
Szláv jövevényszavaink. 
(Hetedik közlemény.) 

Nem a véletlen dolga, hogy ez észak-olasz és dalmácziai X., 
XL, XII. századi szentek tiszteletére nálunk nincsenek templo
mok, kápolnák, kolostorok. Igaz, hogy mi a XL, XII. századból e 
tekintetben nem tudunk valami sokat hazánkat illetőleg, de az a 
kevés, a mit tudunk, rendkivül fontos kereszténységünk kezdetére. 
Azok között a szentek között, a kiknek tiszteletére nálunk a XL, 
XII. században templomok, kápolnák, monostorok épültek, két ré
teget külömböztethetünk meg. Az egyikbe tartoznak azon szentek 
nevei, a kiknek tisztelete közvetlen a honfoglalás előtt is hazánk 
dunántúli és dunáninneni részeiben megvolt, s a melyek a mi ok
leveleink és egyéb emlékeink tanúsága szerint a XI., XII. század
ban is megvoltak, s megvannak a mai napig. Ez a réteg ékesen 
beszél arról a folytonosságról, a mely szerint a kereszténység tör
ténetében hazánk e részein a honfoglalással nincsen megszakítás. 
A másik rétegbe tartozik azoknak a szenteknek a tisztelete, a kik 
hozzánk a XL, XII. században kerültek. Ez a rész is rendkívül fon
tos, mert benne határozottan felismerhetjük azt az idegen hatást, 
a mely bennünket kereszténységünk felvételével ért. S ez a hatás 
a szentek neveiből Ítélve nem közvetlen olasz. 

Az első rétegre biztos útmutatónk a hazánk dunántúli ré
szeinek, közvetlen a honfoglalás előtti, IX. századi kereszténysé
gére vonatkozó «Conversio Bagoariorum et Quarantanorum» (ki
adva PEETznél és A honfoglalás kútfőiben). Ebből a «Conversio»-
ból értesülünk arról, hogy hazánk dunántúli és dunáninneni ré
szeiben, valamint a verünk határos osztrák örökös tartományok-
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ban milyen nevű szentek tiszteletére emeltet a salzburgi papság 
templomokat a IX. században. Ha mi e szentek neveit összehason
lítjuk a Szent István királyunknak tulajdonított oklevelekben (v. ö. 
KABÁCSONYI J . : Szt. István király oklevelei és a Szilveszter-bulla), 
valamint egyéb XI., XII. századi emlékeinkben előforduló szentek 
neveivel, meglepő egyezést fogunk találni. Ez egyezések a követ
kezők : 

1. A nyitrai adománylevélben «ecclesia sanctiEmerami» fordul 
elő, az 1111. évi zoborhegyi eredetiben fennmaradt oklevélben «in 
ecclesia sanctorum Emerami, Andree et Benedicti» olvasható. Szent 
Emmeram püspök van a nyitrai káptalan régi pecsétjein is (v. ö. 
JEENEY, Tört. tár II. 158.), s ma is a nyitrai püspöki templomnak 
egy része Szt. Emmeram tiszteletét hirdeti. 

A «Conversio» azt mondja, hogy ADALBAMMUS salzburgi érsek 
(meghalt 836-ban) «ultra Danubium . . . . in Nitrava consecravit 
ecclesiam» (HFK. 310. 1.). A szentnek neve nincs megemlítve, de 
ez nem lehet más, mint Szt. Emmeram, kinek ereklyéi a regens-
burgi Szent-György-kápolnában feküdtek, a hová a freisingeni 
Szent-Péter-templomból szállították. A bajorok térítőjének, Szent 
Emmeramnak tiszteletére monostor állott a X. században Régens -
burgban, s hazánkban a honfoglalás előtt nagy volt a tisztelete, 
mert egyik ófelnémet nyelven megmaradt imája megvan szlovén 
és óbolgár nyelven (v. ö. MELICH : Szláv jöv. I. 1. 50. 1.). 

2. A zalavári alapítólevélben azt olvassuk, hogy ott «ecclesia 
beati Adriani, qui est in Zala . . . cum capellis in honorem sancti 
Georgii et sancti Laurencij» áll. A zalavári konventnek még 1757. 
évi pecsétjén is Szt. Adorján van ábrázolva, jobb kezében zászlót, 
baljában pedig pajzsot tartva (v. ö. JEENEY, Tört. tár II. 162.). 
Zalában ma is van Szent-Adorján község, Veszprémben Adorján
háza, Vasban Andorlak (magyarosított név. szlov. Adriánci, «od 
Sz. Adriána mántrnika takozváni». Zobriszani szlovén 71. 1.). 
A szentnek tisztelete mellett tesz tanúságot az is, hogy Adorján 
nálunk elterjedt személynév volt. Egy 1157—58-i oklevelünkben 
«Ego Stephan[us] filius Adrianiv olvasható (v. ö. FEJÉEPATAKY, III. 
Béla oki. 28. 1.), egy 1186-ban «per adrianum budensem preposi-
tum nostrumque cancellarium» áll; a MargLeg.-ban (224. 1.) 
«adrian jfpan vr»-ról van szó. Hely- és vezetéknevekben pedig az 
Adorján (v. ö. SZAMOTA-ZOLNAI : Oki. szót., Münch.-k.: naptári rész 
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márcz. 4 : Adorian) és Adrán, Adrián (v. ö. Nyr. XXXII. 81.) 
Dunántúlra egész a mai napig kimutatható. 

A «Conversio»-ban azt olvassuk, hogy Mosaburgban, a ké
sőbbi Zalavárott PRIBINA szlovén fejedelem salzburgi mesterembe
rekkel építtetett egy templomot, a melyet LIUPRAMMUS 850—864 
közt felszentelt és «in qua ecclesia Adrianus martyr humatus pau-
sat». A zalavári alapító levél szerint Zalavárott Szent György ós 
Szent Lőrincz tiszteletére emelt kápolnák állottak. A «Conversio» 
jól ismeri e szentek neveit, mert a salzburgi papság egy templo
mot «in honorem sancti Laurentii (HFK. 313. l.)» szentel fel, s 
Eegensburgban Szent Emmerám csontjai a Szent-György-kápolná
ban voltak. Szent Lőrinczre (v. ö. MargLeg. 97, 126, 223 : zent 
levrine, levrync, Münch.-k. naptári rész aug. 10, 17: lerinch, Apóst, 
mélt. 21 : zent lorynceth) még csak az a megjegyzésem van, hogy 
a magyarországi naptárban ünnepnapja volt Szent László decre-
tumai szerint már a XI. században, s hogy személyneveink közt a 
XI., XII. századtól a mai napig gyakran előfordul (az 1111. évi 
zobori oklevélben Laurentius presbyter van, ugyanez időben az 
esztergomi érsek szintén Laurentius, 1134. évi oki.: Laurenti[us] 
nlius Salomonis, 1138. évi oki.: capellanum nostrum, nomine 
Laurencium, canonicum de Tithil; 1162, 1171: curiali comite 
Laurencio, 1181: sacerdos Laurentius stb.). 

3. A veszprémi püspökség alapító-levelében olvassuk, hogy 
Veszprémben «ecclesia sancti Michaelis archangeli» áll. A vesz
prémi püspökség régi pecsétjein «Szent Mihály arkangyal szár
nyakkal, karjait kiterjesztve)) van ábrázolva (v. ö. JERNEY, Tört. tár 
II. 159.). A veszprémi egyház okleveleinkben gyakran egyszerűen 
«Sanctus Michael» nek van nevezve (v. ö. pannonh. apátság al. 
lev.: eccl[esi]a s[anct]i Michahelis, 1079—80: Guden oklevele: 
s[anct]o michaeli, s[anct]o MicHaeli). Szent Mihály arkangyal (v. ö. 
HB.: bovdug michael archangelt) hazánkban egyébként is nagy 
tiszteletnek örvendett; Szent Mihály arkangyal tiszteletét hirdette 
az erdélyi egyházmegye, s volt klastrom is tiszteletére (v. ö. Pila 
1116—1131-i oki.: monasterio s[an]c[t]i Michaelis, MargLeg. 111 : 
«ky másképpen neueztetyk nyulaknak zygetenec. zent myhal clas-
troma mellett*). Szent Mihály arkangyalnak ünnepnapot rendel 
Szent László decretuma s számtalan ember viselte a Mihály nevet 
a XI., XII. században (v. ö. «Géza és neje . . . 974 körül vették fel 
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a keresztségét és Géza, a Stefan, testvére a Mihály keresztény ne
vet nyerte» PAULEE, A m. nemz. tört.2 I. 24.); Guden 1079—80-i 
oklevele szerint Veszprémben «michael p(res)b(yte)r» van, Szent 
László egyik udvari káplánja Mihály, II. Béla egyik bakonybéli 
oklevele Miehael parasztról tesz említést; egy 1135-i oki. «homo 
condicion. Michal»-t említ; 1181 -i oki. Pécsett «hospes MichaeU-
ről szól; a MargLeg.-ban van «myhal vr» (65, 94, 104, 224. 1.) s 
ugyanott «myhalfy jacab»-ról történik említés (187.1.). Mindezek 
az adatok azt vallják, hogy Mihály arkangyalnak nagy volt a tisz
telete hazánkban a XI., XII. században. 

A «Conversio» szerint ADALWINUS salzburgi püspök KOCEL 
szlovén fejedelem jelenlétében «ad O r t a h u . . . consecravit in ho-
norem sancti Michaelis archangeli (HFK. 313.)» egy templomot. 
Ortahu-t nem azonosítom a mai Ortaházá-v&l (v. ö. 864-ben: 
Ortahu, 1032-ben Orta: viele Ortschaften in Baiern und Ober-
österreich; OESTERLEY: Hist. geogr. Wb.), sem pedig Veszprémmel. 
A Szent-Mihály-adatnak azonban mégis megvan az a bizonyító 
ereje, hogy e szentnek a tisztelete hazánkban közvetlen a honfog
lalás előtt már megvolt. 

4. A «Conversio»-ban a felsoroltakon és a Bold. Szűz Mária 
tiszteletére emelt templomokon kívül még a következő szentek 
tiszteletére emeltet a salzburgi papság templomokat, kápolnákat 
Pannóniában és az osztrák örökös tartományokban: Szent Péter 
(kolostor Salzburgban és v. ö. Szent László 1083—95-i oki.: eccle-
siam beatissimi martini ad monasterium beatissimi petri»), Szent 
Pál, Ker. Szt. János, Szent János ev., Szent Hrodbert (ez a szent 
alapította a salzburgi püspökséget, a mely 798-ban érsekséggé 
emeltetett; misekönyörgése megvan a Pray-kódexben, ünnepnapja 
pedig márcz. 27-én naptárainkban, KNAUZ, Kortan 263; helyneve
inkben 1365-ben Luprichio\u&, 1366-ban Rnpertf&lua. Vasmegyé
ben, CSÁNKI, Magyarorsz. tört. földr. II. 788. Kadovánfalva alatt; 
Beregszásznak régi Lupreeht-mza, neve szintén Buprecht: Hrod-
bertus-szal függ össze), Szent Margit (apáczáink közt a XIII. század 
elején igen elterjedt név volt a Margit, még pedig Margit és Marga
réta alakban; északol. emlékekben Margerita Sitzungsber. XL. 
113. és Malgarida u. o. LXVII. 697. fordul elő. A mi Margit unk 
Margerit-hő\ Margrit-en keresztül lett; Marghrit vezetéknevek a 
németek közt ma is vannak), s a specziális pannóniai szentek közül 
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Szent Márton (v. ö. monasterium s. martini in monte pannonié 
KÁBA oki. 1177; ecclesia sancti martini in vrodi, II. Béla oki., 
ecclesia sancti martini: Brátkán 1157—58. oki.; személynevek
ben: Martynus prépost Veszprémben GUDEN oki. 1079—80, egy 
bakonybéli paraszt neve II. Béla alatt martinus, 1135-ben: mor-\ 
tun; a MargL.-ban 153, 171. egy somogyi paraszt neve marton 
stb.) és Szent István (számtalan személynévben, a mit előmozdított 
az is, hogy Szent István királyunk is e szentnek nevét viselte; a 
passaui püspökség szintén Szent István vértanú egyháza volt; lásd 
az István névnél). 

A «Conversio»-nak e szentjei mind kimutathatók templo
mok, kápolnák neveiben, XI., XII. századi személy- és helyneve
inkben, a mi ékesen beszél a kereszténység folytonosságáról a pan
nóniai részekben. 

A kereszténységnek hazánk dunántúli és dunáninneni részei
ben a honfoglalással való meg nem szakadása mellett tesz tanúsá
got az ókeresztény pannóniai szenteken (Márton, István) kívül 
Szent Ipoly tisztelete (róla volt czímezve a zobori apátság, 1157-
ben van Ipoly nevű püspökünk, FEJÉRPATAKY : III. Béla oki. 27 ; 
a MargLeg.-ban 215. «jpolt ispán »-ról van szó), Szent Szabina 
temploma (v. ö. «ad locum qui dicitur Dyod, in ecclesia sancte 
Sabine» V. S. Ger. 19. §.; MargLeg. 23, 63, 67, 206: soror *abyna), 
Szent Anna (számtalan dunántúli templom ma is ennek a szent
nek nevéről nevezve), Szent Agatha stb. 

A második rétegbe tartoznak azok a szentek, a kiknek tiszte
letét hazánkban csak a XL, XII. században tudjuk kimutatni, s a 
kiket feltétlenül az ide beözönlő idegen papok terjesztettek el. Ha 
a magyarságot a keresztény hitnek az olaszság nyerte volna meg, 
s benne ez szilárdította meg, akkor e rétegben sűrűn kellene elő
fordulnia az észak-olasz szenteknek. A specziális észak-olasz szen
tek azonban nem fordulnak elő, a mint azt a következő, nem 
éppen teljes összeállítás igazolja. ; -

1. A tihanyi apátság Szent Ányos püspökről van czímezve 
(jERNEYnél Tört. tár II. 120. Szt. Ányos vagy Ángyán olvasható), 
az 1055-i alapító levélben «ad ecclesiam sancte Marié sanctique 
aniani episcopi et confessoris . . . in loco qui vulgo dicitur tichon* 
olvasható. DÁVID dux 1095 i oklevelében «monasterio s(ancti) 
a(niani) tichoniensis» áll, Szent Anianus orleansi püspök neve 
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megvan legrégibb személyneveink közt is (v. ö. Oki. szót.), s benne 
van legrégibb naptárainkban is (v. ö. KNAUZ, Kortan 137.). 

Hogy Anianus tisztelete a németeknél el volt terjedve, arra 
idézem IV. Henrik német császár egyik oklevelét (WENZEL : Árp. 
U. 0. I. 28.), a mely 1074-ben kelt s Enns folyó mentén egy falu
nak szól, a melyben «altare sanctorum Martini et A?iiani» van. 

i . A somogyi klastrom alapító-levele azt vallja, hogy a mo
nostort 1091-ben Szent Egyed tiszteletére alapították. Egykorú 
okiratokból tudjuk, írja FBAKNÓI (Szent László lev. a montecassinói 
apáthoz, 13. 1.), hogy Szt. László Somogyvárt általa alapított apát
ságot Szent Egyednek tiszteletére szentelte, a francziaországi 
(Saint-Gilles) apátság alá rendelte s szerzeteseivel népesítette be. 
Legrégibb személyneveink közt az Egyed igen gyakori (v. ö. 1171-i 
oki.: ego Benedic filium fratris mei Egidium és Oki. szót. 1135: 
Egud stb.). 

A Szent Egyedről szóló czikkben a Kirchen-Lexikon azt írja, 
hogy tiszteletére voltak templomok Franczia-, Német-, Lengyel
es Magyarországban. Szent Egyed Karintiának ma is a védő 
szentje; a gráczi «Domkirche» Szent Egyed tiszteletét hirdeti. 
Olaszországban azonban a Szent Egyed-cultus a XI. századból ki 
nem mutatható. 

3. A bakonybéli apátság Szent Móricz tiszteletére épült (v. ö. 
1086 : ad monasterium Sancti Mauricii, 1135-i oki.: monasterium 
sancti mauricii, u. o. cenobio mauricii, mauricii de bel; a V. S. 
Ger. 9. §.-ban egyszerűen beel). A hagyomány azt tartja, hogy ezt 
a kolostort Szent István a német földről behívott Szent Gunther 
tanácsára építtette, s mint a Kirchen-Lexikon megjegyzi, a bakony
béli monostor «bewahrt bis heute Gunthers zeitweiligen Aufent-
halt in frommem Andenken». Szent Gunther Csehországban halt 
meg (1045. okt. 9.) Dobravodán (itt van Szent-Gunther-hegy is), 
de neve hazánk személynevei közt is ismert lehetett, mert a ba
konybéli javakat összeíró 1086-i oklevél mint határjelzést hasz
nálja ezt, hogy «ad sepulchrum Gunther». 

Szent Móricz ókeresztény szent, tisztelete azonban főleg 
Németországban és Francziaországban (itt ma 18 Saint-Maurice 
helynév van) volt elterjedve s az osztrák örökös tartományokban is 
vannak Szent-Móricz helynevek. 

4. Külön csoportot alkotnak XI., XII. századi szentjeink közt 
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a specziális német szentek. Ide való Szent Gál. A skót barát Gallus-
ról, ki Alamanniában : a sváb földön térített s ki a Sanct Gallen-
kolostort alapította, ezt írja a Kirchen-Lexikon: «Am 16. Október 
begehen den Festtag des Heiligen mit einem besonderen Officium 
die Bisthümer in der Schweiz, in Deutschland, in den oesterr. 
Erblanden deutscher Zunge, in Tirol und Böhmen und ebenda 
finden wir aueh seit den áltesten Zeiten St. Gallen-Kirchen». Hogy 
e szentnek nálunk is nagy volt a tisztelete, bizonyítják a követke
zők : a) A magyarországi naptárban szintén okt. 16-án ülték meg 
e szent ünnepét (KNAUZ, Kortan 191.1.); p) Személyneveink közt 
a Gallus már 1177-ben előfordul («Gallus comes"», KÁBA oki.; más 
adatok: Oki, szótár), s helyneveink közt a régi időben Dunántúl 
van GraZosháza (Zala- és Vas-m., CSÁNKI, Magyarorsz. tört. földr. 
II. 748, III. 54.), GálostelkQ (u. o. Feüér-m., III. 329.), Gálosíaha, 
(u. o. Somogy-m. II. 607.) s ma is van Szent-Gál (1281-ben: de 
villa Sancti Galli, CSÁNKI. III. 252.) és Szent-Gáioskér helynevünk. 
Ide tartozik a somogyi Gyalán is. a hol a XIV. században volt plé
bánia (KARÁCSONYI : Szent István oki. 41.); a helynévre v. ö. Gallus 
Gillianiis mellékalakját, f) A Pozsonyi krónikában 1228. év alatt 
olvassuk : «consecrata est ecclesia . . . in qua continentur . . . reli-
quie . . . de sancto Gallo confessore» (v. ö. ENDLICHER: Mon. Arp. 
58. 1.); S) Gallus-nak a legrégibb magyarországi missalékban benn 
volt a misekönyörgese is, a mint azt a Pray-kódex tanúsítja (v. ö. 
A Pannonh. Szent Ben. r. tört. I. 454.). A Németországban térítő 
többi skót barátot szintén megtaláljuk hazánkban vagy kápolnák 
neveiben, vagy helyneveinkben. Ilyen Kilián (v. ö. Würzburgban 
Sanct Kilián: WATTENBACH : Deutschl. Geschichtsquellen6 I. 124; 
Henrik 1007-i oklevelében: sanctorum Kiliani et Georgii, KARÁ
CSONYI : Szent István oki. 44.), a kinek Colonat és Totnat tár
saival ünnepnapja benne van hazai naptárainkban (v. ö. KNAUZ, 
Kortan 206, helyneveink közt: Gyergyó Kilyénfa\Y&), ilyen továbbá 
Columbanus, a kinek nevét Kálmán királyunk is viselte, a mint azt 
latin okleveleinkben Colomannus-szál váltakozó Columbanus alak 
is bizonyítja (v. ö. az 1009-i veszprémi oklevél latin szövegét, muz. 
példány: Golumbano; más a Colomannus osztrák vértanú, v. ö. 
KNAUZ, Kortan 156.). Ez ir barátok tiszteletéhez járulnak a tulaj
donképi német szentek; ilyenek: Szent Willibaldus eystatteni püs
pök, Szent László idejében két kápolnája volt: Ravazdon és 
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Tepej-én (v. ö. Pannonh. Szent Ben. r. t. I. 563.); rnisekönyörgése 
van a Pray-kódexben, s mellette még a következő német szentek
nek : Zsigmond, Osvaldus (v. ö. Osvát nevű embereinket), Lamber
tus (v. ö. Lambertus krónikaíró, hersfeldi benczés, élt 1071. 
táján; nálunk 1111-ben zobori oklevélben Lambertus decanus, 
1135-ben: Lambertus comes budrugiensis; naptárainkban Lom
pert, Lombért stb.), Rudbertus, Brictius ( = Bereczk), Waldburga, 
Ottmarus. Szent Gotthard (hersfeldi benczés, 1005-ben, Guntherrel 
egy időben élt) tiszteletét hirdette a szent-gotthárdi apátság (1183-
ban alapította III. Béla; 1198-ban : fratres cysterciensis ordinis in 
Sancto Gotthardo, CSÁNKI, Magyarorsz. tört. földr. II. 797.). A német 
szenteknél azonban ki kell emelnem, hogy ismét nem akármely 
német vidék szentjei vannak nálunk. A freisingeni szenteket: 
Corbinianust, Florianust pl. hasztalan keressük nálunk a XI., XII. 
században. 

5. A német szenteken kívül vannak nálunk cseh szentek is ; 
ide számítom Szent Adalbertet, Szent István tanítóját, kinek tisz
teletét az esztergomi egyházmegye hirdeti s kinek neve számtalan 
Albertünk (v. ö. MargLeg. 142, 188, 190: paraszt ember neve Al
bert ; V. s. Ger. 11. §.-ban egy barát neve Albert; továbbá 1157-i 
oki.: ecclesia sancti Adalberti, FEJÉEPATAKY : III. Béla oki. 27; 
Szent László idejében kápolnája volt Varsányban, Pannonh. Szent 
Ben. r. 1.1. 563.) és Bélánk nevében van meg. Specziális cseh szent 
volt Szent Vertesei, s nálunk idevalók a zalamegyei Szent-Vinczló 
és Szent-Viszló (v. ö. CSÁNKI, III. 110.), személyneveink közül 
Becsen (v. ö. cseh Bicén == Venczel, GEBAUER : Staroc. slovn.; ok
leveleinkben: 1162: per notarium bicenium seribi, 1171: seriba 
regis Becen seripsit, 1181 : uilla Becen, usque ad sepulchram uxo-
ris Becen és FEJÉEPATAKY: A kir. kanczellária 28, 91. 1., a hol 
Vicenus mellékalakja is van) és Vének cseh eredetű. Cseh papoknak 
tulajdonítom Szent Vid (Prágában a X. században volt Szent Vid 
tiszteletére emelt templom; itt voltak Szent Venczel csontjai, v. ö; 
Arch. f. slav. Phil. XXV. 14, 17: H nojtosKHitif K i{HMH<rprk CKÍTAPO 

i\tt<\\ O A^H^Y1* CTpdNOy SíXTAQA OKOIO HA &ÍCTI anocTOAOif . . . . 
MpÉHíCtlIO JKÉ K HCTHHOy KHCTk T'fcAO l í f l | l fC/UKd KNÉ3A ypHCTOr 

AioKtiA- u. o:c3A^ JKÍ upKKk ciííTAro J&HJ^A ; Szent- Vid-templom-
nak volt a XIV. században a papja Nep. Szent János is) és Szent 
Kelemen tiszteletének elterjesztését (v. ö. a tihanyi 1055-i alap^ 
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levélben : uilla . . . . que simul ad sanctum clementem terminatur; 
Szent Kelemen tisztelete nagyon el lehetett terjedve a cseheknél; 
COSMAS művének második könyvét CLEMENS brzewnowi benczés 
apátnak ajánlotta, WATTENBACH, Deutschl. Geschichtsquellen II. 
205; Prágában a XIII—XIV. szádadban volt Szent-Kelemen
kolostor, Szent-Kelemen-templom, v. ö. HELFERT, Spisy Jána 
Húsa, index). E Csehországból elterjedt szentek tiszteletére csak 
azt jegyzem meg, hogy nálunk Adalberten kívül a XI. században 
voltak cseh papok is; bizonyítja ezt a Vita s. Ger. 12. §.-a, a hol 
azt olvassuk, hogy Gellérthez wconcurrebant.. . . Tewtonici, Bo-
herni, Poloni, Gallici et ceteri» ; bizonyítja továbbá FELICZIÁN esz
tergomi érsek 1134-i eredetiben fennmaradt itéletlevele, a hol a 
zágrábi népre vonatkozólag ezt olvassuk: «Ad instruendam huius 
plebis ignorantiam quendam boemicum uenerabilis uite uirum nő
ni ine DUCH (olv. Duh; SZAMOTA-ZOLNAI Oki. szótárában dúc alatt 
1434-ből Georgius Dwch alighanem Duh-n&k és nem dúc-nsik olva
sandó) idoneum repperit (v. ö. még Duh cseh voltára KARÁCSONYI, 
Szt. Gellért 59.)». — A mai dunántúli püspökségek névtárai
ban több templom a prágai Nep. Szt. János tiszteletere van 
emelve (v. ö. Eátót, Kajár, Esztegár), de jóllehet e helyek közül 
Kajár előfordul már a XI. században, a szentnek a tisztelete újabb, 
mert Nep. Szent János a XIV. században élt Prágában s a Szent-
Vid-templom papja volt. 

6. Az eddig felsoroltakon kívül van még Szent Miklós egy
háza a XI., XII. században (ünnepnapja Szent László decretumai-
ban ; Prágában a XIV. században temploma volt, v. ö. HELFERT, 
Spisy Jána Húsa, index) s Szent Cletusnak Kiliti-ben. A mai du
nántúli Kiliti helyről a veszprémi püspökség 1827-i schematis-
musában ezt olvassuk: «Kiliti (Pagus). Parochia Antiqua e Ssec. 
14. restaurata 1794. Ecclesia ad S. Cletwm*. Hogy régen is Szent 
Cletus tiszteletére volt az idevaló templom, a falu neve bizonyítja. 
Kiliti ugyanis Szent László 1083—95-i eredetiben fennmaradt ok
levelében is előfordul Cletii alakban (később Clety, v. ö. Pannonh. 
Sz. Ben. r. t. I. 308, CSÁNKI, II. 620.) s ez teljesen érthető Cletus, 
illetve Cleti névből (v. ö. KNAUZ, Kortan 156.). Párhuzamos helyet 
azonban külföldi templomokból nem tudok e szentre idézni. 
t. :- A szenteknek nevei közt sem a régi, sem pedig a XI., XII. 
századi réteg nem tüntet fel specziális észak-olasz, illetve velenczei 
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szenteket, s ez nézetem szerint az olasz térítést hirdető elmélet 
ellen egyik legerősebb érv. A XI., XII. századi oklevelekben meg
maradt magyar személynevek közt, a mint azt a keresztnevek tár
gyalásánál látni fogjuk, szintén hasztalan keresünk olyan nevű 
papokat, embereket, a milyenek Olaszországban, illetve Velenczé-
ben voltak. Később, a XII. század végén, s még inkább a XIII.. 
XIV. században elterjednek nálunk is az olasz szentek (v. ö. 1238-
ban: abbas ecclesie S. Pantaleonis de insula Danubii, ma Duna-
Pentele, CSÁNKI, III. 342 j személyneveknél lásd Donát-ot), de ez 
kereszténységünk felvételénél későbbi kor már. 

A szentek tiszteletével szorosan összefügg az, hogy minő be
rendezésű mise- és egyéb könyvek voltak nálunk a XI., XII. szá
zadban. Szent László 1083—95-i oklevelében olvassuk, hogy 
Pannonhalmán volt «psalterium gallicanum, ebraycum, grecum», 
itt azonban «gallicanus»-on nem olasz, hanem franczia beosztású 
zsoltárkönyvet kell értenünk (v. ö. Szent István kir. emlékezete, 
173. 1. és Pannonh. Szent Ben. r. tört. I. 355, más franczia ha
tásra, a milyen a miséhez való előkészületnél a festi használata 
v. ö. Pray-kód.: ad pectinem és PRIKKEL : A Pray-codex 22. 1.).*) 
A misekönyvekre útbaigazítást nyújt a naptári rész. s ez, mint szent 
Gál ünnepe napjánál bizonyítottam, szintén német mintára volt 
csinálva. Meg vagyok róla győződve, hogy a misekönyvek naptári 
része a kiinduló ponton szintén csak olyan volt. a milyent akkori
ban a salzburg-passaui egyházmegyékben használtak. S a CYRILL-
és METHOD féle naptártól itt is csak külömbségek vannak; ebben a 
naptárban (X. századi, megvan az Assemani evang.-ban) pl. Szent 
Adorján ünnepe augusztus 26-ára esik, holott a róm. kath. egyház, 
s így a magyar kath. egyház is legrégibb naptáraink tanúsága sze
rint e szentnek napját márczius 4-én ülte. 

Végig mentem VOLF összes érvein; kutattam a helyesírást, a 
kiejtést, vizsgáltam a X—XII. századi olasz betűtypusokat, meg
említettem a X—XII. századi velenczei latinságot, a szentek tisz
teletét, s úgy találtam, hogy a mi térítőink a kiinduló ponton nem 
voltak olaszok. A magyarok sem a keresztény hitet, sem az írást, 

*) E kötet 1. része 153. lapján helytelen az állítás, hogy gallicus 
régi emlékeinkben csak «francziát» jelent. A középkori lat. terminológiában 
Gallia = Észak-Olaszország is, s ugyanakkor Franczia == Franeziaország. 
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sem a hazai latinságot nem kapták Velenczéből. VOLF értekezésé
nek alapgondolata tulajdonkép a Szent Gellértről szóló szép legen
dánkra van alapítva, de a mikor elismerem, hogy Gellért lehetett 
XI. századi papjaink közt a legműveltebb, legtanultabb, a papság 
nagy többsége nem volt olasz. A legendában már az is feltűnő, 
hogy Velenczében, Bolognában semmit sem tudtak a magyarok 
közt történt térítésről; Szent Gellért arról, hogy itt téríteni való 
vidék is van, nem Velenczében, hanem Risinától a dalmát vizeken 
értesül, a mikor Jeruzsálembe akar menni. E tervétől idehaza ná
lunk csak ismételt rábeszélések után áll el. s mikor térít, akkor 
sem Dunántúl történik az, hanem Tiszántúl. S mikor itt neki is 
képzett papokra van szüksége, nem velenczei társait hívja, hanem 
küldi Waltert Székesfejérvárra, a ki hét magyarul tudó barátot hoz. 
Egyházmegyéjébe azután is «Tewtonici, Boemi, Poloni, Gallici et 
ceteri» nemzetiségű papok jönnek. Már PAULEE GYULA is megje
gyezte, hogy Olaszországból a XI. században az ott levő zavarok és 
egyéb sülyedt állapotok miatt papokat kapni nem lehetett. S ha
sonló panaszt olvasunk Szent Lászlónak a montecassinói apáthoz 
írt levelében is (v. ö. FRAKNÖI : Szt. László lev. a montecass. apát
hoz Bpest, 1901. 4. 1.: «Ezért fájlaltam, hogy te az én országom 
állapota felől senkit sem kérdeztél ki s még ezen részekben sem 
tudakozódtá l . . . . Már eddig is kedveskedtem volna néked aján
dékokkal, ha nem féltem volna attól, hogy a ti országtokban ural
kodó zavarok közepett, gonosz emberektől támasztott akadályok 
szándékomat meghiúsítják))). 

Az olasz térítést hirdető elméletet tehát nem vallom; keresz
ténységünk kezdetét, latin-betűs műveltségünk terjesztőit a ki
induló ponton, értem X—XII. században nem az olaszoknál kere
sem. Hogy azonban a magam nézetét az összes idevágó adatok 
alapján kifejthessem, meg kell vizsgálnom egy másik elméletet is, 
s ez az ÁSBÓTH OSZKÁRÓ. 

10. §. ASBÓTH régebben azt bizonyítgatta (v. ö. NyK. XVIII. 
Szlávság a magyar keresztény terminológiában czímű értekezését), 
hogy a cseheknek kiváló részük volt a magyarok megtérítésében. 
Az elmélet szerint a csehek a magyarokat inkább csak a latin
betűs írásra s a latin betűk olvasására tanították, míg a magyar
ban levő szláv keresztény terminus technicusok ASBÓTH szerint 
nem a cseh keresztény terminológiából, hanem a CYBLLL és ME-
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THGD-féle nyelvemlékek keresztény terminológiájából valók. Ott, a 
hol a CYRILL és METHOD-féle keresztény terminológia akár jelen
tésben, akár a szó képzésében vagy egyéb hangformájában a ma
gyarban levő megfelelő terminus technicustól külömbözött, ÁSBÓTH 
a tények vallomása tllenére hypothesishez folyamodott, s azt 
mondta, hogy nyelvünk tanú a mellett, hogy az illető kifejezés így 
is hangzott CYRILL és METHOD nyelvében. De még így sem sikerült 
minden szláv eredetű kifejezésünkről bebizonyítania, hogy a CYRILL 
és METHOD-féle terminológiából való. A zsoltár szót pl. sehogy sem 
tudta megmagyarázni a CYRILL és METHOD-féle keresztény termi
nológiából, ezt az egy szót egyenesen a csehből magyarázta, mond
ván : «meglehet, sőt valószínű, hogy a zsoltár szó nyelvünkbe nem 
a CYRILL és METHOD-féle nyelvből, hanem k i v é t e l k é p egyene
sen a cseh nyelvből került" (NyK. XVIII. 411.). 

Az ÁSBÓTH féle tanításból kiemelem, hogy ÁSBÓTH és VOLF 
közt csak az írás és a latin olvasás eredetére volt nézeteltérés, ke
resztény szláv kifejezéseinket mind a ketten e g y és u g y a n 
a b b ó l a n y e l v b ő l : a CYRILL ós METHOD féle dunántúli szláv 
nyelvből magyarázták (ekkor még ÁSBÓTH is vallotta a MIKLOSIOH-
féle ószlovén elméletet). 

Azt, hogy cseh papok is voltak hazánkban a XI. században, 
tagadni nem lehet. A szentek tisztelete tárgyalásánál magam is 
bizonyítottam. Az azonban igen feltűnő, hogy a cseh papok nem a 
cseh nyelvben levő keresztény terminus technicusokat terjesztették 
el nálunk, a mint elterjesztették a lengyeleknél, a kiket ők térítet
tek, hanem elterjesztették CYRILL és METHOD kifejezéseit. ÁSBÓTH 
részletesen foglalkozik ez ellenmondással, s hajlandó feltenni, hogy 
a cseheknél,*) sőt az összes szlávoknál kezdetben a CYRILL és 
METHOD-féle egyházi nyelv lett volna a liturgia nyelve. E gondo
latát, valamint egész cseh elméletét nem részletezem tovább, mert 
ÁSBÓTH rég lemondott erről az elméletéről, s újabbat állított fel 
helyette. 

Idők jártával ugyanis megváltozott a tudományos felfogás a 
CYRILL és METHOD-féle emlékek nyelvének eredete felől. A tudo
mányos kutatások lassan-lassan bebizonyították, hogy a CYRILL és 

*) Hogy a cseh fejedelmi udvarnál volt szláv liturgikus nyelv, arra 
v. ö. Arch. XXV. 10. .,T:-- •< 
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METHOD-féle emlékek nyelve kiindulási pontján, első redactiójá-
ban, tehát ez irodalmivá váló nyelv kezdetén nem moráviai vagy 
pannóniai eredetű. CYRILL és METHOD, mielőtt hazánkba jött, egyes 
szentírási helyeket, imákat már előbb lefordított Konstantinápoly
ban, s a fordítás nyelve csakis Szaloniki és vidékének bolgár nyelve 
lehetett, a mely a testvérpár anyanyelve volt. Az első fordítások 
nyelve sem lehetett tehát a Moráviában vagy Pannóniában beszélt 
népi nyelv; részben megerősítették e nézetet a Maczedóniában tett 
nyelvjárás-tanulmányok, s még inkább azok a vizsgálatok, a me
lyek a CYRILL és METHOD-féle X., XI. századi emlékek szókészletét 
történeti fejlődésében kutatták. így pl. bebizonyult, hogy CYRILL 
és METHOD hazánkba jövetele előtt a pap-ot HfptH-nek (< gör. 
íspstk) nevezte. A CYRILL és METHOD-féle nyelvemlékek legrégibb 
szerkesztésében, az evangéliumok szövegében a pap-nak csakis 
HípíH a neve. A germán eredetű szláv norrk = pop'b csak a fiata
labb szerkesztésű óbolgár nyelvemlékekben fordul elő, s ez igen 
erős bizonyíték a mellett, hogy CYRILL és METHOD a pop'b szóval 
működése területén, tehát hazánkban ismerkedett meg. Egy ger
mán eredetű pop'b szónak Konstantinápolyban való felvétele kü-
lömben is érthetetlen, viszont a gör. Tíaizac, (= clericus minor, v. ö. 
KLUGE EtWb. pfaffe alatt) szóból CYRILL és METHOD nyelvében nem 
válhatott volna pop'b, mert a gör. -ag végű szavak az óbolgárban 
-a-ra végződnek (v. ö. gör. aaTavás = óbolg. COTONA : sátán, 'IoóSa? 
= HKVV», 'Itóvá? = Hona, 'Iwaías = HosH'k, ©ojxág = Torna stb.). 
Itt a gör. %a%5Lc, csakis *nona = *popa alakot adhatott volna, de 
ez az óbolg. emlékekben nem fordul elő. A HtpiH : noirk szóhoz 
hasonló egyéb kifejezések is szép számmal mutathatók ki az óbol
gár nyelvemlékek szókészletének történeti fejlődésben való vázolá
sánál s bizonyítják azt, hogy nem minden óbolgár nyelvemlékben 
előforduló szó egyszersmind a beszélt bolgár népnyelvből való. 
A legrégebbi nyelvemlékek szókészletének ily történeti fejlődésben 
való vázolása, az egyházi szláv nyelv szókincsének ily evolutiós 
magyarázata a legmeggyőzőbben JAGIC «Zur Entstehungsgeschichte 
der kirchenslavischen Sprachew (Wien I, II. 1901.) czímű tanul
mányában van megírva. CYRILL és METHOD ez elmélet szerint sokat 
merített a moráviai-pannóniai keresztény terminológiából, a hol 
volt kereszténység a testvérpár működése előtt is, s volt keresztény 
szláv terminológia is. A kereszténységet bizonyítja a «Conversio 



286 MELICH JÁNOS. 

Bagoariorum et Quarantanorum», a mely felsorol a szlávok közt 
templomokat már CYRILL és METHOD idejövetele előtti (861-ben 
jöttek hazánkba) időkből (pl. Nyitrán 836 előttről). A mikor ha
zánkból a CYRILL és METHOD-féle keresztény terminológia kivonult, 
szókészlete fejlődésében meg nem akadt, hanem Bulgáriában és 
Maczedóniában tovább gyarapodott. Hiszen SYMEON bolgár czár 
idejében az óbolgár irodalom nem igen állt többől, mint szentírási 
szövegekből s néhány liturgikus könyvből, a melyekben imák, ho-
miliák, legendák voltak. Ezekben pedig nem volt meg mind az a 
szó, a mire az óbolgár nyelv irodalmivá való tételénél szükség volt. 
Kétségtelen dolognak látszik, hogy a szókészlet gyarapodásához a 
X. században nagyban hozzájárult JOHANNES exarcha Bulgaricus 
fordítói munkássága is (v. ö. Archív XXV. 49 : LESKIEN : Die Über-
setzungskunst des Exarchen Johannes: «In seine Arbeit (t. i. 
Johannes-éba) etwas náher einzudringen, hat aber ein Interessé, 
weil er offenbar durch seine Übersetzungen einen grossen Theil 
der theologischen Termini des Kirchenslavischen geschaffen hat»; 
VONDRÁK: 0 mluvé Jana exarcha bulharského, 1. 1.: «Jan exarch 
bulharsky zdokonalil tedy a obnovil v jistém smyslu církevní jazyk 
slovansky, neb aspon hlavné k tomu prispéb). 

ASBÓTH gondosan figyelembe vette a CYRILL és METHOD nyel
vére vonatkozó újabb kutatásokat s Dunántúlról áttette elméleté
nek területét más vidékre. VOLF értekezésének megjelenése óta 
ugyan sohasem beszélt többet arról, kik térítették meg a magyaro
kat, kik tanították meg a latin-betűs írásra és olvasásra ; csupán a 
magyarban levő szláv keresztény terminusokat vizsgálja ezentúl 
minden további vonatkozás nélkül.*) E hallgatásból az derül ki, 
hogy az óbolgár keresztény terminológiát hirdető cseh papokról 
ASBÓTH lemondott; e helyett azt vallja, hogy a magyarban levő 
szláv szók többsége egy a CYRILL és METHOD-féle nyelvhez hasonló 
bolgár nyelvjárásból került. Ebből a bolgár nyelvjárásból került a 
magyar keresztény terminológia szláv része is. Az egész elméletet 
pedig átkarolja az a vezető gondolat, hogy ez a bolgár hatás (ke
reszténységünkben is) nyelvünket mai hazánkban, még pedig a 

*) Az orosz Akad. #Izvjestija» 1902-i évfolyamában megjelent czik-
kében elismeri már, hogy a magyarok román nyelvű népektől tanultak írni, 
olvasni, s különösen az angyal szóbeli gy-iől bizonyítja,hogy ráto- rom. eredetű. 
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Duna-Tisza-közön, továbbá Tiszántúl Erdély felé érte. ASBÓTH ez 
állítást Pest városa bolgár nevével fényesen bebizonyítva látja. 

E tanításra a következő észrevételeim vannak: 
a) A kereszténységnek felvétele, a magyar állam megalaku

lása hazánk dunántúli részeiben, a Duna-Dráva közt fekvő terüle-
ten történt. Nagyon jól tudja ezt ASBÓTH is, mert a «Szlávság a 
magyar keresztény terminológiában)) czímű értekezésében ezt írja: 
«A régi magyar állam a Dunán túl, a nyugati államok szomszéd
ságában fejlődött monarchiává, ott találjuk az első király és az 
első érsek székhelyét, ott vették föl a keresztény hitet a magyarok» 
(NyK. XVIII. 321.). S a hol a magyarok a keresztény hitet felvet
ték, ott vették föl a keresztény terminologicus kifejezéseket is. 
Hiszen ezek gyakran nem is népi szavak; a malaszt-oi pl. min
denki csakis az «Ave Maria»-ban mondja, de a nép külömben 
nem használja, értelmét nem tudja. A kereszténység felvétele he
lyétől a kereszténységgel együtt járó terminus technicusok tehát 
elválaszthatatlanok. S a ki e kifejezések felvétele megmagyarázá
sánál nem a dunántúli részeken mozog, a mint azt ujabb elmé
leténél ASBÓTH teszi, annak tanítását eleve is kétkedéssel kell 
fogadnunk. 

b) A Duna és Tisza közt fekvő terület kereszténységéről, ke
resztény térítéséről a IX—X. században sehol semmit sem olva
sunk. Gyér lakosságáról azt sem tudjuk, bolgár nyelvű szláv volt-e 
s hozzá keresztény. Sőt ha elfogadjuk PAULEE érvelését, mely sze
rint a Belgráddal, Szeremmel szemközt fekvő gyér lakosságú terü
letet kell értenünk CONSTANTINOS «kereszteletlen» területén, akkor 
inkább arra van bizonyítékunk, hogy a Duna-Tisza-közön a IX. 
században pogány szláv törzsek tanyáztak (v. ö. Bp. Szemle 
LXXXVI. 156.). A Szerémségben azonban, a mely a IX—X. szá
zadban bolgár birtok volt, a bolgár egyháznak volt püspöksége 
(«Wir wissen nicht seit wann, am Ende des IX., gewiss aber im 
Laufe des X. Jahrhunderts bestand in Sirmium ein Bisthum der 
bulgarischen Kirche, das áusserste gegen Nordwesten», JIREC. 
Christ. Elem., Sitzungsber. CXXXVI. XI. 94.), itt érintkezett a 
bolgár birodalom a frankkal (v. ö. Fruska gora nevét, a mely 
«frank erdő»-t jelent). A szerémi Szent-Demeter ( = Mitrovica) és 
Bzent-Erenye itt régi, IV. század óta meglevő kereszténységről be
szél. A Szerémségnek azonban kereszténységre térésünkben semmi 
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része, hazánk területéhez Szent István idejében nem is tartozott, 
csak később került [azt hiszem, Szent László levelében a monte-
cassinói apáthoz ez a kifejezés: («Ungarorum item) Messie (rex.. . 
in Ungaria), Messia (Selavonia») tulajdonkép a Messia == Moesia 
Szerémséget jelent]. 

A Tiszántúlra, erre a nagy árvíztérre (v. ö. PAULER, A magy. 
nemz. tört .21. 6.), van ugyan adatunk a Szent-Gellért-legendában, 
hogy Szent István idejében, a XI. században Ajtony Bodonban a 
görögök szertartása szerint megkeresztelkedett (v. ö. V. s. Ger. 
10. § : vAchtum . . . qui secundum ritum Grecorum in ciuitate 
Budin fuerat baptizatus» ; Bodon-ra, v. ö. hogy a mai Viddin régi 
bolgár neve B-hdinh, Bdinh volt, Sitzungsber. CXXXVL XI. 89; 
Achtum olvasására lásd KARÁCSONYI czikkét, Turul IX. 94.), tudjuk 
azt is e legendából, hogy ez az Ajtony «construxit in prefata űrbe 
Morisena monasterium in honore beati Joannis Baptiste, consti-
tuens in eodem abbatem cum monachis grecis, iuxta ordinem et 
ritum ipsorum».*) Ha ezek a barátok egyházi szláv nyelven végez
ték az istentiszteletet, akkor is a magyarság közt a Dunántúl nem 
téríthettek a XI. században. De nem is lehetett sok dolguk Ajtony 
legyőzése után, mert az oda térítés czéljából menő Gellért dunán
túli papokkal, tehát róm. katholikusokkal végezte a térítést. Az a 
kevés adatunk tehát, a mi a Maros-Tisza-közre a kereszténységet 
illetőleg megmaradt, azt vallja, hogy itt a térítés csak a X. század 
végén, illetve a XI.-ben indul meg. 

Tovább Erdély felé menve KEDRENOS nyomán tudunk egy 
HIEROTHEUS nevű görög barátról, a ki 950 táján Erdélyben terjesz
tette a kereszténységet; SAROLTA állítólag a görög szertartást kö
vette, de Erdély kereszténységéről sem beszélhetünk, mert, mint 
PAÜLER mondja, GYULA halálával visszahanyatlott a nép a pogány-
ságba (v. ö. A m. nemz. tört. Szent Istvánig 102, 186. 1.). 

Ott, a hol a kereszténység ilyen gyenge s ilyen szórványos 
még a X. század végén s a XI. század elején, a magyarok a keresz
tény terminológiát át nem vehették, a ritusbeli külömbsóget pedig 
egyelőre csak megemlítem. 

*) Más gör. kel. kolostorról hazánkban nem tudunk semmit sem 
SAFARIK feltételezi; hogy hazánkban másut t is lettek volna cyrillica írást hasz
náló kolostorok, de ez semmivel sincs bizonyítva (v.ö.Ueber den Ursprung 13.1.). 
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Figyelmen kívül hagyom e fejtegetésemben, hogy a bolgár 
birtokok neve alatt ismert IX—X. századi területek valóban bol
gár szláv nyelvű birtokok voltak-e mind. Erdélyre, a hol már 
670—680 közt ismer a történelem szlávokat (v. ö. JIRECEK: Die 
Kom. I. 29.), azt hiszem, hogy a mai értelemben vett bolgár szlá
vok laktak; a Szamos mentén lakó KEAN (neve nem bolgár-szláv, 
mert a szlávban ea : é előtt c, esetleg c-nek kellene állani), a mint 
KARÁCSONYI veszi (v. ö. Szt. István emlékezete, 191. 1.), népe lehe
tett bolgár-szláv, ugyanígy Biharban (v. ö. PAULER, A m. nemz. 
tört.2 I. 6, 7, 485.). A Duna-Tiszaköz azonban nem volt az. Hasz
talan hivatkozik ÁSBÓTH Pest városa nevére, mert, jóllehet Pest 
neve kétségtelenül bolgár szó, ANONYMUS világosan mondja, hogy 
lakói TAKSONY idejében jött bolgár telepesek. ANONYMüsnál a hely 
ez: «Nam de terra Bular venerunt quidam nobilissimi domini 
cum magna multitudine Hismahelitarum quorum nomina fuerunt 
Billa et Bocsa. Quibus dux per diversa lóca Hungarorum condo-
navit terras, et insuper castrum, quod dicitur Pest, in perpetuum 
concessit». Még 1218-ban is Pest lakói «Saraceni de Pest» (v. ö. 
HFK. 462. 1.). Hogy Bular földön tulajdonkóp a Volga melletti 
Bulgáriát kell-e értenünk, az a dolgon nem változtat semmit sem, 
mert még a X. században a szláv nyelvű bolgárok közt is voltak 
mohamedánok. Pest neve tehát, a mely bolgár telep, nem bizonyít 
a Duna-Tiszaköz bolgár lakossága mellett. 

c) Legfontosabb ellenvetésem azonban az ÁSBÓTH- és a VOLF-
féle, keresztény terminológiánk szláv részét illető tanítása ellen, 
hogy akár a Duna-Tisza-közön lakó bolgár keresztényektől, a kik a 
IX—XI. századra az elmélet érdekében feltételezett lakosok, akár 
pedig a Dunántúl beszélt CYRILL és METHOD-féle nyelvből, illetve 
nyelvjárásból magyarázzuk keresztény terminus technicusainkat, 
a végeredmény az, hogy nyelvünk szláv keresztény kifejezései a 
gör. keleti szláv keresztény terminológiából valók. Hogy a római 
és a görög egyház hivatalosan csak a XI. században szakadt el, az 
a dolgon nem változtat semmit. A szakadás előtt az egyes püspök
ségek vagy Bómának, vagy Konstantinápolynak voltak alárendelve. 
Bóma a nemzeti nyelveknek semmi teret sem engedett, ellenben 
Bizancz megengedte a liturgiában a nemzeti nyelvek használatát 
is. Innen van CYRILL és METHOD szláv nyelvű istenitisztelete. CY
RILL és METHOD Konstantinápolyban PHOTIOS patriarcha, Bóma e 
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legnagyobb ellenségének tanítványa. S mikor CYRILL és METHOD 
megjelenik Moráviában, a nyugati kútfők közül éppen a minket 
legjobban érdeklő «Conversio» «quidam Greecus Methodius»-nak 
nevezi az egyik testvért. A CYRILL és METHOD-féle terminológia 
továbbfejlődésében a gör. kel. szlávság terminológiája egész a mai 
napig. A ki tehát azt tanítja, hogy a magyar nyelv keresztény ki
fejezéseinek szláv része CYRILL és METHOD keresztény terminoló
giájából való, annak okvetlen azt kell vallania, hogy a magyarság 
előbb görög keleti keresztény volt. Erre azonban KARÁCSONYI JÁNOS-
sal együtt én is azt kérdezem: «Mi köze a görög egyháznak a ma
gyarok megtérítéséhez ? (v. ö. Kath. Szemle XIV. 306—310.). 
A felelet azonban nálam nem az, hogy semmi, hanem, hogy majd
nem semmi. A magyarság legelőször gör. kel. keresztényekkel, még 
pedig bolgárokkal érintkezett a honfoglalás előtt. A gör. keletiseg
gel való érintkezés mellett tesz tanúvallomást GYULA és BULCSÚ 
konstantinápolyi keresztsége s a «Vita Methodii» azon adata, hogy 
METHODot egy aldunai magyar vezér szívesen fogadta, keresztény 
tanait szívesen hallgatta s gazdagon megajándékozva bocsátotta el. 
A legrégibb keresztnevek közt is nyoma van nézetem szerint a gör. 
keletiekkel, különösen a bolgárokkal való érintkezésnek. így pl. a 
bíborban született CONSTANTINUS nyomán SZABÓ KÁROLYnál (Magyar 
tört. torrásai I. 4, 5.) és PAULERnél (A m. nemz. tört. az Árp. kor. 
I. 18.) azt olvassuk, hogy ÁRPÁD utódja ZSOLT és VÁL; általában a 
ZSOLT utáni fejedelmet történetíróink VÁL-nak olvassák s Vál hely
ségünk is van Fejér megyében. Ha helyes a VÁL alak, úgy ez hang
tani formájában bolgár alak. A X—XI. századi bolgárfóldi Codex 
Supr. óbolgár nyelvemlékben VALENS (gör. OuáXT]?) császár neve 
OyAvi (v. ö. Cod. Supr. 141, 143, 144, 145, 146, 147. 1.), s e for
mára összevetendő, hogy ez emlékben VICTOR = OifHKTop'k (u. o. 
144, 146, 149, 150. 1.), VALERIANUS == QyáMfMA (u. o. 138. 1.). 
Szár LÁSZLÓ testvére, VAZUL, a kinek nevét Vászoly-, Vaszol-n&k 
kell olvasnunk (v. ö. Vászoly helynév Zala megyében; az 1086-i 
bakonybéli oklevélben levő cWazil cum uxore et íilii duabusque 
íiliabus» alighanem német név, v. ö. 13. §. Német neveknél), 
szintén a gör. paotXsD?, gör. kel. szláv EdCH/Vh. formájából való. 
800—1200 közt Kelet-Európában rendkívül el voltak terjedve 
az ótestamentumi nevek (v. ö. JIRECEK: Die Bom. I. 57, Arch. XXI. 
550.). A bolgár fejedelmek közt Ozija, Goliad (v. ö. Sitzungsber. 
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CXXXVI. XI. 87 : Visio des Propheten Isaias), Simeon, Benjá
min, Dávid, Mojses, Áron szerepelnek a X—XI. században ; a 
bizanczi császárok közt ez időben Izsák (bolg. Isakij) ül a 
trónon. A bizanczi császársággal való érintkezés az oka, hogy 
ez ótestamentumi nevek ebben az időben Velenczében is meg
vannak (v. ö. a IX. században Velenczében San Geremía, San 
Moise, San Samuele, San Zaccaria templomok, JIRECEK: Die 
Eom. I. 57.). 

A mi XI., XII. századi neveink közt is sok az ótestamentumi 
eredetű, ime egynéhány ezekből: Ábel (jobbágy neve 1181. oki.), 
Ábrahám (1079—80-ban: Abraham uclmga, 1171-ben abram házi 
szolga), Dániel (nyitrai kanonok 1111.), Dávid (Szent László nagy
bátyja; 1138: dauid pannonhalmi apát), Ézsau (1186: bihari 
comes), Illés (Helias comes 1055-ben), Izsák (111.6—1131 : yj'aac, 
1134: yj'aac, 1135: yfaac jobbágy), Jób (1186: esztergomi érsek), 
Judit (MargLeg.-ban 215, 221 : soror judit), Mózes (1105—1106: 
nyitrai comes, előfordul 1111, 1113-i okl.-ben; MargLeg. 178,215, 
221 : bezprimy moyfej vr), Salamon (király, és 1186: Mokvd de genere 
Solomun), Sámuel (Aba S.), Sámson (I. Endre fia, Salamon néven 
király, v. ö. Pray-kód. évjegyzetei: Samfon filius Andree regif 
nascitur és 1117. tájáról való oki. : Thomaf comes filius Samfo-
nis), Saul (1116—31: notator Satdus, 1111: Savi de Bichar, 
1193: Saulus kalocsai püspök) stb. Az ótestamentumi helynevek 
is idevalók; «Árpád a mai Székesfejérvár közelében Noe hegyén 
ütötte fel sátrát» (PAULER, A m. nemz. tört. Szent Istv. 41. 1.), s ez 
a Noe hegy megvan ma is e néven Székes fej érvárt. 

Az egyháziak közt is megvoltak ez ótestamentomi nevek; a 
spalátói 1159. évi Absalon püspökről az van mondva, hogy «hun-
garus» volt. Ugyanitt van 1112-ben egy Manasses püspök (v. ö. 
Spalátói schematismus), a ki szintén «hungarus», s nálunk 1111 — 
1113-ban Manasses Zagorje, illetve Zágráb püspöke (v. ö. zobori 
1111-i és 1113-i oki.). Ez a Manasses név azonban előfordul a bol
gároknál is (v. ö. LAVROV : Obzor). Megemlítem ez ótestamentomi 
nevekkel kapcsolatban, hogy az ótestamentomból vett szentek kö
zül Ábrahám-nak, Izsák-n&k, Jákob-nak, Lázár-nak misekönyör-
gései is vannak legrégibb missalénkban (v. ö. Pannonh. Szt. Bened. 
r. tört. I. 454. 1.). 

Ha csupán ez ótestamentomi nevek alapján kellene véle-
19* 
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ményt mondanunk gör. keletiségünk mellett, azt mondanám, hogy 
e neveknek nincs semmi bizonyító erejük, mert a XI., XII. század
ban Stájerben, Csehországban is sok az Ábrahám, Absolon, Dá
niel, Dávid, Ézsau, Illés, Káin stb. nevű ember (v. ö. EBBEN : 
Eegesta L, index és ZAHN értekezését). Kapcsolatban azonban 
más tényekkel, a milyen volt Vél, Vászoly s a Method-
legenda adata, ez ótestámentomi nevek bizonyítanak annyit, 
hogy a magyarok már a honfoglalás előtt érintkeztek keresz
tényekkel, egyesek az urak közül már e hazába keresztényekül 
jöttek be. E mellett tanúskodik szerintem az 1109-i veszprémi 
görög oklevél is, a hol a latin szövegből kiolvasható (v. ö. FEJÉB-

PATAKY: Kálmán kir. oki. 35 : «vetus autem privilégium iuxta lin-
guam a u c t o r i s m o n a s t e r i i grece scriptum», ugyanígy az 
Orsz. levéltári példányon), hogy e monostort a görög nyelvet hiva
talos nyelvéül valló úr alapíthatta,*) s Szent István csak adomá
nyokkal látta el (Veszprém neve is szláv személynévből való lásd 
12. §. Szláv eredetű neveknél). Ilyen úr azonban csakis gör. keleti 
lehetett. A nép zöme azonban Dunántúl, tehát olyan helyen lett 
keresztónynyé, a hol az istentiszteletet a latin ritus szerint vé
gezték. 

Ha mi vallatóra fogjuk a magyar nyelv szláv eredetű keresz
tény terminológiáját, csodálatos pontossággal meg fogja erősíteni 
a fentebb közölt elszórt adatokat. így pl. a m. kérészt szó kétség
telenül a gör. kel. szláv terminológia krhsfb: crux szavából való. 
így nevezte CYBILL és METHOD a «crux»-ot, s ezen a né yen isme
rik a gör. kel. szlávok ma is. A róm. kath. szlávok azonban, legye
nek azok bolgárok vagy szerbek, a «crux»-ot krié-nek hívják. 
A róm. kath. szláv ker. terminológiában a krhsfrh «keresztség))-et 
jelent (v. ö. vízkereszt; lásd részletesen a kérészt szó tárgyalásá
nál). A m. kérészt «crux» tehát kétségtelenül gör. kel. szláv kifeje
zés. A mint azonban a finn risti (= kreuz) szóból, a mely szintén 
a gör. kel. szláv terminológia krhsti, szavából való (v. ö. MIKKOLA : 
Berührungen 129.), nem következik még, hogy valaha a finnek 
gör. keletiek lettek volna, éppúgy nem következik a mi kérészt 

*) KARÁCSONYI JÁNOS a görög oklevelet Gellérttel íratja (Szent Gel
lért élete), másutt meg azt mondja (v. ö. Szent István oklevelei 27, 31.), 
hogy görög oklevelet szokás volt kiállítani róm. kath. fejedelmeknél is. 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 293 

«crux» szavunkból sem a mi gör. keletiségünk. Ha azután figye
lemmel kisérjük többi szláv eredetű kifejezésünket, a milyen pl. a 
malaszt, a pokol, az alamizsna, az apácza stb., azt fogjuk látni, 
hogy CYRILL és METHOD, S általában a gör. kel. szlávság nem hívta 
a malaszt-ot milosth-nak, a poklot sem phklo-nak, alamizsná-t al-
muáhno-nak, apáczá-t opatica-nak, mert a gör. kel. szláv termino
lógiában, s első sorban CYRILL és METHODnál a malaszt = hlagodéth 
(később blagodath), a pokol = adi>, az alamizsna =• milostyni (e szó 
a gör. kel. szláv milostb = misericordia, irgalom-ból képzett szó). 
az apácza = érhnica, m'bniska stb. A mi szláv eredetű keresztény 
terminologikus kifejezéseink közül azok, a melyeknek ismerete 
magában zárja a keresztény tanok ismeretét, az illető szavakat 
használók kereszténységét, csakis róm. kath. szláv kifejezések. 

A fejtegetés megértéséhez szükséges tudnunk, hogy a szláv 
népek keresztény terminológiája nem egységes eredetű, s nem min
den szláv népnél a CYRILL és METHOD-féle terminológiából való. 
Más a róm. kath. szláv, s más a gör. kel. szláv keresztény termi
nológia. CYRILL és METHOD kifejezései gör. kel. szlávok. A testvér
pár működése előtt hazánkban voltak szláv keresztények, s volt 
szláv keresztény terminológia is, a mely CYRILL és METHOD kifeje 
zéseitől külömbözött. Kitűnik ez a glagolita Kijevi töredékekből, 
valamint a Bécsi levelekből is, a melyek róm. kath. emlékek. S ott, 
a hol a magyarság letelepedik, államot alapít s a kereszténységet 
felveszi, latin ritusú róm. kath. egyház van. Ennek az egyháznak 
a működését ideig-óráig CYRILL és METHOD tevékenysége meg
zavarta, de semmi néven nevezendő maradandó nyomot nem ha
gyott, mert ehhez hosszú ideig tartó csendes fejlődés lett volna 
szükséges, a melyről semmit sem tudunk (v. ö. Archív f. sl. Ph. 
XXIV. 265.). Hogy itt-ott Csehországban a X. században írhattak 
még glagolita betűkkel, lehetett még a fejedelmi udvarnál szláv 
istentisztelet, az a dolgon nem változtat semmit. CYRILL és METHOD 
rövid munkásságának minden nyomát eltörülték a bekövetkezett 
események, s ez a honfoglalás volt. KONSTANTINOS azt mondja, 
hogy a magyarok szétverték a morvákat úgyannyira, hogy «a nép 
maradékai szétzüllve a szomszéd népekhez menekültek, úgymint a 
b o 1 gá rokhoz , a türkökhöz, a h o r v á t o k h o z és más népekhez 
{HFK. 103.1.)». SAFARIK a «horvát» szóra különös súlyt fektet (v. ö. 
Ueber den Ursprung 13. és még Ead CXXI. 129—130.), mert KON-
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STANTINOS ez adatával magyarázza azt a jelenséget, hogy a horvát
nyelvű szigeteken és tengerparton a CYEiLL-féle glagolita írás a 
szláv istentisztelettel már a X. században megvolt, s ezzel magya
rázza azt a jelenséget, hogy a Quarnero szigeteinek horvát nyelvé
ben vannak olyan sajátságok, a melyek nem horvátok, hanem 
szlovén-tótok. S tényleg egy ilyen szigeten, Yeglián találtak is 
CYRILL és METHOD nyelvén készült X'—XI. századi emléket, s ez az 
óbolg. Glagolita Clozianus. 

KONSTANTINOS helyéhez és SAFARIK magyarázatához csak azt 
jegyezzük meg, hogy hazánkban a menekülésnek Adria felé való 
iránya nem volt szokatlan. így menekültek a tatárok elől is hazánk 
lakosai s egy ilyen csoport alapította a dalmácziai polícai respubli-
cát, a melyben a magyarországi eredetű családoknak egész a XVIII. 
század végéig kiváltságos helyzetük volt (v. ö. Reise durch das 
Oesterr. Illyrien von R. von H. Wien 1822, II. 45. és Mon. jur. 
slav. mer. IV. Statut polickí). 

KONSTANTINOS helye tehát feltétlenül hiteles. CYRILL és ME
THOD tanítványai könyveikkel. írásaikkal egyetemben elmenekül
tek a bolgárokhoz, horvátokhoz, nem hagyva maguk után a törté
nelmi nyomoknál egyebet. Az ideig-óráig megzavart latin ritusú 
istentisztelet tehát nálunk tovább ól a X—XI. században. A ma
gyarok egészének a róm. kath. vallásra való térése területi kérdéssé 
lesz, Dunán túl nem lehettek másokká; itt ismerkednek meg a latin 
betűkkel is. 

A magyar nyelv keresztény terminológiájának szláv része is 
róm. katholikus szláv. A bolgárok azonban nem voltak róm. katho-
likusok. BORIS bolgár fejedelem 870-ben keresztelkedett meg Kon
stantinápolyban, s a pápa. jóllehet kísérletet tett, hogy Boris az ő 
fennhatóságát elismerje, czímezvén őt leveleiben «imperátor »-
nak, «rex»-nek, holott neki csak a «dux, áp)((ov» volt a czíme, 
hasztalan fáradozott, mert BORIS nem csatlakozhatott Rómához. 
STMEON alatt a X. század elején virágzó bolgár irodalom van, de ez 
a CYRILL és METHOD-féle keresztény terminológiát használja s gör. 
keleti. A bolgár birodalom hanyatlása után 1018-ban a bolgár terület 
legnagyobb része Konstantinápoly fennhatósága alá kerül. Amásodik: 
bolgár czárság idejében, a XIII. században CALOIOANNES bolgár 
czár és III. INNOCENOIUS között szintén folytak tárgyalások, a melyek •• 
alapján CALOIOANNES hajlandó lett volna királyi koronáért Róma 
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fennhatóságát elismerni, de e tárgyalások is eredménytelenek ma
radtak (v. ö. Píc, Zur Abst. der Rumánen 91. L), A bolgárok közt 
róm. katholikusok csak a XV., XVI. század óta vannak, s ezek az 
Erdélyből kivándorolt és elbolgárosodott szász bányászok, vala
mint a bosnyák francziskánusok által megtérített paulikánusok 
utódai. Csakhogy ezeknek a bolgároknak is más a keresztény ter
minológiája, mint a CYRILL és METHOD-terminologiát használó gör. 
kel. bolgároké. A róm. kath. bolgár a «keresztet-) kri£-nek, kelyhet 
kalez-nek (és nem casa-nak, mint a gör. kel.) stb. nevezi. A róm. 
és a gör. kel. bolgárok keresztény terminológiájában általában az 
a ritus szerinti kiilömbség van, a mi a szerbeknél. Itt is, ott is a 
gör. kel. keresztény a CYRILL és METHOD-féle terminológiát hasz
nálja, ellenben a róm. kath. nem ezt használja. 

ASBÓTH összes, a kereszténységre vonatkozó szláv kifejezé
seinket érintő vizsgálataiban az a sarkalatos tévedés van, hogy a 
szláv keresztény terminológia e kettősséget észre nem vette. 

d) Következő ellenvetésem, hogy az újtestámentomi nevek 
közt egyetlen egy sincs, a mely bolgár szláv közvetítéssel került 
volna nyelvünkbe. Pedig kétségtelen, hogy Jézus Krisztus, József 
(régen József), Márk (régen Márkus), Lukács (régen Lúka is), 
János, Tamás, Júdás, Jakab, Barnabás (régen Borbás is), Taddeus, 
Heródes. Pontius Pilátus stb. nevek nélkül kereszténységet ter
jeszteni nem lehet. CYRILL és METHOD nyelvében, s általában a 
gör. kel. szláv terminológiában Hcoyrk (Iszusz), HocH([rk (Joszif), 
HOAHTS. (Joan), AO^KA (Luka), TOMA (Torna), HK>A,A (Juda), Hpo,<Vk 
(írod), llffiTHHCK'k ÍIHAAT'K (Pőtijsk Pilat), HONA (Jona), HoSH'fc 
(Jozija), HCAK-K (Iszák), HcaH'fc (Iszaija), HCKAPHOTTK (Iszkariot), 
HiíKoirk (Jakov), H'kKOKAk (Jakovlj), KAPÁKKÁ (Varavva), TA^ÍH 
(Tadej) stb. a használt alakok, s ezekből a mi szavainkat meg
magyarázni nem lehet. A mi neveink róm kath. latinos formában 
közvetített nevek, de nem görögösek, illetve CYRILL és METHOD-
féle bolgár szlávok. Az újtestámentomi nevek hangtani alakjának 
tehát a malaszt szóval egyenrangú bizonyító ereje van. 

Ugyanilyen a viszony egyéb nevekkel is; olyan keresztnevek, 
a milyeneket bolgároknak közöl DUVERNOIS szótára vagy a MILA-
DINOV testvérek népdalgyűjteménye, nálunk a XI., XII. század
ban nincsenek. Lejjebb látni fogjuk, hogy a mi XI—XII. századi 
okleveleinkben előforduló személyneveink közt, a mennyiben e 
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személynevek szlávok, nincsen semmi bolgár typus. A szláv sze
mélynevek képzésénél ugyanis van egy képző, a mely kizárólag 
bolgár-oláh, s ez a képző az -ul, -ulo, -ula (v. ö. MARETIC : 
Narodna imena i prezimena, Ead LXXXII. 127: Pejul: Péter, 
Scepul: István, Nicul: Miklós stb.). A mi dunántúli XI., XII. szá
zadi okleveleink személynevei közt ilyen -ul, -ulo, -ula képzésű 
keresztnevek nincsenek. Ez is fontos adat, ha egyáltalában szük
ségesek az adatok arra, hogy Dunántúl nem lakott bolgár szlávság 
a honfoglalás idején. 

e) A CYEILL és METHOD-féle terminológia azonban elválaszt
hatatlan a glagolita, illetve cyrillica írástól, s nálunk erre sincs 
semmi bizonyíték.*) Mondhatná ugyan valaki, hogy a horvát 
nyelvű tengerparton és szigeteken, továbbá Isztrián mindig róm. 
kath. szlávok laktak, s mégis glagolita írással éltek már a X., XI. 
században. Lehetséges tehát, hogy kath. nép is glagolita betűkkel 
ír. Ez ellenvetésre csak az a megjegyzésem, hogy a horvát glago
lita irodalom keresztény terminológiájában nem gör. kel., hanem 
róm. kath. szláv. Már a legrégibb emlékek, a milyenek a XI. szá
zadi Baskai feliratok, a milyenek a XII. századi Bécsi levelek, ter
minus technicusaikban róm. kath. szlávok. Itt az apát = opafb 
(CYRILL és METHOD nyelvében Hro\f/M«H'k — igumern,), a pokol: 
pbklh (hímnemű; cseh-tót-lengy.-ben peklo semleges nemű; CYKILL 
és METHODnál: a^'k = adna), az ostya = ostija (CYEILL és METHOD-
nál es a gör. kel. szlávban : npocíjwpa = proszfora és onp'kcN'kK'k = 
opréswbk'hj stb. Jóllehet tehát a horvátban glagolita írás is hasz
nálatos, a keresztény terminológia itt is róm. kath. szláv. Hazánk 
dunántúli részeiben azonban latin-betűs írás volt, a mint azt az 
ószlovén Freisingeni nyelvemlékek vallják, a mely emlékekben 
még a betűk ductusai is olyanok, mint a mi XI. századi eredeti 

*) Cyrillicával leírt magyar szöveget kettőt i smerek; az egyik a 
XVI. századi aranyosszéki mohácsi nyelvemlék (kiadta JIUNFALVY P., 
Budapest 1890. Értek, a nyelv- és szépt. kör. XV. köt.), a másik a ruthén 
ember í r ta XVII I . század végi, esetleg XIX. eleji szöveg (kiadta MIKLOSICH: 
A\a"hapcKH hnpll/\CKHA\ FIHC/WfNHAM, sarajevói Glasnik, 1889, I I I . 1— 
10. és PASTENEK: Bibliogr. 391.). Glagolita í rással azonban egy magyar 
nyelvemlék sincs; v. ö. I I . I s tván korából való állítólagos glagolita ok
levélre FEJÉEPATAKY: Oklev. I I . Is tván korából 16. 1. ós «Észrevételek a 
11. Is tván idejebeli 1131-i magyar oklevélre» ez. füzetet. 
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okleveleink magyar szavaiban levő betűk (v. ö. a z alakjáról a 
helyesírásnál). 

f) Azon ellenvetéseimet, a melyeket a VoLF-féle tanítás ellen 
a szentek tisztelete, valamint a szentek ünnepe napja alapján tet
tem, itt csak megemlítem. Az ókeresztény szenteknek, a kik nálunk 
a XI. században előfordulnak s a CYRILL és METHOD-féle naptár
ban is benn vannak, többször más napra esik az ünnepük a mi 
róm. kath. naptárunkban, mint a gör. kel. CYRILL és METHOD-félé-
ben. S a szentek tisztelete alapján kifejlődött helynevek hazánk
ban szintén a róm. kath. vallás mellett tesznek bizonyságot. Szent
tel összekapcsolt helynevünk igen sok van, a mint van mindenütt 
róm. kath. vidéken. A gör. kel. Szerbiában, Bulgáriában Sveti ( + 
a megfelelő szent neve) helynevek nincsenek, ugyanígy Oláhország
ban, Oroszországban (v. ö. e fejtegetésre JIREC. : Die Bom. I. 57. 
és Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur 
der Balkanlánder, Sitzungsber. CXXXVI. XI. 18—41. 1.). A hely
nevek általában személynevekből (ide tartoznak a Szent-íel össze
kötött nevek is), törzsfők neveiből keletkeztek vagy a hely vala
mely jellemző tulajdonságától erednek (fák, mocsarak, erdők stb.). 
E helyneveket egyik nép a másiktól csakis békés és csendes együtt
élés mellett veheti át (v. ö. JIREC. Die Bom. I. 31, 32.). S mi a 
helynevekből hazánk dunántúli és dunáninneni részében szintén 
ki tudjuk mutatni a honfoglalással meg nem szűnt folytonosságot. 
Nem említve itt Nyitra (838-ban Nitrava: Convers. Bagoar., 
OESTERLEY : Hist. geogr. Wb.), Rába (folyó, 790 ben Arrabo stb., 
u. o. és HÖLDER: Altkelt. Sprachschatz), Szála (folyó, v. ö. 850-ben 
Salapiugin u. o.), Bakony (v. ö. u. o.) neveket, a melyek közvetlen a 
honfoglalás előtt előfordulnak aConversioban és másutt, részleteseb
ben csak a zseliczi erdő nevét említem, a mely szerintem személynév
ből való. A zseliczi erdő Kaposvártól délre terült el (v. ö. Pannonh. 
Szt. Benedek r. tört. index alapján), itt telepedtek le 1220 táján 
tótok a mai Ropoly és Denna (régen Rupul és Didna, ez utóbbi 
«praedium»-ot jelent) falvakban. A mellem erdő régi okleveleink 
közül az eredetiben megmaradt 1083—95-i oklevélben így fordul 
elő: «Quindecimum praedium est infra seleZ, quod dedit rex 
l[adislaus] ad pasturam porcorum»; III. Sándor pápa levelében 
«oratórium in villa porcorum custodum in silva Seliz» olvasható 
(v. ö. Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I., oklevelek közt). — A«Conversio 
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Bagoariorum»-ban az egyik szlovén úr neve Siliz; JAGIC (Zur 
Entst. I. 86.) e névre ezt mondja: «Unter den heutigen Familien-
namen fand ich ím Slovenischen Silic, aber auch Silic (nachge-
wiesen in Radkersburg), das zu Siliz gut stimmt». Én azt hiszem, 
hogy a «Conver8Ío» Siliz nevű szlovén urának neve, a ki Pannó
niában élt, megmaradt a mi Selez, Seliz = Zseliczi erdőségünk 
nevében. A Siliz = Seliz, Selez szót én is jAGiccsal a szláv -I>CI» 
kicsinyítő képzővel ellátottnak tartom, s az alapszót annak az em
bernek a nevében lehet keresnünk, a ki II. Béla 1135-i eredetiben 
megmaradt bakonybéli oklevelébenSele-nek van nevezve(v. ö. Szella 
és WENZEL, Arp. ü . 0. I. 47.). 

A helynevek, szentek tisztelete és naptári ünnepe tehát mind 
a honfoglalással meg nem szűnt szlovén folytonosság mellett 
vallanak. 

Az itt kifejtett okok érthetővé teszik, hogy én ÁsBÓTHnak 
újabb, keresztény terminológiánk szláv részét illető magyarázatát 
nem fogadom el. Szerintem e szláv reszt illető kutatások helytelen 
alapból indultak ki. A magyar nép egész összege a róm. kath., 
tehát latin ritus szerint keresztelkedett meg; a kutatásnak tehát 
abban az irányban kellett volna mozognia, hogy vizsgálja, minő a 
róm. kath. szláv, s minő a gör. kel., s így a CYRILL és METHOD-féle 
keresztény terminológia. Csakis ilyen irányú vizsgálódástól várha
tunk e nehéz kérdésben a történelemmel egyező eredményt. 

11. §. A magam nézetének a kifejtésót két nagy részben kisér
tem meg. Az első rész tárgyalni fogja XI—XII. századi kereszt-, 
személy- és helyneveinket, a második rész pedig kereszténységre 
vonatkozó kifejezéseinket. 

A személy-, illetve keresztneveknek rendkívül fontos bizo
nyító erejük van, ha kellő óvatossággal végezzük velük vizsgálódá
sainkat. Ha THOMSBNnek sikerült kimutatnia, hogy az orosz álla
mot megalkotó elem germán törzs volt, úgy ebben a bizonyításban 
egyik fontos érv, hogy olyan germán nevek, a milyenek a vezetők 
közt orosz földön a IX—X. században otthonosak, a germánságnak 
csakis egy bizonyos részében voltak ekkor használatosak. A magya
rok közt előforduló XI. századi ótestamentomi nevek alapján én is 
azt állítottam, hogy őseink között a kereszténységgel való meg-' 
barátkozás kezdete honfoglaláselőtti, bár ótestamentomi neveket 
ebben az időben találunk a salzburgi egyházmegyében (v. ö. ZAHN, : 
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Ueber steiermárkische Taufnamen, Mittheilungen XXIX. 19.), s 
találunk a cseheknél is (v. ö. ÉRBEN: Kegesta L). Nálunk a keresz
ténység elterjesztésénél a keresztnevek fontosságát legelőször KA
RÁCSONYI JÁNOS vette észre (v. ö. Szent Gellért élete és művei 188— 
189.), s azt mondta, hogy minél régibb korra megyünk vissza, 
annál sűrűbben találkozunk olasz származású magyar kereszt
nevekkel. Ezt a tanítást VOLF GYÖRGY is magáévá tette (v. ö. Első 
keresztény térítőink, Bud. Szemle LXXXV. 179, LXXXVI. 78.). Se 
KARÁCSONYI, se VOLF a kérdést behatóbban nem vizsgálta; olyan 
keresztneveinket, a milyen Miklós, Kálmán, Imre, János, Iván, 
Béla, a melyek pedig a legrégibb időktől a mai napig egész közön
ségesek nálunk, meg sefemlítették. Szakszerűen egyik se vizsgálta az 
átvett nevek hangalakját. Ez az oka annak, hogy olyan specziális 
olasz hangalakú nevek, a milyen Pongrácz (ol. -ngr-, lat. -ncr-; 
v. ö. JIRECEK. Die Rom. I. 2, 50: «Der Name -ngr- üblich auch in 
Yenedig und Apulien», vei. latin emlékekben Pangratius, BER-
TANZA e LAZZARINI, II diai. venez. 20, 29. 1.), Boldizsár (ol. -ld-, lat. 
-It-: ol. Baldassar, Baldessare, vei. ol. Baldissera, lat. Balthasar; 
v. ö. magy. kordina és kortina: ol. rd, lat. rt), se VoLFnál, se KARÁ-
csoNYinál meg sincsenek említve. Aztán, a mi rendkívül fontos, 
a két érdemes kutató egyike sem vetett ügyet arra, hogy mi 
melyik századba esik; nem vizsgálta, milyenek a XI—XII. szá
zadi velenczei, illetve olaszföldi nevek, nem kutatta, hogy az 
olasz földön kívül ebben a korban vannak-e pl. szláv területen is 
olasz eredetű nevek. Velenczében pl. Szent Gellért testvére Rinet, 
egyik társa a velenczei kolostorban Sirdianus, ugyanekkor a velen
czei évkönyvek szerint Velenczében Victor pap van. Nálunk sem 
Victor, sem Sirdianus, sem Rinet nincs. Egy-egy latin-olasz névből 
még semmi sem következik; ki kell azt is mutatni, hogy a kérdé
ses korban az illető név csakis Velenczében és vidékén valóban jára
tos volt. KARÁCSONYI is, VOLF is pl. a Fabianus nevet, a mely nálunk 
igen korán fordul elő (v. ö. 1095: Dávid dux lev.: t es t i s . . . Fábiá
nnái episcopus; 1116—1131: Fila oklevele: testis Fabianus; az 
1134-i oklev. szerint Szent László alatt a bácsi érsek Fabianus, 
tehát ugyanaz, a ki 1095-ben van Dávid dux levelében; 1181: 
Fabian világi ú r ; későbbi adatokat láss Oki. szót.), közvetlen olasz 
eredetűnek tartják (a szó fába : bab szóból való), feledik azonban, 
hogy ilyen nevű pap, főúr a XI—XII. században nincs sem Velen-
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czében, sem Dalmácziaban (v. ö. JIEEC. Die Rom. I. 71, e szerint 
az -ianvs végű nevek Dalmácziaban ritkák), sem pedig a Quarne-
rón vagy Isztriában. Veglia szigetén pl. az első Fabianus 1387-ből 
mutatható ki (v. ö. SUEM., Acta 94. 1.). Ha ellenben a XI—XII. 
századi morva-csehországi okleveleket nézzük, találunk elég F'abi-
anus-t (v. ö. EEBEN, Regesta I. 67k:Pabian alatt). Egy másik példa 
a Peregrinus név. Az 1111-i zobori alapító levélben aPeregrin 
iudex»-ről olvasunk. A név kétségtelenül olaszföldi; előfordul a 
XII. században Aquilejában (v. ö. KOVÁCS : Index), megvan Dalmá
cziaban (v. ö. JIEECEK : Die Rom. I. 2, 50.), Pelegrin alakban Ve-
lenczében (BEETANZA e LAZZAEINI, II diai. venez. 17. L). Csakhogy 
nem csupán ezeken a területeken volt használatos; megvolt a szó a 
salzburgi egyházban (v. ö. Pilgrim X. száz. salzb. püspök), megvolt 
Stájerországban (v. ö. ZAHN, Urkb. des Hz. Steiermark I, index), s 
használatos volt a cseheknél is (v. ö. EEBEN, Regesta I, index). 
Általában az olaszföldi latin nevek el voltak terjedve a németeknél 
is (v. ö. ZAHN, Ueber die steierm. Taufnamen, Mittheilungen XXIX. 
19. 1. jegyzet), s a cseheknél is. 

Fontos szavazata van a keresztnevek kérdésénél annak is, 
hogy hazánkban, a mint azt a szentek tisztelete tárgyalásánál hang
súlyoztam, Dunán túl a honfoglalással meg nem szűnő keresztény
ség mutatható ki. SpecziáKs pannóniai szentjeink nevei (István, 
Adorján, Márton) egyszersmind legrégebbi keresztneveink. A hon
foglalással meg nem szűnő folytonosságot azonban a keresztnevek
nél is ki tudjuk mutatni. A «Conversio Bagoariorum et Quaranta-
norum» arról értesít, hogy a honfoglalás előtt, 860 táján Dunán 
túl a salzburgi papság egy templomot szentel föl «in honorem 
sanctae Deigenitricis Marisé», s a templom papjául Dominicus pres-
bytert jelöli a püspök. A Dominicus keresztnév ott van legrégibb 
okleveleinkben is; az 1001-i pannonhalmi alapító levél Dominicus 
püspökről beszél, az 1193-i oklevél szerint Dominicus a zágrábi 
püspök, s ugyanez oklevél «comes Dominicus n-t is említ. Jóllehet 
tehát a Dominicus név a IX—XV. században Velenczében, Isztriá
ban, a román nyelvű alpesi tartományokban, Dalmácziaban egyike 
a legközönségesebb neveknek (v. ö. JIEECEK, Die Rom. I. 2, 33.), 
mi e névnél hazánk területére a honfoglalással meg nem szakadt 
folytonosságról beszélhetünk. 

Hogy a nevek (keresztnevek és egyéb személynevek) is némi 
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világosságot derítsenek kereszténységünk kezdetére, összegyűjtöt
tem az adatokat azokból a XI—XII. századi oklevelekből, a melye
ket EEJÉRPATAKY LÁSZLÓ értekezései eredetieknek mutatnak ki.*) 
Az így összegyűjtött neveket összehasonlítoan igyekszem tárgyalni 
és szigorúan ügyelek az illető név hangalakjára. A hangalakra 
ugyanis nagy súlyt kell helyezni, sok név pl. latin-olasz eredetű, a 
közvetítés azonban feltétlenül szláv. Itt e tekintetben csak két pél
dát hozok fel. Az egyik a Beneta szó. A Gellért-legendában (19., 
20. §.) Beneta püspökről van szó; ugyanez a Beneta az 1055-i tiha
nyi alapító levélben «Benedictus archiepiseopus»-nak van aláírva, 
KNAUZ szerint is az esztergomi széken 1046—1055-ig «Benedictus, 
alias Beneta* ült. Ez adatokból kétségtelen, hogy Beneta == Bene
dek. VOLF a Beneta alakot hajlandó olasznak tartani (v. ö. Első 
keresztény térítőink, külön lény. 101. 1.), az olaszban azonban 
-etto a férfi (tehát ol. Benetto), -etta pedig a nőneveket meg
jelölő képző (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 71. ós ol. Benedetto-
ból szerb-horv. Beneto, horv. akad. szót.), s azonfelül a t hosszú, 
míg a mi adatunkban rövid. A szláv nyelvekben ellenben az 
-eta (v. ö. MIKL. P. N. Denk. X. 226.) közönséges férfineveket 
alkotó képző, melynek délszláv alakja -eta; s délszláv forrá
sokban a Beneta = Benedek csakugyan elő is fordul (v. ö. 
MARETIC, Bad LXXXII. 104.). A Benedek-nek más, szláv képzőkkel 
ellátott alakjaira v. ö. 12. §. Szláv nevek : Béna, Benyata, Bencze, 
Benus. — A másik példa Miklós szavunk. A szót s-e alapján köz
vetlen olasznak lehetne tartani; az olaszban azonban nincs m-es 
alak n helyett. A lat. n helyett m-mel van a szó a lengyelben (v. ö. 
Arch. V. 113.), csehben (v. ö. Mikulás szavunkat), a szlovénben és 
a kaj-horvátban. A cseh és a lengyel nyelvet ki kell zárnunk az 

*) FFJÉRPATAKY LÁSZLÓ idevágó értekezései a következők: 1. Kálmán 
király oklevelei, Bpest 1892; 2. Oklevelek I I . Is tván király korából, Bpest 
1895; 3. I I I . Béla király oklevelei, Bpest, 1900. — Az okleveleket az érte
kezésekhez mellékelt facsimilékben haszná l tam; felhasználtam a M. N. 
Múzeum levéltára XI—XII . századi magyarországi oklevél-facsimiléit is, 
valamint a «Pannonhalmi Szent-Benedek-rend története* czímű m ű fac
similéit is. A t ihanyi 1055-i alapító levél egy részének facsimiléjét BÉCSEY 
VIKTOR dr. szívességének köszönöm. A XI—XII . századi személyneveket 
sohasem az oklevél-gyűjtemények szövege, hanem mindig a facsimile alap
ján közlöm. 
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átadók sorából, mert innen nem tudjuk megmagyarázni szavunk 
-ós végét. Egyedül a szlovénben hangzott a szó s hangzik ma is 
Miklav£-nak (TRUBEBnél 1575-ben előfordul Niklauá is, Letop. 
1891 : 140.), a mely az olaszföldi szlovénben a friauli nyelv hatása 
alatt Miklav-\á lett (v. ö. Arch. XIV. 196. és STREKELJ, Ben. rokop. 
XXI. L). Hasonlóan ír JIRECEK is, mondván (Die Eom. I. 2, 49.), 
«die sl. Porm Mikleus [: helyesen: Miklaus] gehört dem nördli-
chen kroat. Gebiete an, ebenso Mikula». — JIRECEK írására csak 
azt jegyzem meg, hogy nálunk Dunán túl 1086-ban van «Micula 
vinitor», s hogy a vasmegyei szlovének közt ma is vannak Mikola-k 
(Péterhegyen, Vasban). A Miklós név tehát, a mely XI—XII. szá
zadi keresztneveink közt sűrűn fordul elö (v. ö. Miklós alatt) 
szlovén hangalakkal közvetített latin szó. S ilyen latin eredetű, de 
szláv közvetítéssel került keresztnevünk több van (v. ö. Bereczk, 
Bertalan, Balázs, Gergely stb.). 

A XI—XII. századi eredeti oklevelekben levő neveinket (ke
resztnevek, személy- és helynevek) a következő három csoportban 
fogom tárgyalni: 

a) Szláv eredetű nevek. E részben tárgyalom azokat a neve
ket, a melyek szláv szóból erednek. Ide sorolom azonban azokat a 
neveket is, a melyek tőszavukban nem szlávok, de szláv képzővel 
ellátva kerültek hozzánk. E rész egyúttal felelet VOLF azon állítá
sára, hogy «nálunk feltűnő kevés a szláv eredetű keresztnév**. 
Azokat a szláv neveket, a melyeknek csak a hangformája szlávos, 
tőszótagjuknak megfelelő helyen tárgyalom, pl. Miklós-t a latin 
nevek közt. 

p) Német eredetű nevek. A legcsattanósabb bizonyíték, hogy 
német eredetű keresztneveink is vannak, az Imre név. Imre her-
czeg óta a mai napig kedvelt név volt a mi népünknél ez a ke
resztnév. 

Y) Latin-görög eredetű nevek. A biblia, főleg az újtestamen
tum útján elterjedt nevek. Mivel Máté, Lukács, Márk, János, Jó
zsef, Júdás, Jeruzsálem stb. nevek nélkül kereszténységet terjesz
teni nem lehet, e résznek a keresztény terminus technicusokkal 
egyenlő értékű bizonyító ereje van. 

12. §. Szláv eredetű nevek. 
Balaton : 1055 : tihanyi alapító levél: in loco tichon super 

balatin, u. o.: ab eodem lacu bolatin, u. o.: in bolatin; — a tó ne-
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vének kétségtelen a szláv eredete (v. ö. cs. bláto, t. blato, szerb-
horv. blato, bolg. bláto, melléknév blácki CANKOFF 24, 42, szlov. 
blato, or. bolóto); fontos azonban, hogy a külömböző egyházi szláv 
emlékek KOCEL, 860 táján élő dunántúli szláv fejedelmet «KNA3 
EAATÉNivCKkiH»-nek, azaz «balatoni fejedelem»-nek hívják (v. ö. 
JAGIC: Codex slov. rerum gramm. 3.1.: KoYbTk KNA3 K/UTíHkCKkiH, 
12. 1.: KoYÉ/rk i;n/.\3a K/UTÉNCKA, 14. 1.: KIVÍVVA KHA3A K/UTKCKA, 

19. 1 . : KoCTEAA Kll/A3„\ KAATkINhCKA . . . . EAATÉNkCKArO, 670. 1. : 
KocTíAia KHí3a K/UTHCKaro). — Ez adatok azt vallják, hogy a Bala
ton név közvetlen a honfoglalás előtt is megvolt, s élete a honfog
lalással meg nem szakadt. A szó a-ja miatt (Balaton) inkább dél
szláv eredetű lehet, mert a blato-heli a, csak a délszláv nyelvekben 
rövid (szerb-horv. blMo, hazai szlov. blato: v. ö. szvoje bl&tne 
csrejvle, Zobr. szlov. 42, bolg. blato), míg a csehben hosszú az a 
(v. ö. cs. blato, tótban újabb rövidülés blato). Ez azonban nem fel
tétlenül bizonyos, mert a cs. bláto á-ja továbbképzésben (v. ö. cs. 
blatina : sumpfgegend, blatny: kothig) szintén megrövidül. 

Batonya : 1111-i zobori alapító levél: pristaldum Batona 
nomine, u. o.: Jaresclau filius eiusdem cause pristaldi Batona; 
1113-i zobori alap. lev.: aliumque Bathona nomine; — a szó a 
szláv -ona képzővel alakult, a melynek az északi szláv nyelvekben 
rendesen -on a megfelelője (v. ö. Dobrony alatt és JIREC. Die Rom. 
I. 72, MARETIC, Rad LXXXIL 123.); MIKLOSICH szerint (Denkschr. 
XIV. 13.) bat- tőszóból csak szláv helynevek alakultak, azon
ban a megfelelő személynév hiányzik. Hogy ez a tanítás nem 
helyes, arra v. ö. a cseh Batín, Batina férfineveket (GEBAÜER, Slov. 
staroc.) és a szerb-horv. Batina (horv. akad. szót.), Batina (MARE
TIC, Rad LXXXIL 116.) neveket. A mi Batonyá-nk ezekkel egy 
tőből fakadt. 

Becsen, Bicsen : 1162 : per notarium Bicenum seribi; 1171 : 
seriba regis Becen; 1171—1392: cuius seriba Beccen fűit; 1174: 
per Becenum; 1181: uillo, Becen, u. o.: usque ad sepulchrum uxoris 
Becen; — a név a lat. Vincentius cseh Bicén, Becen formája; v. ö. 
cs. Bicén, Bicén (GEBAUER, Slov. staroc.), régi cseh oklevelekben 
Bicén, Bycen, Bicno, Bizzen (legrégibb adat 1144 bői, lásd ÉRBEN: 
Regesta Bycen alatt). Ebből a Bicsen, Becsen alakból való a mai 
cseh Cenek (nálunk 1260-ban KOVÁCS indexe szerint van Chenek, 
olv. Csenek nevű férfi). V. ö. Vének. 
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Béla : 1086 : bela, férfi név (v. ö. még KOVÁCS Index 70: Béla 
nomen viri. — caput mansionis salifodinalis 1086-ban); a XI—XII. 
században három királyunk viselte e nevet, a kiknek neve okleve
leinkben és pénzeinken bela-, Bela-noXi van írva; — a latin Albanus, 
Albaninus, Albinus vagy Blancus szláv fordítása Béla (v. ö. 
MARETIC, Rad LXXXI. 113. Bjelimir-nél). A lat. Albinus a közép
korban el volt terjedve Velenczében, Isztriában, Rómában, Apuliá-
ban, Dalmácziában (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 2, 21.), Stájerország
ban (v. ö. ZAHN, Ueber die steierm. Taufnamen, Mittheilungen 
XXIX. 19.), Csehországban (1090-ben, ÉRBEN, Regesta). Béla férfi
név csakis a szerb-horvátban van, még pedig a IX., XI., XII. szá
zadban (v. ö. horv. akad. szótár Bjela alatt, DANICIC : Rjecnik : 
lvfc/\A Oypouik, MIKL. P. N. Denk. X. 253, MARETIC LXXXII. 82, 
JIREC. Die Rom. I. 2, 65 ; bolg. Bélé, Sborn. XV. 194.). Mint nöi 
név, a Béla nálunk nem fordul elő; az Oki. szót. Bella, Bella neve 
(lásd Béla alatt) lehet az olasz Bella vagy pedig a Béla olaszos 
Bella írású alakja (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 68.). 

A szláv béh,: fehér szóból az -a képzőn kívül más személy
név-származékok is vannak XI—XII. századi okleveleinkben; 
ilyenek: 

a) Bélos, esetleg Bélus: 1152: Béli comitis, 1156 és 1157: Belő 
comite (nomin. Belus); 1156—1412: Belos báni; — a szó a szláv 
bél'h: fehér-bői alakult -os (illetve -8b) képzővel (v. ö. János-néX is); 
v. ö. szerb-horv. Bélos, Bjelos (JIRECEK, Die Rom. I. 73; 2, 65, MIKL. 
P. N. Denk. X. 231, 252, horv. akad. szót., MARETIC, Rad LXXXII. 
124.). Ma a kaj-horvátban vezetéknév Belus (Rad LXXXII. 129.). 

P) Belő szláv : 1162 : Beloslao preposito ; — a szláv bélh és 
slavb összetétele, s MARETIC szerint «lucidam seu felicem glóriám 
habens» az értelme (v. ö. Rad LXXXI. 113.). A Bjeloslav : Bélo-
slavb név szerb-horv. oklevelekben fordul elő (v. ö. horv. akad. 
szót., JIEECEK, Die Rom. I. 2, 65.). 

Y) ? Bélta : 1086 : Belta (KOVÁCS Indexe szerint: caput man
sionis in praedio Sar); — az a nézetem e szóról, hogy a BéloslsbY 
vagy Bélomir név beczéző alakja (v. ö. szerb-horv. Bokta > Bogo-
slav, Hranta>Hranisla,Y, Milta >Milis\sbY, MARETIC, Rad LXXXII. 
153.), s -bta a képzője. Kérdőjellel azért láttam el, mert hasonló 
szláv nevet nem tudok kimutatni. 

Béna: 1086: hic sünt liberi: Béna (KOVÁCS Indexe szerint 
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«Bena, liber, equitans monasterii S. Mauritii de Beel 1086»); — 
az Oki. szót. szerint okleveleink Béna nevét béná-nak kell olvas
nunk. Ez olvasatnál valószínűbb, hogy az oklevelek Béna személy
nevét a Benedictus-bó\ kell magyarázni. A Benedictus-heli Ben-höl 
(más magyarázat a szláv ben-re, MIKL. P. N. Denk. X. 245.) szláv 
-a képzővel alakult a Béna személynév. Béna személynevek van
nak Dalmácziában (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 2,* 25.), s vannak 
Csehországban is (v. ö. ÉRBEN, Eegesta Béna: nobilis 1222-ben, 
cseh Béna = Benedictus, GEBAUER, Slov. staroc.). A Benedictus itt 
közölt XI—XII. századi alakjain kívül szláv a Bencze (v. ö. dalm. 
horv. Bince, JIRECEK, Die Eom. I. 73, 2, 25.), Becze, Benke, BenkŐ, 
Benda, Beneda, de ezeket, mivel a XI—XII. századi anyagban nem 
fordulnak elő, nem tárgyalom. 

Bene : 1198 : Bene (szolga neve); — szerb-horv.-szlov. Bene. 
Beneta: A Gellért-legenda 19. §.,20. §.-a szerint «episcopus», 

az 1055-i tih. alapító levél szerint Benedictus esztergomi érsek; 
részletesen írtam róla, hogy a szláv -eta, délszláv -eta képzővel 
alakult szó (lásd 11. §.), v. ö. Benyata. 

Benus: 1086: tornator Benus (KOVÁCS Indexe szerint: tor-
neator monasterii S. Mauritii 1086-ban); — a J5ew(edictus)-ból 
szláv -usb képzővel alakult szó; v. ö. cseh Benus (MIKL., P. N. 
Denkschr. X. 232.), hasonló délszláv alakot nem ismerek, -ush kép
zős keresztnevek azonban vannak a szerb-horvátban (MARETIC 
Ead LXXXII. 129.) és a bolgárban is (v. ö. bolg. Manus [Vingán 
ismerek Manusov családot], Milus, DUVERNOIS szótára: Sobst. 
imena lic). 

Benusa: 1086: eques Benusa (KOVÁCS Indexe szerint «Be
nusa, equitans* 1086-ban); — a lat. .Benedictus, esetleg Benigims 
szláv -usa férfineveket alkotó képzővel (esetleg -jusa, s akkor a szó 
Benyusa-n&k olvasandó). Benusa, illetve Benyusa férfinevet forrá
saimból nem tudok kimutatni, van azonban női név Benusé (v. ö. 
GEBAUER : Slov. staroc. == Benigna). V. ö. Budusa. 

Benyata: 1086: eques Benata (KOVÁCS Indexe szerint «Be-
nata, de ordine equitantium homo melior» 1086-ban); — a lat. 
Umedictus-ból a szláv -eta képző cseh-tót -lata megfelelőjével al
kotott szó (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 226.); a cseh oklevelek
ben Benata nobilis Moraviensis (1222-ben, ÉRBEN Eeg.), Benata 
pürchgravius (1261-ben, GEBAUER Slov. staroc.). A Benata alakot 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIII. •*«•' 
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Benyata-nak kell olvasni. E fejtegetésből az derül ki, hogy a Beneta 
délszláv, a Benyata pedig északi szláv: cseh-tót változata egy 
*Ben-eta alapalaknak. 

Bera, esetleg Bére : 1080 : ad locum ubi Martinus incendit 
aratram Bére iudicis (az adatban Bére egyesszámi genitivus Bera-
ból, bár a szláv eredetű nevek okleveleinkben itt-ott ragozatla-
nok, v. ö. 1111-i zobori alap. lev.: Jaresclau filius eiusdem cause 
pristalat Batona); az Oki. szót. helytelenül sorolja a magyar 
szavak közé; a szó a szláv Beri-voj ( = coliige exercitum), Beri-
drag (coliige caros), Beri-siaN (coliige glóriám, MARETIC, Ead 
LXXXI. 113.) név Bére beczéző alakja -e, illetve -̂  képzővel (v. ö. 
Boré > JBori-slavból, JIRECEK, Die Eom. I. 71.). vagy pedig -a-val, 
v. ö. horv. Bera (Ead LXXXII. 81.), Berka (v. ö. Dunán túl a 
szlovének közt Berke vezetéknév Tótkeresztúron) stb. 

Besa: 1086: Laurentius comes filius Bese comitis (v. ö. Oki. 
szót. 1138—1329: Bese), az adatban Bese talán genitivus, bár az"-a 
végű szláv nevek okleveleinkben itt-ott ragozatlanok (v. ö. Batonya, 
Bera) ; — szerb-horv. Besa (beczéző alak a i?m'-slav-ból -bsa 
képzővel, horv. akad. szót., MARETIC, Ead LXXXII. 151.). A kép
zésre v. ö. Pósa. 

Beszpre'm, v. ö. Veszprém. 
Beztridus : V. S. Ger. 19. §.: Beztridus, u. o. 20. §.: Biztridus 

episcopus uulneratus et ad mortem; — e szó nézetem szerint 
összetétel, s első tagjában a szláv bezi> (sine) van; ilyen személy
nevek a cs. oe^-druh: sine socio, bez-déá: sine avo (v. ö. MIKL., 
P. N. Denkschr. X. 233, ÉRBEN : Eegesta). A szó utótagját nem 
tudom megfejteni; lehet, hogy utótagjában talán a cs. styd (v. ö. 
cseh nestyda: unverschámter mensch, ostuda: schamloser mensch, 
Arch. XII. 57, 65. horv.-szerb Bestud Ead LXXXI. 99.) vagy egy 
szláv str'bd'b (v. ö. MIKL., EtymWb. 327.) rejlik. 

Beztrius : 1135: Beztrio agriensi episcopo; — a név erede
tére kétféle lehetőséget ismerek. A Beztrius latinosított alak a szláv 
hezia (sine) és a szláv stryj (patruus, nagybátya) szavak összetételé
ből, s akkor olyan szó, mint a cs. Bez-déd személynév, a mely = 
sine avo. — Nem lehetetlen azonban, hogy a szó a szláv bystr'b 
(schnell, munter, clarus) latinosított alakja (v. ö. szerb Bistra női 
név = Ciara?, horv. akad. szót., MARETIC, Ead LXXXII. 69.). Ez 
utóbbi magyarázatot az is támogatná, hogy Bezter (Beztur, olv. 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 307 

Béztör, KOVÁCS, Index) nevű férfinév előkerül okleveleink XIII. 
századi anyagából (v. ö. Pestreus). 

Bihar: 1086: faber Bichor (a bakonybéli monostornál) ; 
mint helynév: 1135: Bichoriensis, 1186: Efau .Bic/iariensis comi-
tis, 1193: Both comite de Bichor, 1198: Mica bichoriensi 
comite; — JIRECEK a mi Bihar megyenevünkről ezt mondja 
(Geschichte der Bulg. 82.1.): «Bihar hat einen slavischen Na-
men, conf. böhm. Bédtory, serb. Bijor». A cseh nyelvemlékek
ben van Bychor, Bichory, Bychors (v. ö. GEBAUER, Slov. 
staroc. Bychori falatt) helynév; ismerik a szót a szerb emlé
kek is KHyoph. ( = Bihort. Bichorb, DANICIC, Rjecn. alakban, s 
NovAKOvicnál azt olvassuk (Zak. St. Dusana, 168. 1. jegyzet), hogy 
Bihor a Lim folyó mentén elterülő vidéknek és ugyanott egy város
nak a neve (v. ö. még horv. ak. szótára). A Bihar helynév nézetem 
szerint a Bihac helynévvel (v. ö. horv. ak. szót.) egy tőből, a bych-
ből ered, melyről MIKLOSICH azt írja (0. N. Denkschr. XIV. 19.), 
hogy bych-hel alkotott helynév van elég, de a megfelelő személynév 
nem mutatható ki. A mi emlékeinkben megvan ez a személynév. 
Egyébiránt a cseh Bychori (Bychory) helynév is csak Bychorb 
személynévből való; a csehben ugyanis, mint más szláv nyelvek
ben is, a helynév a személynévből úgy is alakult, hogy a személy
nevet egyszerűen a többes számba tették, s helynév vált belőle 
(v. ö. MIKL. 0. N. Denkschr. XIV. 6.); a Bychori pedig többes 
számi alak. 

Bitó, v. ö. Vid. —Bocsek, v. ö. Posco. 
Bodin : 1086 : faber Bodin, u. o. : dolator Bodin (a bakony

béli monostoréi voltak); — horv.-szerb Bodin (férfinév, horv. akad. 
szót., JIRECEK, Die Rom. I. 2, 66.). A szláv név beczézö alak vagy 
Budi-mii-hől (v. ö. MARETIC, Rad LXXXII. 116. és ny. bolg. Budin, 
Sborn. XV. 194.), vagy pedig Bogdin-h'ó\ (v. ö. u. o.). 

Bogát: 1055 : Bagat mezee ; 1083—95 : villa Bagag; e név
ről azt hiszem, hogy helyes alakja Bogát s mint ilyen személynév 
(v. ö. horv. Bogát, MARETIC Rad LXXXII. 95.); KÉZAI «De nobilibus 
advenisw czímű fejezetben azt írja, hogy «illi q u i . . . Bagath nomi-
nantur, eorum generáció de Boemia ortum habét». 

Bogitta: 1086: Bogitta («caput mansionis salifodinalis, 
KOVÁCS Index), ugyané férfinév egy II. Béla korabeli oklevélátirat
ban Boguta; — es. Boguta (1143-ban), Bogutha (1185-ben), Bohit 

20* 
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(1180-ban, v. ö. ÉRBEN, Eegesta, GEBAUER, Slov. staroc.), lengy. 
Boguta (MIKL. P. N. Denkschr. X. 247.), szerb-horv. Bogeta, Boguta 
(horv. ak. szót., MIKL. P. N. Denkschr. X. 247.). A személynév a 
Bogát-t&l együtt a szláv Bogo-sl&Y névnek a beczéző alakja. 

? Boleom : 1086 : pellifex Boleom; — nézetem szerint e szó 
az okleveleinkben előforduló Boleta (v. ö. KOVÁCS, Index) névvel 
egy tőből fakadt; mindkettőre v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 249. 
és a cs. Boream (sacerdos, testis Znoymse, 1243-ban, ÉRBEN, Ee
gesta) alakot. 

Bor: 1086: eques Bor (v. ö. KOVÁCS Index: «Bor . . . eques 
monasterii S. Mauritii 1086», más adatokat Oki. szót.); — cseh 
Bor (EBBEN, Eegesta, MIKL. P. N. Denkschr. X. 249.), szerb-horv. 
Bor (az alakulásra v.ö. szerb-horv. Ber: Berislav-ból, E A D L X X X I I . 
134.). Továbbképzések Boré, Boro (horv. akad. szót., JIRECBK, Die 
Eom. I. 2, 67.). V. ö. Boroneg. 

Boronég: 1135: arator Boroneg (KOVÁCS Indexe szerint: 
«Boroneg arator ecclesias in Vindurna 1135»); — összetett szó a 
szláv bovb (pugna) és a szláv néga (v. ö. MIKL., P. N. Denkschr. X. 
296: curatio infantis) szavakból. MARETIC a szerb-horv. Brato-neg, 
Brato-neg (horv. akad. szót. és Ead LXXXI. 115.) nevet «fratris 
curam habens»-szel fordítja; ez alapon a miBoronég-ünk «pugnae, 
proelii curam habens»-nek fordítható. A Borone'g-hez hasonló össze
tételű név több van XI—XII. századi anyagunkban (v. ö. Obonég, 
Ubone'g és későbbi adatok Baboneg, Boboneg, KOVÁCS, Index továbbá 
Négus). A szláv népek közt -négi> (férfi), -néga (nő) szóval összetett 
neveket találunk a cseheknél (v. ö. Obonég-nél a cseh adatot), szlo
véneknél (v. ö. ZAHN, Urkundenb. des Herz. Steierm., index: Dob-
ronega, Tobronega mulier 1150-ben), szerb-horvátoknál (v. ö. Bra-
tonég, Radonéga, Vekenega: olv. Vecenega XI. száz. Zárában, JIREC., 
Die Eom. I. 2, 67 ; Vojnég, MIKL. P. N. Denkschr. X. 296 ; Pribi-
neg, Prvoneg Ead LXXXI. 126.). Itt említem meg, hogy 1903. nya
rán Erdélyben Borgón egy Bozneg (helyesen Bozsneg) Joakim ku-
ruzslót tartóztattak le (BHirlap 1903. szept. 25, 12. 1. 3. hasáb), 
talán Erdélyben is vannak ilyen -nég nevű oláh emberek. 

Bozstéh: 1135: arator Bozteh (az oklevél szerint Vindor-
nyán); — cseh oklevelekben Bozteh (1088-ban), Boztech (1180, 
ÉRBEN, Eegesta); ez alakokat olvasd Boétéh-nék és v. ö. GS.Bo&éch 
GEBAUER, Slov. staroc. A mi nevünk cseh eredetű, horvát azért 
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nem, mert itt a szó az oklevelekben «Bosethech» (olv. Boíetjeh = 
divinum solamen habens, MARETIÓ, Rad LXXXI. 114.) alakban van 
írva. A szó összetett a bogi* és a téha-ből. V. ö. XI—XII. századi 
anyagunkban Utih (1086-ban vtihj és Vojteh (1055-ben Woiteh) 
alatt. 

Bratiszló : 1116—1131: pristaldus Bratiflou (Fila adomány
levele); — szerb-horv. Bratislav (horv. akad. szót.; jelentése «fra-
tris glóriám habens», Ead LXXXI. 115.), Bratoslav (JIRECEK, Die 
Rom. I. 2, 67.). MOHOSÉIN (Slavj. imenoslov) közöl cseh oklevelek
ből Bratizlaus alakot is, de GEBAUER, Slov. staroc.-je csak Bratro-
slava alakot ismer (u. így MIKL. P. N. Denkschr. X. 252.). A mi 
Bratiszló-nk délszláv név. 

? Bribín : 1086: villa Bribin (v. ö. KOVÁCS: «Bribin villa 
cum família S. Mauritii»); — e szóban én a szláv Pn&i-slav ( = 
accessit glória, MARETIC, Rad LXXXI. 126.) név beczézett alakját 
látom. A cseh oklevelekben Pribislav Sn&i-zlaus-nak is van írva 
(ÉRBEN, Regesta I. 634.), s hasonló p : b írásbeli felcserélések a 
stájeri XI—XII. századi oklevelekben is előfordulnak (v. ö. ZAHN, 
Urk. des Hz. Steiermark, index: Bridizlaus és Preczlaus) ; ilyen 
írásbeli alaknak tartom a Bribin-t a helyes Pribin helyett. Ez a 
Pribiíi pedig előfordul a délszláv nevek közt (v. ö. Rad LXXXII. 
117. és a pannóniai szlovén fejedelem Pribina, Privina nevét), s 
megvan a csehek közt is (v. ö. Pribin 1206-ban, ÉRBEN Regesta). 
Ennek a cseh Pribin-nek a változata a MoRosxiNnál közölt morva-
cseh Brivinus alak is. 

Budusa: II. Béla itéletlevele a bakonybóli apátság 20 man-
siója ügyében : testis Budufa ; — a név a szláv Budi-(mir, -mii, 
-slav, -goj)-ho\ alakult -ma, esetleg -jusa képzővel (v. ö. Marusa : 
mascul. Rad LXXXII. 130.). Dunán túl a szlovének közt ma is, a 
múltban is gyakoriak voltak az -ma, -osa, -hsa vezetéknevek (v. ö. 
Primusa, Leposa, Persa, Raposa, Donosa, e nevek a felsőszölnöki 
plébánián levő «Liber proventuum parochialium 1845»-bői valók). 
V. ö. Benusa. 

Budi: V. S. Ger. 19. §.: Budi, u. o. 20. §.: Budi quoque 
episcopus lapidibus obrutus transit ad glóriám (v. ö. KOVÁCS, 
Index: Budy comes cur. de Budrug 1280-ban); a név egy a Budi-
mir, Budi-ú&v szavakban levő Bud-Aal; azért írtam Bud-ot, mert 
a Budi-sl&v megfelelő kicsinyítője Bude (v. ö. horv. akad. szót., 
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JIRECEK, Die Eom. I. 2, 67.) s Budi alakot legfeljebb MoROSKraból 
tudok közölni (Budyj). A V. S. Ger. Budi episcopusa azonban 
nem ezzel a Budyj-jal, hanem a Bude-vel egy, s azt hiszem, a szó
ban olyan megfelelés van, mint a Bálint (— Valent), Boldizsár (ol. 
Baldessar) nevekben, vagy pedig írott alak (e helyett i). 

? Buka, Bukán: 1086: mansio Buca; 1198: Buke (szolga neve) 
és Bueca; 1135 : Bucan comes curialis et Bichoriensis; — v. ö. cseh 
oklevelekben Baka (custos eccl. Boleslav. in Wlikou 1052-ben), 
Bakán, filius Neg (1052-ben, ÉRBEN Begesta), horv. Baka (horv.. 
akad. szót., a szó Bucolus-ból való, v. ö. még MOROSKIN, Slavj. 
imenoslov). — Az l l l l - i zobori levél BuqueM (olv. BukenJ-je (Deda 
et Cace qui ambo íilii Buquen, u. o. Buquen) aligha ide való, mert 
ha a szó alapja latin (Bucolus) vagy szláv (v. ö. MIKL. 0. N. 
Denkschr. XIV. 19, 20.) buk-, bak-, akkor -en'b képzővel csakis 
Bucen, Bucen lehetne a szlávban a szó. A délszláv Vuken alakot is 
a vuk-hól Vucen-nek kell olvasni (v. ö. Bad LXXXII. 102.). A Buka, 
Bakán (Bükén) tehát csak egyezik a XI. századi cseh nevekkel, 
eredete azonban aligha szláv. 

Butka vagy Butyka: II. Béla itéletlevele a bakonybéli apát
ság 20 mansiója ügyében: pristaldus Butca (v. ö. ERDÉLYI L.: 
A bakonybéli apátság Arpádkori oklevelei 30. ].); — a szó a szláv 
Budi-mii, Budi-s\ü.\ Budbko beczéző alakjából való, a mely a ki
ejtésben Butko (délszláv, horv. akad. szót., MOROSKIN, Slav. Ime-
noslovj Bad LXXXII. 145, JIRECEK, Die Bom. I. 2, 67.), esetleg 
Butyko (cseh-tót kiejtés szerint). A név előfordul a szerb-horvátban, 
és a XI—XII. században a cseh oklevelekben (v. ö. ÉRBEN, Begesta, 
GEBAUER, Slov. staroc.). 

Czéka*) esetleg Csecsa, Cséka: 1171: ioubagionem Ceca 
(Benedek veszprémi comes oklevele, melylyel Iregh nevű prediu-
mát a veszprémi egyháznak adja); -— a szó értelmezésénél kétféle 
lehetőség van; ha az adatot Czéka-nak olvassuk, akkor a névben 
a szerb-horv. Céka (férfinév, horv. akad. szót.; bolgár nevek közt 
Céko, MOROSKIN Slav. imen. és DUVERNOIS szótára: nevek) nevet 
kell látnunk, a mely a szláv Cvéti-m.ii'h beczéző alakja (v. ö. MA-
RETIC, Bad LXXXII. 82.). — Van azonban más lehetőség is; egy 
1088-i cseh adatban egy bányásznak Ceca a neve (v. ö. ÉRBEN, Be-

*) Az oklevelek c kezdőbetűvel írt szavait lásd a k alatti neveknél is. 
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gesta), ezt az adatot EBBEN is, MOEOSKIN is GVca-nak olvassa. Sze
rintem a szót inkább Cséka-nak kell olvasni, s ez esetben a szó 
eredetére v. ö. a Csács, Csákány alatt felhozottakat. 

Czetk: 1171: unum ioubagionem nomine Cetk (Benedek 
veszprémi comes oklevele); — a név délszláv eredetű, még pedig 
egy *Gvétbkb alakból való (v. ö. KOVÁCS Indexe szerint egy 1272-i 
oklevelünkben Ceuetk = Czevetk [cazmai, körös-belovármegyei 
emberj teljesebb alak is előfordul). Ez a Cvéthk'b alak ugyan nem 
fordul elő az általam ismert anyagban (v. ö. cseh Kvétek: cocus 
1057-ben, ÉRBEN, Eegesta), de teljesen azonos jelentésű a szerb-
horv. Cetko (MOEOSKIN, Slav. imenoslov) Cvjetko, Cvetko (VÜK), 
bolg. Cvétko névvel. A név tehát a GWíi-mir név beczéző alakja, 
s a cv- szókezdet kizárja a cseh eredetet (itt a szó Zcr-vel van, v. ö. 
Kvétek). Más cseh névre meg, a milyen a Cietkov helynévben levő 
Cétbk (v. ö. GEBAUEE, Slov. staroc. és MIKL. 0 . N. Denkschr. XIV. 
70.) vagy a cseh oklevelekben levő Cetech (olvasd Cetek?. Cetéch?, 
Cetéch ? v. ö. EBBEN Eegesta és MOEOSKIN, Slav. imenoslov), a jelen 
esetben gondolnunk se lehet. — Csak a szó képzőjére van még 
megjegyzésem. A magyar Czetk-ben levő k szláv -L/CL kicsinyítő 
képző. E képzővel kereszt- és személynevek csakis a csehben, len
gyelben és a szlovénben (kaj-horvát, Rad LXXXII. 144.) alakul
tak; más szláv nyelvben, pl. szerb-horvátban (szerb bélbk, tolbk 
Denkschr. X. 228, ewrbkh Mon. serb. 432. 1., 1445 év: KHÉSS MHO-
TOIIIS uöpLKio) igen ritkák az e képzővel alkotott nevek, bolgárból 
meg egyetlen egyet sem tudok kimutatni. A mi régi személyneveink 
közt igen gyakori ez a -bki, képző (v. ö. Bank Pann. Szent Ben.-r. 
t. I. 802, Stefk: István, Bratk, Butk, számtalan példát lehet gyűj
teni a KovÁcs-féle Indexből); az ilyen -L&L-kel ellátott szavak né
zetem szerint vagy cseh-tótok, vagy kaj-horvát-szlovének. — 
V. ö. Petko. 

Csácse : 1111 -i zobori oklevél: Deda et Caee qui ambo filii 
Buquen; — az adatban előforduló mindhárom név előfordul a 
cseh oklevelekben is (v. ö. Buka, Déda). A zobori adatot esetleg 
Csáes-nük is lehetne olvasni, ha felteszszük, hogy a Cace-beli ce = 
és; az eredetiben azonban határozottan Gace áll. A régi cseh 
nevek közt Các, későbbi cseh Cec, Cieé (GEBAUEE, Slov. staroc.) alakot 
találunk, e név a cseh oklevelekben Cacc, Cece (Scecz stb. EBBEN, 
Regesta; a cseh oklevelek «c == cs hangjelzése előfordul a zobori 
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oklevélben is) alakban fordul elő. A cs, Các személynév meg van 
magyarázva MiKLOSiCHnál (P. N. Denkschr. X. 219, 326.), s e sze
rint a szó a szláv cak- (expectatio) származéka. Ugyanebből a cak-
ból való a délszláv cekan, cseh-tót cakan személynév, a melyből 
viszont a magyar Csákány helynév veszi eredetét. A csákány szó 
mint személynév nem kerül elő XI—XII. századi eredeti oklevél-
anyagunkban. 

Csejka: 1137 : ceyka («colonus monast. s. Mart. de s. mont. 
Pannon. oblatus», KOVÁCS, Index); — cseh cejka (mint férfinév 
előfordul egy 1052-ből való cseh oklevélben, mint női név 1088-
ban Ceyka alakban, ÉRBEN, Eegesta, v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 326.). 

Déd; 1198: Ded (libertinus fia); v. ö. Déda, Dedsa. 
Déda: 1111-i zobori oki.: Deda et Cace qui ambo filii Bu-

quen; 1113-i zobori oki.: Est empta terra iugera de quodam viro 
nomine Deda, u. o. Deda: 1116—1131: Acha oklev.: abbati Deda; 
— cseh oklevelekben Déda férfinév (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 274: dédi,: avus, déd), horv.-szerb Djéda (horv. akad. szót.). — 
A szó a Dédo-mir, Dédo -slav (v. ö. MARETIC, Ead LXXXI. 116.) 
beczéző alakja. Ugyanide való az Oki. szót. 1236—1239. évi követ
kező adata: «Dicti Modoros Dedfiaw (v. ö. Déd alatt). A XIII. szá
zadi dunántúli helynevek közt 1220 táján (v. ö. KOVÁCS, Index 
1230-ból) találunk egy Dedna «villa slavonica»-t, ez a falu ma 
Denna (XIII. századi tót telepítés, v. ö. Pannonh. szent Ben. r, t. 
I. 158., s a t. dedina [pnedium, falu]-ból való). 

Dedsa: 1181 (III. Béla egy Szőllős nevű birtok eladását jóvá 
hagyja): Dedja (jobbágy neve); — az előbbi Déda-v&\ egy tőből 
fakadt szó, csakhogy ez az -hsa beczézgető képzővel alakult; Dé-
dus, Dédos alakokat ki tudok mutatni a csehböl, Dédsá-t azonban 
nem. A képzésre v. ö. Pósa, Besa. 

Derzs : 1157—1158: Ders comitis (v. ö. PEJÉRPATAKY, III. 
Béla oki. 28.); — v. ö. cseh oklevelekben Dersko, Dirsco (= DrZek, 
ÉRBEN, Eegesta, GEBAUER, Slov. staroc.), szerb-horvátokban Der£a, 
Dirsko (= Drhéa, Drhiko, JIRECEK, Die Eom. I. 71.), Drisimir, 
Drbzimir (horv. akad. szót.). — Ez adatok alapján a m. Derzs be
czéző alakja a szláv Drhzi-mir, Drtii-slav személynévnek (v, ö. 
MARETIC, Ead LXXXI. 119.). V. ö. Dezső. 

Derzsihna: 1134: (Feliczián esztergomi érsek itéletlevele) 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 313 

Derj'ihna (Zágráb vidéki nemes ember); — ezt az adatot Dréihna 
alatt közli a horvát Akadémia szótára is ; a szó a Derzs-zsei egy 
tőből fakadt, csakhogy az -ikana képzővel alakult (v. ö. MARETIC, 
Ead LXXXII. 113, JIRECEK, Die Eom. I. 73.). Fontos, hogy 
Drhz'ih'hna név csakis szerb-horvát nevek közt fordul elő. 

Dobrony: 1086: in Cupan . . . . equites sünt Dobron (v. ö. 
KOVÁCS, Index : «eques monast. s. Mauritii»); — cseh Dobroá(v. ö. 
ÉRBEN, Eegesta, GEBAUER, Slov. staroc.). A név a szláv dobrb (bo
nuszból való képzés -onb képzővel. A név eredetére fontos, hogy az 
ronb- nyal képzett nevek kizárólag cseh-tót-lengyelek(v.ö. JIRECEK, Die 
Eom. I. 72.), míg a délszláv nyelvekben -ona-val alakulnak e nevek 
(v. ö. MARETIC, Ead LXXXII. 123.). E szerint a cseh-tót-lengyel 
Dobroü-n&k a szerb-horvátban Dobrona a megfelelője (v. ö. JIRECEK, 
Die Eom. I. 2, 70.). A mi szavunk cseh-tót eredetű. V. ö. Batonya. 

Dombrava : 1134: populum de dumbroa cum terra et silua 
(Feliczián esztergomi érsek itéletlevele a zágrábi püspökség erdeje 
felől); — ez adat azért fontos, mert bizonyítja, hogy a XI. század
ban (az oklevél Szent László korára vonatkozik) Zágráb vidékén az 
orrhangú magánhangzók a kaj-horvátban egyes szavakban még 
éltek; v. ö. óbolg. dabrava (arbores, nemus, silva), cseh dúbrava, 
szerb-horv. dúbrava (silva), szlov. Dombrava (hetynév, Letop. Lai-
bach 1882—3, 201. 1.), s ma is vannak Zágráb, Varazsd, Kőrözs-
Belovár megyékben Dúbrava falvak (v. ö. horv. ak. szót. és Hely
ségnévtár). 

Duch, esetleg Duh: 1134: «Ad instruendam . . . huius plebis 
ignorantiam quendam b o e m i c u m uenerabilis uite uirum no-
mine Duch idoneum repperit» (Feliczián esztergomi érsek itélet
levele); az Oki. szót. 1434-i Georgius Dwch adatát szintén Duch, 
illetve Duh-nak kell olvasni (v. ö. Oki. szót. dúc alatt); — az adat
ban világosan meg van mondva, hogy Duch vagy Duh cseh ember 
volt, tudvalevőleg ő volt az első zágrábi püspök is. Duch nevű em
berek tényleg csakis a csehek közt voltak (v. ö. Cas. cesk. Mus. 
.1832. 62.1.). 

Fila: 1116—1131 : ego Fila; 1181: Fila cum filio (kétszer); 
— a szláv -a képzővel ellátott beczéző alak Filip (Fülöp)-ből; ha
sonló név a cseh Fila (— Fülöp, GEBAUER, Slov. staroc.), horv. 
Fila (horv. ak. szót.), ny. bolg. Filé (Sborn.XV. 199.). Nézetem szerint 
ugyanide való az 1171 -ben előforduló magy. Filese (szolga neve) név is. 
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•? Finta: 1116—1131: clerico eius phinta; 1181: Vendég; 
cum filio Finta (jobbágy neve); — a csehben közönséges gúnynév 
a Jintár (betrüger, Arch. XII. 72.), mivel azonban a szó eredete 
homályos, s a szlávban / kezdetű szó nincs, kérdőjellel láttam el 
(v. ö. meg Oki. szót.). 

Gedesa: 1086: Gedesa (dolator monasterii s. Mauritii); — 
v. ö. szerb-horv. Godesa (> Godimir-bő\, Ead LXXXII. 103.). 

Gira, Geuril, Geura v. ö. György és Gellért. 
Gnev. Az 1086-i oklevélben egy férfi neve Gnein-nek, 

ugyanez a név II. Béla alatt Gnenu-nak van irva, mindkét esetben 
Gneitu = Gnev a szó, s ennek kicsinyítője az 1086-i oklevélben 
levő Gneuku (== mansio neve, olv. Gnevka), a mely személynévből 
lett helynév: a névre v. ö. gnévh alatt (MIKL. P. N. Denkschr. X. 
263.) Gnev, Gtieuca stb. neveket. 

Görga, Görge : 1086: pistor . . . Gurga (az adatot lásd a horv. 
akad. szótárában is Grga alatt), 1240: Gurge (Oki. szót.); — szerb-
horv. Grga, Grgo (beczézö alak Gergely-bő\). Ugyanide valók s a 
Gergely szlávos beczézö alakjai következő adataink is : 1135: Gur-
gute (arator Vindornyán, olv. Görgöte), 1181 : Gurgas (úr neve, 
olv. Görgős). V. ö. Gergely. 

Hoda: 1137: Hoda, 1211: Hoda (v. ö. Oki. szól); 1181: 
Hada; — a névnek kétféle eredete lehet. Lehet a szó a szerb-horv. 
Hodi-úrn, -voj (Ead LXXXI. 120, Denkschr. X. 323.), cseh-tót 
Chod, Chodata beczézö alakja s ez esetben a név délszláv. Lehet 
azonban a délszláv Godi-mir, Gode slav, cseh Hodi-al&v (v. ö. cs. 
Hoda, Casop. mus. cesk. 1832. 62, GEBAUER, Slov. staroc.) szárma
zéka is, s ez esetben a mi szavunk cseh-tót. 

Grab, Graba : 1083—95 : Eegalis pristaldus quorum vocatur 
Graba; 1134: Semegiensi comite Grab (ez a Grab Szent László 
idejében élt, mint szláv név fel van véve a horv. akad. szót.-ába 
is); — szerb-horv. Grab (MIKL. P. N. Denkschr. X. 266.). régi cs. 
Grabka (Grab-bó\, ÉRBEN, Eegesta), újabb cs. Hrab. 

Iván, János. A lat. Joannes, gör. 'Iíöávv/jc megfeleléseit itt 
tárgyalom, mert az ennek megfelelő valamennyi magy. Iohannea 
keresztnév szláv úton jött. 

a) A lat. Joannes XI—XII. századi eredeti okleveleinkben 
Johannes-nek, tehát h-val van írva [adataim ezek: 1111: Johannes 
palatinus comes; 1134: per Johannem; 1137: per Johannem; 
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1138: per Johannem notarium; 1152: Johannis com.; 1171—1392; 
Johannes coni.fil.Calmer; u. o. Jo/iawwes(szolganeve); 1181 ; Johannes 
faber, Johannes (két pécsi hospes), 1186: Johannes (veszpr. püspök), 
1198: Jo/iawwe[canadienfiselecto];—a vulgátában Joannes van,Dal-
mácziában, ahol az olasz írás elterjedt, szintén Joannes az alak (v. ö. 
JIBECEK, Die Rom. I. 2, 40; a vei. évkönyvekben azonban Johan
nes is); nálunk is később, mikor igen erős kultúránkra az olasz 
hatás, Joannes-i találunk (v. ö. pl. a V. S. Ger.-ban mindig Joannes 
van írva, 10. §.). A lat. Joannes a német és cseh oklevelekben /i-val 
van, tehát Johannes (v. ö. ÉRBEN, Regesta). 

P) Iván : 1086: Hic sünt liberi Jüan . . . Yuan in Keteloca 
eques Yuan aratores in Cupan Yuan,- 1135: homo cond. Jüan; 
továbbképezve 1171—1392: Juanka comes de Luchman (v. ö. még 
Pannonh. Sz. Ben. r. t. Index: Joanka; okleveleink Joan-jéX 
Jovan-nak kell olvasni, Oki. szót.); — az adatok azt vallják, 
hogy Icán közönséges népies keresztnév volt Dunán túl a XI. szá
zadban ; ma is a dunántúli megkülömböztetés az, hogy Iván = 
Keresztelő Szent János. Ez a megkülömböztetés kivehető régi nap
tárainkból is, mert a régi naptárakban Iván név csakis Ker. szt. 
János ünnepe napjára van írva, ellenben a többi Johannes-szeiat 
(pl. alamizsnás János, aranyszája János, olajban főtt János) a nap
tárban mindig János néven szerepel (v. Ö. KNAUZ, Kortan). Ker. 
Szt. Jánosnak nagy volt a tisztelete hazánkban a XI. században, 
ünnepnapja benne van Szent László decretumaiban is, míg János 
apostolé és evangélistáé nincs meg (v. ö. még ZAHN, Ueber die 
steierm. Taufnamen, Mittheilungen XXIX. 42.1.). Ott a hol a szlá
vok közt az olaszok terjesztették a kereszténységet, az ol. Giovanni, 
ó-északol. Zuane, Quano (Denkschr. XXII. 167, Sitzungsber. XLVI. 
124.), vei. ol. Zuane, Zane (batista, euangelista, BEBTANZA e LAZZA-
RINI, II diai. venez. 22,39, 44.), friauli Zaán, Zuanut, Zaneto (Arch. f. 
slav. Phil. XIV. 235.) hatása alatt Z-kezdetü alakok vannak (v. ö. görzi 
szlov. Zvan, Zvan, ca-horv. Zváne, Zvane, dalm.-horv. Zan, Za-
nello, Zive, Zvan stb., STEEKELJ, Beneski rokopis XVII. 1., Arch. 
XIV. 235, JIBECEK, Die Rom. I. 69, 7 1 : 2 , 40.). Nálunk z-s alakok 
nincsenek, mert a mi szavunk közvetlen szláv eredetű. Kérdés 
azonban, milyen szláv nyelvből való. A cseh-tót-lengyel nyelvet 
kizárjuk az átadók sorából, mert ott Iván ma nem népi szó, jól
lehet a XI—XII. századi oklevólanyagban előfordul. A délszláv 
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nyelvek közül kizárhatjuk az óbolgárt is, mert CYRILL és METHOD 
nyelvében kizárólag Joawh: \qa\vk (V. Ö. Assem. ev. jun. 24-én) a szó. 
A bolgár oklevelekben még 1230-ban is ASSEN így kezdi oklevelét: 
«43"h IOAN» =s= azi. Joan. A szerb oklevelekben is még a XIV. század 
elején is ICÁNK == Joan fordul elő (v. ö. Zbornik 1344-ből). A XIV. 
században azonban fellép a JuuBdNk alak is (u. o. 1398. és később 
a Nikol. evan.-ben), a mely az Iván eredetibb alakja. A külömböző 
bibliafordítások vagy Joawh-i, vagy Ivawb-t írnak. Kizárólag Iván 
a «János» neve a hazai szlovén, a dalmát-horvát (TRUB., BERÓ., 
ZÁRAI, RAN., sp. BERN.) ÓS a VuK-féle szerb fordításban (a régebbi 
gör. kel. szerb fordítások Joani>-, Jovawb-t írnak). A bolg. mai for
dítások közül Iván a kath., Joam> a gör. kel. fordításokban van. 
Nagyon helyes az a megjegyzés, a melyet a horv. akad. szótára 
tesz, hogy a gör. kel. szerbek inkább Jovan-t használnak, míg a 
kathol. szerbek Ker. Szt. Jánosra Ivan-t mondanak. A mi Iván-unk 
is kath. szláv eredetű kifejezés (v. ö. szlov. Iván, kaj-horv. Iván, 
DALM. Biblia Register, ca-horv. Iván, róm. kath. szerb Iván — gör. 
kel. szerb Jovan, kath. bolg. Iván: KRISTOFCSÁK, Kas nauk 9, gör. 
kel. bolg. Jován BERNEK. Chrest. 184, és Joan, gör. kel. or., kisor. 
Ivanit), s nézetem szerint hazai szlovén eredetű (v. ö. helynevek hazai 
szlov. Ivanóc = ma Szt. Benedek és a hazai szlov. közt sok 
Iván van). 

Y) Ján, János: 1086: Jan (férfinév); II. Béla nem ered. ba-
konybéli itéletlevele : Jan; ugyanebben Jan', a mely talán = Ja-
nus és Janca = Janka (jobbágy); a szó alakjára: Münch.-k.: 
ianus (naptári rész jan. 3, maj. 6, 9, 28, jun. 24, 26, jul. 1, aug. 
29, decz. 27.), János (jan. 27.), yanos (Marg. Leg. 87, de Marg. L. 
219: zent jván napyan, Ap. mélt. 1, 18, 19, 21, 39, 45, 53, 54.), 
janos (Marg. L. 134, 155, 190; v. ö. még KNAUZ, Kortan Johannes 
alatt); — a mily biztos az, hogy az Iván délszláv alak, ép olyan bizo
nyos, hogy a, Jan (olv. Ján) cseh-tót-lengyel eredetű. Csakis e három 
nyelvben hangzik a Johannes == Ján-n&k (cseh-tót-lengy. bibliák 
és ÉRBEN Regesta). Ebből a cseh-tót-lengy. Ján-ból -usb (esetleg 
-osb) képzővel alakult egy cseh-tót-lengy. Janush (v. ö. cs. janus, 
lengy. janusz Denkschr. X. 232.), a melyből a magy. János eredt. 
A délszláv nyelvekben szintén van Janus, Janos (v. ö.RadLXXXü. 
124, 130, horv. akad. szót.; Janus Buzan KRCELIC müvében, Dal-
mácziában Janos í)obrota, Cattarói schemat. 1902; kaj-horv. janué 
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almoznik, Letop. Laibach 1887. 218. 1.); ez lehet délszláv képzés 
(v. ö. osztr. szlov. Jani és Janez — János), de lehet magyar ere
detű szó is. A délszláv nyelvekben ugyanis -us és -os beczéző ne
veket alkotó képző szintén élő képző (v. ö. horv. Ivanus: Ivan-ból, 
SURM. Acta croat. 136, 137, 269. stb.) v. ö. még JIRECEK. 

Izbég: 1152: epei izbeg, 1156-1412: Izbegh episcopi; össze
vethető a cseh oklevelekben levő Zbeh-hel (v. ö. ÉRBEN, Eegesta), 
délszláv *zbég-ge\ vagy a délszláv izbégT>-ge\; ez utóbbi azonban 
mint név nem fordul elő a szláv forrásokban. 

Jareszló: 1111-i zobori oki.: Jaresclau filius eiusdem caus§ 
pristaldi Batona; — a cseh oklevelekben a XI—XII. században 
sok Jaroslav van (v. ö. ÉRBEN, Eegesta), v. ö. cs. Jaroslav, lengy. 
Jaroslaw, or. Jaroslavb, szerb-horv. Jaroslav (horv. ak. szót., Rad 
LXXXI. 105.). Bolgár embert tudtunkkal nem hívtak Jaro-slavB-
nak, s ki nem mutatható a név Dalmáezia horv. személynevei
ből sem. 

Kakát: 1157: de Cokot (ma Párkány, v. ö. FEJÉRPATAKY, III. 
Béla kir. oki. 27.); — hazai szlov. kokout (kakas; v. ö. részletesen 
Szláv jövevényszavaink I. 1. 115.). Más magyarázatot láss MIKL., 
0. N. Denkschr. XIV. 38, XXIII. 182. 

Kanizsa: 1086: Quartum decimum prsedium est super Ti-
sciam in introitu Cnesa (v. ö. ezt a helyeta Gellért-leg. 10. §.-ával: 
exercitus Chanadini fugám iniens latuit in uepribus Kwkyner et 
Zewreg et in omni Canysa usque a Ticiam); ugyanabból a szláv 
szóból, a honnan Kanizsa, van képezve a mai Kenése (v. ö. 1055-i 
tih. lev.: in eodem bolatin inter putu uueieze et Knez, NyK. XXV. 
145. és Kenesa, III. Béla cancellariusa, FEJÉRPATAKY, III. Béla kir. 
oki. 15.1.). A régi m. Knézsa (Kanizsa), Knéz (= Kenése) a szláv 
k^ne^zh-nek hhne_íij melléknevéből való, még pedig annak nőnemű 
alakjából kimeí^ja (vhsh), s jelentése «prsedium regis, principis* 
(v. ö. Denkschr. XXIII. 181, szlov. kneza, Karinthia kneija). 

Karácsony: XIII. század elején Crachin (szolga Láziban 
Dunán túl, v. ö. 1198: curacun (férfi) és Karachyn, Karasun, 
Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. Index); — cs. Kracín (Denkschr. XIV. 
38.), esetleg t. kracún (mely esetben v. ö. a szó részletes tárgyalá
sát a ker. term. technicusok közt Karácsony alatt. V. ö. Pünkösd. 

Karakó: 1156—1412: in parochia Crocoyenfi (ma Karakó, 
Vas vm.); 1113: de villa Craco (ma Krakován, Nyitra vm.); — a 
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cseh személynevek közt van Krok (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 
281.), a melyet MJKLOSICH Krak-nak olvas; ebből való tovább
képzés Krokov, Krakov ( = Krok-é, Krak-é), a melyből a dunántúli 
Karakó való. A szláv Krak-ból eredt helyneveket lásd MIKL. 0 . N. 
Denkschr. XIV. 38. a hol szlov. Krakovo alak is közölve van. 

'? Kasztelicz: 1055: kaztelic, eaztelic; — helynév, a melyre 
összevethető a cs. t. kostel: templom, kicsinyítve kostelbch; MJK
LOSICH Keszthely nevünket is ebből a kostel-böl magyarázta. 

? Klanisa: 1134: cum Clanifa et Petro fratre eius; — aszó 
Feliczián esztergomi érseknek a zágrábi püspökség «dombrava» 
nevű erdeje felől való itéletlevelében fordul elő : két mássalhang
zón való szókezdete miatt szláv szó, eredetét azonban nem tudom 
(v. ö. szlov. Klanjec, Klance, Klance: via augusta, Denkschr. 
XXIII. 180.). 

? Koczd : 1162 : in uilla Kacil,- — ezt a nevet én Koczel IX. 
századi dunántúli szlovén fejedelem nevével hozom össze, a kinek 
nevéről JAGIC azt írta, hogy szláv eredetű szó (v. ö. Zur Entst. I. 
85.). A szláv eredet azonban nem egészen bizonyos. Az 1162-i 
Kacil ma Keczöl, Keczel-ipxiszta,, s előfordul a XIII. században 
Kecil-nek is írva (v. ö. Pannonh. Sz. Ben. r. tört. I. 158. jegy
zet). A szlovén Koczel fejedelem neve német forrásokban, így a 
«Conversio»-ban, Ghezil-wek van írva. Ez az alak pedig GRIENBER-
GER szerint német (v. ö. Zur Entst. I. 86.). A ném. személynevek 
közt a Chaezlin, Kacilin-nel (v. ö. EÖRSTEMANN, I. 306—7, Karin-
thiában Kazzilinus = Chezil, Checil, JAKSCH, Urkundenbuch) vál
takozik a Cathelo, Chatili, Katóit. A mi emlékeinkben a Keta 
mellett előfordul a Ketel is [v. ö. 1086: quintum predium quod 
dicitur Ketel lóca. u. o. Kete lóca, u. o. Ketel (arator neve), u. o. 
eques Keda. Az 1086-i oklevél Ketel-je lehetne íráshiba is Kecel 
helyett, csakhogy ez ellen szól ANONYMUS, a hol szintén van Ketel 
vezér és Ketel potaca (ANONYMUS 15. §.); Kacil és Ketel tehát alig
hanem két külön szó. 

Kolon: 1055: per médium aque que vocatur culun ; 1086: 
in Clun (ma a helység Kolon) ; — kettős mássalhangzón való 
kezdete miatt idegen szó; hasonló helynevet a szlávságból nem 
tudok közölni (a lengy. Klonow aligha idevaló, Denkschr. X. 280, 
XIV. 37, XXIII. 180.). Lehetséges, hogy a szó a szláv kloniti (incli-
nare flectere) igével függ össze. A bolgárban van klón (ág, galy) szó, 
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de ezt görög eredetű jövevénynek tartják, s így a mi /fo/on-unkkal 
semmi összefüggése sincs (v. ö. DUVERNOIS : gör. XACÓV). 

Krízs: 1086: Cris (mansionak a neve Dunántúl); — a szláv 
kríéh csakis róm. kath. szláv kifejezés; személynevekben és hely
nevekben a róm. kath. szlávok közt gyakori volt a XI—XII. szá
zadban (v. ö. EBBEN, Regesta és MIKL. P. N. 0. N. Denkschr. X. 
282, XIV. 39, XXIII. 189.). 

Kuna, Kunes : 1086: Cuna (arator és vinitor Kajáron); II. 
Béla bakonybéli itéletlevele: Cuna (paraszt ember neve); 1135: 
eunes (homo condit. in Kuyar); 1198 : cum uxore cune; —'• a cseh 
személynevek közt van Kuna, Kunes, Kunata (v. ö. Cas. cesk. Mus. 
1832. 63. 1.). ezeket a neveket MIKLOSIOH (P. N. Denkschr. X. 232, 
283.) a szláv kuna (nyest) szóval hozza össze, s ugyanígy magya
rázza MARETIC (Had LXXXII. 74.) a délszláv Kuna-t (femin., nő, 
bolgárban is 8bornik XV. 196.) is. Lehetséges azonban más magya
rázat is; a nem. Kunigunda beczézö alakja Kuna (v. ö. ZAHN, Ueber 
die steierm. Taufn., Mittheilungen XXIX. 15.) s a Conradus-, 
Cunradus-nak Cvno (v. ö. STAEK, Kosén. Sitzungsber. LI. 273.). 
E szerint a cseh és magy. Kuna, Kunes lehet a Konrád, nŐnevek-
ben Cuniganáa, beczézö alakja ( Kunes -re v. ö. Mikes > Miklós-hői). 

? Kup : 1111-i zobori lev.: Cup (férfinév); — v. ö. szerb Pri-
kup, Kupijen (MIKL. P. N. Denkschr. X. 283.). 

László: 1079—80: Ladiflauo, 1086: Ladhlao, Ladizlaij, 
Ladizlaus ; 1083—9: Ladizlauus ; 1095: Ladizlao; Hartv. v. s. 
Stephani 24. § : regis Wladizlai; pénzeinken: Ladislavs, Ladi-
selavs, Ladizlaus, Lazla ,• naptárainkban Lazlo (Münch.-k. jun. 27, 
jul, 30.), zent lazlo kiralh (Apóst. m. 55.), Lazlo (Marg. Leg. 47, 
177.); serennay lazlo (Marg. Leg. 205, 228.); temporibus insuper 
Stephani introiuit quidam miles Gotfridus... a quo egreditur ge
neráció Ladislai (KÉZAI, De nob. aduenis); — cseh, lengy., szerb-
horv., bolg. Vladislav, cs. Lacek, horv. Lackó (SURM. Acta croat. 
290.). - A horv. Laclav (SURM. Acta croat. 135, 140, 292, 311.) 
magyar eredetű, míg a horv. Lavoslav, szlov. Laroslav a Leopold 
újabbkori fordítása (v. ö. MURSEC, Bogocastje, 197.1.). A középkori 
szószármaztatás szerint «Ladislaus quasi laus diuinatus data po-
pulis dieitur» (Leg. St. Lad. 2. §.). 

Lázii, ma Lázi : 1086: Quartum prsedium est quod vocatur 
Lazii; — ugyanilyen hely előfordul Csehországban is, v. ö. ÉRBEN, 
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Eegesta: 1177-ben: Lázi: villa ecclesiae Prag., comiti Pribizlao 
tradita, 1239-ben Lázi villa in Morauia. A szó számtalan Láz hely
nevünkkel egyetemben a szláv Za^-ból való (laz sa eine bergfláche, 
ein unangebauter ort, ein ungeackerter platz im felde, ackerrand, 
gereut, gehag, Denkschr. XXIII. 192.). 

? Lesz: 1086: A culmine montis qui dicitur Lessu, u. o. per 
semitam in summitatem Lessu montis; — szláv lési, (silva, szám
talan helynévben Denkschr. XXIII. 194.). 

Lútya: II. Bélának egy 1092-i oklevél átiratában : Luta (ser* 
vus regis, capite tonsus iussu Sar comitis); — v. ö. cs. Luta (= 
Luta, Ljut'a: 1054-ben: arator in villa Domesi, 1029-ben: Luta: 
comes, fráter Zuest castallani Olomuc, ÉRBEN, Eegesta, MIKL. P. 
N. Denkschr. X. 286.). Ugyanebből a szláv IjuVh szóból való a szláv 
Luthco (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 286.), a ha,zai szlovének 
közt a IX. században előforduló Liute-mir, Liutza (egyéb dél
szláv alakokat lásd JAGIC, Zur Bntst. I. 86. és Ead LXXXL 
121.) név. 

Mala: 1113 : inter terram viri nomine Mala; — szláv Mala 
(v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 286, Ead LXXXIL 74). 

Malaszt: 1086: Pozman cum filio suo milozt (vicalis cum 
equis, v. ö. KOVÁCS Index); — a rendelkezésemre álló források azt 
vallják, hogy a milostb szó mint férfinév csakis a cseheknél mutat
ható ki (a tótok közt Milosrdny nevűeket magam is ismerek), v. ö. 
cs. Milost (férfi), Milosta (nő; v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 224. 
és MOEOSKIN, Slav. imenoslov). 

Mánya: 1171: Mana (szolgáló neve); — v. ö. cs. Mánia 
(GEBAUER, Hist. mluv., EBBEN, Eegesta, MIKL. P. N. Deekschr. X. 
219, 287.), szerb-horv. Mant-slav (Ead LXXXL 121.). Az idézett 
helyeken adott magyarázatokhoz v. ö. Emánuel. Lehetséges, hogy 
az 1086-i oki.-ben előforduló Manhat (olv. Manyát, vinitor) szin
tén ide tartozik (-at képzőre v. ö. Fijat: Fülöp Ead LXXXIL 95.). 

? Marovit: 1181-ben: Marouit (pécsi hospes); —azt hiszem, 
a szláv személynevekben levő Mar (Marcus?, MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 287, Ead LXXXL 122.) és -vit összetételéből való (v. ö. szerb-
horv. Drago-vit, Draze-vit, Dobro-vit, Lude-vit, Zemi-vit, Ead 
LXXXL 117, 118, 121, 134, MIKL. P. N. Denkschr. X. 254, szlov. 
Mede-vet, Medvit ? JAKSCH, Urk. b. Kárnth.: 1156-ban: rusticus 
in Lez). 
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Meloan: Marg. Leg. 76, 222: nitrai meloan vrnak, nyttray 
meloan; — a szót Melován-nsk olvasom (v. ö. Radovdn-ná\ az 
1086-i Radoan alakot) s összevetem a cs. Milovan személynévvel 
(v. ö. MIKL. Denkschr. X. 288. és Miivan, KOVÁCS, Index). 

Merisa : 1166: filio meo Merrisa ; — cs. Miresa (filius Ea-
dostae vinitoris, 1115-ben, ÉRBEN, Eeg., Denkschr. X. 232, 291.). 
V. ö. Nemere = szláv Nemira. 

Mikó : 1157, 1162: Mic<> archiepiscopus (átiratokban Micu : 
1156—1412), 1171 : Micou (veszpr. házi szolga); 1198: Mim bi-
chorienfi comite, u. o. micuse szolga neve; ebből való latino
sított alak Mieudinus (episcopus 1186, v. ö. Farkadinus, Nezdinus); 
— a szó vagy a Nicolaus, vagy pedig a Michael kicsinyítése (v. ö. 
Ead LXXXII. 137: szerb-horv. Miko, és cs. Mikus: «Michael» s= 
Micus, ÉRBEN. Eegesta). — A Nicolans-bó\ való származás mellett 
az m- szókezdetről lásd Miklós-nál. Az 1174-i oklevelünkben elő
forduló Myske, illetve Myskeh lehet a Nicolaus Mik-sa alakjából 
való (P. N. Denkschr. X. 287.) mássalhangzócserével, de lehet a 
szláv Misko, Miesko (Michael) mása is. 

Mikola, Mikula: 1086: Micula (vinitor); — a vasmegyei 
szlovének közt ma is vannak Mikola-ék (Péterhegy), a tótok közt 
Miknla-ék (Szarvas); v. ö. cseh oklevelekben Mikulcice (villa, 1052-
ben), Mikolau (= Nikolsburg 1218, ÉRBEN, Eegesta). A szó a Nicolaus 
névből való s a bolgárban csupán n-es Nikola, Nikul, Nicolo alakjai 
vannak (v. ö. JIREC. Die Eom. I. 2, 49, DUVERNOIS és Ead LXXXII. 
127. és a Miklós szónál az m- szókezdetről való jegyzetemet). 

Mutina: 1086 : In Cupan hij sünt equites Mutiria; — a cseh 
oklevelekben közönséges név a XI—XII. században Mutina (v. ö. 
1031-ben Mutina: custos castri Vzoue, 1102-ben testis stb. ÉRBEN, 
Eegesta, MIKL. P. N. Denkschr. X. 223, 294.), míg a délszláv ok
levelekben Mutina nevű ember nincs (v. ö. a lat. Muto-ra, JIRECEK, 
Die Eom. I. 76.). 

Mutmér: Mutmer (előkelő úr II. Béla itéletlevelében, a mely 
a bakonybóli apátság 20 mansiójáról szól; v. ö. KOVÁCS, Index); — 
a név a szlávság területén csak a horvátoknál mutatható ki a IX. 
századból. A latinbetűs emlékek szerint a IX. században Monte-
7)ierus «dux Slavonise» volt (v. ö. MJKL. P. N. Denkschr. X. 294, 
MARETIC, Grammatika 17. és Ead LXXXI. 124, MOROSKIN, Slavj. 
Imenoslov), a bíborban született CONSTANTINOS MoovTijJi'ijpos-nak 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII1. ** 



322 MELICH JÁNOS. 

írja nevét, egyéb emlékekben Montemirus, Muncimirus, Mucimir 
alakban fordul elő. VIII. János pápa 875 táján buzdítja Monteme-
rus-t, «ducem Sclavonise, ut ad Pannoniensium reverti studeat 
dicecesim, et ad episcopi illic constituti (Methodii) pastoralem re-
currat sollicitudinem» (EBBEN, Regesta I. 16.). A magyar Mutmer 
név a honfoglalással meg nem szakadt folytonosság mellett érv 
(v. ö. Domonkos, Zselic és a szentek tisztelete). A Mutmer név 
összetett név a szláv mq,ti, (turbatio) és mir (pax) szavakból (v. ö. 
hazánk területén közvetlen a honfoglalás előtt Chotem i r, Liute-
mir, Witemir, Goimer nevű szláv embereket JAGIC, Zur Entst. 
I. 86.); MABETIC szerint (Rad LXXXI. 124.) jelentése: «in pertur-
bationibus, in bello modum habens», vagy «ille, qui in bello sese 
moderaturo. 

Négus: 1086: Negus (férfinév: v. ö. KOVÁCS, Index: Negus 
• mansio cum salifodioo 1086-ban és família); II. Béla-kori átírt 
oklevélben: Neg' = Negus; — szerb-horv. Negus (Rad LXXXII. 
130.), lengy. Niegusz (MIKL. P. N. Denkschr. X. 296.). V. ö. Boro-
nég, Nezsi'ne, Obonég. 

Nemim : 1086 : Nejíne (férfinév; ugyanez egy II. Béla király 
kori átiratban Nej'ine); — a szó a szláv néga-ból -ina képzővel 
tovább alkotott név (v. ö. a szláv Né£a, Né-Sata, Né&en neveket, 
MOBOSKIN Slav. Imenoslov), teljesen megfelelő nevet azonban for
rásaimból nem tudok idézni. 

Nezdinus: Kálmán király idejében élt (v. ö. FEJÉEPATAKY, 
Kálmán király oklevelei 16. 1.); — cs. Nezda (1088-ban: rusticus 
in villa Dubci)-ból latinosított alak (v. ö. Mikudinus, Farkadinus). 
KOVÁCS Indexe szerint Nezde, Nezda (1093-ban, illetve 1229): «villa 
ad monast. Tychon». 

Nosztop, ma Noszlop: 1086: In praedio Nuztupc; 1135: 
In Noztup praedio (később Nustup, Nozlop, v. ö. EEDÉLYI, A bakony-
béli apátság Árpádkori oklevelei 33. 1.); — a mai Noszlop helység 
személynévből való név, a megfelelő személynév Neustup, Ne-
ostup, a mely cseh oklevelekben fordul elő (v. ö. PALACKY, Cas. 
ces. Mus. 1832, 63. 1. és EBBEN, Regesta: Neustup alatt: Nostup, 
Neostup 1115-ben: homo in villa Wsechar, Neosztup, Neozstup 
1185-ben, 1188-ban: nobilis, miles, 1229-ben: Noztup, Nostuph, 
Noztuph, Neoztup, 1234-ben Nostopj s jelentése «ne lépj, ne tágíts» 
(v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 316, 0. N. XIV. 62.). 
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[Nyitra; nem szláv szó, csupán a honfoglalással meg nem 
szakadt folytonosság bizonyítására hozom fel; a 864 táján irt 
«Conversio»-ban Nitra említtetik, s az van róla mondva, hogy 836-
ban temploma volt; legrégebbi okleveleinkben is (v. ö. 1111-iki 
zobori: Nitria, 1138: Nitra) s ma is Nyitra.] 

Obonég : I I35 : Pro animabus Oboneg comitis et fratris eius 
Kviar, u. o. Oboneg comes; egészen ugyanaz a szó van az 1086-i 
oklevélben i s : «de quibus tenditur per fossas ad uiam uboneg*; 
— csupán a cseh emlékekben fordul elő hasonló név; a régi cs. 
Ubi-nega, újabb cs. Ubi-néha (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 233, 
296, PALAOKY, Cas. c. Mus. 1832, 67, MOROSKIN, Slav. imenoslov) 
női név, ennek megfelelő férfinév Ubi-nég, későbbi Ubi-néh. V. ö. 
Boronég, Ubinég. 

Orbász, v. ö. Vrbász. 
Padrag (ma falu Veszprém vm.-ben, személynévből lett hely

név): 1109: Veszprémvölgyi apáczák görög oklevele: Muz. pél
dány : Podruc, in qua villa habét filius Podruc communem terram 
cum populo abbatissej Orsz. levéltári példány: villa Podrug; gör.: 
7C(óSpooYoo (gen.); ugyanez a község egy 1157-i oklevél XIII. szá
zadi másolatában Podgrad, másutt Podrag (v. ö. Pann. sz. Ben. r. 
tört. I. index). 

A szó eredetének meghatározásánál kétféle magyarázat lehet
séges. Az első magyarázat szerint a mai Padrag, régibb Podrag a 
szerb oklevelekben előforduló Podrag személynévvel azonos (v. ö. 
Ead LXXXL 146; alakulására v. ö. a cs. Pomil, bolg. Podobr sze
mélyneveket, MIKL. P. N. Denkschr. X. 233.), s jelentése körülbelül 
«carissimus, carior». A Po-drag tehát összetett szó, po és drag-ból, 
B -drag-gal összetett személynév sok van a szláv nyelvekben (v. ö. 
MIKL. P. N. Denkschr. X. 271, Ead LXXXL 130, 133, 134, 145.). 
A második magyarázat a legrégebben írt Podrug alakból indul ki, 
s a szót po-\-drug (socius) összetételének magyarázza. Ez esetben 
a szó olyan, mint a szerb Po-brat (brat = testvér, Denkschr. X. 
233.). Mindkét esetben a szó szláv eredetű. 

Palán: 1171: Pia n, 1181: Palán, 1162?: Pulan (egy dunán
túli birtok neve, v. ö. ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Árpád-kori 
oklevelei 38, 39,40.1., és ma Polány, Somogy várm.); — v. ö. szlov-
plán (offene, waldfreie gegend, der vorplatz, das glacis, PLETERSNIE), 

21* 
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cs. Novoplán (helynév, = Neu-Rode, más helyneveket Denkschr. 
XXIE. 214.). 

Palóznak (ma falu Zala vm.-ben): 1086 : In Ploznic; 1079— 
80: Guden oklevele. In Poloznic; 1109: Veszprémi gör. oki.: 
Orsz. lev. péld.: villám Poloznik, Muz. péld.: Polosinic, gör. ttö* 
Xóavix; - lehet, hogy a szláv ploski* (latus) névvel függ össze, 
v. ö. szerb plosan, plosnat (abgeplattet, Denkschr. XXIII. 216.). 
A szó képzése alapján feltétlenül szláv eredetű. 

Pesztreus: 1111-i zobori oki.: Nicolaus filius Peztrei; — 
latinosított alak a szlov. pester, óbolg. pbstrh (bűnt, MIKL. P. N. 
Denkschr. X. 299.) melléknévből. V. ö. Beztrius. 

Petkó: 1116—1131 : Fila oklevele : yfaac filius Petku (e név
nek illeszkedett formája Petke, v. ö. Pethke jobbágy, Pannonh. szt. 
Ben. r. tört. I. index); - szerb-horv., bolg. Petko (Had LXXXII. 
147, MIKL. P. N. Denkschr. X. 228, MOBOSKIN, Slav. imenoslov). 
A név a Péter keresztnév szlávosan kicsinyített alakja; ugyanilyen 
szlávos alakok még: 

a) Pétre (1055: petre zenaia hel rea, u. o. ad caput petre, 
1111 -i zobori oki.: Petre), melyre v. ö. délszláv Petreta, Petretié 
(Rad LXXXII. 105.) neveket, melyeknek nom. alakja Petre is lehet 
(-£ képzővel). 

P) Petus : 1095: Dávid dux oklevele: comes Petus; 1171: 
ioubagionem nomine Petus, 1181: Petus (úrnak a neve); — a 
szláv -us kicsinyítő képzővel alkotott szó a Péter névből. 

Plas : 1095: Dávid dux oki.: piscina Pias; — hasonló hely
nevekre v. ö. EBBEN, Regesta (Plasy, Plass, Plaz: prsedium) és 
MIKL. (Denkschr. XXIII. 215.). A szóra v. ö. szlov. plaz (lawine, 
wasserschwall, sandlehne, ein abschüssiger hügel, die stelle, über 
die der pflug rutscht, ohne sie aufzureissen, lásd még MIKL. Etym. 
Wb. pelz- alatt), cs. plaz (schlüpfriger weg). 

? Pomolceu: 1086: eques Pomolceu; — szlov. pomolcati 
(eine kurze zeit schweigen, eine pause machen, pomolcaj: ein 
kurzes stillschweigen, zamolcav : tückisch, verschlagen, zamolcljiv : 
zurückhaltend, PLETEBSNIK) igéből képzett part. praet. act. I. fa 
kérdőjel azért áll a szó előtt, mert az itt adott magyarázat szerint 
Pomolcsa v-nak kellene lenni a szónak, holott a mi adatunk Po-
molce M-et ír; az oklevél eredetijét azonban nem láttam). 

Pasa: 1135: Paufa Mufvnienfi comite et magistro tauarni-
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corum; 1206 táján Paussa (pap, v. ö. ERDÉLYI, A bakonybéli apát
ság Árpádkori oklevelei 42, más Posa-kat lásd a Pann. Sz. Ben. r. 
tört. I. index); Marg. Leg. 209 : Soror Stepbana. . . vala Pausa vr-
nak leánya; — az, hogy vájjon az 1181-i Pous és Pousa (pécsi 
hospesek) nevei szintén idetartoznak, nem egészen biztos; — a 
Pausa szóban, melyet Pavsa-nak olvasok, én a lat. Paulus, szláv 
Pavel, Paval keresztnévnek a szláv -bsa képzővel ellátott alakját 
látom. Hasonló nevek vannak a cseh oklevelekben (Pausa, Pavsa, 
ÉKBEN, Eegesta) és a szerb-horvátokban (Pavsa, Ead LXXXII. 
152.). MIKLOSICH a szláv Pausa alakokat (nyilván Pausa-nok ol
vasva) máskép, nem a Paulus-ból magyarázza (v. ö. Denkschr. X. 
232, 298, 299, Ead LXXXII. 76.); azt hiszem, magyarázata nem 
belyes. V. ö. Budusa, Besa. 

Posko : 1111-i zobori oki.: Posco . . . canonicus; — cseh ok
levelekben Posco (Bosco, canonicus Olomucensis 1174-ben, ÉRBEN, 
Eegesta és MOROSKIN, Slav. Imenoslov). A szó helyes alakja Bocko, 
Bocek (v. ö. Bocskay nevünket). 

? Pot, Put: 1055: Inter putu uueieze et Knez (SZAMOTA ol
vasása, a ki a putu-h&n személynevet, Poí-ot lát, NyKözl. XXV. 
145 ; MARCZALT, Enchiridion : Inter putu uveieze et Knez); 1086 : 
•de quo tenditur ad statuam Puti, u. o.: hinc per uallem uadit ad 
agrum Potu; — MiKLosiCHnál ugyan találunk patb: puth (via, 
Denkschr. X. 303, MOROSKIN, Slav. imenoslov: Pata, Puta) sze
mélyneveket, mindazonáltal azt hiszem, hogy a Pot inkább német 
személynév (v. ö. FÖRSTEMANN, I. 289 : Poto, Puto, Puoto stb.). 
Megerősít ebben némileg az is, hogy KÉZAI «De nobilibus advenis» 
fejezetben ezt írja: «post hunc introiuit Pot de Lebyn, qui nomine 
alio Ernistus est uocatus . . . de isto comitis Conradi de Altunburg 
origó esse habét». A környezet, a melyben itt a Pot megjelenik, 
német. V. ö. a német nevek közt. 

Poznan : 1001-i pannonhalmi alap. lev.: Poznano (dux neve, 
más XI—XII. századi Poznan-oksá, lásd KOVÁCS, Index); — szerb
horvát, lengyel Poznan (MIKL. P. N. Denkschr. X. 221, MOROSKIN, 
Slavj. imenoslov, Ead LXXXII. 76.), ilyen személynévből való a 
vasmegyei szlovén Poznanovci (régi magy. neve Puznanócz, ma 
Pálhegy). A szó a szláv poznati (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 
577 : megismerni) ige part. prset. pass.-a. V. ö. Prodan. 

Okleveleinkben a Poznan mellett van Pozman alak is (v. ö. 
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1086 : Pozman cum filio suo Milozt (vicalis cum equo serviens és 
v. ö. Pázmánd falu)]; a Pozman alak nem szláv szó, még pedig 
nem az a szóban levő m miatt. Eredetét alighanem a németben 
kell keresni (Poss-\-man összetétele, mindkettőre v. ö. FÖRSTEMANN 
I., Karinthiában Pezman 1148, 1156-ban, JAKSCH, Urk.-bucb); 
KÉZAI szerint különben Pazman «de Sueuia» jött (De nobilibus 
advenis), s ez is a szó német eredete mellett vall. V. ö. a német 
nevek közt. 

? Preka(Precsa\?, Precza?) : 1055-i tihanyi alap. lev.: Signum 
Preca insertoris (esetleg ide való Preke, Precha, Priza = Perecse, 
Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. Index); — a nevet összevetem a dél
szláv Pre-k-usa, Pre-k-us, Pre-j-ko (v. ö. Ead LXXXII. 130, 146.) 
nevekkel, a melyek beczézett formái a szláv Predislav-nak. Való
színűtlenebb, hogy a mi adatunk Precza-nak olvasandó, s ez eset
ben v. ö. szerb Prica (accusator, Ead LXXXI. 100.). 

Preszteg (v. ö. Vas vm.: Hosszúpereszteg, Sopron vm. Német-
pereszteg) : 1086 : In Prezteg (villa cum familia s. Mauritii; WEN-
ZELnél I. 34: Prezeeg van közölve, azonban ERDÉLYI LÁSZLÓ, 
A bakonybóli apátság Arpádkori oklev. 23. l.-on az eredeti oklevél
ből Prezteg-et közöl); — lehet a szó a szláv pré (durch, über) + 
sthg: stég (via) összetételéből való s így egy préstegi* mása (általüt); 
lehet azonban pristeg-nuti-ból való is (Denkschr. XXIII. 242.). 

Prészne: 1135 : Prezne (jobbágy neve, később Perezne, v. ö. 
KOVÁCS, Index); — a szó a szlávprishni> (propinquus) származéka 
(v. ö. cs. Priztiey, Prizota, MIKL. P. N. Denkschr. X. 301. és ÉRBEN, 
Eegesta). 

Pribor: 1198: Pribur (férfinév); — cs. Pribor, Prebor (MO
HOSON, Slav. imenosl.). 

Prodanus: J175, helyesen 1185-i ok].: Prodanus (zágrábi 
püspök, FEJÉRPATAKY, III. Béla kir. oki. 8; más adatokat láss KO
VÁCS, Index); — szerb-horv. Prodan (MIKL. P. N. Denkschr. X. 
301, Ead LXXXII. 76, JIRECEK, Die Eom. I. 2, 74.). Az alakra 
v. ö. Poznan. 

Próna: 1113-i zobori oki.: de Prauna (ma Próna) : — a 
szláv pravb-hól alakult személynevekre v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 301, Ead LXXXII. 76, helynevekre pedig Denkschr. XIV. 51. 

Pulna: 1171: Pulna (szolgáló neve, az olvasat a Museum-
ban levő fac-simile után nem egészen biztos, az oklevelet lásd 
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FEJÉR, Cod. Dipl. IX. VII. 632.); — a szláv pljan-h-böl csak egy 
szerb személynevet ismerek (Plhnos == Punos, DANICIC, Rjecn. és 
Rad LXXXII. 77.); ennek a pl'hn'b (voll) melléknévnek nőnemű 
alakja pli>na. A hazai szlovénben, a szerb-horv.-ban ma a szó 
púna, a XV. század előtti latinbetűs emlékekben még pulna (v. ö. 
MELICH, Misekönyv a XIV. századból, Könyvszemle 1903. 62. 1.). v 

V. ö. Vulkán. 
Purva : 1086 : quo mittit stratam Purua; — ez út nevében 

személynévből lett helynevet látok s a hasonló személynevet a 
bolg. Prtwa: Pvbva, szerb-horv. Prhve, Prva szóban látom (v. ö. 
MIKL. Denkschr. X. 220, Rad LYXXII. 84, DANICIC, Rjec.). 

Pünkösd: 1220 táján Pincust jobbágy neve (Pannonh. szt. 
Ben. r. t. I. index); — szlov. binkosti. V. ö. a hasonló nevekre itt 
Karácsonynál, továbbá a bolgár Veligden férfinevet ( = húsvét, 
MILADINOV, Bolg. pjesmi 529. 1.). 

Rdbcza: 1156—1412: terram iuxta Rabazam; 1171 —1392: 
terram sitam Rabcham sursum; — a Rába és Rábcza folyók neve 
kelta eredetű szó (Arrabo, HÖLDER, Altkelt. Sprachst.), mi hozzánk 
azonban szláv közvetítéssel került. Az Arrabo mellékalakja ugyanis 
Arbo (mint személynév előfordul Ausztriában 888-ban, ÉRBEN, 
Regesta, ez azonban lehet német név is Aribo = Érbe). Egy ilyen 
^4r6o-ból szláv hangtani törvények szerint *Rab, Rába alakult 
(v. ö. Arbe sziget szlávúl Rab, Isztrián Arsia folyó, olasz Arsa = 
szláv Rasa, Albona = szláv Labin, Arbanum — szláv Rabbnb Arch. 
XVII. 567, XXI. 78.), a melynek Rábcza a kicsinyített alakja. A folyó 
neve a honfoglalással meg nem szűnt folytonosság mellett bizo
nyít. V. ö. Szála. 

Rad: II. Béla egy keltezetlen oklevelében : in villa Rad, 
u. o. villa Rad; — személynévből alakult helynév; a Rad sze
mélyneveket lásd MIKL. P. N. Denkschr. X. 304, JIRECEK, Die Rom. 
I. 2, 75. 

Ratfvány: 1086: Rodoan (arator monasterii s. Mauritii); 
1137: Rodowan (szőllőmunkás, nem eredeti oklev., Pannonh. szt. 
Ben. r. tört. I. index); Rodoan (II. Béla bakonybéli itéletlevele, 
szolga neve, v. ö. még KOVÁCS, Index); — cseh-lengy. Radovan, 
Radowan (a cseheknél igen elterjedt név a XI—XII. században, 
ÉRBEN, Regesta), szerb-horv. Radovan (JIRECEK, Die Rom. I. 2, 76.), 
Radovanac (MIKL. P. N. Denkschr. X. 230, 304.), nyűg. bolg. Ra-
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dovan (Sbornik XV. 198.). Mi nálunk a név cseh-tót eredetű lesz 
(v. ö. KÉZAI, De nobilibus advenis: «illi qui Rodoan et Bagath 
nominantur, eorum generáció de Boemia ortum habét). Megemlí
tem, hogy FILIPOVICS horvát szótára szerint Hadován = gör., lat. 
Hilarius, Hilarion (= der freudige). Nálunk Hilarius nevű embert 
a XI—XII. századból nem ismerek (v. ö. Példák k. 21 : yllaryon, 
jllarion apát, idegen, nem magyar kolostor feje). 

Rasinya: V. S. Ger. 5, 6, 7. §.: Rasina (pannonhalmi apát); 
— a szláv Rastislav vagy Radislav beczéző alakja (v. ö. Rasin, 
Basic Bad LXXXII. 112, 113, 117; részletesen lásd e mű külön
lenyomata I. 2, 55. 1.). LIPSZKY Bepertoriuma szerint Raszina 
község van Kőrösmegyében, ma Mamija. A szó Raszina-nak is 
olvasható, s ebben az esetben Rastina helyett való (v. ö. Denkschr. 
X. 306.). A Váradi regestrum Rahina embere Razina (olv. Raszina) 
lesz. Hazánkban a honfoglalás előtt is voltak -ina végű szláv ne
vek, v. ö. Volhán alatt Wlkina adatot. 

? Reguta : 1135 : Reguta (parasztember neve); Regön : 1086 ; 
Regvn (esztergályos); — az első szó képzése alapján szláv lehet, 
megfelelőt azonban nem tudok kimutatni (v. ö. cs. Reha, Rehen, 
régibb Rega, Regen = Gergely?). A képzésre v. ö. Gurguta. 

Ruben: 1162,1166, 1174: Bubm comite; 1171—1392: Ruben 
(pristaldus, ugyanez oklevél 1412-i átiratában «epus» = episco-
pus?); — cseh Ruben (nobilis Boh. 1225; v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 308.). Nem valószínűtlen külömben az sem, hogy valami lat. rub-
kezdetű szóból való (v. ö. horv. Rub-ets,, Bad LXXXII. 105.): 
Rubinus ? 

Somló: 1135: Isti habent s i l v a s , que vocantur Sumlu et 
Basfaia; 1152: in mezeu J'umlu; Hartv. v. s. Stephani 22. §: «iuxta 
ecclesiam sancti Saluatoris in Bukan sumlui»; — szláv suma (erdő, 
MIKL. 0 . N. Denkschr. XXIII. 246.). A szóban l epenth. van (v. ö. 
VONDEÁK, Sitzungsber. CXII. 744.). 

Szalók: 1083—95: regalis pristaldus zolic; ha ez olvasás 
helyes, akkor a Szalók-ra, v. ö. szlov. Slavko, Slavik személynevet 
(MIKL. P. N. Denkschr. X. 311.), nyűg. bolg. Slávko (Sbornik XV. 
198.), cseh oki.-ben zlawc (EBBEN, Beg.). 

Széköly: 1086: Scicul (férfi, ugyanő II. Béla alatt átírt ok
levélben ScichulJ; más adatokban sycula (szolga, Pannonh. Szt. 
Ben. r. tört. 310.). — MIKLOSICH (P. N. Denkschr. X. 318.) a szerb 
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Sekul, Sekula nevet a szláv sek- (csedere) igéből származtatja, míg 
MAEETIC a Sestra név beczéző alakjának tartja (v. ö. Rad LXXXII. 
78.). Ugyanebből a Sestra névből való volna a szerb-horv. Sejan 
(v. ö. 111 i-i zobori oki.: SeiunJ, Seka (v. ö. 1086: in Cupan hü 
sünt equites Seca). A magy. Seienl az i miatt nem lehet a székely 
szó írásbeli változata; szerintem a székely név és a scicul személy
név külömböző eredetű szavak. A scicul magyarázatánál MIKLOSICH 
magyarázatát tartom helyesnek. 

Szelemen: 1135: Zelemen(vinitor Vindornyán); —óbolg.sleni£, 
mai hazai szlov. slemen (ugyanígy hazai szlov. bremen, vrejmen). 

Szella: 1079-1080: Guden oki.: Szella (filius Herney); 
1086 : Sella (eques); 1093 : Sella (FEJÉR I. 482.), — a szláv selo-, 
cseh-tót sedlo-ből (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 310.) eredhet; 
talán.idevaló az 1135-i oklevélben előforduló Sele is (homo condit., 
olv. Szele), a melyre külömben összevethető a cseh sele is (1. fer-
kel, 2. übertragen schwein, auch der junge lecker, Arch. XII. 53.). 

Szerem: 1171 : Zerem (háziszolga neve, v. ö. Marg. Leg.-ban 
190: j'yrymenfisbely prépost); — szláv Srém, lat. Sirmium, gör. 
Sípjuov (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 2, 1, Christ. Elem. 4, 93, 94.); 
mint női név nyűg. bolg. Sréma (Sbornik XV. 199.). Szt. László 
levelében a montecassinói apáthoz a Me»»ia kitétel nézetem szerint 
— Szerémsóg. 

Szolnok : 1086 : Zolnic (pastor); talán idetartoznak a követ
kező adatok is : 1086 : hic sünt liberi Sol; 1134: Euzidinus comes 
de j'aunic; 1193: Machario comite de Zaunuk; V. s. Ger. 19, 20. 
§.: Zonug comes; 1234 táján Zonuk igmándi poroszló (Pannonh. 
szt. Ben. r. tört. I .); — ezek a szavak a szláv solb (só) : solhnikh-
ból származnak. Hasonló szláv személyneveket nem tudok közölni. 

Szombat: 1137: Sombot; 1152: Zumbota; 1171: Zumbot 
szolga neve, v. ö. Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. index); 1198: Zum
bot (libertinus), u. o. Zumbotca (női név); — óbolg. sabota (lásd 
részletesen a «Hét és napjai» fejezetben), ny. bolg. Sabotin (férfinév, 
(Sborn. XV. 199.). 

Szömök: 1135: Surnuc (parasztember neve); — a szó össze
vethető a cs. Srtiek (óbolg. snnT./CL : cervus capreolus) szóval (v. ö. 
MIKL. P. N. Denkschr. X. 313.). 

Sztára : 1138: uilla alia uocatur Stara (lásd még Ezthara, 
Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. 293.); — a szláv stari* (vetus) mel-
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léknévből képzett helyneveket lásd MIKLOSIOH 0. N. Denkschr. 
XXIII. 238. 

Sztrem: 1157: Versus Ferreum-Castrum est fluvius Eztur-
men; később Eztermeg, ma Sztrem patak Németujvártól keletre 
(v. ö. Pann. Szt. Ben. r. tört. I. index); — szláv str'hm'h (declivis) 
melléknévből csakis szlovén, horvát és szerb hely- és pataknevek 
alakultak (v. ö. MIKL. 0. N. Denkschr. XXIII. 841.); v. ö. szlov. 
Strmen, Strumen. 

Sztrizsín: 1095: Dávid dux lev.: «In aureo loco dedit . . . 
Stri/in (az eredetiben Stri/in olvasható, és nem Sirisin, a mint 
KUBINYI :\ Magy. tört. emlékek I. 1. lapján közli, a helyes olvasás 
SiOKELnél: Texte 37.)» ; — a szó nézetem szerint a szláv strig-
(nyírni) gyökérszóval függ össze; ebből való a szlov. stri&ina (kes
keny földszalag, dűlő, mezsgye két szántóföld közt). 

Szúda: 1162: per notarium Bicenum seribi ac per Sudam 
capelle mee magistrum; — cseh Suda (a XI—XII. századi cseh 
oklevelekben gyakori név, ÉRBEN, Eegesta, PALACKY, Cas. cesk. 
Mus. 1832. 66.). Ugyancsak a szláv sq,drb (judicium, MIKL. P. N. 
Denkschr. X. 319.) szóból való a 

Szudinya: 1134: quodam uiro nomine Sitdengna, de pre-
dicta silua ecclesie iniuria illata est; u. o. Sudangna (zágrábvidéki 
ember volt); — a Sudinya a sqd-ból a szláv -'hinja képzővel alko
tott szó (v. ö. horv. Surinja: «Sclavorum etiam regis fráter Surigna 
nomine aderat» 998-ik évi adat, Mon. Gertn. S. S. VII. 32.); egé
szen hasonló nevű embert azonban nem tudok a szlávságból kimu
tatni (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 221,319, MAR.Rad LXXXI. 137.). 

Szvete (esetleg Szueta) : 1135: Vindornyán aratorok : Zuete 
és Suete; — a szláv svetT> (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X . 309.) 
délszláv származéka (v. ö. szerb-horv. Sveti-, Sveto-s\a,v, Sveto-z&r, 
Sveto-mir, Ead LXXXI. 129.). 

? Talota, Taluta: II. Béla bakonybéli itóletlevelében: Taluta 
(bakonybéli szolga); — v. ö. szlov. Tol (kezes, MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 319.), nyűg. bolg. Tálé (férfi), Tála (nő, Sbornik, XV. 199.); 
esetleg ugyané szóból való (1171): villa Talud név is. 

Tapolcza: 1086: piscinam nomine Toplouuiza (Dráva m.); 
1418: Topulza (v. ö. FEJÉRPATAKY III. Béla kir. oki. 16.); —-
számtalan szláv helynévben a szláv topola ( = topolyafenyő, MIKL. 
Denkschr. XXIII. 246.) szóból. 
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Tihany: 1055-i tihanyi oki.: In loco qui vulgo dicitur Tichon 
super bolatin; 1095-i DÁVID dux oki.: Tichoniensis; V. s. Ger. 
21. §.: Tychonicmn.; — a magy. Tihany nevet eddig Szent Tichonius 
nevéből magyarázták, a nélkül, hogy e szent tiszteletét kimutatták 
volna. Mivel a szlávságban a tichiy, tihi> (csendes) melléknévből 
számtalan helynév (v. ö. MIKL. 0. N. Denkschr. XIV. 64.) és sze
mélynév (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 320. és ebből helynevek, 
Denkschr. XXIII. 246.) keletkezett (idevaló pl. Tihamér ~ Tiho-
mir), azt tartom, hogy e név szláv Tihon vagy Tihona (v. ö. Karin-
thiában 1134-ben Tychonia testis, JAKSCH Urkundenbuch) személy
névből való; v. ö. ny. bolg. Tichol, Tichil (Sborn. XV. 199.). 

Tompa : 1135: Tumpa (vinitor Vindornyán); 1198 : tumpa 
(szolga); — óbolg. tq,pi>, szlov. top, t. tupy stb. 

Trebeta: 1113-i zobori oki.: Trebeta (villa); — a szláv trébiti 
(irtani) igéből; eredhet szláv * Trebeta (v. ö. cs. Trebata, MIKL. 
P. N. Denkschr. X. 321.), délszláv Trebeta személynévből is, a mely 
azonban szintén a trébiti ige származéka. 

Ubonég: 1086: de quibus tenditur per V. fossas ad uiam 
Wboneg; — v. ö. részletesen Obonég alatt. 

Ugrin: 1086: In Cupan hij sünt equites Vgrin; 1198: vgo-
rino geuriensi episcopo; — cseh oklevelekben Ugrin (1155-ben, 
ÉRBEN, Begesta), délszlávokban Ugrin (MOROSKIN, Slav. imenoslov); 
a szó «magyar»-t jelent. 

? Ula: 1086: Via (férfinév); —MOROSKIN közöl cseh Ula 
férfinevet (Slav. imenoslov); v. ö. szerb ula (halunké, nebuló). 

Una : 1111-i zobori alapitó lev.: Quorum primus Una nő
mmé; — v. ö. cseh okl.-ben Unata, Unes, Uné-slsw (ÉRBEN, Ee
gesta). MIKLOSICH (P. N. Denkschr. IX. 322.) adatai szerint a név 
főleg cseh-lengyel forrásokban fordul elő, előfordul azonban a 
nyűg. bolgár keresztnevek közt is (Una, Unka asszony, Uno, Unco 
férfi Sbornik XV. 199.). A «Conversio»-ban az egyik szlovén urat 
Unzhat-nok hívják, s JAGIC e nevet a cseh t/neslav beczéző alakjá
nak tartja (Zur Entst. I. 85.). 

Uros : II. Béla nem eredetiben megmaradt bakonybéli itélet-
levelében: Vrof iudex (v. ö. pannonhalmi Szt. Ben. r. t.); — 
szerb-horvát Uros (MIKL. P. N. Denkschr. X. 231, 322, Bad 
LXXXII. 77.). 

Uten : Marg. Leg. 216 : bezprimy vten leánya; — e név né-
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zetem szerint a cseh oklevelekben előforduló Uta, Utek (v. ö. ÉR
BEN, Eegesta) alakkal függ Össze; Uten név MoEosKwnál is elő
fordul (Slav. imenoslov). 

Utich : 1086: Hic sünt liberi: Vtih comes; — cseh okleve
lekben Vteh, szerbekben O^rkjffc (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 
219, 321, Ead LXXXL 145, JIRECEK, Die Eom. I. 2, 78, EBBEN, 
Eegesta). Ebből a névből való Utjesenovic is. V. ö. Vojteh. 

Vászoly: 1086: Wazil cum uxore et filio duabusque filia-
bus; — a szó lehet a szláv Vasilb megfelelője, lehet azonban a 
német Wazil (stajeri nevek közt fordul elő, v. ö. ZAHN, Ueber die 
steierm. Taufnamen, Mittheil. XXXIX. 38.), Wasili (Wasigrim be-
czéző alakja. STABK, Kosenamen, Sitzungsber. LI. 331.) átvevése is. 
V. ö. német eredetű nevek közt. 

Veimir: 1095: Dávid dux levele: piscina Weimir (azt hi
szem, helyes alakja Welmir, s Dunán túl ma is van Velemér: Vas 
vm., község ós folyó: VelemirJ. A név szláv Velimir, Veimir sze
mélynévből (Ead LXXXL 130.) való. A Conversioban Witemir 
nevű szláv úrról van szó (JAG. Zur Entst. I. 86.). 

Ve len : 1086: Quod declinatur ad sepulchrum Welen ; 1162: 
In villa Welen (v. ö. ma Vas vm.-ben Velem községet); cseh 
oklevelekben közönséges név a Velen (v. ö. EBBEN, Eegesta), szerb-
horv.-ban Velen, Veién (MIKL. P. N. Denkschr. X. 222, 253, Ead 
LXXXII. 102.). A szó a Veimir, Velimir beczéző alakja. 

Vének: 1083—95: Octauum prasdium est, quod a colono 
accepit uocabulum uueinic (ma Vének, Győr vm.-ben); — a szó a 
szláv Fenceslav (v. ö. EBBEN, Eegesta: Vérma = Venceslav) névből 
való kicsinyítés; HELFERT szerint (Mistr Jána Húsa Spisy 252. 1.) 
van is cseh Vének férfinév, a mely MoEosKranál (Slav. imenoslov.) 
Vének-, Vének- és Vénék-nek van írva. A szó végelemzósben ugyan
azt jelenti, a mit Stephanus (szláv vénhch: kranz). Más szláv alakja 
a cseh Wenceslaus-nak nyelvünkben Vingyiszló, Vaiszló, Viszló ós 
Becsen, Biesen ; ez alakok a XIII. század elején mind elő is for
dulnak. V. ö. Becsen. 

Veszprém: 2?-szókezdettel bíró alakok: 1055-i tih. oki. hát
irata: bezprenensis ; 1109: Muz. péld.: de monasterio Bezpremen-
sium, u. o. consensu Bezpremensis episcopi; Orsz. lev. péld.: de 
monasterio bezprimiensium monialium ; u. o. bezprimiensis ; 1134: 
Befpremensi ; 1137 ered. oki. (SICKEL, Mon. Graph. fasc. V, tab. 
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XI.): Bezpremenfif; 1137: Befpremiensis; II. Béla alatt kelte
zetlen oki.: bezpremensis; 1138: Petrus Bezpremensis; 1171: 
bezpremiensis; 1186: Johannis Bezpremiensis episcopi; Marg. 
Leg.: bezprimet 66, 198, 199, 212, 216, 226. 1., u. o. bezbrimet 
197. 1., bezpremet 208, 218. 1., u. o. bezprimevl, bezprimmevl 4, 
198, 199. 1., u. o. bezprimy (moyíes vr) 215. 1., u. o. bezprimy 
(vten) 216. 1., u. o. bezprymy (andras) 226. 1.; u. o. bezberimy 
(clastrom) 197. 1.; itt említem meg, hogy ERDÉLYI szerint (A ba-
konybéli apátság Arpádkori oki. 21.) a XI. században Brezprem 
alak is előfordul; Anon. Bezprem ; 

V-s alakok: 1086: Sub muro Wesprem ciuitatis; 1109: sic 
TÍÖ (tea7cpé ;̂ 1109: Orsz. lev. péld.: episcopus vefprimiensis; 1116— 
1131: Wezprimiensis, uefpremsis ; 1135: t-esp[remiensis]; II. Béla 
nem eredeti oki.: wezpremie>isis; 1181: Johanne vesprimiense 
episcopo. 

A Veszprém helynév eredetileg személynévből lett helynév, 
s eredetibb alakja Bezprem (esetleg Brezprem) a magyarban. 
A szlávságban tényleg találunk hasonló személynevet; a cseh 
oklevelekben van Bezprim, Bezprem (v. ö. ÉRBEN, Regesta: 
1127: Bexperem: iudex in Moravia; Bezprim, Bezprem: páter 
Sobegridi, 1199, 1211 körül és MOROSKIN, Slavj. imenoslov), a 
mely ma Bezpfím-nek hangzanék a csehben (v. ö. MIKLOSICH 
P. N. Denkschr. X. 233.). A cseh okleveleken kívül megvan 
a szó a lengyelben is. THIETMAR Krónikájában a 999. évnél ol
vassuk: «Bolislavus . . . . ab Ungaria sumpsit uxorem, de qua 
habuit íilium Besprim nomine (PERTZ, Mon. Germ. Script. HL, 
784.)», s ugyanerről a Besprim-x'ól a Hildesheimi évkönyvek 
1031. tájáról ezt írják: «Qui Mysecho a fratre suo Bezbriemo 
subita invasione proturbatus [est] . . . sed idem Bezbrimo im
perátori coronam . . . transmisit (u. o. 98. l.)». Erről a lengy. 
Besprim, Bezbriem-x'ól tudjuk, hogy édesanyja, a kit Boleszláv 
lengyel fejedelem később elűzött magától, Judit, Géza fejedelmünk 
leánya, Aba Sámuel testvére volt. Veszprém város neve is ilyen 
cseh-lengy. Bezprem személynévből való (a Mon. ep. Vespr. LXXVI. 
lapján teljesen helytelen etymologia áll e névről MIKLOSICH nyo
mán ; MIKLOSICH idézett helyén nincs is szó Veszprémről); a szó 
«erőszakos, vakmerő»-t jelent; v. ö. cseh bezpriemy, bezprémny 
heftig, masslos, unertráglich (GEBAUER, Slov. staroé., számtalan 
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példában: kdyz urodí clovék bezprziemneho syna = protervum 
filium stb.). — V. ö. Bezprém. 

Vindornya (község Zala vm.-ben): 1086: In predio Uindurna; 
Í J 3 5 : In predio Vindurna (a faluban vinitorok is laktak); — a szó 
a lat. vinitor-hól való; e magyarázatot támogatja a régi Scewlews-
vyndorna (v. ö. ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Arpádkori oklevelei 
24. 1., ma Vindornyaszöllös) elnevezés is. A latin vinítor szónak 
szabályosan megfelelő alakja nem él a román nyelvekben (v. ö. 
KLUGE, EtWb.6: Winzer alatt, KÖRTING EtWb.: sard. bemiedore), 
mindazonáltal én a szó d-jében északolasz kiejtést látok (v. ö. pl. 
délolasz napoletano = északol.: naboledano: nápolyi). Ebből a 
lat. viititor-ból, északolaszosan ejtett vintdor-ból -uja szláv hely
névképzővel alakult a mai Vindornya, a mely «szőllőmunkások, 
vinczellérek lakta hely»-et jelent. 

Visegrád: V. S. Ger. 21. §.: Iuxta Visegrád; — közönséges 
szláv helynév a vysok (magas) és grad (vár) szóból (MIKL. 0 . N. 
Denkschr. XXIII. 258.). 

Vitán: 1086: Witan (coquus monasterii s. Mauritii, v. ö. 
KOVÁCS, Index); — szerb-horv.-bolg.: Vitán, Vitanb (v. ö. Rad 
LXXXI. 130, LXXXII. 92, MOROSKIN, Slavj. Imenoslov). A szó 
lehet a szláv vitati (lakni) ige participiuma is (v. ö. Prodan, Poz
nan) ; ez a vitati ige megvan a tótban is (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 254.). 

Vladiszldv, v. ö. László. 
Vojteh: 1055-i tihanyi alap. lev.: Sig. Woiteh comitis; — 

cseh Vojtéch (ÉRBEN, Eegesta: Voyteh, Woiteh, Wogeteh — Alber-
tus, sok ember viseli e nevet a XI—XII. századi cseh oklevelek
ben), lengy. Wojciech (v. ö. MIKLOSICH P. N. Denkschr. X. 258.). 
A név délszláv oklevelekben nem fordul elő, egyenlő értékű 
vele már a cseh oklevelekben is Adalbertus, Albertus. — 
V. ö. Utih. 

Vrbász (esetleg Orbász, v. ö. e mű I. 1. rész 153. lapját): 
1086: Vrbaz (vicalis cum equis); — hasonló személynevet nem 
tudok, v. ö. azonban szerb Vrbas (hely és folyó Boszniában, DANI-
CIC, Rjecnik, továbbá itt e jegyzékben a Szerem nevet). Ez a Vrbas 
nézetem szerint a szláv vrhba (salix) származéka (v. ö. Vidras = 
vidra, Vukas = vuk farkas szóból, Rad LXXXII. 93, JIRECEK, Die 
Rom. I. 2, 79.), s ugyanide való a cseh Vrbata, bolg. Vr'hban sze-
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mélynév is (v. ö. MOROSKIN, Slav. Imenoslov, más magyarázat MIK-
LOSicHnál, P. N. Denkschr. X. 259.). 

Volkán, esetleg Valkán (az utóbbi olvasásra v. ö. Valkó vár
megye, ma Vukovár) : 1135: Vulcan (arator in prsed. Thes, v. ö. 
KOVÁCS, Index); horv. Vukan (régen Bolcanus, JIRECEK, Die Rom. I. 
2, 79.), szerb Vukan, régen Vlhkan, bolg. Vlkan, Vfokan (MOROSKIN, 
Slav. imenoslov, MILAD. 529, Rad LXXXII. 92, MIKL. P.N. Denkschr. 
X. 222, 250.). A «Conversio»-ban egy szlovén úr Wlkina, s nálunk 
1166-ban Fi/ctwa (ultrasilu.episc). A szó a szláv vl'bk'b (farkas) szóból 
való képzés, s Vulk szó w-jára v. ö. Pulna. «Farkas» értelmű szóból 
személynevek voltak a görögöknél, latinoknál, németeknél is : ná
lunk is sűrűen fordulnak elö a XI—XII. században (v. ö. 1156— 
1412: prietaldus Forcos, 1162: hunc hominem nomine Forcos, 1177 
táján: Far kasio comite; 1181: Farcas comes, ugyanitt egy jobbágy 
Farcas; tovább képezve: 1181: Forcudinus, 1206 táján: Farkadí-
nus (ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Arpádkori oklevelei 42. 1.). 

Zagorje: 11 U-i zobori oklevél: Episcopi Zagoriensis; — 
Zagorje püspökén a zágrábi püspököt kell értenünk; ma is a 
Zágráb-Varazsd megyei rész Zagorje, míg Zágrábtól nyugatra 
(Zágráb-megyében) Prigorje terület van. Zagorje *= hegyen túli 
rész, s közönséges helyet jelentő névszó. 

Zamudi: 1086: Zamudi (uicalis cum equis), II. Béla ba
konybéli itéletlevele: Samudi; — a -di végű nevek okleveleinkben 
a XII—XIII. század folyamán -d végűek, azaz úgynevezett tővógi 
magánhangzó nélküliek (v. ö. pl. 1086: eredeti oki.: predium Za-
lamadi, 1135-i eredeti oki.: terra que uocatur Zalamad). Ezt véve 
alapúi a Zamudi személynév is később Zamud alakban jelentkezik 
(v. ö. KOVÁCS, Index). A magy. oklevelek Zamudi, Zamud neve sze
rintem ugyanazt az alapszót tünteti fel, a mely a cseh nemuda 
gúnynévben van (cs. nemuda = wer mit seiner arbeit nicht vor-
wárts kommt, Arch. XII. 65.); mindkettő a szláv muditi = cunc-
tari, zamuditi = késlekedni (v. ö. MELICH, Szláv jöv. I. 1, 13.1.) 
szóból való. Zamuditi ige ma is él a kaj-horvátok közt (v. ö. zamu-
dek = időtöltés) s a hazai szlovének közt (zamidíti). A hazai szlo
vének közt egyébként ma is vannak Zamedics-ek (v. ö. Liber pro-
ventuum parochialium . . . Felső-Szölnök 1845 év, kézirat). A Za
mud szó tehát késlekedőt, «cunctator»-t jelentene. 

Zászló : 1086 : aratores in Cupan Zaztou ,- — szláv zastava. 
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Zobor: 1111: de monte Zobur ; — a név eredetileg a Zobor 
hegyen levő kolostort jelentette, s csak később vonódott át magára 
a hegyre (v. ö. Nyitram. Közi. VIII. 49, TAGÍNYI KÁROLY czikkét; 
a név Zubur alakban is előfordul). 

A szláv nyelvekben van egy szó, a mely a mi Zoöor-unknak 
teljesen megfelel; ez a szó a szláv CKuop'k = s^borb. Az óbolg. 
nyelyemlékek legrégibb redactiójában nem fordul elő a szó (v. ö. 
JAG. Zur Bntst. II. 58, 67, 73.), e legrégibb redactióban s'bnbm'b ( = 
aovaYíOYfj) a kifejezés, míg a későbbi szerkesztésű részekben ezt a 
sbnbm'b-et kiszorítja a rü>orb (v. ö. Ev. Dobrom. Sitzungsber. CXL. 
22.). Ez a s'bbor általában «gyűlés, versammlungo jelentésű (v. ö. 
bolg. zbor, sü'bor: versammlung, CANKOFF 6, 169, 209; Arkiv VIII. 
245, szerb-horv. $%bor, zbor: congregatio, Nik. SOBOL. Cerk. 66, 
Mon. IV. Pol. stat.; kisor. zbor: vásár, Sborn. LAMAN. 226. stb.). 
Megvan a szó a csehben is (v. ö. sbor = congregatio, ecclesia, 
synagoga, GEBAUER, Zalt. Wittenb. szótár és mint személynév Zbor 
alakban, ÉRBEN, Regesta). Az egyházi terminológiában a si^bovb = 
conventus, congregatio; a horv. irodalmi nyelvben «sv. Zbor u 
Rimu = congregatio sancta Romöe» ; a gör. kel. emlékekben 
s'bborbnaja crbky == ecclesia cathadrelis (v. ö. Vita s. Methodii cap. 
X V I I : \V\ CkKOpkHivH IlkpK'kKH; Cod. S u p r . : Kk C'kKOp'kH^^ l€M01f 
ll,pklíKÉ 25 . 1 , lipÉ3liyrtp'k C'kKOpkN'fcH HpkKkKH 94. 1., UpkKkKÉ 
CTvKOpkirkH 100, 103 . 1., UP'kKkKC C'kKOp'kH'klA 100, 101 , 106. 1.). 
Ebből a kifejezésből való az or. coőop'L = sobofb (főtemplom, v. ö. 
Kijevben: Sofijskij sobort). — A magyar Zobor ezek szerint ere
detileg mconventusi) -t jelent, s csak azután magát a hegyet. 

Zomok: 1086: Scurnoku (vinitor); — a szót szomok-nak olva
som, s eredetére kétféle magyarázatot tartok lehetségesnek. Az egyik 
szerint a szó összefügg a cs. zmok, zmek (drache), t. zmok (rossz 
szellem, a melyet csirke nagyságúnak tarfc a babona), bolg. smok (nagy 
kígyó, MILADINOV 540.) szóval, ugyanaz, a mi a mi nyelvemlékeinkben 
zomok ( = kígyó, v. ö. Bécsi k. Amos V. 19. és NySz.). Az óbolg. 
emlékekben zmij a «kígyó» neve s ilyen személynevekre v. ö. MIKL. 
P. N. Denkschr. X. 277. A másik magyarázat szerint a szó a szláv 
smoky (füge) szóval függ össze; ilyen nevek vannak a szlávok közt 
(v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 312.) és a mi okleveleinkben is 
(v. ö. 111 í-i zobori oki.: Figa, 1181: Figa cum filio). 

Zselicz: 1083 —95: Quindecimum praedium est infra selez, 
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quod dedit rex Ladislaus ad pasturam porcorum cum XXX. man-
sionibus sub ulcorum et trecentis porcis; 1171: Oratórium in villa 
porcorum custodum in silva Seliz (Pannonh. szt. Ben. r. tört. L), 
ma Zselicz erdő; — e névről már feljebb elmondtam azt a néze
temet, bogy személynévből lett helynév; a honfoglalás előtt van 
már egy Siliz nevű pannóniai szlovén úr, a mely nevet én MIKLO-
sicH-csal (Denkschr. X. 275.) Zilic-nek olvasom (v. ö. még JAG., 
Zur Entst. I. 86.). MIKOLA SÁNDOR barátom értesítése szerint Vas
megyében vannak ma is Zilee nevű emberek. 

13. §. Német eredetű nevek. , 
Albert: Leg. s. Steph. maior 4. §: Adalbertus boemiensis, 

u. o. 5. § : Adalbertus episcopus, beatus Adalbertus episcopus; 
V. s. Ger. 7. § : Sanctus Adalbertus; Hartv. V. s. Steph. regis : 
4. § : beatum Adalbertum Boemiensis ecclesie pontificem, u. o. 
5. § : Adalbertus; Apóst. mélt. írt könyv: 50, 52, 60. 1.: zenth 
Albert doctor | 1157-i eredeti oki.: Ecclesie Sancti Adalberti \ 
1134-i eredeti oki.: Adilbreth fráter Kaladini comitis, sumigiensis 
comes; 1156—1412: Albreht, ugyanaz 1171—1392: Albrehth 
(hospes teutonicus); V. s. Gerardi 11, 12. § : Albertus (zalai barát, 
a kiről a legenda azt mondja, hogy magyarul tud); Marg. Leg. 
142. 1.: ez embernek vala neue albert.... albert fráter, u. o. 
188. 1.: Vala egy jobbagy. kinek vala neue albert. es ev vala chy-
chety ban; u. o. 190. 1.: ez Albert bánnal; — ném. Adalberaht 
(Adalbert, Adilbret, Albert, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 140— 
142; a szó adal: adel és beraht, bért: glánzend szavak összetétele). 
A ném. eredetű Albert el volt terjedve Csehországban (itt szám
talan adatban a XI—XII. században Adalbertus és Albertus for
mában, ÉRBEN, Begesta); Dalmácziában sűrűbben csak a XII. szá
zad végén vannak Albertus-ók (v. ö. JIRECEK, Die Bom. I. 2, 21.), 
egy Odolbertus pap Zárában azonban már 1030-ban is kimutat
ható (v. ö. JIRECEK, Die Bom. I. 67.). Észak-Olaszországban a XII— 
XIII. században szintén vannak Albert-ek (v. ö. Marg. Leg. 107.1.: 
«az kevmyves mesterek, kyket hoztak vala lombardiabol. egyknek 
vala neue albert»). A magy. és a cseh nyelven kívül Albert a szó 
alakja a szlovénben és a kaj-horvátban is. V. ö. a szláv nevek közt 
Vojteh. 

Altmann: KÉZAI : De nobilibus aduenis: «Post illos [Péter 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXH1. 22 
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idejében] Altmann intrat de Fridburc miles coridatus, ex patria 
Turingorumo; — ném. Altmann (FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch 
I. 50.). 

Anshelmus: V. s. Gerardi 11. §: «Monachi . . . de Waradino 
. . . Stephanus et Anshelmus»; fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
Anshelmus a legenda 12. §-a szerint nem tudott magyarul; — ném. 
Anshalm (Anshelm, Anselm, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 108; 
összetett szó az Ans, as, os [v. ö. pl. Osvald, Osvdt] : gott + halm : 
cassis, galea, schutz szavakból). — A név igen el volt terjedve 
Csehországban (ÉRBEN, Eegesta: Anselmus, Anshelmus), Dalmá-
cziában (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 2, 23.), Észak-Olaszországban 
(tehát Velenczében is, v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 51, 67.). Anselmus 
magyar alakja Ensel, ol. Enselmino. 

Arnolt: 1181 : Arnolt amplius archidiaconus; — ném. Ar-
noald [Arnolt, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 118; összetett 
szó a ném. Ar, illetve Arin (adler) + ivald (walter) szavakból]. Az 
Arnold név csehországi oklevelekben gyakori, Dalmácziában vagy 
Velenczében nem fordul elő. 

Ascricus: Hartv. V. s. Steph. regis: 7. §: «Ascricus cum 
suis discipulis aduenit», u. o. 7. §: Ascricus, u. o. 8. § : Ascricum, 
u. o. 9. §: presul Ascricus, u. o. 11. §: Ascricus. A Leg. s. Stephani 
regis maior-ban Asericus (v. ö. 7. § : uite religiosus Asericus páter 
cum suis discipulis aduenit; u. o. 7. § : Asericus abbas; u. o. 8. §: 
Asericum abbatem); — PAULER GYULA helyesen állapította meg, 
hogy Ascricus német név (v. ö. PAULER, A m. nemz. tört. az Árpád-
házi k. a. I. 502. 1.), kétségtelenül német benne a -ricus, a mely a 
ném. rich (reich, máchtig) latinosított alakja (v. ö. Heinricws, He 
mericus). Csak az a kérdés, mi a szó előtagja. Legendáinkban két
féle alakban jelenik meg a szó. Az egyik Asericus. E szerint a szó 
a ném. Ans (As, Os : gott) -j- rich (reich, máchtig) összetétele s 
egy az Anserich, Aserich nevekkel (v. ö. Ansericus, FÖRSTEMANN, 
Altd. Namenbuch I. 110.). A szónak másik alakja Ascricus, Aschri-
cus (olv. Aszkrikusz). Az Ascricus Asc- első tagja [ = ófn. asc, kfn. 
asch, újfn. Esche (kőrisfa)] szintén német személyneveket alkotó 
szó (v. ö. Ascarit, Ascric, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 128.), 
s teljesebb alakja Ascericus-hsLia. van meg (v. ö. 1150-ben, ZAHN, 
Urkundenbuch des Herzogt. Steyermark: Sigiboto de Houe, Aéeé* 
ricus auunculüs eius). Volna még egy harmadik alak is (Astricns, 
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FEJÉR I. 302.), de ez hibás leírásból származó alak Ascricus he
lyett. — Az én nézetem szerint az egyedül helyes alak Ascricus (olv. 
Aszkrikusz, esetleg Asrikusz); ebből való tollhibás alakok az Ase-
ricus és az Astricus. Megemlítem még, hogy PAULEE szerint Aszkri
kusz egy személy Anastasius-sz&l (v. ö. 1001 -i pannonh. alap. lev.: 
Anastasio abbate, u. o. Anastasii; V. s. Gerardi 7. § : Anastasius 
abbas Varadiensis). 

Bakony : 1086 : Bókon (arator in Cupan); u. o. iuxta Bakon 
(ma Bakony); Hartv. V. s. Steph. 22. §: iuxta ecclesiam sancti 
Saluatoris in Bukan sumlui; — részletesen írtam a szóról, s azt 
állítottam, hogy jelentése «bükkös» s a nyűg. germ. baka (ófn-
buoche, újfn. buche) névből eredt (v. ö. Szláv jövevényszavaink I. 
1. 32.). V. ö. Szála. 

? Bas : 1135 : Isti habent siluas pro se separatas, que uocan-
tur sumlu et bas faia quam emit Oboneg comes de Bas (más ada
tokat Oki. szót. Bás alatt); — az én nézetem szerint e szó egy az 
újfn. Basch személynévvel (v. ö. FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 
216.). — Lehetséges azonban, hogy a Basilius Baso, Base beczézett 
formájából eredt (v. ö. JIRECBK, Die Kom. I. 2, 25.). 

Bertrammus: III. Béla fia Imre alatt jött spanyol eredetű 
comes (v. ö. KÉZAI, De nob. aduenis); — ném. Berahtramm (Ber
trammus, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 246; 1243-ban Cseh
országban van Bertrammus kanonok, ÉRBEN, Kegesta). 

Concius : V. s. Gerardi 11. § : «Monachi . . . de monte Pan
nonié . . . Philippus, Henricus, Leonhardus et Concius» (a legenda 
szerint nem tudott magyarul). A szó eredeténél két magyarázat 
lehetséges; az egyik szerint a név a gör. eredetű Acontius (v. ö. 
TETZNER, Namenbuch), vagy lat. Cantius (v. ö. KNAUZ, Kortan 
151. 1.) mása (v. ö. magy. Kilitii helyet Cletus, illetve Anacletus-
ból). A másik magyarázat szerint a szó német, még pedig a ném. 
Konrád beczéző alakja [y. ö. FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 557: 
Conzo, újfn. Kunz). V. ö. Cuntius. 

Conrad (olv. Konrád): V. s. Gerardi 9. § : Conrado Albense 
prépösito (ez tolmácsolta Szent Gellért szónoklatát, KARÁCSONYI, 
Szt. Gellért élete 72. 1.); u. o. 11. §: m o n a c h i . . . de Zaladino . . . 
Conradus et Albertus (a legenda 12. §. szerint tudott magyarul); 
1172-ben Conradus (jobbágy, Pannonh. Szt. Ben. r. tört, I. 605.); 
KÉZAI, De nob. aduenis s «Post hunc introiuit Pot de Lebyn . . . de 

22* 
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isto comitis Conradi de Altunburg origó esse habet» ; magy. Con-
rard (thüringiai barát, Erdy-k. 642. 1.); — ném. Chuonrat (Cön
vád, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 316.). 

Cuntius (olv. Kuncziusz): 1001-i pannonhalmi oki.: Cuntio 
(ablat., dux neve); — ném. Cunitio, Cunzo (1024-ben, = Cune-
rado, STAEK, Kosenamen der Germánén, Sitzungsber. LII. 305, 
319, ÉRBEN, Eegesta: Cunczo). Contius és Cuntius nevet tehát 
a Konrád beczéző alakjának tarthatjuk (más magyarázat: FÖRSTE
MANN, Alth. Nam. I. 556.); a Konrád név Csehországban elterjedt 
név, Dalmácziában (v. ö. JIRECEK, Die Eom.) és Velenczében (ola
szosan Conrado és Corrado) a XI—XII. században ismeretlen. 
V. ö. Gönczöl. 

Detre: 1146: Thidrich, 1282: Detrich kuta (v. ö. az adatokat 
Oki. szót.); — ném. Theudoricus (Dettrich, Dittrich FÖRSTEMANN, 
Altd. Namenbuch 1190; cs. Detrich ÉRBEN, Eegesta, romagn. olasz 
Dieterich, Sitzungsber. LXVII. 696.). Az alakra v. ö. Hedre, Imre. 
A Detre előszavában levő diót, diet több germán név alapjául szol
gált; ilyen Ditmar (pécsváradi apát a XIV. száz. elején, KARÁCSONYI, 
Szt. István oklevelei 78.) és ilyen névnek a kicsinyítése a germ. 
Theudila = újfn. Tytil, Titel. Feltéve, hogy Titel város neve 
személvnévből való (v. ö. 1138-ban: Laurencium, canonicum de 
Tithil), lehetséges, hogy e ném. Titil ;'v. ö. KISCH, Festgabe 12. 1.) 
névnek a mása. 

Duda: 1086: Duda (dolator, v. ö. Oki. szót.); — ném. Duda 
«Duda und Dudicha könnten demnach = Thiudo, Thiudiche, d. 

h. verkürzungen von mit thuid gebildeten zunamen sein». STARK, 
Kosenamen der Germánén, Sitzungsber. LII. 287.), v. ö. cseh Duda 
(ÉRBEN, Eeg.), ny. bolg. Dudo és JIR. , Die Eom. I. 2, 33. V. ö. Tota. 

Ecilinus : 1086: Ecilinus (mansio neve); — ném. Ecelin. 
STARK (Kosenamen der Germánén, Sitzungsber. LII. 334.) szerint 
az Adelbertus, Adalbertus beczéző alakja, másik beczéző alakja 
Acelinus; ugyancsak az Albert beczéző alakja Aci (v. ö. u. o. 332, 
333: Azzi, Azelo), a mely 1086-i oklevelünkben egy esztergályos 
neve. Ezelinus nevű emberek vannak Karinthiában (1138-, 1157-
ben, JAKSCH, Urkb.), Csehországban (v. ö. ÉRBEN, Eegesta: Azeli-
nus, Ezelenkirchen stb.). A ném. Ezzelin, Ezzo TETZNER szerint 
(Namenbuch) «der kleine Edle» jelentésű. Az alakulásra v. ö. 
Vecelinus, Macelinus. 
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Élse, Élzse, ölzse: Marg. Leg. 151: «Vala némely penitencia 
tartó kynek vala neve evlse. es vala nemet»; — a szó a nérn. Elsa, 
Else, Hsa, Ilse (TETZNER, Namenbuch, Elisabeth alatt) mása (v. ö. 
El£a, SÜEMIN, Acta croat. 227. 1., kaj-horv. Jalsa, 1823-i varazsdi 
kalendárium). Lásd részletesen Erzsébet alatt. 

? Embel: 1171: Embel (házi szolga neve), 1080: Embel 
(mansio neve); — azt hiszem, hogy az .Emfrrih (v. ö. Imre)-ben 
levő Emb-nek -l- kicsinyítő képzővel való alakja. Az -mb-: -mm-mé 
való assimilácziójából azután Emmel (v. ö. Emmel Tielmann ke
resztnevét, s lásd FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch, Antal alatt). 

? Emel: 1086 : Emel (mansio), u. o.: in predio quod uolgo 
dicitur Emel; — e szó lehet a ném. Ernest, Emst -l- kicsinyítő-
vel ellátott beczézett alakja. Hasonlót azonban nem tudok közölni 
forrásaimból. Az 1055-itih.al.levélben levőErneus-i(«$ignumEmei 
comitisw; v. ö. GUDEN 1079-i oklevelében: Szella filius Herney, az 
írás FÖRSTEMANNnál: Emest és Hernest, Hernust, más adatot láss 
Oki. szót.) talán szintén .Ernó'-nek lehet értelmeznünk, s nem Ire-
naeus-nak, mert Irenaeus nyelvünkben Erénye (v. ö. Szent-Erenye 
kolostor, JIREŐEK, Christ. El. 10, 97.) és Ireneus (v. ö. Marg. Leg. 
192: zent jreneufnak monoftoraban). Megjegyzem külömben, hogy 
a szlovénben Jer nej is van, a mely tulaj donkép Irenaeus (MIKL. 
Vergl. gr. I*. 334.), ma Bertalan-t jelent. V. ö. Herneus, Erénye. 

F erén ez : XI—XII. századi anyagunkban e név nincs meg; 
Szent Ferencz szerzetének az elterjedésével a XIII. század után 
terjedhetett el nálunk, mint keresztnév; a névnek azonban ma
gyarul mindig Ferencz volt az alakja (v. ö. Münch.-k. naptári rész 
okt. 4. Ferenc; Marg. Leg. 41, 102: zent ferenc zerzetybevl, Péld. 
k. 37 : zent ferenchnek, Apóst. mélt. 55. 1.: zent fferenczh és Oki. 
szót.); — a szó a ném. Francio (= franc, frank) umlautozott alakja 
(v. ö. ném. Frenko, Frenkin, Frenekin, Frenehin, FÖRSTEMANN, Alth. 
Namenbuch I. 413.); KiscHnél (Festgabe der Stadt Bistritz 13. 1.) 
találunk Frentz alakot is (a budap. tud. egyet. 1901/2-i hallgatói 
közt van Frentz nevű is, v. ö. Almanach). A szláv Brankovic- ok szin
tén ide való példák. Ugyancsak a ném. Francio-bői való volna 
(v. ö. Turul X. 96.). 

Franczika, Szent László udvari káplánja, ha helyes volna 
FRAKNÓI (Szt. László lev. a montecasinoi apáthoz, 10. 1., később 
bácsi érsek) állítása; az oklevélben ugyanis Fancica van, s ez 
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ugyanaz a szó, a mi Fancsal, v. Ö. 1134: (Ladizlaus) suum capela-
num Fancicam delegauit qui etiam üli ecclesie ofíicinarios de 
semigiiensi et zalensi comitatu ordinauit); — az fr- kezdetet tartva 
helyesnek v. ö. Francica-Nava, ma catániai érsek és lásd Fancsal. 

Folkus : 1157—58: Folcus comitis (FEJÉRPATAKY, III. Béla 
kir. oki. 28.); 1152,1171 —1392: Fulcns (comes); 1162. 1174: Fulco 
comite; 1171: Fulcone... eodem tempore comes capelle Vido. fráter 
Fulconis; 1162: Fulkumar, 1181 : Fulcamarus (ispán, e két utóbbi 
adatot lásd ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Arpádkori oklevelei 37, 
39. 1.); — ném. Fulco, Folco, Folkmarus (FÖRSTEMANN, Alth. Na
menbuch 438, 443.). A név el volt terjedve a rháto-román nyelv 
területén (v. ö. JOPPI : 1335-ben: Folchus Antonii de porta Bro-
xana) és Dalmácziában (1059-ben: abbas Fulco, JIRECEK, Die Rom. 
I. 2, 36.). 

Frova: 1181 : Nomine Froa, uxor Marcellj, u. o. : Elelis cu-
rialis comes Froue; — ha a névre csupán egy adat: a Froa volna, 
azt lehetne gondolni, hogy a szó a ném. Froda (v. ö. TETZNER, Na
menbuch) alakja, a melyből a d akár német területen (v. ö. Gode-

fridus alatt Gauíridus), akár északolasz nyelvterületen (v. ö. pl. 
Grado neve népiesen Grao, lásd e kiesésre GRÖBER, Grundriss I. 
363.) kiesett. Ezt a magyarázatot azonban lerontja az, hogy ugyan
ebben az oklevélben Froue (egyes gen.) alak is előfordul, s ez bizo
nyíték, hogy a Froa alak Frova-nak olvasandó. Ez az alak pedig 
azt mutatja, hogy a név a ném. Frowa (Fraw, Frouwa, Frau, 
KISCH, Festgabe 13.1., FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch 1.414.) mása. 

Galterus : 1157 : Galterus episcopus; a ném. Waldhar, Wal-
ther franczia emlékekben Galter (FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch, 
[. 1245.). míg az olasz alak Qualterio, Gualterio. Dalmácziában 
JIRECEK szerint nincsen Walter, Qualterio nevű ember (v. ö. JIRE
CEK, Die Bom. I. 2. rész; az én gyűjtésemben 1180-ban Sebenico-
ban van Gualterio kanonok). V. ö. Waltherus. 

Gellért: V. s. Gerardi: Gerhardus ; Leg. s. Lad. 6. § : sancti 
Gerhardi; Leg. s. Steph. mai., 13. §, Hartv. v. s. Steph. 14. §: 
Gerardus de Venecia; Marg. Leg. 148, 1.: zent gelyert hegye alat; 
naptárainkban: Gelerd, Gelert (KNAUZ, Kortan 192.1.), Gyolerdh 
(Winkler-k. naptára); 1079—80: Guden oklevele: Gerardus (vesz
prémi magister); — ném. Gerhard, Gerhart (Gerard, FÖRSTEMANN, 
Altd. Namenbuch I. 480, ol. Girardo, vei. ol. Girard). Szent 
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Gellért neve ném. eredetű név, a mint azt már KARÁCSONYI JÁNOS 
is helyesen fejtegette. A Gerhardus név JIRECEK szerint longobárd 
vagy frank eredetű (v. ö. JIRECEK, Die Kom. I. 68, 2. rész 38), a 
mely Gerardus, Girardus, Giraldus alakban el volt terjedve Dal-
mácziában és Észak-Olaszországban (948-ban a páduai érsek 
Gerardus: Giraldus, v. ö. ÉRBEN, Regesta). Olaszországban min
dig h nélkül írták, nálunk h-vol is. KARÁCSONYI Szt. Gellért élete 
és művei ez. művében (311. 1.) Gyirót nevű helyneveinket Ger-
hard : Gellért nevéből magyarázta; azt hiszem, nem helyesen. 
Nézetem szerint e nevek a ném. Garivald, Girald, Girold, Gerold, 
FÖBSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 486.) névből valók (v. ö. 1156— 
1412: terram ville udvarnicorum nomine Gerolth; 1171—1392: 
terram nomine Gherolth). Ugyanebből való Szent-Grót nevünk is. 
Gellért beczéző alakja: 1086: Geura, 1134: Geuril, Gira. 

? Gil: 1171 : Gyl (fejérvári kanonok, ERDÉLYI, A bakonybéli 
apátság 38. 1.); — azt hiszem, a szóban a ném. Gilo ( = Gisalber-
tus) beczézett szó lappang (v. ö. FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 
514, STARK, Kosenamen, Sitzungsber. LII. 296.), s ugyanennek -k-
képzövel ellátott kicsinyített német alakját látom Gilco nevében 
(v. ö. 1055 : Signum Gilconis comitis). V. ö. Gilebertus. 

Gilebertus: 1181: Gilebertus (magister hospitalis Quinque-
eccles.); 1210 táján Gilbert (somogyvári apát, Pannonh. Szt. Ben. 
r. tört. I. index); v. ö. Példák k. (Nyelvemléktár VILI.): «01vastatyk 
ez barátról, hog gylbertos vgy mondót»; —ném. Gilabert és Gisal-
bert (v. ö. FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch 514, 521.), Gillebertus, 
Gilbertus (STARK, Kosenamen, Sitzungsber. LII. 296.). A mi nevünk 
Gisalbert bői való, ennek van naptárainkban Gillebert (v. ö. Gizellá
nál), Gislebert mellékalakja. A név megvolt Dalmácziában is (v. ö. 
JIRECEK, Die Rom. I. 2, 39; észak-olasz emlékekben Gilibertus, 
Gibertus), míg a velenczeiekben Qilberto (1315. évi adat, BERTANZA 
e LAZZARINI, II. diai. venez. 69. 1.). 

Gizella : Hartv. v. s. Steph. 10. § : Sororem . . . Henrici, 
Gislam nomine, sibi in matrimonio sociauit; Leg. s. Steph. mai. 
10. § : Sororem . . . Henrici. . . Gillam nomine sibi in matrimonio 
sociauit; HELTAI Krón.-jában a név Giszla (v. ö. Nyszót. lét szó 
alatt II. 593.); ezzel a Giszla, Gisla alakkal váltakozik emlékeink
ben a Kisla, Kesla alak (v. ö. KÉZAI, De nob. aduenis: «Hermanni 
.>;•* .generáció ex Nurimberc oritur, satis sünt nobiles, cum regina 
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Kisla intrauerunt» : a Kesla alak egy XI. századi oklevél XIV. 
századi átiratában fordul elő, WENZEL, Arp. UO. I. 22: cum Kesla). 
A ném. Gisila (Gisela. Gisla, Kisla, Gilla, FŐRSTEMANN, Altd. 
Namenbuch I. 520.) el volt terjedve az osztrák örökös tartomá
nyokban is (v. ö. ZAHN, Urk. des Hz. Steiermark és JAKSCH, Urk. 
Kárnth.), J 180-ból kimutatható Velenczében is (v. ö. JIRECEK, Die 
Rom. I. 76, 2. rész 38.). 

Godefridus : 1113-i zobori alap. lev.: Ego Godefridus abbas, 
u. o. kétszer még: Ego 6We/[ridus] abbas; ennek az apátnak az 
1111-i zobori oklevélben «Gaufredo abbate» alakja fordul elő. Egy 
másik pap az 1111-i zobori oklevélben «Godefridus presbiter*-nek 
írja magát; — v. ö. ném. Godqfrid (Godefrid, Godefrit, Godefred, 
FŐRSTEMANN, Alth. Namenb. I. 533.) és ném. Gaufridus (STARK, 
Kosenamen der Germánén, Sitzungsber. LII. 307.). Megjegyzem, 
hogy a -fridus helyett álló -fredus román (franczia vagy olasz, v. ö. 
ol. Goűredo, vei. ol. Gofredo, egy 1034-i zárai oklevélben: Ego 
Ansfredus presbiter scripsi) nyelvi alak. Godfridus, tehát d s alak 
előfordul a cseh oklevelekben is (v. ö. ÉRBEN, Regesta). — A ném. 
Godafrid egyébként Gotfrid alakban is előfordul, v. ö. 1156—1412 : 
Gotfrith, ugyanaz 1171—1392: Gothfridus (hospes teutonicus) és 
KÉZAI, De nob. aduenis: «Temporibus . . . Stephani regis tercii 
introiuit in Hungáriám quidam miles Gotfridus nominatur de Mes-
nensi regioné . . . Hic namque Gotfridus, cum esset ingenuus filius, 
scilicet comitis Hersfeldensis . . . stb.» 

Gotselrnus: 1135: Dat(um) p(er) man(us) mag(ist)ri Gotfelmi; 
— ném. Gauzhalm (Gotselm, FŐRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 
502.). A szóban ugyanaz a gaud ( + helm) van, a mit a Godeíxidvm-
ban találtunk. 

Gönczöl: Anon. 57 : Guncil; nevekben Kenézei, Könczöl 
(v. ö. Oki. szót.); — ném. Gunzili (Güntzel, Günzel, FŐRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 558.). A németben a név összekeveredett a 
Chuonrat, Conrad beczéző alakjaival, s ma a Konrád kicsinyítése. 
V. ö. Cuntius. 

Günter: 1086: ad sepulchrum Gunter (Szent Günter neve, a 
kinek biztatására Szt. István a bakonybéli apátságot építette s a ki 
Csehországban halt meg (1045 okt. 9.), így fordul elő: Hartv. v. s. 
Steph. 14. §: beatus Gunterius; Leg. s. Steph. mai. 14. §: here-
mita beatus Gutherius; a mi oklevelünk Gunter-je ezzel a Günther-
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rel nem azonos); — nem. Gunther (Gunter, Gunteri, FÖRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 564.). A név el volt terjedve Csehországban 
(v. ö. ÉRBEN, Regesta: Guntherus), Karintiában (v. ö. JAKSCH, Urk. 
b. Guntherius). 

Gyárfás: Geruasius (Kálmán király idejében nyitrai püspök); 
1157: Geruafio (Geurienfi episcopo); —ném. Gerwas (FÖRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 1271, TETZNER, Namenbuch). A név igen elter
jedt volt Csehországban (COSMAS műve első részét Geruasius érsek
nek ajánlotta, WATTENBACH, Deut. Gesch. quell. II. 205.), Dalmá-
cziában (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 71, 83, 86, 2. rész 38; itt van 
Cerbasius, (Jeruasio is közölve), Velenczében (vei. XII. századi em
lékekben S. Gervasius és S. Jervasius, PERTZ, Mon. G. SS. XIV. 
70, a XIV. században Jeruasio (v. ö. 1315-ben: da sen Jeruasio, 
BERTANZA e LAZZARINI, II diai. venez. 66. L). A XIV. századi szerb 
oklevelekben vannak gör. kel. barátok, a kik ezt a nevet viselik 
(v. ö. Zbornik: 1312—17: ifp©/we»Naya TtpiucHie, 1331: liepKacHia). 
Lásd még a gy betű tárgyalásánál (NyKözl. XXXIII. 189.), a hol 
tévesen van mondva, hogy a nyitrai püspök Szt. László alatt Gyár
fás, helyesen Kálmán alatt. 

György; lásd Georgius-nál. A szó ö-jét német umlautozott 
hangnak tartom, azért említem meg e helyen. 

Hedricus : KÉZAI : De nobilibus aduenis: Postea Wolfer cuin 
Hedrico fratre suo introiuit de Uiltonia. . . existo namque Hedrici 
origó esse habat»; —ném. Hederich (Haderich, FÖRSTEMANN, Altd. 
Namenbuch I. 648.). Ebből a névből valók a Hedre nevű helyne
vek, v. ö. Detre, Imre és Heinrich. 

Henricus : V. s. Gerardi 11. §: Monachi de monte Panno
nié quatuor Philippus, Henricus, Leonhardus et Concius (a legenda 
12. §-a szerint Henricus tudott magyarul). A V. s. Gerardi 12. §-
ában van egy másik Henricus pap is, a kiről olvassuk: «Ueniens 
Albam (t. i. Maurus) . . . intrauit scolas, ubi erat quidam t e w t o -
n i c u s nomine Henricus qui erat puerorum uicemagister». A világi 
urak közt: 1156, 1157: Henricus curialis comes (ugyanez egy 1156— 
1412 oklevélben: Heyderici curialis comitis, 1152: Hendrici, 
Heidricus, Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. index); 1135 : Heidricco; 
1162: Heidrico palatino comite; — ném. Heinrich, Henderich 
(v. ö. FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 578, 592, 648, ZAHN, Urk. 
Haidenrich). A névben három név összekeveredése van: Hagan-
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rih, Haimirih és Hadarih. A Haimirih-nek beczéző alakja Heimo 
(v. ö. nálunk Heymo, ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Arpádkori 
oki. 42.), a melyből a magy. Hím család (v. ö. Kisfaludy: Himji, s 
ebből való a Himód helynév is, Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I.) neve 
is ered. — Megjegyzendő, hogy Velenczében és Dalmácziában 
Henricus-t (olaszul Enrico, vei. ol. Henrigo 1318-ban: BERTANZA e 
LAZZARINI, II diai. venez. 75. 1.) a XI—XII. századból nem tudok 
kimutatni. V. ö. Imre. 

Hermann: KÉZAI: De nob. adv.: Hermanni generáció ex Nu-
rimberc oritur . . . cum regina Kisla intrauerunt; 1181 : Hermám 
(pécsi hospes); — n é m . Hariman (Herimann, Hermán, FÖBSTK-
MANN, Altd. Namenbuch I. 627.). 

? Herneus : 1079—80: GUDBN oki.: Szella filius Herney; 
nézetem szerint Herneus egy az 1055-i tihanyi levél Erneus-ávsA 
(1055: Sig. Ernei comitis), Salamon király Eruyé-jével (v. ö. FEJÉR-
PATAKY, Oki. II. István kir. korából 10. L). A név a ném. Ernst 
(Ernő) mása lehet, a melynek FöRSTEMANNnál H-s írása is elő
fordul (Htmust, fíernast, //ernist, Altd. Namenbuch I. 126,). 
V. ö. Emel. 

Imre: V. s. Gerardi: 9. §: Hemerici ducis, u. o. ducem He-
mericum; Leg. s. Emerici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. §: Hemericus; Leg. 
s. Lad. 6. § : Hemerici; Imre király neve egy 1198-i eredeti ok
levélen: Hemericus || KNAUZ összeállítása szerint (Kortan 181.) 
naptárainkban Emericus (Emiricus, Emricus, Emenricus) a leg
többször előforduló alak |j Leg. s. Steph. mai. 15. § : uiri Heinrici, 
Hartv. v. s. Steph. 18. §: pueri Henrid; az Ann. Hildesh.-ben is : 
Heinricus, Stephani regis filius, 1152 : sci henrici; a naptárakban 
Heinricus, Henricus, Hinricus (v. ö. KNAUZ, Kortan 181.); ugyanitt 
említem meg, hogy Imre királyunkat a Pozs. Krón. és pénzei Henricus 
rexnek nevezik. A név eredetének helyes értelmezéséhez csakis a ma
gyar nyelvtörténetben megőrzött alakok adnak útmutatást. Itt ilyen 
alakokat gyűjtöttem össze: a)Imbreh [«zent ymbreh» Apóst, méltós. 
írott k. 55. 1.; ilyen alakból való a varazsdi horv. 1823 évi kalen
dárium Imbrih (nov. 5-nél) adata s v. ö. hogy Varazsd-megyében 
van Imbrihovec (ma Imbrijovec)], Embre (Oki. szót.; v. ö. 1450-i 
esztergomi zsinat: Emebrici, KNAUZ, Kortan 181, a XV. század 
végéről való novi-i horv. glagolita missale naptárában Imre her-
czeg neve «Jembrih kralt-nak van írva); —p) Imrék (KNAUZ, Kor-
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tan 181, Marg. Leg. 46, 47. 1.: jmreh), Imrö (Érdy-k. 616. 1.: 
Ymrőh, mai népnyelvi Imrö, v. ö. Nyr. XXIII. 462.), Emreh (KNAUZ, 
Kortan 181.), Emrö («zenth Emroh, WiNKLER-k. naptári rész); — 
7) Imre, Emre (számtalan adatban), a nép nyelvében Imrék is 
(Nyr. XXXII. 81.). 

A magyar nyelvtörténetben megőrzött -mbr- alakok kétség
telenné teszik, hogy az Imre név a ném. Ambricho (Embrico, Im-
brico, írott alak Hembrico is, FÖESTBMANN, Alth. Namenbuch I. 80, 
Embricho ZAHN, Urkundenbuch des Hz. Steier. I.) név mása. Köz
vetlen német név; Észak-Olaszországban vagy Dalmácziában ilyen 
nevű emberek nem voltak. Megjegyzem, hogy a nevet némelyek 
Henrik-kel egynek vették, ez azonban tévedés. A szó alakulására 
v. ö. Detre, Hedre és Udalricus-nál Őrli (Ulrich), míg az -mb- : m 
megfelelésre v. ö. Kálmán királyunk nevét, a ki az ír barát Colum-
banus nevét viselte (az 1109-i veszprémi görög-lat. oklevélben [Muz. 
példány] vColumbanus rex» néven fordul elő Kálmán királyunk). 

Konrád ; lásd a német eredetű nevek közt Conrad, Gontius, 
Cuntius és Kuna. 

Lambertus: 1111 -i zobori oki.: Lambertus... decanus; 1135: 
Lamberto comite Budrugiensi; a bozóki prépostság alapítója Lam-
bert (v. ö. FEJÉEPATAKY, Oklev. II. István korából 28, PAULER, A m. 
n. tört. I. 301, 609.), Szent László királyunk testvére Lambert; — 
ném. Landnbercth (Lambert, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 
832.). A szó Dalmácziában nem volt elterjedve (v. ö. JIRECEK, Die 
Rom. I. 2. rész), ellenben Stájerországban (1110 körül: Lambertus, 
1150: Lampertus ZAHN, Urkb. des Hz. Steierm.) és különösen Cseh
országban sok a Lambertus (ÉRBEN, Regesta). A szó magyar alakjai 
naptárainkban Lompert, Lampert (Lomperth, KNAUZ, Kortan 207.), 
Lompeerth (Winkler-kód. naptári rész). A szóban levő o > a meg
felelésre v. ö. Ágota (más magyar alakja Agatha is, KNAUZ, Kortan 
132.) > lat. Agatha, Borbás (más alakja Borrobás, Barrabás, Bar-
labás) > lat. Barnabás, Borbála > lat. Barbara, Pongráez (régen 
Pangrácz is) > olaszos ejtéssel lat. Pancratius stb. 

Leonhardus: V. s. Gerardi 11. §: «Monachi . . . de monte 
Pannonié quatuor Philippus, Henricus, Leonhardus et Concius (a 
Vita 12. §.-a szerint ez a barát nem tudott magyarul); TT- ném. 
Leonhard (FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 843.). Velenczében 
Leonardus (h nélkül) a XH. századtól, Dalmácziában pedig a XIII. 
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századtól mutatható ki a szó (alakja: Leonardus h nélkül, kicsi
nyítve Leune, Lőne, Lunardo, JIRECEK, Die Bom. I. 2, 42, vei. ol. 
Limardo, 1299. oklevélben, BERTANZA e LAZZARINI, II. diai. venez. 
11. 1.). A Leonhardus eredetét a szó magyar alakja dönti el. 
A szónak ugyanis naptárainkban Lénárd, Lénárt az alakja (v. ö. 
Lenard, Lenart, Lenhart, Lenarth, KNAUZ, Kortan 208.). Ez az 
alak pedig nem magyarázható meg az olaszból. Az északolaszban 
ugyanis, s ez áll a velenczei nyelvre is, a lat. eo-ból io lett (v. ö. 
Denkschr. XXII. 174. 1.: Leopart: ol. Lionpardo, u. o. lionfante; 
vei. ol. lionfante: elefánt, vei. ol. Hon, liona: leone, leonessa 
BOERIO, vei. ol. Symion: lat. Symeon, BERTANZA e LAZZARINI : II 
diai. venez. 36. 1.); innen Lionardo da Vinci neve s ugyanez 
a hangtani sajátság van Tivadar szavunkban is. A magy. Lénárd-
ban azonban az eo helyén é (esetleg eredetibb e) áll, s ugyan
ilyen eo helyén álló e-re legrégibb példánk 1079—80-ból való 
(v. ö. 1 0 7 9 - 8 0 : Guden oklevele: Tefil iudex = Teofil; 1111-i 
zobori oki.: Thebaldus comes sumuginensis, ugyanennek neve 
az 1113-i zobori levélben Teobaldus, Kálmán király arbei ok
levelén pedig Theobaldus). A ném. eo-yal bíró szavaknál az eo-ból 
vagy ie, i lett (v. ö. Lienhardus, Lienhartus, Linhardus, ZAHN, 
Ürk. des Hz. Steierm. index, JAKSCH, Monumenta, index; a Váradi 
regestrum szerint volt egy jobbágyunk Leopoltus néven, ma ez 
Lipold, Lipót: ném, Letpold, Litpold; v. ö. Dénes szó tárgyalását, 
a mely régen Dyenes, Dienes), vagy pedig é, e (v. ö. Lehnardt, Lé
nárd, Lennert, Lendert, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 843, 
KISCH, Festgabe 17.). A lat.-ném. eo < e alakú Lenart van a cseh 
oklevelekben (1174-ben ÉRBEN, Begesta), ugyancsak Lenard a szó 
alakja a szlovénben is (XV. századi adat: Lenard, Arch. für slav. 
Phil. XIV. 196, STREKELJ, Beneski rokopis XX, ugyanitt friauli 
Lunardo alak van közölve, v. ö. Bagusában is Lunardo, JIRECEK, 
Die Kom. I. 2, 42; XVI. századi szlovén adat: TRUBERnél 1575-
ben Lenard, Letopis Laibach 1891 : 140. 1., Krajnában ma Sent 
Lenart hely van). Ilyen szlovén-német úton van közvetítve a m. 
Lénárd. Olasz területről a szó hangalakja miatt nem kerülhetett 
(v. ö. ca-horv.-ban Levenardo, SURMIN, Acta croat. 203, 313, 314.). 

Lithouch; v. ö. Lutovic. 
Lutovic: 1055-i tih. alap. lev. : Signum Lutovic comitis; — 

ném. Liudowicus (Liutwic, Luitwig, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch 
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876.). A szó eredetére nem egy a ném. Chlodowich (Hlodwig, Lud-
wig: Lajos) szóval, idők folyamán azonban ezzel összekeveredett 
(a Ludwig: Lajosnak nincsen t hangzású alakja FÖRSTEMANNnál); 
a mi szavunk a ném. liud (volk) és ívig (kampf) szavak összetételé
ből alakult név. Ezt a ném. liud szót látom én az 1116—1131-i 
oklevél Lithouch («Lithouch regio iudice») nevében is (v. ö. FÖRS-
TEMANN, Alth. Namenbuch I. 858: Lituoka femin.), a megfejtést 
azonban nem tartom biztosnak. V. ö. Lajos. 

Macilinus: 1137. eredetiben fennmaradt oklevél: Macelinus 
episcopus; 1134: Macilinus (zágrábi püspök II. Béla alatt); 
1086: Maselinus (mansio neve, személynévből való); — ném. 
Mazelin (Macelin, Matzilin. Maselin, FÖRSTEMANN, Alth. Namen
buch 1.927, ZAHN, Ueber die steierm. Taufn. Mittheil. XXIX. 38.1.; 
Stájerországban 1150-ben Macelinus, ZAHN, Ürkundenbuch I, in
dex; 1071-ben Mazelinus, testis in Misnia: Meissen, ÉRBEN, Re-
gesta I. index; román nyelvi írott alakja Mascelinus, v. ö. Travaux 
et mémoires de l'universitó de Lille, 1120. évi oklevél). — A név 
német kicsinyítés, s semmi köze az olasz Mazolinus, Maculinus-
hoz (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 2, 43. Madius-nál). 

Machtildis: Hartv. V. s. Stephani 24. § : Comitissa uero 
quedam nobilitatis eximie matróna, comitis Albi Udalrici socia, 
regis Wladizlai sororis filia, nomine Machtildis . . . morti proxima 
fuit» ; 1198: Quinta mansio Feldef cum uxore Mahtelt; — ném. 
Mahthildis (Machtildis, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 898; 
ZAHN, Urkundenb. des Hz. Steierm. index: Mahthilt, Mathildis). 
Dalmácziában és Velenczében a szó Matelda (BERTANZA e LAZZARINI, 
II diai. venez. 37. 1.) alakban volt elterjedve (JIRECEK Die Rom. 
I. 2, 46.). 

Mahal: 1 134: Mahal (zágrábvidéki nemes ember; előfor
dul II. Béla bakonybéli itéletleveiében is Mahal alakban); — ném. 
Mahal (v. ö. helynevekben: Mahalineschirichun, FÖRSTEMANN, Alth. 
Namenbuch I. 896, II. 1043.). Vájjon a csehek közt ma előforduló 
Máchal szintén ide tartozik-e, nem tudom megmondani. 

Mosón : 1137 : De ciuitate Muff un ; 1135 : Pausa musvniensi 
comite et magistro tauarnicorum; —ném. Mosum, Mosan (FÖRSTE
MANN, Alth. Namenbuch II. 1114; u. o. 1095: Misenburc; lásd rész
letesen LUMTZER-MELICH, Deutsche Ortsnamen 7. 1.). 

Nana: 1055: Signum Nane agasonis; 1116—1131 : Fila 
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oklev.: Wezprimiensi presule meo uenerabili Nana; II. Béla egy 
keltezetlen oklevelében: Nane Vezpremiensis ecclesie episcopi 
olvasható; 1135: Nana (pécsi püspök); 1157 : de Nana (ma köz
ség); — ném. Nana (Nanna, FÖESTEMANN Alth. Namenbuch1.949, 
STAEH, Kosenamen, Sitzungsber. LII. 284.). A ném. Nana, Nanna 
ugyanaz a szó, a mely megvan a Ferdinawd-ban is ( = magy. Nán
dor jelentésileg, etymologiai szempontból azonban a magy. Ná.n-
dor, régibb Landor esetleg a lat. Leanderből való is lehet v. ö. 
Nyr. XXVII. 466. és már 1086-ban van nálunk Nandir eques). 
A névre v. ö. ny. bo]g. Nana (férfi, Sborn. XV. 197.). 

Odalricus; v. ö. Udalrieus. — Őrli, v. ö. Udalricus. 
Pot: KÉZAI: De nobilibus aduenis: «Post hunc introiuit Pot 

de Lebyn»; — ném. Budo (Puto, Poto, Potho, Pott, FÖESTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 289.). SZAMOTA szerint a tih. apátság alapító 
levelében előforduló putu («inter putu uueieze» NyKözl. XXV. 
145.) szóban Pot személynév lappang; ugyanez a személynév van 
szerintem az 1086-i eredeti oklevélben is, ezekben az adatokban : 
«hinc per vallem vádit ad agrum Potu; u. o. de quo tenditur ad 
statuam Pnti». V. ö. a szláv nevek közt. 

Pous, Pousa; v. ö. a szláv nevek közt Pósa. 
Pozman: 1086: Pozman ; KÉZAI. De nobilibus aduenis : Páz

mán (de Sueuia); — v. ö. Poznan-nál a szláv nevek közt. 
Radla (Brunon. v. s. Adalberti); — ném. Radila (FÖESTE

MANN, Alth. Namenbuch I. 994.). A Radla név beczézö alak, a mely 
•l- képzővel alakult (v. ö. STARK, Kosenamen, Sitzungsber. LII. 
310: Fritla, Danla, Rodla = Eudolf, Aetla = Attila stb.).— Ok
leveleinkben előforduló Rad (II. Béla keltezetlen oki.: in villa 
Rad) szláv eredetű személynév, v. ö. Radvány a szláv nevek közt. 

Ratoldus: KÉZAI, De nob. aduenis: «Post hoc intrauit Oli-
uerius et Ratoldus tempore regis Kalomanni, de regno Apulorum 
Caserta ortum habent»; -— ném. Radoald (Rátold, FÖRSTEMANN. 
Alth. Namenbuch I. 1004.). B névből való Rátát helynevünk (v. ö. 
Leomold: Lipót). 

Robertus: 1111-i zobori oki.: Rbbertus prepositus strigonien-
sis ; 1113 : Robertus ; — ném. Hrodebert (Conversio Bagoariorum-
ban Hrodbertus, későbbi salzburgi emlékekben: Rodbertus,- Róbert, 
FÖESTEMANN, Alth. Namenbuch I. 720; újfn. Róbert, Rubert, Rup-
per% Ruprecht). — Naptárainkban Rubarth (zenth Eubarth, Batthy. 
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misek.), Rupert (KNAUZ, Kortan) fordul elő. ZAHN azt írja, hogy a 
Róbert a ném. Hrodbert francziásított alakja (v. ö. Mittheilungen 
XXIX. 54, Graz), fontos azonban, hogy a zobori alapító levélben 
o-val van írva a szó (Ruobert-nek olvasandó tehát), s ez német jel
zés. V. ö. Rupa. 

Rudlep: 1181: Rudlep (pécsi hospes); — ném. Ruodleip 
{Hrodlef, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 735.). 

? Rupa: 1.135: Rupa (arator neve); — azt hiszem a Ruprecht 
Ruppo beczéző alakjából (TETZNER, Namenbuch 73. 1.) való (v. ö. 
Mlpel = Buprecht, Arch. f. slav. Phil. XII. 52.). V. ö. Róbert. 

Szála: A «Conversio»-ban a mai Zalavár Salapivgin néven 
fordul elő (v. ö. FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch II. 1279.), a folyó 
pedig Sala néven; a mai Zala folyó neve (írva Zola is, v. ö. 
FEJÉRPATAKV, III. Béla kir. oki. 15. 1., Sala is 1166-ban) eredetileg 
ném. Salaha, s szóról szóra «Sós vizet», «Sajót»> jelent. A Szála 
név szintén az itt talált lakosságnak a honfoglalással meg nem 
szűnt folytonosságáról tesz bizonyságot. 

Taszló : V. s. Gerardi 11. §: «Monachi... de Beel duo Crato 
•et Thazlo*) (a Vita 12. §-a szerint Thazlo tudott magyarul); — 
ném. Tassrlo (Thasilu, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 1142.). 
Longobárd eredetű név, a mely a bajoroknál a VII—XIII. század
ban igen el volt terjedve. 

Teobahliis: 111 i-i zobori oki.: Thebaldus sumuginensis 
comes; ugyanez Kálmán király arbei oklevelén: Theobaldus s az 
1113-i zobori oklevélen Teobaldus (sumigiensis); — ném. Theudo-
bald (Theutbald, Thiotbald, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 1165, 
Tkeobald, TETZNER, Namenbuch). A m. oklevelekbeli Thebaldus-m 
v. ö. 1079'—80 oklevélben Tefd és lásd részletesen Lénárd alatt. — 
Ugyanez a név van a Tiboldus-ban is (v. ö. magy. Tibád is); KÉZAI, 
De nob. aduenis: «Tunc eo tempore ad ducem Geicham uenit 
comes liboldus de Fanberg, qui Graun Tibold est uocatus. unde 
de eadem progenie Graun quidam usque hodie simpliciter nomi-
nantur. Ex isto illi de Bobocha orti deriuantur. Isti et enim sünt 
d e D e u c h u n l a n t » ; a Tibold alakra v. ö. FöRSTEMANNnál Thio-
bold, Thibold és a mi neveink közül Lipót. — Teobaldus nevű,em
berek a XIV. században Zárában, Ragusában is vannak (v. ö. JIRE-
CEK, Die Rom. I. 2, 59.). 

? Tota, Tuta: «Sororem Totam (KÉZAI, De nob. aduenis, 
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XII. század végén; oklevéladat 1171-ből. FEJÉRPATAKY, Kálmán 
kir. oki. 10; Tata, ERDÉLYI, A bakonybéli apátság 38.); — talán a 
ném. Tuto, Tato, Tatto (beczéző alak Tassilo-hoz, TETZNER, Na-
menbuch) szóval függ össze; lehet azonban olasz is (v. ö. Tota: 
cum mia fija Tota, BERTANZA e LAZZARINÍ, II diai. venez. 44. 1.), 
s esetleg bolgár is (nyűg. bolg. Tota, Sbornik XV. 199.). V. ö. 
Duda. 

Udalrictts: Hartv. v. s. Stephani regis 24. §: «Comitissa 
uero quedam nobilitatis eximie matróna, comitis Albi Udalrici 
socia, regis Wladizlai sororis filia, nomine Machtildis... iam morti 
proxima fuit»; — ném. Odalric (Udalrich, UHalrie. Olrich, Ulrich, 
FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 981.). A Batthy. misekönyv nap
tárában «zenth Orly» = Ulrich. 

Ulfodus: 1111-i zobori alapító levél: Hector filius Vlfodi; — 
a név talán összevethető a ném. Wolfhad (Wulfad, Vulfad) vagy 
pedig a ném. Vulfoald (Vulfold, Wlfad, Vulfald, FÖRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 1350, 1356.) személynevekkel. 

Waltherus: V. s. Gerardi 12. § : «Quibus susceptis eos sub 
manu magistri Waltheri constituit . . . íilios suos tradebant Wal-
thero . . . magister Waltherus . . . Waltherus autem preerat illis in 
cantura»; u. o. 14. §: «Dixit ad Waltherum: Walthere... Walthere 
. . . Waltherus». Leg. s. Ladislai 10. §: «Bex itaque Stephanus 
Colomanni filius hanc causam Walthero Waradiensi episcopo . . . 
commisitu; ugyanez 1134-i oklevélben: Walterii (episcopi warad.); 

ném. Waldhar (Walther, Waltheri, FÖRSTEMANN, Alth. Namen
buch I. 1244.). V. ö. Galterus. 

Wazil: 1086: Waz'd cum uxore et filio duabusque filia-
bus; — a szláv nevek közt kifejtettem, hogy ez Vaszil ( = szláv 
Vasil: paatXso?)-nek is olvasható; nem lehetetlen azonban, hogy 
a szó a ném. Wazil (v. ö. ZAHN, Ueber die steierm. Taufnamen, 
Mittheilungen XXIX. 38.), Wasili (Wasigrim?, STARK, Kosén ámen, 
Sitzungsber. LII. 331.) mása. V. ö. Weeelinus. 

Wecelinus: KÉZAI, De nobilibus aduenis: «Post modum intrat 
de Wastuburc Wecelinus» (v. ö. Vecelín német vendégre, PAULER, 
A m. n. tört. I. 35.); — né.m. Wezelinus (= Werinharius, STARK, 
Kosenamen, Sitzungsber. LII. 334, Wetzel, Koseform zu Werther, 
TETZNER, Namenbuch, Wezelin, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 
1274.). A képzésre 1. Macelinus-t, Eeelinus-t. 
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Wernolt: 1137: Wernolt (comes), 1138: Vernolt; — ném. 
Wrerinolt (FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 1270.). 

Wido: 1463: Widone pristaldo, 1166: Widone comite; 
1171 : Eodem tempore comes capelle Vido. fráter Fulconis; 1171— 
1392: Regioque sigillo sigillatum per Wydonem capelle magis-
t r u m ; — ném. Wido (FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 1279.). 
A szó román nyelvi formája Guido. 

Willibaldus : 1181 (nem ered. oki.): Villibaldus presbiter; — 
ném. Willabald (Willibald, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch 1.1304.). 

Willermus : 1111-i zobori alap. lev.: Willermus grammati^ 
cus; a ném. Willahalhi Willermus alakjai FÖRSTEMANN (Alth. Na
menbuch I. 1.311: Villerm, Willermus, Guillermus, Gillermus) 
összeállítása szerint csupán franczia forrásokban fordulnak elő. 
A V. s. Gerardi 4. §-a szerint a velenczei apát Gwillermus volt (ve-
lenczei okiratokban Viligemo, Uiligelmo, Uielmo, Vilielmus alako
kat találtam, BERTANZA e LAZZARINI, II diai. veneziano 18, 77. !,); a 
román nyelvekben általában a g kezdetű alak járatos (v. ö. JIRE-
OEK, Die Rom. I. 68, 2. rész 39: Guilielmus; KÉZAI, De nob. ad-
uenis: Betse uero et Gregory similiter de Francia generáció oritur, 
ex cognacione Guilielmi dicti Cornes); ilyen romanizált alakú ne
vek előfordulnak a cseh (ÉRBEN, Regesta: Guilielmus) és a karin-
thiai (v. ö. JAKSCH, Monumenta I : Guilielmus, Guilelmes) okleve
lekben is. A magyarban a névnek két formája van; Vilmos, a mely 
latinizált német eredetű és Gillyínos (v. ö. Marg. Leg. 64: moco-
nyay guillinius-nak, u. o. 78: guiellinos hercheg, u. o. 202: guiel-
lynos), a mely olasz közvetítés. V. ö. Memel. 

Wolferus: 1111-, 1113-i zobori alap. levelek: Vvolferus (egri 
püspök); 1157—58: Wolfer (comes; ez utóbbira v. ö. KÉZAI, De 
nobilibus aduenis: «Postea Wolfer cum Hedrico fratre suo introi-
uit de Uiltonia»); — ném. Vulfkar (Wolfher, Wolfer, FÖRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 1350.). A Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. 808. 
lapján Valfer alak is előfordul. 

14. §. Latin-görög eredetű, valamint a biblia útján elter
jedt nevek. 

Ábel: 1181 : Ábel cum filio; — lat. Ábel, gör. 'AfieX. A gör. 
kel. szláv fordításokban Avel% a szó, míg a latin kiejtésen alapuló 
róm. kath. szlávban Ábel. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIÚ. » 
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Ábrahám: 1079—80: Guden oki.: Abrakain uchuga; 1171 : 
Abram (házi szolga); Hal. Besz.: Abraam, Apóst. mélt. 35 : Ábra
hám (más adatokat láss Oki. szót.); —lat . Ábrahám, gör. 'Appaájt. 
A görög kel. szláv fordításokban &npad<urk = Avraam a szó, míg 
a róm. kath.-okban Ábrahám, Abraam (SURM. Acta croat. 219.), 
Abram (Dalm., Bern. és Zárai lect.). Velenczében a szót Habraam-nak 
is írták, ugyanígy Dalmácziában (v. ö. JIRECEK, Die Kom. I. 2, 2 1 ; 
Banina lect. Habram, Bad CXXXVI. 183.). Nálunk e h- szókezdetű 
írás a XI., XII. században nem fordul elő. A cseheknél van Ábra
hám nevű ember a XII. században (ÉRBEN, Regesta). 

Ádám : Hal. Besz.: Adamut (olv. Ádámot), Apóst. mélt. 38, 
47: Adam f eua, Adam (XIII. századi adatokat láss Oki. szót., a hol 
Adamus alak is van); — lat. Adam, Adamus (JIEECEK, Die Rom. 
I. 2, 21.). 

Adorján: 1157—58: Ego Stephanus filius Adriani; 1186: 
per Adriamim budensem prepositum nostrumque cancellarium; 
1198: Adriano ultrasiluano episcopo; Marg. Leg.: 224: Adrián 
jfpan vr; naptárbeli alakok: Adorian, Adrián (KNAUZ, Kortan 13.1. 
és Oki. szót.), a mai nyelvben : Adrán is előfordul (Nyr. XXXII. 
81.); — lat. Adrianus (Conversio Bagoar. et Quar., lásd a szentek 
tárgyalását), Hadrianus. A magy. Adorján eredetibb Adrján-ból 
való. Ilyen alakok vannak a szlávban is (v. ö. zárai 1803-ban nyom
tatott Narednik boxanstvenoga officia: Adrján, horv. OAP^N'* 
OAP'^N-IV = Odrján, 1433-ban, 1436-ban, SURM. Acta croat. 135, 
139, a hazai szlovénben Adrián, Zobr. szlov. 71.). A lat. i + ma
gánhangzó j kiejtése a X—XV. századi egyházi latin kiejtéssel függ 
össze (v. ö. szlov. Marján, cs. mafan = Marianus, Mátyás, Sebes
tyen, Fabjan stb.). A magy. Adorján akár egy lat. egyházi kiejtés-
beli Adrjanus-hól, akár pedig a szláv Adrján-ból való. — Dal
mácziában és Velenczében a XI., XII. században nincsenek 
Adrianus-ok. 

Ágnes: Marg. Leg. 68, 132, 213, 214, 218,219. 1.: soror 
agnes, agnest; u. o. 182, 183. 1.: karoly vitéz húgának leánya . . . . 
ev neky vala neue agnes . . . . mykoron ez agnes; Erdy-k. 198 : zent 
Agnes (naptári adatokat 1. KNAUZ, Kortan 132.); — lat. Agnes, 
Agnesa, Agneta, ol. Ágnese, vei. ol. Ágnese, gen. ol. Gneisa, friauli 
Gnese (1381-ben Gnesa), Dalmácziában a szó Agnesa, Nisa, Nisiea 
és N'éSa (JIREŐEK, Die Rom. I. 2, 21.). A horv. <?&-nyelvben Njeia 
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(NBMAN. II. 23.), az olaszföldi szlovénben Njeza (XV. száz. Gnexa)'; 
a legtöbb szlovén nyelvjárásban Neéa (Archiv f. sl. Phil. XIV, 234, 
STEEKELJ, Ben. rokop. XXI. 1.). A mi emlékeinkben ilyen észak
olasz : velenczei vagy pedig friaulira visszavezethető NéSa, Njé£a 
alak nincs (v. ö. Marg. Leg. 151 : tiala némely evzvegy azzony 
állatnak leánya kynek vala neve neste; ez a Neste lehet az Anasta-
sia beczézö alakja (v. ö. bolg. Nasta Sbornik XV. 197.) vagy pedig 
a cseh Nestezka, Nétise, PALACKY, Cas. ces. mus. 1832.). Van azon
ban naptárainkban Annos (Batthy. misekönyv jan. 21.), a melyet 
ZOLNAI az Agnes-böl a tegnap: tennap analógiájára magyaráz (Magy. 
Könyvszemle III. 108.), a szót talán össze lehetne vetni az ódalm. 
Anes {= Ágnes, JIEECEK, Die Bom. I. 86.) névvel is. 

Ágoston: 1134: Augustino (esztergomi kanonok); más neve
ket a XIII. századból Oki. szót.: Ágoston, Ágaston; zent Ágoston 
(Péld. k. 28, 44, 64, 65, 66, 67, Apóst. mélt. 6, 25, 27, 29, 47, 
Erdy-k. 515. stb., naptári adatok KNAÜZ, Kortan 143. 1.), zent 
agiftan (Birk-k., M. Kszemle 1889. foly. 8. 1.); — lat. Augustinus, 
ol. Agostino, gen. ol. Aostin, Ostin, szlov. horv. Augustín, Avgustin. 
A lat. au: vulg. lat. ú > a-ra v. ö. GRÖBER, Grundriss I. 362 : 
agustus (horv. agust: augusztus hava, SURM. Acta croat. 254.). 

Ágota: zent agota (Erdy-k. I. 323.), naptárainkban: zent 
Ágota és zent Agatha (v. ö. KNAUZ, Kortan 132.); — lat. Agatha, 
Agata, szlov. horv. Agata. Az a < o megfelelésre v. ö. Borbás, 
Ompod: Ampudinus, Opuliai: Apuliai (1371-ben, FEJÉRPATAKY, 

Oki. II. István korából 22. 1.), Pangrácz : Pongráez, orgona : organa 
stb. Szent Ágota tiszteletének helye Cataniában volt (v. ö. JIREŐEK, 
Die Bom. I. 53.), Velenczében is volt tiszteletére emelt templom a 
XI. században. Nálunk Szent László decretumaiban nincsen 
ünnepnapja. 

Alajos, v. ö. Lajos. 
Aibus, v. ö. Udalricus-t a német nevek közt. 
Alexander, v. ö. Sándor. 
Alexius, v. ö. Elek. 
Ambrus: 1116—1131: Ambrofio episcopo Geuriensi (Acha 

oki.); 1181: Ambrosius (világi úr neve) | magyar alakok: Ambwrws, 
Amburus, Ambrus, Ambrus (KNAUZ, Kortan 135.), Amborus (Winkler-
kód. napt. rész, Erdy-k. I. rész, kiadás 379. 1.), Ambrus (Péld. k. 
64, Apóst. m. 13. 1., más adatokat láss Oki. szói) ; — lat. Ambro-

23* 

<i 
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siu?, ol. Ambrogio. Brogio, Ambrosio, gen. ol. Breuxu, Brüxin, cs 
Ambroz, Bro£ (GEBAUEE, Slov. staroc.), szlov. Ambro£ (JANEZIC szót.). 
A név el volt terjedve a cseheknél (ÉKBEN, Eegesta) a XII. század
ban, míg Dalmácziára csupán XIII. századi adataink vannak (v. Ö. 
JIBECEK, Die Eom. I. 2, 22, itt Ambroxius adat Ambroéius-n&k 
olvasható). 

Ampudinus : 1162, 1166 : Ampudino comite ; 1171: Palatino 
comite^líMj9«ÉÍmo(oklevéiátiratokban Ambodinusbanus 1171—1392. 
oki., Ampudinus 1425-ben FEJÉKPATAKY, III. Béla oki. 15.1.); 1174 : 
Ompudino; Marg. L.: 190: Ompudbán, Ampudinus; lat. Ampudinus. 

Ananias: 1116—1131: Acha oki.: Anania geuriensi cano-
nico; — lat. Ananias (v. ö. cseh Ananias, GEBAUEB, Slov. staroc.), 

Anasztdzius : 1001 : pannonh. al. oki.: Anastasio abbate, 
u. o.: Anastasii (v. ö. Anastasius brewnowi apát); V. s. Gerardi: 
7. §: Anastasium Waradinum abbatem; — lat. Anastasius, gör. 
AvaoTáoto?. A név el volt terjedve Dalmácziában is a X., XI. szá
zadban (JIKEŐEK, Die Eom. I. 2, 22.) s megvolt a cseheknél is (v. ö. 
GEBAUEE, Staroc. slovnik). V. ö. Ágnes. 

Ancilla : Marg. Leg. 229. 1.: soror ancilla; — lat. ancilla. 
András, Endre: 1055: Andreas . . . . rex; 1055: Signum 

Andreáé comitis; 1086: Sexta uilla que dicitur Andree Episcopi; 
u. o. ad fornacem calcis Andree Presulis; u. o. quod dedit Andreas 
Episcopus; 1134: Geuril filius Andree comitis ; 1131—41 : Andre 
(veszprémi prépost); 1193: Andrea comite de suprun; Marg. L. 
16: varadi andras vrnak, u. o. 222: varady andras vrnak, u. o. 
226: bezprimy andras ; pénzeken : Andreas rex || Andre kyralnak 
(Érdy-k. 639.1.), zent andras (Apóst. mélt. 35, 38,53, Erdy-k. I. rész 
216. 1.; Jord.-k.), Anderjds (Münch.-k. naptári rész, az evang. rész
ben Luk. VI. 14.), Andorjds (Münch.-k. naptári rész: máj. 11, 
evang. rész: Máté IV. 18, X. 2, Márk I. 16, 29, III. 18, XIII. 3, 
Ján. I. 40, 44, VI. 8, XII. 22; Batthy. misekönyv; v. ö. KNAUZ, 
Kortan 136, a hol ném. Sand Andre is van, továbbá Oki. szót.); — 
lat. Andreas, gör. 'AvSpsa?. A szerb-horv.-szlov.-ben a magyar
hoz hasonló hangalakkal van meg a szó, v. ö. stajeri, kar. és 
hazai szlov. Andras (Zobr. szlov. 71, KÜZMICS, Nouvi zakón, JANE
ZIÓ, másutt Andrea, DALMATIN), isztriai horv. Andrijas (1275-ben, 
SUEM. Acta croatica 60. ].), ca-horv. szigetek: Andrijas, Andrejas 
(SÜEM. Acta croat. 127, 170.), horv. Adrijáé (FILIP. szót.), Andrias 
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(horv. akad. nagynzót. II. b. 256. 1.), szerb Andrejaé (1389-i oki. 
Zbornik 53, 54. 1.), Andreáé stb. (u. o. 1394-i oki., 58. 1.), Ándrijas 
(VUK3 szót.). A szláv alakok esetleg -as képzővel képzett alakok is 
lehetnek (MARETIÓ, Ead LXXXII. 94.). 

A csehben Ondfej, Ondra mellett Endriáé is (GEBAUER, 
Staroc. slov.), a tótban Ondrej, Ondro, a lengyelben Andrzey a szó. 
A görög kel. szlávságnál ANAP"^ = Andrea (y. ö. Cod. Mar., Supr. 
90, 92 : AH'APÉA), Andréj, Andrij (orosz, bolg., szerb, horv. SURM. 
Acta croat. 170.), Andrija, Jadrij (v. ö. dalmácziai adatokat Kad 
CXXXVI. 183, JIREŐEK, Die Rom. I. 2, 22.), Jadre (bolg.). A magyar 
Endre a szláv-ném. Andre (v. ö. JIREŐEK, Die Rom. I. 71, Ead 
LXXXII. 97. és KNAÜZ, Kortan 136.) mása, ez az eredetibb alak 
meg is van az Erdy-k.-ben 639. 1.: «zent Erfebeth . . . magyary 
Andre kyralnak leánya» ; hangrendi átcsapásra v. ö. Elek, Elemér, 
Ensel. 

Az András igen elterjedt név volt Csehországban (ÉRBEN, 
Regesta), Dalmácziában, a hol több templom állt tiszteletére (v. ö. 
JIREŐEK, Die Rom. I. 58.). Fontos dolognak tartom kiemelni, hogy 
Velenczében e szent tiszteletére a X. századtól a mai napig nem 
volt emelve templom, míg a mi legrégibb ünneplendő szentjeink 
közt Szent András apostol is ott van (v. ö. Szt. László decretumai; 
az 1111-i zobori oklevélben levő «ecclesia sanctorum Emerami 
Andree et Benedicti» Lengyelországból hazánkba jött András 
szkalkai vértanú egyháza, v. ö. Leg. s. Lad. 6. §., Hartv. v. s. Steph. 
7. §., Leg. s. Steph. maior 7. §.). — V. ö. Dris. 

Anna: Marg. Leg. 76, 222. 1.: soror anna; 199. L: anna 
asszony (Oki. szót.: Annos is); —la t . Anna, ol. Anna, gen. ol. 
Netta, Ninna, cs. Hana stb. 

Antal: Marg. Leg. 112.1.: pesten zent awíaZnak clastroma 
mellet, 58. 1.: pesten zent emíaZban; naptárainkban Anthal, Antal 
(KNAÜZ, Kortan 140, Érdy-k. L rész kiadás 447, ,464. 1.); — lat, 
Antonius, ói. Antonio, vei. ol. Antolin, gen. oí. Tőgnu, Tugnin. 
A szláv nyelvekben Anton (a XV. században, szerb DANICIC, 
Ejecnik, horv. Anton, SURM. Acta croat. index), Antoní (GE-
BAUER, Staroc. slov.), Antonij (gör. kel. orosz, szerb, bolgár) 
a sző. A név Dalmácziában 1275-től mutatható ki, de akkor 
is főleg a papság közt van elterjedve (JIREŐEK, Die Rom. I. 68, 
2. rész 23.), Csehországban a XII. században csak egy Antonius 
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van kimutatva, a név csak a XIII. század után terjedt el (ÉRBEN, 
Begesta). Nálunk se tudok Antal nevű embert a XI—XII. század
ból (v. ö. Oki. szót.), csupán az 1177-i Kába oklevelében előforduló 
Ant (comes noui castri) nevét lehetne az Antonius : Antho, Anthoe, 
Antus (JIRECEK, Die Eom. I. 2, 23.) beczézŐ nevéből magyarázni. 
A magy. Antal forma lehet az Anton-ból dissimiláczióval keletke
zett alak, s ez esetben eredetibb formája * Antol; ilyen Antol alak 
van a XV. századi horvát emlékekben (v. ö. SURM. Acta croat. 
243. 1.: 1465-ből: Antol Ivcakov vnuk, Antol Levkusevié, Antol 
Hrastocak), a melyet azonban az Ant-ból -ole képzővel származott 
alaknak is felfoghatunk (v. ö. JIRECEK, Die Kom. I. 70: lat. -ulus, 
ol. -uglio, arbei -ole tárgyalását, Bartole). 

Ányos: 1055 : ad ecclesiam sancte Marié sanctique Aniani 
episcopi et confessoris... in loco Tichon; 1095: Monasterio sancti 
Aniani, u. o. sancti Aniani abbas; — lat. Anianus. JERNEJ szerint 
Ányos és Ángyán egy szó (Tört. IL 120.), hosszú m/-ból a magyar
ban válhatik -ngy-, v. ö. dinnye és dingye (MTsz.), s így egy Ania-
nos: Annyanus-hő\ lehet Ángyán<•. A lat. i (e)-f- magánhangzó: vulg. 
kiejtésbeli j -j- magánhangzó lágyítja az előtte levő mássalhangzót 
(v. ö. Dorottya, Sebestyén, Mátyás, ostya, sekrestye stb.). 

Apalín: Marg. Leg. 21 : zenth apalyn azzony, u. o. 30: zenth 
apalyn gőróg czazar leánya (v. ö. Apalína, naptári adatokat, KNAUZ, 
Kortan 142.); — lat. Apollónia. A lat. -ona végzet in-, ina-\á az 
Adria-menti horvátban lett (v. ö. Albona, ma Labin); a szó ma
gyarázatánál tehát nem kell az Apollinaris hatására (vei. ol. Apó
nál) gondolni. 

Azok a szavak, a melyek a lat. bibliában b szókezdettel, vagy 
pedig bármilyen más hangtani helyzetben b hanggal bírnak, a gö
rög szövegben p-t tüntetnek fel. A gör. kel. szláv bibliákban az 
ilyen gör. p = v-vel van; a mi szavaink itt is nem a gör. kel., ha
nem a róm. kath. szlávval egyeznek, a mennyiben b-vel vannak 
(v. ö. pl. Bethania, gör. Brj&avía, gör. kel. szláv Vitanija [BHTA-
tiirk]; róm. kath. szláv Bethania, magy. Bethania stb.). 

Balázs: zent Balaas, Balas (Érdy-k. 212, KNAUZ, Kortan 148, 
Oki. szót., a hol Balázs mint keresztnév csak a XV. század utáni 
időből van közölve; v. ö. még magister Blasius, FEJÉRPATAKY, III. 
Béla kir. oki. 16.1., jegyzet; magyar eredetű nevek SURMIN, Acta 
croat. 292: Balas, u. o. 327 : pop Balaé, u. o. 328: pop Balas, 
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u:o. 332: Balasvi, XV. századi adatok); —lat . Blasius, ói.Biagio, 
vei. ol. Biasio, romagnai ol. Bies (Sitzungsber. LXVII. 653.), gen. 
ol. Biaxu (x = é). A régibb vei. olasz kéziratokban a lat. cl-, pl-
(v. ö. GRÖBEB, Grundriss I. 556.), bl- csoportban még megvan az 
l; egy 1309. évi vei. okiratban Biasio (v. ö. 1309 die V in maco. 
Cho mesario mio frar Biasio), egy másik vei. okiratban 1310-ből 
Biasio («Io Biasio», v. ö. BEBTANZA e LAZZARINI: II dialetto vene-
ziano 27, 31. 1.) olvasható. A friauli nyelvben is 1413—1414-ben 
Blas a szó alakja (v. ö. Arch. f. slav. Phil. XIV. 234: misar di Blas, 
di Sent Blas). Azt lehetne már most gondolni, hogy a mi szavunk 
is ilyen régi vei. ol. hangtani állapotot őrzött meg. A közvetlen 
vei. ol. eredet ellen azonban az szól, hogy nálunk a név a XI., XII. 
századból ki nem mutatható ; a másik ok, a miért a szót nem tart
hatjuk közvetlen észak-olasznak, illetve velenczeinek, az, hogy a 
körülöttünk fekvő szláv nyelvekben a szó régtől fogva a magyar
hoz hasonló hangalakkal van meg; a szláv alakok ezek: lengy. 
Biaiej, cseh Blaéej (Blaz, EBBEN, Kegesta), szlov. BlaS, Blás, gen. 
Bláía (XV. száz. adat, Arch. f. sl. Phil. XIV. 234, STREKELJ, Be-
neski rokopis XVIII, XIX. 1., itt a szó nem olaszból, hanem a bajor 
Bldsi-, Blasl-boi van származtatva, görz. szlov. Blá% STEEKELJ, 
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Görz. Diai. 390; 1575-ben TRUBERnél S. Blash == Blaz, lajbachí 
Letopis 1891 : 140. 1., jANEáic), horv. Bla£ (kaj-területen és az 
adriai éa-nyelvben, számtalan adat SURMIN Acta croatica-jában), 
szerb Blaz (VUK8). A szlávság görög keleti része Vlasija-t mond 
(v. ö. or. Vlasija, SREZNEVSKIJ, Drev. sl. pam. naptár; bolg. Vlasija, 
Vlas%: Vlasov den; Boszniában a középkorban Vlasin dan, ebből 
való a róm. kath. szláv raguzai Vlaho, v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 
85, 2. rész 27, Christ. Elem. 35. 1., Bad LXV. 168.). Az átvétel né
zetem szerint a mi nyelvünkbe a szlovénből történt, a mint azt az 
idemellékelt térkép szépen feltünteti. 

Bálint: Zent Balynth, Bálint (Erdy-k. 223, KNAUZ, Kortan 
281.); mint személynév az Oki. szót.-ban XVI. századi adatokban: 
Walent, Walint; — lat. Valentinus, szlov. Balent, Balant (JANE
ZIC), horv. Valent (SURM., Acta croat. 48, 114, 461.). A lat. v a ma
gyarban is válhatott b-vé (v. ö. Bolffgank: Wolfgang, Batthy. 
misek, október 31.), nem lehetetlen azonban, hogy a vulg. lat. ki
ejtésben a v bilabiális hang volt (v. ö. JIRECEK, Die Bom. I. 84. és 
nálunk bolt: ol. volta, régibb ol. bolta, szlov. bolta, Verona = cseh 
Berun, ném. Bern, Venecia = cs. Benátky, Vitus = m. Bitó, horv. 
dalm. Bitté stb.), s innen magyarázható a b. A lat. e helyén levő i 
olaszos hangtani sajátság. 

Barnabás: 1116—31: Fila oklevele: Testes: Barnabás, 
1152: Barnabás regis nótárius, 1157—58: per notarium Bar
nában (fontos itt a görög accusativus, később nálunk is lati
nosan, egy 1156-i oklevél 1412. másolatában: per Barnabam, 
a Vulgatában is Barnabam); a név gyakori személynév (Oki. 
szót., ép így Csehországban is, ÉRBEN, Begesta, míg Dalmá-
cziában csak a XIV. században, JIRECEK, Die Bom. I. 2, 24.). A szó 
magyar alakjai Barrabás (az egész Münch.-k.-ben ez az alak), 
Borbás (Jord.-k.: Máté XXVII. 17, 20, 21, 26, Márk XV. 11, 15, 
Ján. XVIII. 40.), Borbaas (Érdy-k. 333.), Bo/robás (Winkl.-k., v. ö. 
még KNAUZ, Kortan 145, Oki. szót.); — lat. Barnabás, ol. Barnába, 
tel . ol. Bernaba (v. ö. BERTANZA e LAZZARINI : II dialetto venez. 
29 .1 . : 1309. évi adat: sen Bernaba, u. o. 31. 1.: 1310. évben: sen 
Bernaba). Megjegyzem, hogy a Vulgatában Barnabás az apostol, 
Barabbas pedig az egyik lator neve, e két név nálunk összekevere
dett (v. ö. Jord.-k.). A szláv nyelvek a magyarhoz hasonló hang
alakú szót mutatnak: a) Lat. Barnabás apostol, gor. Bapva(3ás, gör. 
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Kel. szláv VarhJtava (WA^WUAKA, WAQHAHA) = rom. kath. szláv: a) 
bázai szlov. Barnabás, staj. szlov. Barnabás, cseh Barnabás, t. 
Barnabás, lengy. Bárnábász, hazai paul. kath. bolg.: Barnábas ; 
b) osztr. szlov., szerb-horv. Barnába (VUK, TRUBEB, DALMATIN, 
angol bibi. osztr. szlov.); p) Lat. Barabbas lator, ol. Barabba, gór. 
Bapappá?, gör. kel. szláv tíap<iitiM == Varavva = róm. kath. szláv: 
hazai szlov. Barabbas, osztr. szlov. Barabás (Jézus moje pozs. 
197. 1., DALMATiNnál Barabás), t. Barabás, cs. Barabbas, lengy. 
Barabbasz. A lat. s helyén álló s hang tehát a körülöttünk fekvő 
róm. kath. szláv népeknél megvan. 

Benedek: 1055: Signum Benedicti archiep. (ugyanez a pap 
a V. s. Ger. 19, 20. §-ában Beneta); Leg. s. Steph. mai. 7. §., 
Hartv. v. s. Steph. 7. §.: Benedictus (Lengyelországból jött szerze
tes) ; 11.34: Benedictus custos, 1170: Benedieto ; Marg. Leg.: 51, 
66, 67, 203, 204, 219, 220: soror Benedicta (a latin alak még: 
1116—31, 1157—58: sancti Benedicti); magyar alakú kereszt
nevek : 1 !35 : Beneduc (vinitor), 1171 : Benedic (comes bezprimi-
énsis), u. o. Ego Benedic; Marg. Leg.: 139, 152 : Btmedevk (ács és 
szabó emberek), u. o. 157: Benedek (egy fiú neve; más magyar 
oklevélbeli adatokat láss Oki. szót.); naptárakban a szentnek Be
nedek, Benede (KNAUZ, Kortan, 146, 147.), Benedeg (Példák k. 5.) 
iieve kerül elö. A névnek nyelvünkben számtalan kicsinyítése van 
(v. ö. Oki. szót. Bece, Beké, Bene, Bence, Benke, Benko; saját gyűjté
semben magyar alakok: Bedének, Béna, Benata, Bende, Beneta, 
Benuxa, Benus, lásd a szláv eredetű nevek közt); — lat. Benedictus, 
ol. Benedetto (olasz kicsinyítések: Benno, Bene, Betto, Bettino, Bene-
dettino, Bettuzzo, Bettazzo), vei. ol. Benetto, friauli Benedett (innen 
olaszföldi szlovén Benedet, Arch. f. slav. Phil. XIV. 234, STREKELJ, 
Beneski rokop. IV.). A szláv nyelvekben a szónak következő alakjai 
Vannak: szlov. Benedik (Bedenik, Benko, Benedek, JANEZIC, Zobr. 
szlov. 77.), horv. Benedik (FILIP. szót., horv. akad. szót., SUBM. 
Acta croat. 135, 269, 350, 351, u. o. 243: Bendek, dalmát és dalm. 
horv. alakok: Benedocco, Benko, Benda, Bene, Bince, Béna, JIRE-
CEK, Die Rom. I. 71, 72, 73, 2. rész 25. 1.), cseh Benedikt (Ben, 
Béna, Benata, Benda, Beneda, Benedicht, Bének, Bénik, Benka, 
Benes, GEBAÜER, Staroc. slov., Bina, Byn, EBBEN, Regesta), kath. 
hazai bolg. Benedikt (KBISTOFCSAK, Kas nauk 3.1., ny. bolg. Véné, Venko 
Sborn. XV. 194.). A magy. Benedek azért nem olasz eredetű, mert az 
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olaszban a lat. -ct:tt-vé lett, olaszos alakban Benedet-nek kellene lenni 
a szónak, ilyen azonban nincs, míg az olaszszal érintkező szlovénben 
van (Benedet, Ar.f. sl. Ph. XIV.234.). V.ö. a szláv eredetű nevek közt is. 

Bereczk: 1086: Briccius (egy mansio neve Dunántúl, v. ö. 
CSÁNKI, Magyarorsz. t. földr. II. 736 : 1331 : villa Beruzk Vasvár
megyében), 1171: Burucci (olv. Böröczk, esetleg: Börökczi; a 
Pannonh. Szt. Ben. r. t. I. 803. lapja szerint Brictius volt a váczi 
püspök neve 1222 táján, későbbi adatokat láss Oki. szót., naptá
rakban Bereck, Beretzk, Beretzzk (KNAUZ, Kortan 150.), Berecz 
(Érdy-k. II. 457.); — lat. Brictius. A név sem Dalmácziában, sem 
Velenczében nem fordul elő. A magyar Bereczk szláv közvetítéssel 
került nyelvünkbe. A kaj-horvátban a szó Brcko (FILIP. szót., va-
razsdi kalendáriumokban írva Berczko is = Brcko, horv. akad. 
szót.), osztr. szlov. Britius, v. ö. TRUBER 1575-ben, Letopis, Lai-
bach 1891 : 140. 1.); a magyar a Brcko alakból való. Ezt a nézetet 
részletesen Bertalan ós Gergely szavaknál fogom megokolni. 

Bertalan: Mint keresztnév, már a legrégibb időkben is el 
volt terjedve (v. ö. Oki. szót.; igen elterjedt név Csehországban 
ÉRBEN, Kegesta és Dalmácziában, JIRECEK, Die Bom. I. 2, 24.), 
Szent László király Szent Bertalan napját az ünnepek közé so
rolta; magyar alakjai: Bertalam (Erdy-k. II. rész kiadás 255.1., 
Batthy. misek., Winkl.-k., Jord.-k., Marg. L. 126, 223.), Birtalam 
(Münch.-k.: Máté X. 3, Márk III. 18, Luk. VI. 14.), Bartallus, 
Bertalan (KNAUZ, Kortan 145, Apóst. mélt. 36, 54.), Bortolon, 
Barthalom, Bertalem, Bertalom (Oki. szót.); —lat . Bartholomaeus, 
ol. Bartolomeo, Bartolommeo, vei. ol. Bortolamio (v. ö. BERTANZA e 
LAZZARINI : 11 dialetto veneziano: 1300. évi adat: Bartholameo 
pleuane 15. 1., 1307 : Bertholomio 23. 1., 1307: Bartholomeo 25. 1., 
1308, 1310: Bortolamio 26, 31. 1.), bolognai ol. Bertelmí (Ferrari 
szót. X. 1.), romagnai ol. Bértul (Sitzungsb. LVI. 655.), genovai 
ol. Bertume, Bertumelin. — Nézetem szerint a magyar Bertalan, 
Birtalan szláv, még pedig római katholikus szláv közvetítéssel ke
rült nyelvünkbe. A görög keleti szlávságnál Vartoloméj a szó (gör. 
Bapd-oXopaioQ : óbolg., bolg., kisor., szerb, bolgárban V'hrtolom is, 
Sbornik XVI—XVII. 2, 35.), míg a róm. kath. szlávságnál 6-vel 
van a szó (t. Bartolomej, cs. Bartolomej, lengy. Bartlomej, horv. 
Bartolomej). A szerb-horv.-szlov. nyelvben a lat. mássalh. + voca-
lis -j- r szókezdet mássalhangzó + r-ré is lesz, így lett a trinitas' 
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ból trntat (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 51 : Sveti Trntat), Brictius-
ból Brcko, Gregorius-bó\ Grgur, Bernardw-böl Brnát, Brnjád, 
Chrisogonus-ből Krsogon, breviárium -ból brviar, Varava-bó\ Vrva 
(Nikolj. ev.), ferula-bö\ hrla stb. Ugyanígy lett a lat. Bartholo-
maeus-ból is a szlovén-horvátban *Brtolom (a mai szlovén Brtalan 
és Birtalan, KÜZMIGS, Nouvi zak. magyar eredetű; v. ö. szerb 
Nikolj. ev.: Vrhtolomej = Bertalan ; Brtol: Bertalan, horv. akad. 
szót.), a mely alakból aztán *Birtolom, Bertolom, illetve Bért alám, 
Birtalam lett (a végre v. ö. káptalan : eapitulum) a magyarban. Az 
osztr. szlovénben a Bertalan-nak Jernej a neve (v. ö. TRUBER ka-
lend. 1582: aug. 24: Bartola Jerneia jogra, u. o. Sueti Jernei, Kres 
I. 174, II. 643, 644, lajb. Letopis 1891 : 137.), a mi az eredet sze
rint Irenaeus-nek felel meg (MIKL. Vergl. gr. I2. 334; v. ö. Erénye, 
Herene a német nevek közt). 

Betlehem: Münch.k. : Bethlechem (Máté II. 1, 5, 6, Ján. VII. 
42.), Betlechem (Máté II. 8, Luk. II. 4, 15.), Betlehem (Máté II. 16.), 
Bethlehem (Jord.-k., KÁROLVI). A Königsb. töredék szalagjain csak 
bethle van, a többi rész le van vágva; — lat. Bethlehem. A róm. 
kath. szláv fordítások két részre szakadnak: Bethlehem, Betlehem 
van a szlovénben, VuK-féle latinbetűs horvát-szerbben, hazai paul. 
bolgárban, lengyelben, ellenben Betlem a csehben (kralici bibi., 
régen azonban itt is Bethlehem, ÉRBEN, Eegesta), tótban, dalmát 
horvátban (Rad CXXXVI. 183.), olaszföldi szlovénben (lajbachi 
Letopis 1891 : 100.) és TRUBER-DALMATIN horv. glag. fordításában 
(itt Betleem). A h nélküli alakok az olasz Betleem-böl valók, míg a 
h-sok a Vulgatabeli latinból. — A görögben a szó BY]9-XSS|A S ennek 
megfelelően az összes gör. kel. szláv fordítások Vitleem-et, Vitle-
jem-et, Vitliom-ot, Vithleem-et, Vithliem-et írnak. 

Bitó: Nézetem szerint az Oki. szót. helytelenül magyarázza 
a XIII. század óta kimutatható Bitó kereszt-, illetve személyneve
ket; a szó a lat. Vitus szóból eredt a szláv Bitté, Bittoje közvetíté
sevei (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 72, 2. rész 64.), v. ö. Vid, továbbá 
a Bálint-n&l mondottakat. 

Boldizsár: Az ótestamentomi Baltassar a Bécsi kód.-ben 
kivétel nélkül Baltazár; a Boldizsár keresztnév nálunk nem ré
gibb a XVI. századnál (v. ö. Oki. szót.); •— lat. Baltassar, ném. 
Balthasar (beczézö alakja Balzer, népetym.: Walthauser, LEXER, 
KarnWb.). A m. szóban levő-íi kétségtelen olasz hang, v. ö. ol. Bal-
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dássare, Baldessare, bolognai ol. Baldassar (FERRARI szót.), vei. ol. 
Baldissera (BOERIO) és magy. kordina-béli d-t. A szláv nyelvekben: 
a szlovénben Boltiíar (JANEZIG szót., 1519-iadat: Bolteshar, olv; 
Bolteéar, lajbachi Letopis 1891 : 138, 1607-ben: Boltifar, talán 
tfz-szel kell olvasni, u. o. Letopis 1891 : 100. L), a horvátban Bal-
dasar, Baltaéer (horv. akad. szót.). A név Dalmácziában, Cseh
országban nem volt elterjedve a XI., XII. században. 

Borbála, mellékalakja Borbara, Barbara (Oki. szót., KNAUZ, 
Kortan 144, Apóst. mélt. 30, Érdy-k. II. 1 ; beczéző alakjai Boris, 
Borcza, Borcsa stb.); —lat. Barbara, ol. Barbara, gen. ol. Barbua. 
A róm. kath. szláv nyelvekben Barbara (v. ö. SURM. Acta croat. 
257, GEBAÜER, Staroc. slov.: Barbara, Barbora, lengy. Basia Arch. 
f. slav. Phil. V. 113.), míg a gör. keleti szlávságnál, valamint Dal-
máczia legdélibb részén Varvara (Zborn. 27, JIRECBK, Die Rom. 
I. 58.). A szóban levő o-ra v. ö. Ágota. 

Borbás, v. ó. Barnabás. 
? Bunal: 1086: Hic sunt liberi: Bunal; — e név Bonal-nak 

olvasva esetleg lehet a lat. Bonus személynévnek (v. ö. JIREOEK, 
Die Rom. I. 2, 27, 28.) -ulus, -olus, esetleg -ellus képzővel ellátott 
kicsinyített alakja. 

Candida :*) Marg. Leg. 38, 125, 223. 1.: soror Candida ; — 
lat. Candida (TETZNER, Namenbuch 101.). 

Caritas: Hartv. v. s. Steph. 22. §: Quedam indusa iuxta 
ecclesiam sancti Saluatoris in Bukan sumlui, nomine Karitas; — 
lat. Caritas (TETZNER, Namenbuch 101.). 

Catapanus: 1086: In Cupan hij sunt equites: Catapan; 
1193 : Per manus magistri Katapani Albensis prepositi; más XII. 
század végei oklevélben : «per manus magistri Catapani agriensis 
écclesie electi»; — lat. catapanus. A XI., XII. századi latin króni
kákban catapanus byzanczi birodalmi méltóságnév, körülbelül 
helytartót jelent (v. ö. Du CANGE: catapanus, catepanus, catipanus: 
prseses, prsefectus provinciáé vei civitatis. Ita porro appellabuntur, 
qui in Italiam ab Impp. Byzantinis mittebantur, provincias ac ur-
bes recturi); a szó a lat. capitaneus görögösített alakja. ^Catapanus 
imperialis)) az apuliai helytartó Joh. diac. velenczei évkönyvében, 
PERTZ M. G. SS. VII. 35; u. o. 536. 1.: «princeps illius (insulae 

*) Több latin c-vel kezdődő szót 1. a k betűnél. 
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Cypri), quem Katapant, hoc est secundum dominum, vocant»; 
u. o. 62. 1.: «Tunc etiam imperátor Basilius saneti imperii eon-
stantinopolitani praecepit cuidam satrapse suo, illi, qui cognomina-
tur cataponti)) stb. 

Cecília: Marg. L. : 215, 228: soror cecilia | zenth Cecília 
Romay fenator leánya Apóst. mélt. 30; zent Cecilia (Erdy-k. II. 
rész, kiadás 493.), naptárakban Cecilia, Cicelli és Cecelle (KNAUZ, 
Kortan 151.); — lat. Caecilia (TETZNER, Namenbuch 101.), ol. Ce
cília, vei. és gen. ol. Sesilia, ném. Cácilie, cs. Cecilí. Dalmácziában 
a név igen ritka s a XIV. század előttről ki nem mutatható (JIE. Die 
Bom. I. 2, 29, Velenczében 1305-ben először, BERTANZA e LAZZA-
RINI, II diai. venez. 18: cecilia), Grado-ban Szent Ágota templo
mában az egyik oltár az ő tiszteletét hirdette (PERTZ, M. G. SS. 
XIV.). A név magyaros alakja Cecellye (v. ö. Münch.-k., Batth. mis. 
nov. 22: Cecette és Oki. szói), a melyben a hosszú l északolasz 
sajátság (v. ö. északolasz XV. száz.: llo — lat. li + o : vespertillo: 
vespertilio stb.). 

Csépános, v. ö. István. 
Dámján : 1086 : Hic sünt l iber i . . . Cosmus (sic!), Damianus, 

u. o. Damianus (mansio neve); naptárakban: Demien, Damyan 
(KNAUZ, Kortan 159. 1., Érdy-k. II. 328; Szent-Kozma-Dámján 
község Baranya vm.-ben, CSÁNKI II. 526.); az Oki. szót. Domány 
alakokat is közöl a XIII. századtól fogva; — lat. Damianus, ol. Da-
miano, szlov. Damianus (1575-ben, Letopis 1891 : 140. Laibach), 
cseh Damián, Dámján, Doman, horv. Domjan (SURM. Acta croat. 
87, 116, 175, 182, 250, 321, u. o. Damjan 265. 1.), szerb Damijan 
(Zbom. 24. 1.), dalm. horv. Domjan (JIREC. Die Rom. I. 2, 32.), 
bolg. Dhmhán. Velenczében a XI., XII. században nem volt Szent 
Kozma és Dámján tiszteletére emelt templom, Dalmácziában majd 
mindenütt; a szentek tisztelete elterjedt a gör. kel. egyházban is. 
A név el volt terjedve a cseheknél is (ÉRBEN, Regesta). 

Dániel: 1111: Dániel et Posco canonici (v. ö. még Oki. 
szót.); — lat. Danid, ol. Daniello. Szerb oklevelekben Danii 
(Zbornik 25. 1.). Elterjedésére v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 2, 3^, 
ÉRBEN, Regesta. 

Dávid: 1086 : Dauid ; 1095 : Danid uenerabilis dux ; 1137, 
1138: ab abbate Dauid (pannonhalmi apát); zent dauid (Marg. 
Leg. 74, Apóst. mélt. 7, 10, 35. 1.); a XVI. században Dauit alak-
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ban (Oki. szót.); — lat. Dávid, ol. Dávidé, gen. ol. Davidde. Elter
jedésére v. ö. JIKECJEK, Die Eom. I. 2, 32, EBBEN, Regesta. Velenczé-
ben ismeretlen mint keresztnév. 

Demeter: Zent Devmeter martyr. Zent Demeter (Marg. Leg. 
126, 223, Érdy-k. II. 403; naptárainkban Demeter, KNAUZ, Kortan 
162. 1.); lehetséges, hogy az Oki. szót. Demeh neve (lásd Demeter 
alatt) Dé'me-nek olvasandó, s akkor ide való az 1198. eredeti oki. 
dume (szolga: olv. Döme) neve is ; — lat. Dimitrius (és Deme-
trius), cseh Dimitr, Demitr, Dmitr (ÉRBEN, Regesta, GEBAUEB, 
Staroo. slov.), szerb-horv. Dimitr, Dhmitr, beczéző alakja Dima 
(JIBECEK, Die Rom. I. 71, 2. rész 32, Rad LXXXII. 83, Zborn. 41.1. 
stb., Arkiv VIII. 273, SuEMranál Domitr 215. 1.), ny. bolg. Dmítr, 
Gmitr, Mitr (Sbornik XV. 194, 197.), or. Dmitrij. A név el volt 
terjedve mind a gör. keletieknél (v. ö. Száva-Szent Demeterről, 
JIBECEK, Christ. Elem. és Die Rom. I. 54.), mind pedig a róm. 
katholikusoknál (v. ö. EBBEN, Regesta, Velenczében már 803-ban 
van egy Dimitrius polgár, PEBTZ, M. G. SS. VII. 13, Rivoaltoban 
eccl. s. Dimitrii, u. o. XIV. index). 

Dénes: 1162 : Dionifio comite; 1171: Dionifio (abl.); 1177 : 
Dionifius comes baaciensis; 1181: Dionis Budrigiensis eubagio; 
1186: Dionifij baaciensis comitis || dienus (Oki. szót.), Dienof 
(Winkler-k. naptári rész, naptárainkban Dyenes, Dienes KNAUZ, 
Kortan 163, 164; zenth dyenes doctor, Apóst. mélt. 1, 41.); —lat . 
Dionysius, gör. Aiovóaios, ol. Dionigi, Dijonisijo; szlov. Dionii, 
Donié (JANEZIC), horv. Dionis, Dijonié, Dijonií (horv. akad. szót.), 
Divis (FILIPOVIC szót.), cs. Divis, Dionyzi (GEBAUEB, Staroc. slov.). 
A gör. kel. egyházban Dionisij a név (Zbornik 5. 1.). A magyar 
szóban levő ie a lat. io helyén német sajátság (v. ö. ném. Dietrich 
stb., lásd részletesen Lénárd alatt). A magy. Dienes-ből Gyenes 
alak keletkezett, erre v. ö. diák : gyák, dió : gyó. Se Velenczében, 
se Dalmácziában a XI., XII. században Dionysius nevű emberek 
nem fordulnak elő, ellenben igen sok Dionysius van a cseheknél 
ez időben (ÉRBEN, Regesta). 

Dezső. A Mon. Strig. I. 49. l.-ja szerint «Desiderius, vulgo 
Dersy» volt 1067—75-ben az esztergomi érsek; nézetem szerint 
Dersy szláv név, s semmi köze a Dezsó-höz (v. ö. Ders a szláv ne
vek közt); a Dezső alakjára v. ö. lat. Desiderius, ol. Desiderio, gen. 
ol. Dexidéiu (x = &). 
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Domonkos: 1001 : Dominico archiepiscopo; 1193: Dominico 
zagrabiensi episcopo; 1193: Dominico curiali comite et eodem 
Budrigiensi; zent Damonkos, Damonkus (Érdy-k. 448.), zent Da-
rnancos (atyánk oltára elevt, Marg. Leg. 111, napya 134. 1., zerzety 
Példák k. 43.), Damuncus (Birk-kód. Könyvszemle 1889 : M. 1.), 
Domokos, Damokos (Münch.-k. máj. 24, jul. 5, aug. 5, egyéb ada
tokat és alakváltozatokat láss KNAUZ, Kortan és Oki. szót.); — lat. 
Dominicus, ol. Domenico (beczézve; Menico, Menghino, Ghino, 
Beco), gen. ol. Menegu, staj. szlov. Dominkus (Letopis 1887 : 75, 
mint vezetéknév, hazai szlov. Dominik, Zobr. szlov. 55. 1.), cs. 
Dominik, ca-horv. Dimankué (SUEM. Acta croat. 307, máskor Do-
minig, Domenig, Dominik u. o. 39, 45, 81, 146, 251.). JIEECEK a 
lat. Dominicus-röi ezt írja: «Dominicus, ebenso wie in Vénedig, 
Istrien, den romanischen Alpenlándern einer der gewöhnlichsten 
Namen in Dalmatien im IX—XV. Jahrhundert (Die Rom. I. 2, 
33.)». A név hazánkban a «Conversio» szerint meg volt közvetlen 
a honfoglalás előtt is (lásd e mű 11. §.-át), megvolt Csehországban 
is (EEBEN, Eegesta). A XIII. századi Szent Domokos szerzetének 
elterjedésével a név mint keresztnév még jobban hódított. 

Donát: Előfordulására, csupán XIII. századi adataim vannak 
(v. ö. Oki. szót. és Marg. Leg. 23, 206: soror fabyna donat vrnak 
leyanya, Sabina . . . heuyzy donat vrnak leánya); — lat. Donatus, 
ol. Donato, vei. ol. Donao, horv. Dunát. A név Velenczében, Dal-
mácziában már a legrégibb időkben el volt terjedve (v. ö. JIEECEK, 
Die Rom. I. 2, 35, Muranoban Szent Donat, Karinthiában 1154-
ben: St. Veit apud ecclesiam s. Donáti, JAKSCH, Urk.-buch). 

Dorottya: Zent Dorottyák azzonth, zent Dorotya (Apóst, 
mélt. 22, 30. L), Dorottia (Erdy-k. I. 318, naptárakban Dorotya is, 
KNAUZ, Kortan 178.), beczéző alakja Dorkó (Oki. szót.); — lat. 
Dorothea, horv. Doroteja, Dorotija, Dorica, Dorka, Dóra (FILIPOVIC 
szót. és SUEM. Acta croat. 108, 109, 166.), cs.-t. Dóra, Dorota, 
Doruse. Szent Dorothea ereklyecsontjai Gradoban feküdtek (v. ö. 
M. G. SS. VII.). 

Drízs: Marg. Leg.: 223.1 . : betamy drifnak leánya; — a 
Drizs névről az a nézetem, hogy az Andreas olaszos beczéző alak
jával függ össze, v. ö. ol. Andrea, Drea, gen. ol. Dria, Drin, Driu-
Un, Lehet azonban Drusus (antioch. vértanú)-ból is való. V. ö. 
András. 
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Efezsom : János ephefomba,n (Apóst. mélt. 54.); — v. ö. cs. 
Efef (GEBAUER, Slov. staroc.). Az alakulásra lásd Egyiptom. 

Egyed: 1185: Egud (jobbágy neve); 1171 : filium Egidium; 
XII. század vége dat. oki.: Egidio (curiali comite regine); 1198: 
Egidius (szolga neve, v. ö. még Oki. szót.); zent Eged (Ehr.-k. 77, 
78, Egyed Érdy-k. II. 294, naptárakban, KNAUZ, Kortan 179.); 
több község nevében: Zent-Eged (CSÁNKI II. 407, 525.); — lat. 
Egidius, horv. glag. Éjid, isztr. ven. lad. Ze'ilo (IVE 43.), cs. Egidius, 
Idík, Jilji, Gilges, Gilia, Gilje (igen elterjedt név, ÉRBEN Eegesta), 
ném. llgen. Szent Egyed tiszteletét az 1091-ben alapított, délfran-
czia eredetű somogyi konvent terjesztette el nálunk. Velenczében, 
Dalmácziában a név a XI., XII. században ismeretlen. 

Egyiptom: Egiptom (Jord.-k.), Egiptum (Apóst. mélt. 54.), 
Egyptom (Példák k. 79.) stb.; —la t . Aegyptus, gör. M^omoi;, ol. 
Egitto. A szláv nyelvekben a szó #-vel (gör. kel. szláv: óbolg. 
Giym"h, IBiynÉTk, lengy. Egipt), vagy j-ve\ (cs. Egypt, olv. 
EjiptJ, vagy gy-ve\ hangzik (dalm. horv. Hedipt, Edipet, Ead 
CXXXVI. 183.). A magyar szó a lat. accusativus Aegyptam (vulg. 
lat. Ejiptom) alakból való, v. ö. Nyr. XII. 130. és még az ilyen 
accusativusi alakokat: «Epiftola harmad vafarnap Efefomban 
(Döbr.-k. 153. 1. = Epistola Pauli ap. in Ephesum), u. o. 157. 1.: 
zent pal philipenfefbe = ad Philippenses; Apóst. mélt. 31 : zenth 
pal apastal ad philipenfes, u. o. 188, 189: Epiftola Pal galataf 
nevő görög varofba . . . Galatafba == ad Galatas, a város neve 
Galatia stb. 

Elek: Mint személynév XIII. századi (Oki. szói, egy Alexius, 
ki később Gempo, Chump néven fordul elő, már III. Béla alatt, 
PEJÉRPATAKY, III. Béla kir. oki. 16. 1.); zent Elek (Apóst. mélt. 30, 
64, Érdy-k. II. 101, Münch.-k. jul. 17.); —lat . Alexius, ol. Alessio, 
gen. ol. Lesciu (OLIVIERI szót.). 

Elias, v. ö. Illés. 
Erneus, v. ö. Emel és lat. Hereneus, gör. Etprjvaíoc 
Erzsébet: Marg. Leg. 54, 56, 64, 65, 66, 165, 177, 201, 202, 

204, 205, 224, 229: soror evrfebet, u. o. zent evrfebet 35, 56, 112, 
187. 1. és zent erfebet ázzon falva 192, 193. 1.; u. o. 151. 1.: evlse 
es vala nemet | emlékeinkben Elfebet váltakozik az Erfebet alak
kal (v. ö. naptárak, KNAUZ, Kortan, Jord.-k., Erdy-k. II. 461, 476. 
ós Oki. szót.); — lat. Elisabetha, Elisabeth, ol. Elisabetta, vei. ol. 
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Isabeta (v. ö. BERTANZA e LAZZARINI, II diai. venez. 29, 37. 1.: 1309-
ben: Ysabeia mia muier, 1311-ben: dona Ysabeta), gen. ol. Lisa, 
Lisetta. Lisin, Betta. Lisabetta (OLIVIERI szót.), isztr. ven. lad. 
léahiéta (IVE 48. 1.), staj. ném. Elspeta (ZAHN, Urk.-b.); cseh Elí-
béta, AUbeta (Ela, Elska, Etika, GEBAUER, Slov. staroc.), t. AUbeta, 
lengy. EUbieta (Arch. f. sl. Phil. V. 113.). osztr. szlov. Lizbeta, Eli-
zabeta, Elspeta, Ospeta (Kres I. 174, Letopis 1887 :218, oklevelek
ben Karinthiában: Ellisa, Elsbeta, Ellis JAKSCH, Urk.-b.), kaj- és 
ca-horv. Eliz'abeta, Elía (SURMIN, Ácta croat. 227. 1.), JaUabet, 
Alíabet, JaUa, Jalsabeta (Letopis 1887: 210, Lajbach; 1823-i va-
razsdi kalend.); hazai szlov. Oáébet (Staris. 34.) magyar eredetű 
lesz. — Ez összeállításból az derül ki, hogy z-s, s-es alakok van
nak a lengyelben, cseh-tótban, szlovénben, kaj- és ca-horvátban, 
azaz a róm. kath. szlávoknál. A gör. kel. szlávságnál Eliszavet, 
Jeliszavet a név (óbolg., bolg., szerb, or.: B/\HcaueTk; Eliszáva, 
Eliszavéta, Liszavéta, Féta. bolgár Sbornik XV. 195, 196, 199.). 
A nev elterjedésére megjegyzem, hogy a XI., XII. században sok 
Erzsébet van a cseheknél, németeknél; Dalmácziában (v. ö. JIRE 
CBK, Die Eom. I. 2, 35.) és Velenczében azonban egy sincs. 

Etheius: 1111-izobori al. lev.: Etheius socius eius; u. o. 
Etheio ; — eredetét nem tudom (v. ö. HPK. 462. 1. jegyzet). 

Eiifrozsina ; Marg. Leg. 213 : soror frosia ; —la t . Euphro-
syue, gör. Eü<ppoaóv/]. A név megvan a cseh emlékekben is (v. ö. 
ÉRBEN, Eegesta), míg Dalmácziában vagy Velenczében nincs meg. 
A rövidülésre v. ö. Femia = Euphemia (JIRECEK Die Eom. I. 2,36.). 

Emebius, v. ö. özstéb, 
Eusidinus: 1134: Euzidinus comes de íaunic; 1157—58: 

post obitum Euj'idini fratris mei; — nem lehetetlen, hogy Euge-
uius névből képzett szó, mely esetben ide való volna az 1171-i 
Euzen is (v. ö. ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Árpád-kori oki. 38.). 

Eustachiu*: 1152: Evjtachius íilius Pecli; — lat. Eustachius 
Éva: Apóst. mélt. 38 : adam f eua stb.; — lat. Eva. A róm 

kath. szlávságnál Éva (v. ö. GEBAUER, Staroc. slov.), míg a' gör.. 
kel.-ben I 6 K 4 , 6KK<\ és IBiira (MIKL. Lex. pal.),nyug. bolg. Évga, 
Évda (Sbornik XV. Í9b.). 

Eziehius : 1078—80 : Ezieiué (úrnak a neve Dunántúl); -r-
lat. Hesychius (naptárainkban Esitius-n&k is írva, KNAUZ,. Kortan). 
. . J M I : 1186 : Efaxi (bichariensis comes);, 1198 : EJav (pala-

Nyelvtudornányi Közlemények. XXXIII. ^ 
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tino comite), u. o.: EJau (curiali comite et eodem canádienfe); — 
lat. Enau. A név el volt terjedve Csehországban is (v. ö. ÉRBEN, Heg. 
GEBAUER, Slov. staroc.: Esau, Ezau), Velenczében nincs meg a szó. 

Fábián: 1095: Fabianus episcopus, ugyanaz: Leg. s. Eme-
rici 8. §: Fabiano cancellario; ugyanaz: 1116—1131: Fabianus,-
ugyanaz: 1134: Fabianus (bácsi érsek, Szt. László alatt) | 1181 : 
Fabian (világi úr; későbbi adatokat láss Oki. szót.; Szent Fabyan 
Erdy-k. I. 291.); — lat. Fabianus. A név el volt terjedve Csehország
ban (v. ö. EBBEN, Regesta: Fabian és PabianJ. Se Dalmácziában 
(JiKECEKen kívül v. ö. SURM. Acta croat. I. index), se Velenczében 
a XI., XII. században nem találtam Fabianus nevű embert, vagy 
pedig Szent Fabianus tiszteletére emelt templomot. A velenczei 
XI. századi híres Flabiani család neve (v. ö. PERTZ, M. G. SS. XIV. 
index) &ftavius szóból ered. 

Fancsal : 1055 : Signum Fancel comitis; 1137 : Fanzal (pa
latínus comes), 1138: Fanjai (palatínus comes); átírt oklevelek
ben: 1086: Fonsol (coquus, ez adat benn van az Oki. szót.-ban is), 
II. Béla bakonybéli itéletlevele : Fonsol (palát, comes); — ZOLNAI 
az Oki. szót.-ban e nevet a tájnyelvi fancsal-\a\ (MTsz. = irigy, 
kaján; kancsal) egyezteti; azt hiszem, megfelelőbb e szóban a lat. 
infans (unmündig, kind) valamely románnyelvi származékát lát
nunk (v. ö. ol. fanciullo : kind, ráto-rom. fantschello: kind, fan-
tschella: magd. KÖRTING, EtymWb., San Fantino, Fantuccio, Fan-
tozzi, Cronica Veneta II. 66.); ugyanide valónak tartom a 

Fancsika nevet is: 1134: suum capelanum (t. i. Szent László) 
Fancicam delegavit. FRAKNÓI (Szt. László levele a montecassinói 
apáthoz 10. 1.) Szent László egyik udvari káplánját Franciea-nak 
nevezi s franczia eredetűnek tartja; az oklevélben azonban, a hol 
a pap neve fennmaradt, Fancica olvasható. V. ö. egyébiránt Fe-
rencz ós Francsika alatt és Mon. strig. I. 82: Fanchuka. 

Felicián: 1111: Felicianus prepositus albensis; 1116— 1131: 
Fila oki.: Feliciano (esztergomi érsek), ugyanaz 1134, 1135, 1137, 
1138-i okleveleinkben; 1181 (nem ered. oki.): Felicianus (vesz
prémi pap): — lat. Felicianus. Szent Felician ereklyecsontjait 
Olaszországból Németországba vitték (PERTZ, M. G. SS. VII. 309.). 
Velenczében, Dalmácziában e szentnek nem volt tisztelete, Felician 
nevű emberek a XI., XII. században itt nincsenek. Velenczében a 
X. és XI. században Szent Félix tiszteletére emelt templom volt 
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(velenezésen: San Felise, Cronaca Ven. II. 143, genovai ol. Féltse, 
dalmát horv. Felic, JIEECEK, Die Rom. I. 2, 35.), s számtalan velen-
czei és dalmát embert hívtak Félix = Felise-nek. Nálunk azonban 
nincs Félix nevű ember a XI.. XII. században. 

Frozsia, v. ö. Eufrozsina. 
Fülöp : V. s. Gerardi 11. § : Philippus (pannonhalmi barát, 

a ki a legenda 12. §.-a szerint tudott magyarul; ugyanő lesz az 
a Philippus, a kit a legenda 21. §.-a «abbas chanadiensis»-nek 
nevez); KÉZAI, De nob. aduenis : «miles Gotfridus... de Mesnensi 
regioné, a quo egreditur generáció Philippi»; 1181: PhiUpus 
(pécsi hospes) | Marg. Leg. 100, 121, 122, 123, 125, 126, 230: 
Eztergomy fylep érsek I zenth phylop, philop, fwlop (Apóst. mélt. 36, 
54. Filipp Erdy-k. I. 414.); v. ö. Oki. szót., a hol Pdip alak is 
van; — lat. Philippus, ol. Filippo, vei. ol. Felippo (elterjedt név a 
XIII., XIV. században, BERTANZA e LAZZARINI, 11 diai. venez. 69, 
ugyanekkor Dalmácziában, JIRECEK. Die Eom. I. 2, 51.), genovai 
ol. Feipu ; szlov. Filip (Zobr. szlov. 79.), horv. Filip, Pilip (1450-
ben, SURM. Acta croat.), cseh Filip stb. — V. ö. a szláv nevek közt 
Fila, Fi lese. 

Gábor: 1152,1157: Gábriel comes, 1157—58: per Gábrielem 
comitem, 1162: Gábrielé comite; Kön. Tör. Szál.: Gabri(el), zent 
gabriel archangal (Apóst. mélt. 61. és v. ö. Oki. szót.); lat. — Gábriel 
vei. ol. Gabriel (mint név előfordul Velenczében, v. ö. ser Gabriel, 
1314. évi okmány, BERTANZA e LAZZARINI: II diai. venez. 54. 1.), 
szlov. Gábriel, horv. Gabriel, cs. Gabriel, Gabrus. A görög-keleti 
szlávoknál a szó Gavril, Gavriil (> gör. Ta^pvqk), tehát u-vel van, 
míg a róm. katholikusoknál 6-vel. A róm.-kath. szlávságban a szó 
beczéző alakja Gabro, Gabre (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 71, 2. 
rész 37.). 

Gál: 1177: Gallus (comes albensis ultrasiluanus); magyarul 
Gálos és Gál (Oki. szót.); — lat. Gallus, ol. Gullu, szlov. Gal (laj-
bachi Letopis 1891 : 130), cs. Havel (igen elterjedt keresztnév, 
ÉRBEN, Regesta). Az írbarát Gallus neve Dalmácziában is el volt 
terjedve (JIRECEK, Die Rom. I. 2, 37.), Velenczében San Gallo ká
polna volt (v. ö. ERSCH és GRUBER : Grado alatt). 

Galambod: 1181: Golombud (veszprémi előkelő úr); — e 
szó talán a magy. Galamb és az ol. Colomba, gen. ol. Cumba 
személynév együttes hatásának köszöni eredetét; gólqbh nevű em-

24* 
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bejek vannak a cseh-szerb-horvát-bolgárban is (Sborn. XV, 194, 
M I K L . Denkschr. X. 264.). V. ö. Komp. 

Gáspár: Az Oki. szót. a XV. századból közöl Gaspar neveket; 
lat. Gasparus, ol. Gaspare, Gastparo, gen. ol. Gaspau, ném. Kaspar, 
cs. Kasper, Kaspar, vei. vidéki szlov. Gaspar (lajbachi Letop. 1891 : 
100), horv. Gaspar (SURM. Acta croat. 76, FILIPOVIC szót.). 

Gergely: 1135: Capellanum nost rum nomine gregorium, u . o. 
per prsedictum gregoriánt cape l l anum; 1 1 7 4 : Gregorium (liberti-
n u m ) ; KÉZAI, De nob. aduen i s : Betse uere et Gregorij similiter 
de Francia generáció oritur, u. o. Gotfridus a quo egreditur gene
ráció Gregorij ; Marg. Leg. 5 7 : fráter gevrgel, u . o. 218—219. 1.: 
somogy gergely v r ; u . o. 120 : gergely p a p a ; zent gerger (Érdy-K. 
I. 347., Apóst. mel t . 12, 13, 28, 56, nap tá rakban Gergely); az 
Oki. szót.-ban Gregor, Gergör alakok is vannak ; — lat. Gregorius, 
ol. Gregorio(beczézö alakjai: Goro. Gorio, Gregoriello, Gorello), vei. 
ol. Grigoro (BERTANZA e LAZZARINI, De diai. venez. 85. 1.), Grigor, 
Grigol (IVE 17. 1.), gen. ol. Grigheu, ómilánói Grigol (Sitzungsber. 
LIX. 7 , 1 2 . ) ; rovignói ven. lad. Griguório, Grigúr, Garguório, Gar-
gório, pisanói ven. lad. Ghirigone, friauli ráto rom. Grivól (ez utóbbi 
alakokra v. ö. IVE 17.1.). A szláv nyelvek közül a gör.-kel. szlávság-
ban Grigorij, Grigorije a szó (ny. bolg. Gligór, Grigori, Sborn. XV. 
194.), míg a r .-kath. szlávságnál ezeket az alakokat találjuk : lengy. 
Grzegorz, cseh Hrehor, t. Gregor, szlov. Gregor (olaszföldi szlov. 
Grgur, Grigur, karszti szlov. Grgüor, Greguór, STREKELJ, Ben. rok. 
VI, XX, Arch. f. slav. Phil . XIV. 200, 234., Zobr. szlov. 20, 77., 
lajbachi Letopis 1890 : 236., Grego. Kres I I . 644), borv.-szerb 
Gregur (ca — horv. Grga, Grgo, dalm.-horv. Grgur JIREŐEK, Die 
Eom. I. 81 , 2. rész 39 . ; egyéb horv. beczézö alakokat lásd itt a 
szláv eredetű nevek közt Görga, Görgős stb.), róm.-kath. hazai bolg. 
Gérgur (KRISTOFCSÁK, Kas nauk 8, 9. 1.). Az en nézetem a Gergely 
(Gevrgel: Görgély) szóról, hogy egy szláv Grgur, Grgor alakból 
való, a melyre a magyar első e ö változata is r ámuta t szerintem. 
A Gergely név beczézö alakjai is mind előkerülnek a szlávságban. 
V. ö. Görga, Görgős, Görgöte. 

Grossus : 1086 : Hic sün t l iber i : Grossus; — l a t . Grossus 
(v. ö. JIRECEK. die Bom. I. 2, 39. 1. és ÉRBEN, Begesta Grossus). 
• MELICH JÁNOS. 


