staroc. slovn.: gensky = yanske : Genti, Gervafie : 
Gervasius, ejipt, evanjelie és evandélie, anjel ós andél stb., Gyezu = 
Jezu, gyeho = jeho, gyelty = jelty GEBAUER : Pfíspevky 137, 138, 
ugyanígy a lengyelben), je-, ji-vel olvastak, az a mi hangtani tör
vényeink szerint gy-Yé vált. S tényleg a m. gy hangot %-, j - , y-ve\ 
is találjuk jelölve a mi emlékeinkben, s a gy : j ma is elég szép 
számú példában váltakozik egymással. A Gyula név (v. ö. Const. 
Porph. 7öAa<;, TóXa, Ánonym.: Gyyla, 1095. oki.: Gúla comes) 
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II. Béla 1134-i, eredetiben fennmaradt itéletlevelében Jula (comes) 
alakban" fordul elő ; v. ö. még KARÁCSONYI : Békésvm. tört. Gyula 
alatt: 1319-ből: Jula monostora. — A győri püspök 1111, 1137, 
1157-i eredetiben fennmaradt oklevelekben geuriensis, míg ellen
ben az 1186-i eredeti oklevélben: Jeuriensis.—A jaki templom 
és apátság számtalanszor van gyák (dják)-ia.2ik írva. A NySz.-ból 
idevágóan a következő példákat gyűjtöttem össze: gyak '== yak, 
iak; gyakor = jakor (v. ö. MTsz.: dakor) ; gyaláz = megialászta ; 
gyalog = jalog; gydmol = yamol; Gyanaf&Yva, uel Jmafalva (ez 
adat LIPSZKY Beppert.-ából való, ném. Jennersáorf, szlov. Zenavci), 
gyanta = jdnta (v. ö. MTsz.: jánto), gyártó = jártó, szíjjártó; 
gyász = jász, jászos, jászolul (v. ö. MTsz.: jász, jászolul); Gyárfás 
— Járfás (v. ö. SZÁM. ZOLN.: Oki. szót. elvesz alatt); gyógyít, gyógyul 
= yogeith, logit, iogolás, yogyid. iogiid (a NySz.-ben levő adatokon 
kívül v. ö. Birk-k.: megiogvllanak, iogoluan, megiogolion és MTsz.: 
megjaodul, jódul); győz = iőz (v. ö. MTsz.: döz) ; gyújt == iut; 
Gyülevíz = ném. Jelemles (LIPSZIKY : Beppert., falu Sopron-m.). 
Népnyelvi adatok (legtöbbnyire a MTsz.-ból) a ;-nek gy ejtésére (és 
megfordítva; a már felhozottakat itt nem ismétlem): gyenge == 
jönge; hagyma == hajma; jaj — gyaj; jár = gyár; Jassy = Gyász-
város (KRIZA: Vadr. 462.), jászol — gyászoly (NySz.); javát = 
gyávát; javít = gyavít; jég = gyeg; jegy = gyegy ; jel = gyei; 
gyelent; jer = gyér ; jó = gyaó ; jobb = gyobb; gyóbb-&nya,; joh, 
joha = gyeha, gyéha, gyoha, gyúlta; jön = elgyöjen, gyön ; jószág 
gyószág; jug-szél — gyuk-szél; jut = gyut; vagy — vaj stb. 

Az eddigiekben azt akartam bizonyítani, hogy a magy. r. kath. 
egyház éppúgy olvasta a latin szöveget, a hogy a középkorban a 
róm. katholikus népek, tehát németek, csehek, lengyelek, tótok, 
szlovének olvasták. Ez olvasásban pedig a lat. ge, gi je, ji-nék 
hangzott. Az ilyen j-kből azután a magyar nyelv hangtani törvé
nyei szerint gy lett. E hangtani sajátságot, hogy szókezdő, szó-
középi magánhangzók közti, l, r, n utáni j a szlovénben is lehetett 
gy-vé, épp a hazai szlovénben szintén megtaláltuk. A mint tehát a 
lat. ce = magy. cze vulg. lat. kiejtés (v. ö. aczél, eczet), éppúgy 
vulg. lat. a #ő-nek je, illetve gye olvasása. Nem kell tehát olasz ha
tást látnunk a gy ejtésben, mert az olaszból az olasz hangtani tör
vények szerint ez ejtés érthetetlen. 

G) A többi mássalhangzóról a következőket kell megjegyez
nünk : a) A v hang legrégibb emlékeinkben u, uu (v. ö. Tihanyi ap. 
al. lev. 1055); ugyanígy uu a v az ószlov. Ereising. nyelvemlékek
ben (== ófn. uu : PAUL - BRAUNÉ : Beitr. I. 532.). Az uu helyét igen 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 1 9 3 

korán a w foglalja el, de ez, mint WATTENBACH (Anleitung4 63.1.) 
írja, «wird erst durch den deutschen laut nöthig, welchen man 
anfangs durch uu darstellt». Ott, a hol németek írtak, a w kimutat
ható már a XI. században. Észak-olasz emlékekben a w-vel csak a 
XV. századi olasz-német szójegyzékekben találkozunk (v. ö. 
Denkschr. XXII: 115, 116: lengwa, agwa, mansweto). — p) A j 
hang jelölésére a XI—XII. században pontnélküli i (szó elején 1), 
s igen ritkán az y szolgált. Ez y, y később általánosabb lett. — 
Y) A k hang jelölésére az volna a szabály, hogy c-vel kell jelölni 
a, o, u előtt, ellenben /í-val, qu-viú. e, i előtt. E szabály nagyjában 
meg van tartva legrégibb emlékeinkben. — S) A mai h eh- és &-val 
volt írva (v. ö. Tih. alap. lev. és HB. : eh hatszor, h 15-ször). 
A Freisingeni nyelvemlékekben a szlov. h szintén c^-val és fe-val 
van jelölve (v. ö.~ PAUL-BRAUNÉ : Beitráge I. 531.). A vulg. lat. ki
ejtésben tudvalevően nem volt h (v. ö. m. óra, ostya); okleveleink
ben itt-ott találkozunk is a h-nak kihagyásával (v. ö. 1186-i eredeti 
oklevélben: super ac === super hac helyett). Tekintve, hogy a ve-
lenczei XI. századi Chronicon Venetumban sűrűn fordulnak elő 
h nélküli alakok, míg nálunk csak igen szórványosan, e sajátság 
szintén nem az olaszok mellett tanúskodik. 

H) A magánhangzók jelölését nem tárgyalom itt egyenkint; 
kiemelem azonban, hogy az ó (v. ö. Pannonh. alap. lev.: Cortou: 
Curtou, 1111-iki zobori oki. Róbertus prepositus Strigoniensis 
és ZOLNAI: Nyelvemléktár 20, 21. 1.) csakis német forrásokban 
található (v. ö. WEINHOLD : Bair. Gr. §. 100. és WATTENBACH: Anl.4 

56,). A m. iu — ű, ü, a mely megvan a GyulG-l.-ban, a KT.-ben, s 
később yv, yw alakkal az Apor-kód.-ben, szintén német jelölés. — 
Német jelölés a hosszúságnak azonfajta megjelölése, mikor a ma
gánhangzót megkettőzik. A XI—XII. században a latin szövegek
ben az i-re rendesen vonást tettek, ha utána még egy i, esetleg u 
következett. A mi okleveleinkben a XII. században ilyeneket olva
sunk : Sci Mauricü, cum denaríís (1135-i eredetiben fennmaradt 
oki.). Más kettős magánhangzó a latin szövegben nem fordul elő. 
Az idegen nevekben azonban az yfaac szót találjuk emlékeinkben 
két aa-val (eredeti oklev.: 1116—1131: yfaac, 1134: pristaldum 
yfaac, 1135 : yfáác : jobbágy neve ; naptárak : Isaac, yfaac KNAUZ : 
Kortan 130; HB. yfaac, PéldK. 21. L: yfaac), s jóllehet e szót 
latinul is Isaac-nak írja a Vulgata, a velenczésen író dalmaták 

Nyelvtudományi Közlemények XXXIU. 13 
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mégis ifach-, ifac-ot írnak latinbetűs lectionariumaikban. Az yfaac 
analógiája okozhatta, hogy a veszprémi 1109-i oklevélben (Múz. 
péld.): Zaarberin olvasható s a XII. században «baachiensis» (v. ö. 
Anonym.: faac). A két aa mellett a XII. században a kettős oo-t 
is megtaláljuk (1171-i oklevélben, eredeti: volóód s v. ö. GyulGl. 
koorfágban), valamint a kettős ee-i (v. ö. 1171-i oki.: Bééffa); 
uu-m azonban nem találtam példát. Hogy az aa = á, oo = ö 
magyar nyelvű kódexeinkben is előfordulnak (v. ö. pl. Döbr.-k. 
89. zsolt. 9: pook; ugyanott aaron, laazaar stb.), arra ezúttal csak 
reámutatok. — Azt is csak megemlítem, hogy a cseh helyesírásban 
GEBAUER kutatásai szerint a XIII. századtól a XV. elejéig előfordul 
.az aa ( = á), ee (= é), uu (= ú), ij, yy (= í), de csak szórványosan, 
s nem állítható fel szabályul ez írásmód. A cseh helyesírásban a 
hosszú és a rövid magánhangzót Hus helyesírása külömböztette 
meg egymástól először pontosan, a mennyiben kimondta, hogy a 
hosszú magánhangzóra vonást kell tenni (tehát é, ó stb.; v. ö. ná
lunk DÉVAI Bmót, ki szerint á-t*), de ő, u-i kell írni). A cseh helyes
íráson kívül a XV. századi szlovén emlékekben is előtűnik az aa, 
ee (v. ö. Kres, I. 176.), s itt német helyesírási hatás. Hogy a régi 
XII—XIII. századi bajor kéziratokban aa, ee szintén előfordul, 
tanú rá WEINHOLD bajor grammatikája (§. 4, §. 11, §. 34, §. 45.). 
Sehol azonban ez írás nem volt szabály. Nálunk is eredetileg a 
rövidséget és a hosszúságot jelöletlenül hagyták.— Helyesírásunk
ban vannak más német sajátságok is (v. ö. a h nyújtó hatására 
SZINNYEI, NyK. XXXI. 472. és másutt is, v. ö. Teleki-k.: reytehc), 
de összes jegyeink, jelöléseink történetének a vázolása (v. ö. pl. ki 
= ty, eh ~ ty stb.) ezúttal nem tartozik ide. 

I) A magyar szavak írása azonban el nem választható latin 
okleveleink írásától. Azért erről is szükséges néhány szót szóla-
nunk. Legrégibb okleveleink Szent István idejében nyugati mintára 
készültek, még pedig olyanra, mely szerkezetben, berendezésben 
III. Ottó és II. Henrik okleveleinek példáját követte (v. ö. FEJÉR-
PATAKY: III. Béla kir. oki. 1. 1., Kálmán kir. oki. 31, 32.). Nálunk 
legrégebben a lat. ae-i ae-nak írták (v. ö. FEJÉRPATAKY : III. Béla 
kir. oki.: függelék, jegyzetek és KARÁCSONYI: M. Könyvszemle II. 

*) Erre az d-ra, legrégibb adatunk 1177. tájáról való, a hol Záh, 
későbbi átiratokban Zaah fordul elő, v. ö. FEJÉRPATAKY: I I I . Béla oki. 23. 1. 
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I I . 1., Pannonh. Szent Bened. r. tört. I. 74.), míg az észak-olasz
földi kéziratokban már a X. században is e a jegy. Ennek oka 
tudvalevően az, hogy az olasz iskolákban a iat. ae-t kivétel nél
kül nyílt 6-nek olvasták a legrégibb időktől fogva s ez van meg a 
legrégibb kéziratokban (v. ö. GRŐBER: Grundriss I. 361, 509.). 
Ugyanez áll a lat. -tio, -tia végződésekre, a melyeket nálunk csak 
III. Béla idejében kezdenek c-vel írni. Mindez megerősíti GRÖBER-
nek azt az állítását, hogy a latint német királyi kanczelláriai jegy
zők tisztábban írták, mint az olaszok. Latin okleveleink latinsága 
is e mellett vall; ha mi a XI—XII. századi eredetiben megmaradt 
okleveleink latin szókincsét, e szókincs hangtanát összehasonlítjuk 
a XI—XII. századi olasz, illetve velenczei latin emlékekkel, szintén 
csak külömbségeket fogunk tudni megemlíteni. íme egynéhány ilyen 
külömbség, a melyeket legnagyobb részben a Chronicon Venetum-
•ból, a Chronicon Gradense-ből és An. Ven. Br.-ből gyűjtöttem: A vei. 
kéziratokban in mense Madii, Kalendis Madii fordul elő, nálunk 
csakis Maius, s BARTAL szótára csakis dalmát oklevelekből közöl Ma-
dius-t; velenczei kéziratok aeclesia-i írnak, nálunk mindig ecclesia ,• 
a velenczei hatás alatt fejlődött dalmát oklevelekben ecclesia egy-
értékű a basilica-val (v. ö. JIR. Die Bom. I. 51, 65, 88.). nálunk ez 
nincs meg; Velenczében állandóan domnus, domna, nálunk domi-
,nus, domina ; Velenczében zenobium-ot írtak, nálunk cenobium-ot; 
velenczei pangratius nálunk legrégebben csakis pancratim; Velen
czében a lat. e-t, a mely nem ae-b'ó\ való, e_-vei írták, nálunk az 
ae-ből eredt e = e_; számtalan ilyen külömbséget lehetne még fel
hoznom a velenczei XI—XII. századi latinságból, s mindez csak 
azt támogatja, hogy a magyarországi XI—XII. századi latinság 
sem szókincsében, sem a szavak jelentésében, sem hangtanában 
nem velenczei olasz latinság. Már pedig a velenczei papok csakis 
velenczei latinságot hozhattak magukkal. Mindez támogatja azt, 
hogy nálunk a nyugati műveltség kezdete nem közvetlenül olasz, 
hanem német. Nálunk egy-két ilyen német nevű tanítót, vagy 
scribát meg is tudunk nevezni. A Vita S. Gerardi 12. §-ában 
olvassuk: «Qui ueniens Albam peracto apud regem negocio 
intrauit scolas, ubi erat q u i d a m t e w t o n i c u s n o m i n e 
H e n r i c u s , q u i e r a t p u e r o r u m u i c e m a g i s t e r » . 
Ugyané legendában ekkor Konrád a székesfejórvári prépost. A má
sik adat II. Béla 1135-i eredetiben megmaradt oklevele, melyben 

13* 
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a bakonybéli apátság Zalamad földje felől Ítélkezik; ez oklevél alá 
ez van írva: Dat[um] p[er] man[us] mag[ist]ri Gotselmi (WENZEL: 
Arp. UOK. I. 49,). A német eredetű, valamint általában egyéb 
XI-—XII. századi keresztnevekről részletesen fogok beszélni a 
keresztnevek tárgyalásánál. Itt csak azt emelem ki, hogy a mi 
legelső írástanítóink közt kétségtelenül voltak németek és német 
nevű emberek. Voltak szláv nevűek is ; ilyen pl. az 1171-i eredeti
ben fennmaradt oklevél írója (v. ö. FEJÉÉ IX. VII. 632.), a ki ma
gát így írja alá: Sc[ri]ba regis Becen fc[ri]pfit b[e]n[e]dicto»; egy 
1162-i oklevélen: p(er) notariu(m) bicenu(m) olvasható; egy 
1174-iben: p(er) Becenu(m) s egy 1171-i, 1392—1412-i átiratban: 
«scriba fűit Beccenv található; ez a név előfordul egy 1181-i ere
detiben fennmaradt oklevélen is (v. ö. usque ad sepulchrum uxo-
ris Becen, u. o. helynév: uilla Becen). Ez & Becen pedig a Vincé
nek jól ismert szláv formája (v. ö. GEBAUER: Staroc. slovník 
Bicén). Specziális velenczei, illetve ó-északolasz nevű XI—XII. 
századi «scriba»-t azonban nem találtam. 

Fontos vallomása van végül az eredetiben fennmaradt ok
levelek hártyája kiállítási módjának, a latin betűk ductusainak 
stb., de ezeknek a tárgyalása helyesírásunk rendszeres történetébe 
tartozik. 

6. §. Harmadik főbb ellenvetésem a VoLF-féle tanítás ellen, 
hogy VOLF a későbbi Velenczét, illetve velenczei köztársaságot 
egynek vette a X—XI. századi Velenczével. VOLF szerint a mi térí
tőink arról a területről jöttek, a hol ma velenczei, illetve velenczés 
olasz nyelvjárást beszélnek, s ezt Ő úgy fejezi ki, hogy «Velencze 
és vidékén érti Dalmácziát, Fiumét, Isztriát, Triesztet, a hajdani 
Friaul déli részét, a lagúnák szigeteit, Velenczét s a velenczei 
szárazföldet egész az Adige folyóig». Eégebben, midőn keresztény 
terminológiánknak csupán szláv részét tanulmányoztam át, nagy
jában magam is hajlandó voltam ezt a nézetet vallani. A M. N. 
Múzeumtól kapott segítséggel 1902 július havában tanulmányoz
tam a Quarnero, valamint Dalmáczia népies keresztény terminoló
giáját, a területek X—XII. századi nyelvi és politikai történetét, s 
nagy csalódással tértem meg utamból (v. ö. Jelentésemet a M. N. 
Múzeum tisztviselőinek tudományos utazásairól, Budapest, 1903). 
Ez utam teljesen meggyőzött arról, hogy VOLF magyarázata tart
hatatlan. A VoLF-féle elméletben ugyanis időrendi hibák vannak, 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 197 

a mennyiben a szerző a velenczei köztársaság protektorátusa alatt 
kifejlődött velenczei, illetve velenczés nyelvterületet rávonatkoz
tatja a X—XI. századra.'Pedig tudjuk, hogy a velenczei nyelvjárás 
csak lassan-lassan szorította ki magában Velenczében is a ráto-
román elemet (v. ö. GEÖBEE: Grundriss I. 555, MAYER-LÜBKE 
Gram. I. 329.); ugyanez történt Veronában. Friaulban ma is más 
latin nyelvet beszélnek, jóllehet erős e nyelvben az észak-olasz, 
különösen velenczei nyelvjárás hatása. Isztriában ma is élnek a 
ladin dialektusok (v. ö. IVE könyvét), s ezekben is csak a velenczei 
köztársaság kifejlődésével keletkezett a velenczei nyelvjárás hatása 
alatt erősebb észak-olaszj illetve velenczei s-, /-zés. A Quarnero 
szigetein is, valamint Dalmácziában a szlávnyelvü lakosság mellett 
nem olasz, s nem velenczei nyelvjárást beszélő nép volt, hanem 
itt egy egészen más újlatin nyelvet beszéltek. E területeken a 
velenczei nyelvjárás csak lassan a XI. század után nyomta el a 
népi nyelvet. BEUNELLI szerint Dalmácziában még 1500-ban 
is dalmata újlatin nyelven beszéltek. JIEEOEK «Die Románén in 
den Stádten Dalmatiens wáhrend des Mittelalters» czímű munká
jában azt állítja, hogy ez újlatin nyelvnek a velenczei által való el
nyomása a XIV. században már megvolt. E nyelv a Quarnero szige
tei közül Veglián, a mint arról BAETOLI (V. Ö. Bivista Dalmatica, 
anno II, vol. III. 201—210.) kutatásaiból értesülünk, egeszén csak 
1898-ban tűnt el. Ekkor halt meg az utolsó ember, a ki e nyelven 
még beszélni tudott, s BAETOLI feljegyzett tőle annyi szöveget, a 
mennyit csak tudott. A tengerparti, dalmácziai horvát-szerb nyelv
nek nem egy olyan latin nyelvi kölcsönvótele van, a mely ebből a 
dalmata-vegliai újlatin nyelvből való, s nem olasz eredetű. Nekünk 
is jutott róm. kath. szerb bevándorlóink útján e nyelvből. Ilyen 
szó a palicsi tó neve. A latin ü ugyanis ií-n keresztül i-vé lett e 
dalmát-vegliai nyelvben. E sajátság, a mely más újlatin nyelvek
ben is ismeretes (v. ö. a szláv kríé szó tárgyalásánál §. 7 ; továbbá 
Lajta = Sár vize, ófn. Lítaha: lat. lütum-hól), Dalmácziában és a 
Quarnerón (v. ö. lat. Tragürium: szláv Trogir: Trau) szintén 
megvolt. Itt a palüde szó palit-nak hangzott (v. ö. JIEEOEK : Die 
Bomanen I. 81.). Ide valónak, de szláv közvetítéssel eredtnek tar
tottam a m. becs (fillér; v. ö. XV. századi horv. béé, többes bééi: 
SUEM. : Acta croat. 135, 215, 216, 314; NEMAN. I. 377, BUDMANI; 
Ead LXV., szlov. béé, Letopis, Laibach 1879 : 133. < ol. bezzo, 
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bezzi) és a narancs (lat. inaurantia, vei. ol. naranza) szavakat 
azért, mert a lat. -íi-ből e dalm. vegliai nyelvben c lett (v. ö. lat. 
Brattia: olasz Brazza, horv. szerb Brac, raguzai horv. szerb ploca: 
lát. piatea, polaca: lat. palatium, horv. glagol. missalékban maré 
= lat. Martius, v. ö. JIRECÉK: Die Eom. I. 20, 59, 61, 86.). Újab
ban azonban meggyőződtem róla, hogy a horvátban az olasz -zz-
ből magából is c lehet (v. ö. Ead CXVIII. Eapski dijalekat: kra-
cün ; vei. ol. crazzon, 14, 16. 1.). 

Azok a területek tehát, a honnan VOLF XI—XII. századi 
papjainkat származtatja, nem adhattak velenczei nyelvjárást be
szélő papot. Nem adhatott tehát Isztria, jóllehet itt volt Szent 
András tiszteletére emelt (v. ö. KARÁCSONYI : Szent Gellért él. 48.1. 
és itt §. 8.) benczés kolostor; nem adhatott a Quarnero szigeteinek 
lakossága. A Quarnero szigeteinél még külön is ki kell emelnem, 
hogy Veglián s a vele szemben fekvő magyar-horvát tengerparton: 
Vinodol völgyben a róm. kath. szlávság közt a XI—XIII. század
ban szláv istentisztelet volt glagolita írással. A Frangepánok e 
területén glagolita betűkkel írt emlékek meglehetős nagy számmal 
maradtak fönn (a Frangepánok őse Bertalan gróf 1193-ban kapta 
Modrusmegyót, az oklevelet 1. FEJÉRPATAKY : III. Béla kir. oki. 21, 
31. 1.). Erről a területről tehát még latinul írni tudó papot sem 
lehetett kapni. Dalmáezia sem adhatott velenczósen beszélő papot, 
bár Dalmácziával egyházi tekintetben is igen élénk összeköttetés 
állhatott fenn. Ismeretes dolog, hogy pl. Spalato valamennyi püs
pöke 1112—1266 közt magyarországi, esetleg magyar ember volt. 
A «Status personalis et localis dioecesis Spalatensis et Makarsken-
sis» azt írja, hogy a régi spalátói püspökök közül Manasses, Absa* 
Ion, Petrus VII., Petrus VIII., Guncellus, Hugrinus, Joannes V. 
«hungarus»-ök voltak. A Szent Gellért életében oly fontos szerepet 
játszó Rasina is dalmata-szláv lehetett, jóllehet -ina végű nevek, 
mint alább látni fogjuk, a pannóniai délszlávok közt is el voltak 
terjedve. VOLF Rasiná-t hajlandó olasznak (ha Rasina olasz név 
lenne, -ini végzetet várnánk), még pedig velenezeinek tartani, de ő-
még a cseh benczéseket is olaszoknak tartja (v. ö. Kiktől tanult a 
magyar írni, olvasni? 74, 81. 1.). KARÁCSONYI Rasiná-t délszláv-
nak tartja (v. ö. Szent Gellért élete 51. 1.), s e nézetet mi is 
meg tudjuk támogatni. Dalmácziában tényleg vannak a XI— 
XII. században -ina (= inya, óbolgár -rki ura)-végű férfinevek 
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(v. ö. Desina, Drazina, Druéina, Gostina stb. v. ö. JIRECEK : Die 
Eom. I. 72.). A szerb-horvát személynevek közt tényleg van Rasin 
(változata: Basic, Badihna == szláv Radisav, Ead LXXXI. 126, 
LXXXII. 112, 113, 117.), s ez a Rasin más alakban Rasina is 
lehet, mert az -in képző váltakozik az -iwa-val. A mi Rasina (= 
olv. Rasina) apátunk nevéből azonban csak annyi bizonyos, hogy 
délszláv volt; hogy azonban dalmata délszláv volt-e, ez a névből 
nem következik. Hazánkban ugyanis szintén voltak -ina végű szláv 
személynevek. így Feliczián esztergomi érseknek 1134. évi itélet-
levelében a zágrábi püspökség adumbroe [ = horv. dubrava; erdő]» 
erdeje felől egy Zágráb vidéki nemes ember Derfihna (olv. Dé'r-
zsíhnaj, s e férfinév ismeretes délszláv név (v. ö. Ead LXXXII. 113y 

DANIŐIC: Ejecn.: AP^^HykHa és MIKL. Mon. serb 12), a mely Dréi-
slav, Driimir (v. ö. Ead LXXXI. 119.) beczéző neve (v. ö. még 
DANICIC : Ejecn. : ^pkJKHlík). Ugyanez a szláv Driislav, Driimir az 
alapja azon «comes» nevének is, a ki Ders (olv. DérzsJ néven elő
fordul egy 1157—58-i oklevelünkben (v. ö. FEJÉRPATAKY : III. Béla. 
kir. oki. 7, 28. 1.). A szláv -ih'hna mellett azonban van -ina végű 
nevünk is; az 1086-i bakonybéli oklevélben olvassuk: «in Cupan 
hij sünt equites: Mutina (Mutimir mellékalakja, s ez a Mutimir 
Mutmer alakban előfordul II. Bélának nem eredetiben fennmaradt 
bakonybéli itéletlevelében). Tehát Rasina neve is délszláv, a név 
azonban még nem árulja el azt, hogy vájjon dalmát délszláv-e, 
mert hazánk területén a XI—XII. században hasonló képzésű ne
vek szintén voltak a mi dunántúli szlávjaink közt. 

7. §. Negyedik főbb ellenvetésem a VoLP-féle elmélet ellen a 
lat. s-, ss-nek s-, z-s ejtésére vonatkozik. Tudvalevő dolog ugyanis 
hogy a velenczei nyelvjárásban bárminő hangtani helyzetben levő 
s s-m lett (v. ö. MEYEE-LÜBKE: Gramm. I. 340.); VOLP azután ez 
s ezést oly mértékben vélte feltalálhatni nyelvünkben, hogy elmé
lete egyik sarkalatos tételévé tette e jelenséget. Azonban egy szórói 
ő is megengedte, hogy a magyarban mindig s^-szel hangzik s ez a 
pásztor szó. «A mai augusztus, farizeus, filiszteus, jebuzeus, Jézusf 

Krisztus, VOLP szerint szintén csak augustus, farizseus, filisteus, 
jebvzseus, Jézsus, Kristusleh e t e t t » . E szavaknál tehát dissimi-
latiot vett fel, de az ejtés egykori meglétét semmivel sem tudta-
igazolni; YOLF nem tudta bebizonyítani, hogy a Krisztus valaha, 
Kristus-nsbk hangzott. Gyenezáret, Názáret a Münch.- és Jord.-k.-
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ben 0-vel vannak írva, tehát 2-vel is ejtették; az egyházi posztilla 
névről sem tudjuk bebizonyítani, hogy valaha postilla lett volna; 
a lat. eredetű persze, hókusz-pókusz (v. ö. hazai szlov. hokoszpoko-
szivati, Zobr. szlovén 114. 1.) szintén csak s^-szel fordultak elő. 
A Döbr.-k.-ben «Janof baptizta naka vagafa»-ról van szó (v. ö. 396, 
405. 1.), s ezt csak baptisztá-nak lehet olvasni. Ha mi az összes 
régi eseteket összeállítjuk, akkor az derűi ki, hogy a lat. s-nek s-
és i-s ejtése nem volt kivétel nélküli, hanem számtalan szóban sz 
és z volt a hang. Még nagyobb baj az, hogy nem tudjuk eldönteni, 
mi melyik korra esik. Latin kiejtésünkre kétségtelenül hatott a 
XIII—XV. századi olasz befolyás, de szabad-e egy-egy XIV—XV. 
századi jelenséget egyszerűen átvinnünk a XI. századra. VOLF fel
tette, hogy nálunk az s-es ejtés kezdettől fogva megvolt s csak ké
sőbb romlott meg; igaz, hogy itt sok «feltűnő» dolgot is talált, pl. 
nem tudta megmagyarázni a zsinagóga, zsinat, Zsófia, Zsuzsanna 
szókezdő zs-jét é helyett; hozzávehette volna azonban e szavakhoz 
zsák, zsákmány, zsellér, zsemlye, Zsigmond, zsold, zsolnér, zsufa 
szavainkat, a melyek a ném. s, dialektusos z helyén zs-t tüntetnek 
föl (v. ö. Kiktől tanult a magyar írni, olvasni? 61. 1.). A VoLF-féle 
elmélet mellett nem bizonyít az, hogy a m. s és zs kezdetben /-sel 
volt írva, mert, mint láttuk, ez a legrégibb jelzés a cseheknél és a 
szlovéneknél is. 

Kutatni kellett volna a lat. s történetét a többi olasz nyelv
járásban is, valamint az újlatin nyelvekben. Bizonyos hangtani 
helyzetben, e és i előtt az egész olaszságban vannak s-ek. Ez ese
tek a következők: a) A lat. si, vulg. lat. sy a sic szót kivéve ( = ol. 
s%) az olaszban si-, it-vé lett (v. ö. GEÖBEE: G-rundriss I, 364, 
531.); (3) lat. st + e, i, vulg. lat. sty = ol. s (v. ö. poscia, angoscia, 
u. o. 533.); Y) lat. se + e, i, vulg, sts == ol. s (nascere, 534.), toszk. 
ol. s; S) lat. x + e, i == ol. s (u. o. 534.). Ez eseteken kívül GEÖBEE-
nél azt olvassuk (Grundriss I. 560.), hogy a genovai nyelvjárásban 
«s wird meist zu s», míg a Bomagna tartománybeli s-ek velenczei 
hatásból magyarázhatók (v. ö. Sitzungsb. LXVII. 705.). 

Vannak franczia s-ező nyelvjárások is, még pedig az s nem 
csupán e és i előtt, hanem más helyzetben is található (v. ö. MEYEE-
LÜBKE : Grammatik I. 341.). 

A veneto-ladin dialektusokban, Isztriában szintén találunk 
i és i hangokat, s itt velenczei hatás alatt fejlődtek ki (i előtti s-et 
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kivéve, v. ö. IVE : II dialetti veneto-ladini: priébitério, nostro^ var-
sona, píéula, ufíéa, ruzmaréin, sízula stb.). 

A VoLF-féle éles megfigyelésnek nem az az érdeme, hogy a 
lat. s-ek helyén á-ek csak a velenczei olaszban s csak a magyarban 
vannak, hanem az, hogy VOLF ez s-ezés világánál térítőinket nyu
gaton, róm. kath. népek közt kereste. A lat. s-ek ugyanis gör. keleti 
szláv népeknél s^szel vannak meg a keresztény terminus techni-
cusokban is (v. ö. óbolg. COTOHA = sátán, YPH3AM = korozsma, 
anocTO/Vk = apostol, HCAKHÍÍ : Izsák, BSÍKHH : Ezekiel, GeprHH = 
Sergius, KÉcapb, n*kcapk = császár, cTpaTHrk = hadvezér, cnÉKOif-
AdTopT*. == speculator, /lUNarrwpk == monostor stb.). Csak egy 
középbolgár kézirat a látszólagos kivétel, s ez a XIV. századi «Tro-
janska prica (kiadta MIKLOSIGH, Starine III.)», a hol Asiles, Ajaks, 
Benusa (Venus), Dardanus stb. alakok olvashatók. E kézirat azon
ban csak látszólagos kivétel, mert egy ferenczrendi barát írta 
Eómában, s így ez is tulajdonkép róm. kath. emlék. MIKLOSICH 
éppen ez í-ek alapján azt ajánlja, hogy a kézirat szövegének ere
detijét a magyar, cseh vagy lengyel irodalomban keressék. Az s-ező 
glagolita ó-horvát emlékek sem kivételek a fentebbi szabály alól, 
mert hisz ezek is róm. kath. népek emlékei (v. ö. Arch. XXIV. 265.). 

A szabály tehát az, hogy a róm. kath. szláv népeknél a lat. 
s-ek helyén s"-ek találhatók. E tételnek a bizonyítását olyan szóval 
kezdem, a mely keresztény terminus technicus, s kizárólag róm. 
katholikus kifejezés. Ez a kifejezés a mise szónak róm. kath. szláv 
formája, a melyről már egyszer megemlékeztem, mondván (v. ö. 
1. §. 3. 1.), hogy e szó Észak-Olaszországtól fel Lengyelországig 
mindenütt a lat. missa-ból s-esen hangzik (v. ö. XI—XII. századi 
horv. mbsa, ugyanekkor ostija is, ma a Quarnerón, a horv.-magy. 
tengerparton, Isztriában: mása, kaj-horv.: mesa, szlov. mesa, mesa, 
mása, ó-cseh: msa, mai cs. mse, t. omsa, lengy. msza: olv. msa, 
szorb msa, lásd JAG. Wien. Bl. 9. 1. és e műben a mise czikket). Ez 
az s-es alak kizárólag róm. kath. szláv alak, s nem egyszersmind 
gör. kel. szláv, s ha mi mégis a Method-legendában mbsa alakot 
találunk (v. ö. cap. VII: CK . . . AVTVLUÍIO, PÉKTVÜJÉ CK c/ioyjKbKOK>, tíA 

AVkiiJH, cap.X: /vnaiJA, PÉKTMIIÉ cA0YíKh.K'k!, cap. XI: MTVLUH, QÍIVKIU 
CA<>Y>KiiKrk), úgy ez nem CYEILL és METHOD által Konstantinápoly
ból hozott kifejezés, hanem a legendába Pannóniában felvett pan
nonizmus. Az adatnak azonban megvan az a rendkívül becses 
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értéke, hogy a lat. mma-ból eredt róm. kath. szláv nihia hazánk
ban már a honfoglalás előtt is s-sel hangzott népi szó volt, míg a 
CYEILL és METHOD-féle AHToyprHia, a hogy ma is a gór. keletiek a 
misé-t hívják, itt idegen volt. Erről a róm. kath. szláv mbsa-iól 
már JIKECEK is megjegyezte (v. ö. Die Eomanen I. 36.), hogy 
olyan újlatin nyelvi dialektusból való átvétel, a hol a lat. s-et 
s-nek mondták. 

A nrbsa s-ének azonban az á fontos vallomása is van, hogy a 
történelmileg bebizonyított s közvetlen a honfoglalás előtt történt 
dunántúli német térítést megelőzte az olasz földről jött térítés. 
A Method-legenda is mondja, hogy Pannóniába és Moráviába 
német- és görögföldi papok mellett sokan jöttek Olaszországból is. 
S ez olasz térítés nyomai kétségtelenül kimutathatók egyéb közös 
róm. kath. szláv keresztény terminus technicusoknál is. Ilyen fon
tos olaszföldi szó a «keresztet» jelentő róm. kath. szláv kriS. Dal-
máczia legdélibb részének róm. katholikus szlávjait kivéve az ösz-
szes róm. kath. szlávság kríz-nek nevezi a «crux»-ot, s e tekintet
ben a róm. kath. bolgár sem kivétel. A róm. kath. szláv kríz szót a 
tudomány MIKLOSICH nyomán helytelenül magyarázta az ófn. 
chrűzi szóból. Az ófnémetből érthetetlen a szláv szó z-je s nézetem 
szerint az í is ÉB-. ö. VONDEÁK: Altk. gr. 40.). Az átvétel csakis olyan 
nyelvből történhetett, a hol a lat. ü-t w-nek, s később í-nek mond
ták ; ugyanebben a nyelvben azonban a hangsúlyos szótag utáni 
lat. ce, ci ^e-nek kellett hogy hangozzék. E két sajátság azonban 
Velenczében nincs meg; itt a lat. ü vagy megmaradt w-nak, vagy 
o-vá lett, a lat. ce pedig itt se, ze-vé lett (v. ö. XV. századi észak-ol. 
ném. szótárakban cruse, crose, Denkschr. XXII. 114; itt említem 
meg a magy. dús szót, melyet SIMONYI igen helyesen magyarázott 
a lat. düce-, ol. dogé szavakból; az átvétel azonban aligha egyene
sen az olaszból történt; a horvátban a szó dué, dus s itt szabályos 
a doge-ből, mert ol. o a horvát átvételeknél tí-vá lett, a veneto-
ladinban is ol. o-val szemben u-t találunk, v. ö. óvel., lomb. bőse, 
ol. boce = rovignói bus, IVE 10. 1.). A fentvázolt két hangtani saját
ság azonban együtt előfordul az u. n. gallo-italiai olasz nyelvjárá
sokban (v. ö. MEYEE-LÜBKE : Gramm. I. 13, 68, 72, 369.). Genová
ban d'Me = lat. düce, lü£e = lat. lucis (v. ö. még reiz"e = raclice, 
pa£e: pace, nulé == nuce ,• Toscanában e helyett se fordul elő). Ma 
Genovában cruze = cruce, a dűíe, lűze analógiájára azonban fel-
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vehetünk egy gallo-ital., s így első sorban genovai *crű£e-t is, a 
melynek mellékalakja *crUe. A lat. ü helyén levő lat. í-t megtalál
tuk volt a Lítaha: lütum, sár folyó (Lajta) nevében is (v. ö. 6. §.). 
Ilyen fcrűie; *críze gallo-itáliai, észak-olasz nyelvjárási alakból 
való a szláv kríz, a mint azt JIRECEK is sejtette (v. ö. Die Eom. I. 
37.), mikor azt írta, hogy a szláv krigb-hez «náher wáre ein roma-
niscb.es *crüsi». A milyen olasz hangtani sajátság a szláv Arii-beli 
i a lat. ce helyén, ugyanolyan a róm. kath. szerb-horv. kaleé (ke
hely) a lat. calice-ből (v. ö. még horv. kuzina < ol. cucina, lat. 
*cocína, Ead XX. 95. és lásd itt a kehely czikket) és a m. kámzsa a 
lat. cámice-ből (lásd a kámzsa czikket). 

A mise ós a kríZb szón kivül az olvasó egyéb bizonyítékokat 
is talál annak igazolására (v. ö. csütörtök tárgyalását), hogy hazánk
ban a salzburg-passaui püspökség térítései előtt már volt lat.-olasz 
alapon fejlődött róm. kath. szláv keresztény terminológia, s így a 
dunántúli térítés megkezdése nem a német papság érdeme. Az 
egész kérdésnek, úgy látszik, az a nyitja, hogy hazánk legelőször 
az aquilejai érsekséghez tartozott (V., VI., esetleg VII. század), ké
sőbb, mikor a salzburgi püspökséget megalapították (VIII. század), 
a dunántúli rész a Dráváig ehhez a püspökséghez csatoltatott. 
A honfoglalás idejében azonban a Dunántúl a német salzburgi 
papok működési területe. A mise szóval azonban sikerült annyit 
valószínűvé tennem, hogy a honfoglalás idejében hazánk területén 
voltak olyan keresztény terminus technicusok, a melyekben a lat. 
s helyén a szlávok s-et mondtak. 

Ezek után kutatom, milyen a lat. s-ek sorsa a minket körül
vevő róm. kath. szláv népeknél. Vizsgálódásomat Dalmácziával s a 
magyar-horvát tengerparttal kezdem. 

A) A szlávság Dalmácziába és a Balkán-félszigetre való tele
pülésekor latin nyelvű népeket, latin nevű városokat talált. A lat. 
Senia (Zengg) horvátul Sen, lat. Salonae == horvátul Solín, lat. 
Scardona = horv. Skradin, Spalato = horv. Split, az összetett 
helynevek sanctus-, santo- előtagja Sut-, Su- alakban van meg. 
A lat. Serdica (ma Sofia) bolgárul Srjádec, Srédec (v. ö. ANONYMUS : 
Scerducy); az óbolg. nyelv latin elemei a lat. s helyén kivétel nélkül 
sz-et mutatnak (v. ö. JIRECEK : Die Rom. I. 36. 1.). Ezek az adatok 
tehát azt vallják, hogy a Balkán-félszigeten és így Dalmácziában 
is a lat. s eredetileg sz-nék hangzott. Dalmácziában ós a Quarnerón 
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azonban igen korán jelentkeznek az s"-ek és a i-ék. így helynevek
ben pl. Almissa = horv. Omisa, Gomisa = horv. Komí£a, Sebenico 
= horv. Sibenik, Lussin = horv. Losinj, Susana = horv. Suzan 
(Veglián), St. Oiovanni = Stivan stb. Dalmácziai és a Quarnero 
szigeteinek horvát nyelvjárásairól írt értekezésekben ezeket 
olvassuk : 

BUDMANI szerint (Ead LXV. 163.) a raguzai horv.-szerb nyelv 
régi olasz átvételeinél az s helyett általában s, — se, st helyett sk, 
st a megfelelés (v. ö. ol. scatola = szerb-horv. skatula, és skatulya 
Ead XX. 131; ol. stampa = szerb-horv. stámpa, a hazai szlovén
ben is stampati); a szóközépi ol. lat. s helyén itt i-t találunk (ol. 
musica = szerb-horv. muz'ika). Ugyanez áll a Eaguzától nem 
messze fekvő Trpanj nyelvéről is. Csak azt kell megjegyeznünk 
Dalmácziara, hogy a déli részeken az s-ek ritkábbak, az északi 
részeken pedig általánosabbak. A Quarnero szigeteinek horvát ca-
nyelvjárásaiban az ol. lat. s, ss-ek helyén csaknem kivótelnélküliek 
az s-ek és a i-k. így van ez Arbén (Ead CXVIII. 16.), Chersón, 
Veglián (v. ö. NEMANIŐ : Cak. Studien : I. 369: soldi, skanj, kaktus, 
faiol, iolfer, prqfeéór stb.). 

A horvát nyelvjárástanulmányok azonban nem adnak fel
világosítást arra, hogy mely időtől fogva kezdődik e területeken az 
s-ezés. A legrégibb állapot itt, mint a helynevek tanúsították, sz-ező 
volt. Az időrendre megfelelnek azok a glagolita betűkkel írt ok
levelek, a melyek Isztriából, a Quarnero szigeteiről, valamint 
Vinodolból valók, s a melyek mind XVI. század előttiek. Ez ok
levelek SURMIN : Acta croatica-jában vannak közölve, s itt a lat.-
olasz átvételeknél az s-ek helyén glagolita á, i-ket találunk, világos 
bizonyítékául az s-es ejtésnek. Ez oklevelekből, továbbá egyéb 
forrásokból (v. ö. Zenggi misekönyv, CRNCIC : Dve sluzbe, Ead XX, 
JIRECEK: Die Eom. I. 85.) összegyűjtött példák azt mutatják, hogy 
itt az s-ezés a XIL, illetve XIII. század óta van meg. Példáim, a 
melyek mind XVI. század előttiek, a következők: 

a) Keresztnevek: Adrijas (András), Anbroz'in (Ambrosius), 
Augustin, Blai, Dumvmos, Domokos, Dumankos, Deoniá (Dénes, 
Zenggi misekönyv), Dunii (Dénes), Elza, Elizabeta (Erzsébet), 
Gaspar, Zíaija, Janus és Ivanus, Ivanis*) Kalist (Zenggi mise-

*) E személynevek közt több s-es végződést szláv képzőnek lehet 
felfognunk (v. ö. MAKETIC értekezését Ead LXXXL, LXXXII . k.-ben). 
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könyv), Krvaé: Gyárfás, Lóié (Lajos), Lukas, Martinus, Matos, 
Maiié, Matijas, Miklaué, Miksa, Pancius, Paéman (sziget neve), 
Raéa (lat. Arsia, ol. Arsa, Isztria félszigeten), Salveétar (Sylvester), 
Sehastijan és Bastijan, Simun, Simon, Spiridion, Tomas, ZÁgmunt 
stb.; (3) kereszténységre vonatkozó kifejezések: apostol, beraé: vers, 
biékup, fariz (fariseus), jezuvit, kloétar, limozina, mása (masiti, 
masnik), meétar, ostija, páradig, plebanus és pribanué, pripuét és 
prepuét, reéponzorije, sakr áment, éakreétija, éekreétija, éeksta, teéta-
ment, tastament (végrendelet), viharié, vikárius stb.; y) Egyéb ki
fejezések : aéasin, astrulog, aZula, haliéira, baékot, disiplina (a mi 
kódexeinkben disciplina), fruétati, filozof, instroment, kastald, 
kastel, kastigati (a hazai szlovénben is kaétigati, pokastigati v. ö. 
Zobriszani szlovén 104, 106, 121.1.), kozmográfia, lastra, mileiimo, 
modus (a hazai szlovénben is modus, v. ö. Zobr. szlovén. 72.), 
moleétati, muékat, persona, piétolj, posiéiun, poneétra, posta, proteét, 
éentencia, ékola, skuéa, épital, statul, stimati (a hazai szlovénben is 
közönséges népi szó stimati), éubito, oéura, uzanca, uzati, viSitatur, 
viiita, vizitanje stb. 

E példákat meg lehetne még számtalannal szerezni, itt még 
csak azt említem meg, hogy a legészakibb horv. ca-nyelvű terület
ről hazánkba vándoroltak a XV., XVI. század folyamán a moson-
megyei horvátok, s ezeknek naptárai ma ilyeneket mutatnak a 
keresztnevekben: 

Aleksiué, Amatus, Albinué, Anastaziué, Anselmus, Barnabás, 
biskup, Damasus, Dezideriué, Dioniziué, Eliaé, Euzebiué, Herodeé, 
Heronimus, Izaiaé, Jésué, Josef, Joief, Kristus, Makarius, Mar-
cianué, Matias, Niceforus, Pankracius, Primus, Rokué, Simplicius, 
Teleéjor, Titué, Tornáé, Ursola, Zakariás stb. 

E kivándorolt horvátoknál az s-ezés nem magyar hatás, ha
nem a kivándorláskor magukkal hozott hangtani sajátság. 

Az egész fejtegetésből már most a következő tanulságot von
hatjuk : Dalmácziában és a Quarnerón eredetileg nem volt #-ezés; 
a VIII—XI. századig bizonyára nem, s e tekintetben csak a leg
északibb rész kivétel, a hol már a XI. században is maéa a mise 
neve. Az s-ezés e területeken a velenczei köztársaság térfoglalásá
val terjedt el a XII., s még inkább a XIII., XIV. században. Ha
zánk Dalmácziából sem s-ező, sem pedig velenczésen beszélő papot 
a XI. században nem kaphatott. 

B) A horvát nyelv /«y'-nyelvjárását, tehát azt, a melyet 
Zágráb-Kőrös-Belovár ós Varazsd megyékben, továbbá Muraköz-
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ben beszélnek s a mely nyelv régebben «szlovén»-nek nevezte 
magát, vizsgálódásaim körén kívül hagyom (egy ilyen nyelvjárás 
ismertetését 1. Ead CXV. és CXVIII. k.). Ugyanígy mellőzöm a 
hazai szlovént is, még pedig azért, mert e két területről, a mely 
állandóan magyar hatás alatt állott, könnyen azt állíthatná valaki, 
hogy az itt levő s-ezés magyar hatás szülötte. Kétségtelen, hogy e 
népekre igen erős volt a múltban a magyar hatás is, de a misé-t 
ezek is i-sel mondták mindenkor. Más lat.-olasz szavakat is ki 
tudok mutatni, a melyek itt s-sel vannak meg s a mi nyelvünkben 
nem fordulnak elő (v. ö. stimati, stampati, kastigati, paradízom, 
osterija stb.). Ha azonban kimutatom, hogy a magyar hatás alatt 
nem állott s minket körülvevő más róm. kath. szláv népeknél is 
megvan többé-kevésbbé az s-ezés, akkor a hazai népeknél is nem
csak az egy mise szóban volt meg az s már a honfoglalás idején. 

A hazánkkal határos osztrák-szlovénben szintén vannak lat. 
s-ek helyén s-ek és /-ék. A szabály azonban itt is, úgy látszik, az, 
hogy a legrégibb átvételeknél, értem a VL, VII., VIII. századiakat, 
előfordul sz, z, s a későbbiekben s, £. Erre látszik mutatni a szlo
vén nyelv egy részében előforduló míza «asztal» (< lat. ménsá, ol. 
mesa, rátöröm, méza), a mely^z óbolg. nyelvemlékekben misa 
(MHCA) alakban és «tál» jelentéssel szintén előkerül (v. ö. JAG. Cod. 
Mar. 463 ; cseh misa, ócseh misa: tál, lengy. misa : tál, t. miska: 
tál). A fiatalabb átvételeknél azonban, s ide tartozik a misé-t jelentő 
szlov. mása, mesa, már s a hang. Ugyanilyen s hangot találunk a 
lat. casula-bó\ eredt szlov. kosúlja (ing) szóban is, mely már a leg
régibb szláv textusokban előfordul (v. ö. MIKL. Lex. pal.) s ma az 
összes szláv nyelvekben s-sel van meg (v. ö. szlov. komija, szerb-
horv. kdmta, bolg. kosúlja, or. kosúlja, lengy. koszula, olv. kosula, 
szorb kosula, t. koseta, cseh kosíle, régi cseh kosaié). — A szlovén 
nyelv újabb átvételeiben tényleg a lat.-ol. s belyén § és i hangokat 
találunk. OBLAK egyik tanulmányában erre vonatkozólag ezt olvas
suk (Archív f. sl. Ph. XIV. 202.): «Dass die romanisch gebildeten 
Schreiber s und s in gleicher Weise wiedergaben, ist nicht zu ver-
wundern, wenn wir uns erinnern, dass d e r S1 o w e n e w i e 
a u c h d e r K r o a t e d e n r o m á n . L a u t s, e i g e n t l i c h s, 
a l s s a u f f a s s t u n d s i c h so m u n d g e r e c h t m a c h t » . 
A lat. s-ek helyén tényleg nagyszámú s-es példákat találunk a 
szlovén nyelv története folyamán; ime egynéhány a példákból: 
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a) A lat. sanctus, ném. sanct-ial összetett helynevek a szlovén 
nyelv egy részében sent-nek hangzanak, ilyenek: Sent Kocjan = 
Sanctus Cantianus, Sent Lucia (TRUBER 1582. Kalend.), Sent Mar-
jeta, Sent Martin = Sanct Martin. Sent Mohorja, Senpeír = Sanct 
Péter, Sent Vid =s= Sanct Veit (v. ö. MIKL. Christ. Term. 40, JIREC. 
Die Bom. I. 36, TRUBER 1582. Kalend.). (3) Keresztnevekés egyebek : 
Ales, Leks (Elek), Anas (Annás), Andrijas, András, Avgustin (hazai 
szlov. Augustin, Zobr. szlov. 54.), Austria (1575-bÖl, TRUBER-nél, 
Letop. 1891. 144. 1.), Barabás, Barnabás, BlaZ, Boltazar, BoltiSar, 
Bostján (Sebestyén), Erazem (Erazmus, 1575-ből TRUBERnél, Le-
topis 1891 : 140. 1.: S. Erashem), Evstach, Francisek (Francise
bői), Gaspar, Herodez, Erodes, Erodeé, Janeska (Johanna), JaneS, 
Jeiis, Jézus Kristus, JoZa, Jozef, JoSep, Judas, Judaé, Kajfas, 
Kozmás, Kristóf, Li£beta (Erzsébet), Lukas, Lukes, Lukez, Markel, 
Matteus, MatévZ, Matjas, Miklávz, MiklavS, Mojzes és Mojées (v. ö. 
hazai szlov. Moj£es), Neéa (Ágnes), Pilátus, PrimoS (ez volt TRU
BER keresztneve), persona (v. ö. hazai szlov. persona, Zobrisz. szlov. 
15.1 . ; az osztr.-szlov. adat SKALARnál fordul elő, Letopis 1890: 
236.), register (TRUBERnél, v. ö. Kres II. 642.), Róza, Rozálija, Simej 
(v. ö. magy. Simái, Simaj), Simon. Tadeus, Tobias, Tomas, Ursa 
és XJrsula (Orsolya), Ziga stb. 

E példák, a melyek mind XV., XVI., XVII. századiak (a Freis. 
nyelvemlékek után ezek a legrégibbek), bizonyítják, hogy s és z a 
lat. s helyén a szlovénben nem pusztán a mása, mesa és a kosúlja 
szavakban volt, hanem volt más latin eredetű szóban is. 

C) A cseh nyelvben szintén számtalan adat van a történelmi 
korban a lat. s, ss helyén levő s-re és f-re. Itt is azonban úgy lát
szik, hogy a legeslegrégibb latin elemek sz-szel jöttek át. Ilyen szó 
a fentebb említett mísa s ilyen lehet a cseh-tót kostel (templom, 
lat. castellum; v. ö. MIKL. Lex. paL, a hol SAFARIK nyomán a mi 
Keszthely-xmk e kostel-ből van magyarázva) is, a mely eredetileg 
talán nem is volt keresztény terminus technicus, csak a csehek 
kereszténységre térésével lett azzá (v. ö. 7tópfo<; — óbolg. CT/rkiTk: 
torony, későbbi kéziratokban KCCTÍAL, JAGIC: Zur Ents t . I I . 24, 93, 
SAF. Ueber den Urspr. 36.). A kereszténység felvételével azonban 
már jöttek s-ek is a nyelvbe, amin t azt a msa (mise) bizonyítja. 
A cseh nyelv történelmi korából számtalan s-es alakot tudunk kö
zölni, íme egynéhány a GEBAUER-féle Slovnik starocesky-ből és a 
flHistor. mluv. jar. ceského» czímű műből (I. köt. 484. 1.): 

Alzbéta (Erzsébet), angrest (lat. agresta), anyé (anisum, horv. 
anis, Ead XX. 95.), apostol, auskult (lat. auscult-), balsám, Bara-
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bás, Barnabás, basta (bástya), bazalisk (lat. basiliscus), Bro£ (Am
brus), cedrís (cédrus), Cirvás (talán = Gyárfás), cypris, Cyrus, 
Damask ós Damasek, Dévonis (Dénes), diskant (ol. discanto), Éliás, 
Elzka, Elzbéta, Endrias (Endre), Eneás, epistola, Eufrates, Herku
les, Herodiás, hispan-, span- (spanyol), instrument, ócseh Jeéiís, 
mai cs. JeZis, Jídás, Kaspar, kastan (castanea, t. gastany, m. gesz
tenye), kastel, kláster, konsel (consul), konskripce, konspirace, kon-
stituce, konvers, Kristóf, krízmo (korozsma), krles (kyrie eleison), 
Lukas, Matous, Mikulás és Mikulavs, Mojzis, muskát, muskul (mu-
sculus), nispule (naspolya), Priska és Priska (lat. Prisca, magy. 
Piroska), respekt, restaurace, róze és rü£e, Salamoun, ócseh salsé 
(lat. salsa), satan (morv. dial.-ban: sátán), Savel (Saul), Sebastijan, 
Sebastijan és Sebestian, Simon, skála, skamna, skapulír, skariotsky, 
skatule, skola, Tóbiás (mellékalak: Dobes), Tornáé, Ursula és Vor-
sula, vers, zemle, éidle (lat. sedile), ziz (lat. sex), Zofie (Zsófia) stb. 

A lengyel és a szorb nyelv lat. s: szorb-lengy. i megfelelései
ről nem szándékom szólani, mert e népek velünk nem voltak hatá
rosak, hatásukról a kereszténység felvételénél nálunk alig lehet szó. 

Az eddig felhozottak alapján kimondhatom, hogy a honfog
lalás ideje táján a hazánkban levő dunántúli róm. kath. keresztény 
terminológiában voltak s-ek a lat. s-ek helyén, a mint voltak az 
összes róm. kath. szlávok nyelvében. Abból, hogy a legrégibb róm. 
kath. szláv nyelvek átvételei s^-esek, s csak a kereszténységgel 
összefüggők s-esek, az látszik következni, hogy az olasz nyelv ki
alakulásának kezdetei a VIII—X. századba esnek, mert a róm. 
kath. szláv népek kereszténységének kezdete, a hol ez s"-ek vannak, 
ebben a korban van. 

A "magyarság azonban s-es alakokat már a honfoglaláskor is 
talált a Dunántúl, a mint ugyanott találta az s- és z-nek f-es, s az 
sz- és z-nek z-s írását. Kivételnélküli ez ejtés a magyarban soha
sem volt, legkevésbbé volt az a kezdetén. A XIII—XV. századi 
olasz hatás sokban hozzájárulhatott a lat. s s-es ejtésének általá
nosításához, de kivételnélkülivé így sem lett, mert számtalan szó
ban mindenkor sz-et mondtunk (pl. pásztor, Krisztus, szeptember). 

VOLF rendkívül tanulságos fejtegetései önkénytelenül is arra 
a gondolatra vezetik az olvasót, hogy kérdezze, minő volt általá
ban a róm. kath. egyházban a latin szöveg olvasása a XVI. szá
zadig, illetve a renaissance-korig. Nem az a helyes tanítás, a mely 
azt tanítja, hogy velenczés volt, hanem a mely állítja, hogy volt 
egy olaszországi vulgáris latin kiejtésre visszavezethető róm. katho-
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likus latin kiejtés, a mely szerint minden róm. kath. pap olvasott. 
Ez olvasástól ma sem szabadultunk, meg teljesen (pl. lat. ce-, ci-t 
iskoláinkban ma is cze-, czi-nok olvassuk, holott a lat. ge-, gi-
régen ge, gi és nem je, ji, illetve gye, gyi); e vulg. latin kiejtésnek 
latin eredetű szavainkban számtalan nyoma van (v. ö. tábla, tégla, 
regla, gyerla; veiia: venia, vulg. lat. venya stb.). A mise: szláv 
wBsa-beli és egyéb s-ek egy jó része szintén ilyen vulg. lat. ejtésre
lesznek visszavezethetők, a mely s-ek azután a latinnak kiejtésé
ben a beszélt nyelvből (olaszban vannak s-ek, v. ö. feljebb) kerül
tek, mert hiszen végelemzésben az egész Európa az olasztól tanult.. 

8. §. Végig mentem VOLF legfontosabb érvein; most még 
csak egynéhányat kell felemlítenem, a melyek VOLF tanítását szin
tén támogatni hajlandók. A velenczei nyelvjárásban az a-t kivéve 
minden más magánhangzó a szó végéről eltűnt. A velenczei nyelv 
hatása alatt kifejlődött a mássalhangzós szóvég a régi dalmata 
nyelvben is (v. ö. JIRECEK : Die Kom. I. 86.). E mássalhangzós szó-
vóg azonban, a mint VOLF is megjegyzi (v. ö. Kiktől tanult 80. 1.), 
megvan más észak-olasz nyelvjárásokban is (v. ö. pl. Eomagnaban, 
Sitzungsber. LXVII. 677.). Sőt az észak-olasz nyelvterületen kívül 
más román nyelvekben is fellelhető; GnÖBEimél (Grundriss I. 361.) 
ezt olvassuk: «In Gallien, Gallo-Italien, Rátien fallen allé (Aus-
lauts-)Vokale ausser a ,• % bleibt am lángsten, u stets im Hiatus, in 
Deus und unter bestimmten anderen noch nicht náher ermittelten 
Bedingungen.» Az a körülmény, hogy nemcsak a magyarban van 
mássalhangzós szóvóg (v. ö. angyal, apostol stb., de mise, epistolaj, 
hanem ugyanezt találjuk az összes róm. kath. szláv nyelvekben is 
(v. ö. pl. t. anjel, cs. andél, szlov. angyeo, cseh apostol stb., de tót 
omsa, cseh epistolaj, azt mutatja, hogy itt sem a magyarra szorít
kozó velenczei olasz hatással van dolgunk, hanem közös, az összes 
latin szertartású népeket átfogó vulg. latin hangtani sajátsággal 
állunk szemben. 

VOLF velenczés hatást látott abban, hogy a magyarban a 
keresztnév követi a vezetéknevet. Itt azonban időrendi tévedés 
van. Velenczében, a mint azt KARÁCSONYI JÁNOS «Szent Gellért 
élete és műveit) czímű művében megjegyzi, s a mint azt a velenczei 
Chronicon Venetum (Mon. Germ. S. S. VII. 4—38.) és egyéb em
lékek is- igazolják, tényleg már a XI. század legelején is voltak 
vezetéknevek. Ezek a vezetéknevek azonban a keresztnevek után 

Nyelvtudományi Közlemények XXXIII. W 
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foglaltak helyet (v. ö. Mon. Germ. S. S. VII. 37—38: Petrus Gan-
diano, Petrus Badoario, Petrus Ursoyolo, Vitális Candiano, Tribu-
nus Meni stb.). Feltéve, hogy a velenczei szokás az volt a XI. szá
zadban, hogy először mondták a vezetéknevet s azután a kereszt
nevet, a mire azonban egyetlen adatot sem tudok a XI—XIII. szá
zadi velenczei emlékekből, akkor sincs a VoLF-féle bizonyításnak 
semmi ereje, mert hazánkban a XI—XII. században nem voltak 
vezetéknevek. A XI—XII. századi oklevelek csak keresztneveket 
ismernek, az embereknek csak egy nevük van (v. ö. pl. 1116— 
1131-i oki.: egofila = Fülöp; 1177: ego caba ; MargLeg.: 142, 
188, 190: egy paraszt ember neve : albert stb.) s a legtöbb esetben 

* az sincs oda írva, hogy kinek a «filius»-a vagy a hely, hogy hova 
való (de). Nálunk tehát a kereszténységgel csak keresztnevek ter
jedtek el, de nem egyszersmind vezetéknevek. A vezetéknevek ha
zánkban igen késeiek, s a keresztnév elé való írásuk semmiféle 
idegen hatásra vissza nem vezetendő, mert a magyarban a jelző 
csakis a jelzett előtt állhat. Tanulságos e tekintetben a Margit
legenda, a melyben az embereknek szintén csakis keresztnevük 
van; egy urat pl. «bezprimy moyfes»-nek (215.), egy másikat «bez-
prymy andrásv-nak (226.) hívnak, de azért itt a «bezprimy» csak 
azt jeleinti, hogy Veszprémbe valók. Ugyanígy van egy marc úr 
(«somogy marc 225.) és egy gergely («somogy gergely vr» 218— 
219.) nevű úr, de azért itt s a «somogy» nem vezetéknév, hanem 
a hovávalóság jelzője. A magyarban ilyen jelző és jelzett viszony
ból önállóan fejlődött a keresztnévnek a vezetéknév után való 
írása. Ebben tehát semmi idegen hatás sincs. Velenczére, mint 
már említettem, külömben sincs adatunk, hogy itt valaha vezeték
név + keresztnév-írásmód lett volna. A Quarnero szigetein és Dál-
mácziában, a hol pedig igen erős volt a XII. század óta a velen-
czés hatás, ilyen írásmódról semmit sem tudnak (v. ö. JIEEŐ. Die 

• Eom. I. 74. s köv. 1.). Magam is gyalogszerrel összejártam a Quar
nero szigeteit, de csak egy feliratot találtam, s azt is Veglián a 
gyógyszertáron (a felirat ez: «Farmacia. Krebs Edoardo»). Összes 
tapasztalataim azt mutatják, hogy a vezetéknévnek keresztnév elé 
való írása magyar fejlemény, s velenczei hatásról itt szó sem lehet, 
mert nálunk a XI—XII. században nem voltak vezetéknevek. 

VOLF bizonyításában felemlítette a templomok építése mód
ját, a mely szerinte olasz volt régen. Én a keresztény archssologiá-
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hoz nem értek, de itt is azt kérdezem, hogy mikor volt olasz. 
A XIII. században kétségtelenül járnak nálunk olasz építőmeste
rek (v. ö. MargLeg. 107, 108.1.: «az kevmyves mefterek, kyket 
hoztak vala lombardiabol. . . myképen ezen lombardiay kev myves 
mefterevk»), de közvetlenül a honfoglalás előtt nem olasz, hanem 
Salzburgból hozott mesteremberek építették fel a zalavári Szent-
Adorján egyházat, s erre kétségtelen tanunk a «Conversio Bagoa-
riorum et Quarantanorum» (v. ö. 9. §.). A pannonhalmi legelső 
bazilikát vizsgálva a ((Pannonhalmi Szent Benedekrend története» 
is (I. 477. 1.) teljesen hasonlót Hessenben talál a XI. században. 
Itt is tehát az időrend a fontos. A magyarság kultúrája a XIII— 
XV. században lehet közvetlen olaszföldi, de X—XI. századi műve
lődésünk, kereszténységünk, európaiasodásunk kezdetének szálai 
nom az olaszoknál futnak össze. 

9. §. VOLF tanulmányára tett eme megjegyzéseimet kiegészí
tem még egy rendkívül fontos tényezővel, s ez azoknak a szentek
nek a neve, a kiknek tiszteletére nálunk a XI. és XII. században 
monostorok, templomok, kápolnák épültek. 

Tapasztalati tény, hogy ha egy vidék papsága egy másik vi
déken a kereszténységet elterjeszti, akkor a térítő a térített terüle
ten a maga szentjeinek a tiszteletét is elterjeszti. A konstantinápo
lyi Szent Sophia templom neve után a bizanczi császárság tarto
mányaiban sok Szent Sophia tiszteletére emelt templom, kápolna 
volt. Ennek a szentnek a tiszteletére emelt templom emlékét őrzi 
a mai bolgár Sofia is, (régen latin neve : Serdica, mai bolg. Srédec 
és Srjadec, Jm. Die Eom. I. 33, 54, ANONYMusunknál 45. §: ad 
castrum Scereducy). A görög és délszláv papság Szent Sophia tisz
teletét elvitte Oroszországba is, s Kijevben 1037-ben a konstanti
nápolyinak mintájára emelik a ma is fennálló Sophia-templomot. 
Sophia-templomok azonban voltak másutt is Oroszországban, így 
a régi Novgorodban, Chersonban, s a X., XI. században, mikor Ve-
lenczében is van bizanczi hatás, magában Velenczóben is. A mai 
két fő orosz szentnek: Szent Györgynek és Szent Andrásnak a 
tisztelete elterjesztését szívükön viselik az orosz misszionáriusok. 
LEONTIUS Thessalonicában felépíti Szent Demeter templomát s 
ugyanő a Szerémségbe kerülve itt is Szent Demeter tiszteletére 
emel templomot, a mely templom emléke ma is él Mitrovicza 
város nevében (a XIV. századtól ki tudjuk mutatni, hogy magyarul 

14* 
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Száva-Szent-Demeter volt a neve; v. ö. J IE. Das christ. Elem, 
Sitzungsber. CXXXVI. XI. 93, 95. ].). 

A róm. kath. papság ugyanúgy járt el a szentek tisztelete 
elterjesztésénél, mint a gör. keleti. Az Aquilejából Gradóba mene
külő papság magával viszi az aquilejai szentek ereklyéit, s ott ha
sonló alakú templomokat emeltet a régebbi aquilejai szentek tisz
teletére (v. ö. Johannis diaconi Chronicon Venetum, PEETZ, Mon. 
SS. VII.). A somogyi klastrom 1091-i oklevele tanúsítja, hogy a 
monostor Szent Egyed tiszteletére volt emelve. «Ezen új klastrom 
a legszorosabb viszonyba lép a déli francziaországi st.-gillesi (— 
Szent Egyed) klastromhoz. Tagjai nem is lehetnek csak francziák» 
(v. ö. MARCZALI: Enchiridion 100. L). E viszonyból következtet
hető, hogy a franczia Szent-Egyed-klastrom tagjai Magyarországba 
kerülve itt is Szent Egyed tiszteletére emeltetik monostorukat. 
Szent Gellért sem tett külömben. A Vita S. Gerardi 13. §.-ában 
olvassuk: «Crescente igitur numero fidelium et clericorum, eccle-
sias uir dei per urbes singulas fabricabat, principale q u o q u e 
m o n a s t e r i u m , q u o d i n h o n o r e b e a t i G e o r g i i m a r -
t i r i s ad litus Morosii construxit, sédem Morisenam appellauit». 
Hogy Szent Gellért ez új monostort Szent György tiszteletére emel
tette, annak oka az, hogy Szent Gellért Szent György napján szü
letett, a keresztségben György nevet kapott s a velenczei Szent 
György-klastromban tanult. 

Ha velenczeiek, illetve északolaszok lettek volna a mi első 
térítőink, akkor a magyar kereszténység legelső századaiban, a XI. 
és Xll.-ben nálunk velenczei, illetve észak-olaszországi szentek 
tiszteletének kellene előfordulnia. Feltűnő dolog, hogy azok a, 
szentek, a kik a X., XI. és XII. században Velenczében, Isztria fél
szigeten, Dalmácziában s az észak-olaszországi városokban: Mu-
ranóban, Eialtóban, Gradóban, Páduában, Bolognában, Veroná
ban, Aquilejában, Eavennában stb. különös tiszteletnek örvendet
tek s a kiknek nagyobbára az ereklyéi is az illető városokban vol
tak, nálunk a XI., XII. században nem jutnak templomhoz, ká
polnához. 

Velenczének régibb, korai középkori védőszentje Szent Gemi-
nianus (v. ö. Chronicon Gradense, PERTZ, chon. SS. VII. 39. 1.), 
ennek helyét Szent Tivadar s a IX. századtól napjainkig Szent 
Márk evangélista foglalja el. A Szent Márk köztársaságban: Ve-' 
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lenczében Szent Márknak mindenkor nagy volt a tisztelete. A ve-
lenczeiek el tudták terjeszteni Szent Márk tiszteletét, példa rá, 
hogy a velenczei uralom alatt Dalmácziában több monostor és 
egyház épült e szent tiszteletére. így Curzolában az 1394-ben épí
tett ferenczi kolostor és templom «ad honorem sancti Marci» van 
emelve (v. ö. Glasnik, Sarajevo, 1890: 255. L). Ilyen a velenczei 
uralom idejéből fennmaradt Asamarak ( = a San Marco, Cattaro 
mellett kápolna, romjai még megvannak, Jra. : Das christl. Elem. 
Sitzungsber. CXXXVI. XI. 27.). Föltűnő már most, hogy hazánk
ban a XI., XII. században sem Szent Geminianus, sem Szent 
Tivadar, sem pedig Szent Márk tiszteletére nem emelnek monos
tort, templomot, sőt kápolnát sem tudok kimutatni. JBRNEY össze
állítása alapján állítom, hogy nálunk egyetlen káptalan vagy kon
vent pecsétjén a Szent Márk nevet nem használta (v. ö. A káptal. 
és konvent, tört., Tört. tár II. köt.). A mit azonban a legfontosabb
nak tartok, az az, hogy Szent László királyunk decretumaiban*) 
Szent Márknak nincsen ünnepnapja. KNAUZ azt írja, hogy Szent 
Márk ünnepét a Szent László utáni zsinatok sorolták be a magyar
országi naptár ünnepei közé (v. ö. Kortan 212. L). Velenczei térí
tők mellett ez a mellőzés teljesen érthetetlen. S hogy később sem 
lehetett a Szent Márk tisztelet valami nagyon erős, mutatja, hogy 
ma sincsen Szent-Márk községünk. A középkorból sem tudunk 
valami sok adatot a Szent Márk tiszteletre. A mikor Márk evangé
lista napja ünneppé lesz a magyar naptárban, nagyon valószínű, 
hogy lesznek kápolnák is tiszteletére, de ez már a XIIL, XIV., XV. 
század történetébe tartozik. Zalában Csáktornya és Sztrigó táján 
1458-ban van egy Szent-Márk község (v. ö. CSÁNKI : Magyarország 
tört. földr. III. 107.); Veszprémben Enderéden 1230-tól 1454-ig 
volt egy «Capella Beati Marci evangeliste» (v. ö. CSÁNKI U. o. 229. 
1., ma Endrőd puszta); Székesfej érvárott állítólag 1376-ban lett 
volna egy Szent Márk evangélista tiszteletére emelt monostor, de 

*) Szent László decretumai szerint ünneplenclők a következő napok: 
Szent István vértanú, Szt. János ev., Apró szentek napja, Szent György 
vértanú, Fülöp és Jakab, Ker. Szt. János, Szt. Péter és Pál napja, Szt. 
Jakab , Szent Lőrincz, Szent Bertalan, Szent Máté ap., Szent Mihály ark., 
Szt. Simon és Juda, Szent Márton, Szent András, Szent Miklós, Szent 
Tamás apostol napja. 
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hogy miféle szerzeté volt, azt BUPP nem tudja megmondani (v. ö. 
EUPP : Magyarorsz. helyr. tört. I. 242.). Átnéztem a dunántúli püs
pökségek mostani névtárait is, s Szent Márk tiszteletére emelt 
templomot csak egy helyen találtam, s ez Markó községe (v. ö. a 
Veszprémi püspökség 1827-i névtárát). 

Nem változik meg a kép, ha a többi X., XT., XII. századi ve-
len czei szenteket tekintjük.*) Velenczében van Szent Hilárius és 
Szent Zachariás kolostor, vannak Szent Cassianus, Szent Agatha, 
Szent Ágoston, Szent Severus, Szent Proculus, Szent Scolastica, 
Szent Gj^árfás, Szent Barnabás, Szent Basilius, Szent Baphael, 
Szent Péter templomok és kápolnák. Számtalan szentnek Velenczé
ben nyugodtak a csontjai (pl. Szent Simeon Justusnak, e csontok 
e XII. században Zárába kerültek, a XIV. században Nagy Lajos 
királyunk neje, Erzsébet ezüst koporsót csináltatott ez ereklyék 
számára). 

A Velenczével határos többi észak-olasz városban, valamint 
Dalmácziában a következő szentek tiszteletére emelt templomok, 
kápolnák, klastromok voltak a X.,XI., XII. században: l .Murano: 
Szent Donát klastroma (1211-ben nálunk is van Donát nevű em
ber, SZAM.-ZOLN. : OklSz.; Marg. Leg.: 23, 206. 1.: hevuyzy donat 
vr, donat vr); 2. Bialto : Szent Julianus temploma; 3. Isztria: 
Szent András monostora és Szent Mór temploma; 3. Dalmáczia: 
Szent Chrysogonus monostora (1072-tŐl, Zárában), Szt. Plató női 
kolostor (1107-ben, Zára), Szent Pongrácz (ereklyéi Baguzában 
voltak, számtalan templom Baguza környékén, Nápolyban kolos
tor, JIR. : Die Bom. I. 58 ; a magyarban a Pongrácz kétségtelen 
olasz alak, Münch.-kódexben máj. 12. alatt Pangraé; legrégibb 
előfordulása 1177-ben: Pancrati[ns] comes temiffiensis, FEJÉRP. 
III. Béla oki. 28, a 11 e m e r e d e t i b e n fennmaradt 1181 i vesz
prémi oklevélben «custodis pangracii'1 áll; osztr. szlov.-ben Pon-
graz ma vezetéknév, Letopis, Laibach 1891 : 314. L), Szent Maxi-
mus. Szent Christoforus (a hajósok védője, temploma Arbén és 
egyebütt; a dalmácziai szentek tiszteletére v. ö. JTEECEK: Die Bom. 
I. 44—58. 1.); 4. G-rado (v. ö. a Chronicon Gradensét és ERSCH-

*) Az összes velenczei és északolaszországi X., XI., XI I . századi 
szenteket a Chronicon Venetum-ból, Chronicon Gradense-ből és az Annales 
Venetici-ből vettem (v. ö. PEETZ, Mon. SS. VII . és XIV.). 
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GRUBER : Beallex.): Szent Euphemia, Szent Vitális, Szent Agatha, 
Szent Peregrinus, Szent Márkus, Szent János ev., Szent Donát, 
Szent Chrysogonus, Szent Hermachoras (Hermagoras, Szent Márk 
tanítványa), Szent Mór, Szent Silvester (e templom papja 1000 
körül Victor), Szent Cancius, Szent Cancianus, Szent Cancianella, 
Szent Thecla, Szent Erasmus, Szent Fortunatus; 5. Verona: Szent 
Anastasia, Szent Zeno (XIII. száz.), Szent Bernát (XIII. száz.), 
Szent Firmus (XIV. száz.); 6. Padua: Szent Justina (a templom 
megvolt már a X. században), Szent Dániel (XI. századi templom); 
7. Bologna: Szent Proculus (monostor), Szent Félix (kolostor; itt 
tanult Szent Gellért is Sirdianus társával, v. ö. V. S. Ger. 4. §. éö 
KARÁCSONYI: Szent Gellért 36. 1.; a kolostor már 912-ben is elő
fordul, v. ö. PERTZ, Mon. SS: VII. 22: «in sancti felicis monaste-
rio»); 8. Aquileja: Szent Chrysogonus, Szent Euphemia, Szent 
Fortunatus; 9. Eavenna: Szent Apollinaris (nálunk a somogyvári 
monostor mellett «a nagy faluban» volt Szent Apollinaris egy
háza a XIII. század elején, v. ö. Pann. Szt. Ben. r. tört. I. köt., 
index alapján, ugyanekkor Prágában is van Szent Apollinaris 
templom : HELFERT : Spisy Jána Húsa, index), Szent Vitális ; 10. 
Milano: Szent Ambrosius; 11. Egyéb szentek, a kik a Chronicon 
Venetumban a X. század végén előfordulnak: Szent Cornelius, 
Szent Ciprianus, Szent Servulus; itt említem meg, hogy Monté 
Cassino neve, a melylyel a magyarságnak a XI. században is érint
kezése volt (v. ö. FRAKNŐI V.: Szt. László lev. a montecassinói 
apáthoz, Bpest, 1901.), a középkorban San Germano nevet viselt 
(v. ö. JIR., Christ. El. Sitzungsber. CXXXVI. XI. 6.). 
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