
Szláv jövevényszavaink. 
(Kilenczedik közlemény.) 

A magy. alamizsna szó eredetét tehát (v. ö. régi magy. ala-
mozsna, Apóst. mélt. 18, u. o. alamofnas zenth yanos, NySzót.; 
Ehr.-k.: 78, 81, 82. alamyzna, u. o. 81. elamyzna) a róm. kath. 
szláv népeknél kell keresnünk, s itt ezt találjuk: 

a) Quarneroi horv. almužno (XIV. századi adat: «őto ljubo 
hošteta za nega molstiru almužno vzdati = si aliquid offerre vo
lu nt in eleemosynam, Starine VIL 117; 1451-ben: almužno uči
nili, 1466: almužstvo, ŠUKM. Acta croat. 192, 251 ; v. ö. még MIKL. 
Lex. pal., és horv. akad. nagyszótár); 

b) kaj-horv. almožtvo (JAMBR.), almustvo (HABD.), almožnik, 
almozna (Letopis 1887 : 218, Lajbach); 

c) hazai szlov. álmoštvo, osztr. szlov. almožnja (Denkschriften 
XXVIII. 35.), álmožna (PLETERSNIK), aljmožna (STREKELJ, Beneški 
rokop. XV. 1.), almožen (MEGISER: allmňsen, v boshje ime . . . almo-
shen; ugyanígy DALM. bibliafordításában). 

d) t. almužna, cs. almužna (G-EBAUER Hist. ml. j . é. L 485.), 
lengy. jalmužna (MIKL. Christ. Term. 56. §.-a szerint — LINDE nyo
mán közölve — ujabb kifejezés, v. ö. azonban BRANDT : Vypiski iz 
staropolskoj slovesn. szótár), szorb almožina, voľomužna. 

A róm. kath. szláv nyelvekben tehát az alamizsna szó szin
tén zs-vél fordul elő, akár a magyarban, s ezen zs alapján tartom 
én is a magy. alamozsna, alamizsna szót róm. kath. szláv eredetű 
kifejezésnek. A szláv nyelvekbe a szó a németből került volna 
(v. ö. Arch. f. slav. Phil.XV. 432.) s szláv alapalakúi almužhno vehető 
fel. A gör. kel. szláv nyelvekben azonban a kifejezés soha se volt 
meg. A magy. alamizsna és elemózsia egy szó; az első keresztény 
term. techn. és róm. kath. szláv eredetű, a másik latin jövevény. 
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Ámen : Kön. Tör. és Kön. Tör. sz.: amen, NySzót.: amen; — 
az összes róm. kath. népek a lat. amen-t e-vel mondják; cs., t., 
lengy., szlov., róm. kath. bolg. amen (KBISTOFCSÁK, Kas nauk 16. 1.), 
róm. kath. szerb amen, horv. amen (-e-vel a róm. kath. horv. 
glagolita emlékekben is, BÉRC. Dvie 28, 29, 39, ČRNČIC, Rimsko, 
Starine XIV. 215, 217.). A gör. kel. szlávok a gör. ájrrjv-t az újgö
rög kiejtésnek megfelelően amin-nek, tehát i-vel mondják; v. ö. 
óbolg. amin (Assem. ev. 175, 178. 1., Cod. Supr. 11, 17, 39, 49, 59, 
61. stb.); ez az amin van a külömböző szerkesztésű gör. kel. szláv 
emlékekben is (néhol lefordítva pravo: iip<ii;o, VB istiny = irk 
HCTHHifi szavakkal, JAG. Zur Entst. II. 69, Arch. f. slav. Phil. XXIV. 
264.), valamint a mai gör. kel. szláv nyelvekben (óbolg., or., kisor., 
bolg., szerb) és az oláhban (gör. kath. és gör. kel. oláh amin, dia
lekt, amnin, WEIGAND, Jahresber. VIII. 81.). A magy. ámen a maga 
e hangjával a róm. kath. népek elnevezésével egyezik. 

Angyal. Régibb alakja angyel (v. ö. HB.: michael archangelt. 
es mend angeleut, későbbi adatokra NySz.), a melyből illeszkedés
sel angyal lett (v. ö. KT. sz.: angol(u)cnoc, (a)ngolucnoc (kétszer), 
angol, Schlägli szój.: angyal); az illeszkedésre v. ö. 1055: Signum 
Fancel comitis = mai Fancsal. 

ŠAFÁRIK azt tanította (Uber den Ursprung und die Heimath 
des Glagol. 9, 32.1.), hogy a magy. angyal (arkangyal, evangyéliom, 
gyehenna, György szavakkal együtt) a CYRILL és METHOD-féle nyelv
ből került hozzánk. MIKLOSICH (Christl. Term.) a szóval nem fog
lalkozott behatóbban, s ez az oka annak, hogy ASBÓTH OSZKÁR 
(NyK. XVIII. 362.) sem jelölte meg közelebbről azt a nyelvet, a 
melyből a magy. angyal jöhetett; ő ugyan szláv eredetűnek tartja 
nyelvünkben a szót, csakhogy szerinte «a gy semmit se bizonyít az 
angyal eredetét illetőleg» (NyK. XVIII. 363.). jAGicnak az a né
zete (Zur Entstehungsgeschichte II. 78. 1.), hogy a magy. angyal 
(evangyéliom és a cseh andél) a CYRILL és METHOD-féle nyelv
ből való. 

E felfogásokkal szemben VOLF GYÖRGY azt vitatta, hogy a 
magy. angyal, s ezzel kapcsolatban mindazok a szavak, a melyek
ben mi a lat. ge, gi helyén gye, gyi hangokat mondunk, velenczei 
olasz átvételek, illetve olyan latin átvételek, a melyek a latinnak 
velenczés olasz olvasásán, kiejtésén alapulnak (v. ö. Kiktől tanult 
a magyar írni, olvasni? 69, 79, 80, 83, 85. 1.). VoLFnak az volt a 
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nézete, hogy Velenczében velenczés olasz nyelven angyol-t monda
nak. Csakhamar azonban bebizonyult, hogy Velenczében ma an-
zolo (v. ö. BOERIO : anzelico, anzoleto, anzolo; bolognai ol. anzel, 
gen. ol. angeu), anzelo (Nyr. XV. 161.) az «angyal» neve, más szó
val, hogy Velenczében a lat. ge, gi ma — ze, zi. Hogy ez a vei. ol. 
z mely időből való, azt nehéz megmondani. Csak az a bizonyos, 
hogy 1008- ban már megvolt Velenczében a z. Erre kétségtelen tanunk 
JOHANNES diaconus, a kinek «Chronicon Venetum et Chronicon 
Gradense» ez. művében ezt olvassuk: «Quia ibi ante ianuam 
söcclesiae sancti Serzi imanis erat olivarum arbor» (PERTZ, M. G. 
S. S. VII. 43, ugyanitt jegyzetben : «Serzi id est Sergi, Sergii Ve-
neta lingua, qua e. g. San Giorgio pronunciatur San Sorso»). Ez 
adat kétségtelenül vallja, hogy már 1008 körül Velenczében a lat. 
ge, gi helyén ze, zi volt a járatos hang. Velenczei nyelvjárásban írt 
XIII., XIV. századi oklevelekben is Angelo (olv. Anzelo, 1311 ben, 
BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 35. 1.) a szó (v. ö. Dalmácziára 
a velenczei hatás alatt: Anzulo, Serzolus stb. JIREOEK, Die Bom. I. 
70.). Más észak-olasz nyelvemlékek is a XIV., XV. századból a z 
(olvasható itt-ott dz-nek) kiejtés mellett tesznek bizonyságot (v. ö. 
XV. századi adatok: anzelo, imazine, evanzelio Denkschriften XXII. 
118, 221, Gienoa és Zenoa, SAVJ-LOPEZ, Altit. Chrest. 19, 153. 1. 
stb.). Mikor hazánkban olasz hatás van, akkor nálunk is olvashatni 
Sereonis-t (Gereonis helyett), Seruasius-t (Gervaüus h.), Senesii-t 
(Genesii h., e három példára v. ö. KNAUZ, Kortan 191,192, 193.1.). 
Az angyal-beli gy ejtésnek tehát nem velenczei, s nem észak-olasz 
az eredete. 

VoLFot KÖRÖSI SÁNDOR czikke (Nyr. XV. 161.) figyelmeztette, 
hogy Velenczében nem gy-s, hanem z-s ejtés van; ugyanitt KÖRÖSI 
azt is mondja, hogy nem az olasz, hanem a räto-román friauli 
mondja a lat. ge, gi szótagot gye-, gyi-nek, tehát a magyar angyal (s 
vele együtt a gy-zés) ebből a nyelvből való. KŐRÖsinek ezt a gondo
latát ragadta meg ASBÓTH, S fejtette ki, hogy a magy. angyal s vele 
együtt a gy-zés räto-román eredetű (v. ö. Izvjestija otd. r. j . i slov. 
VIL 246—320, Szt.-Pétervár). A räto-román nyelvjárásokban azon
ban szintén az a szabály, hogy a lat. ge, gi helyén dže(i)-t vagy 
ie(i)t mondanak (v. ö. GRÖBER, Grundriss I. 479.), s itt is a lat. j 
ugyanolyan fejlődésmenetet mutat, mint az olaszban a lat. j (v. ö. 
GRÖBER, U. O. 476: Zovia és 480.1.). Nem tagadható azonban, hogy 
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itt-ott rätoromán területen, a mint azt olasz területen is lehet látni 
(pl. Veronában v. ö. MEYER-LÜBKE, Gram. d. r. Spr. I. 329.), a lat. 
ge, gi és ; helyett gy-féle hangot is mondanak. E jelenség azonban 
oly szórványos, s meglétének ideje olyannyira újabbkorinak látszik, 
hogy erre épiteni aligha lehet valamit. S milyen ellenmondások 
keletkeznek az AsBÓTH-féle újabb felfogásból, összevetve azt a 
VoLF-féle tanítással. ASBÓTH szerint a gy-zés rätoromán, s VOLF 
szerint az s-ezés velenczei olasz volna; e szerint a surgyite-féle 
szavak első fele velenczei, második fele räto-román latin kiejtést 
tüntetne fel. 

Az én nézetem, a melyet e műben (I. 2, 33. s köv. lapokon) 
fejtegettem, az, hogy a lat. ge, gi szótagot a róm. kath. egyház nagy 
területen (s ide tartozik Dunántúl is), je-, ;'i-nek olvasta. Ezt bi
zonyítja a többi közt az is, hogy a lat. angeliis ma is több nyelv
ben ;'-vel hangzik ; ilyenek : 

tót anjel, es. anjel (és andél, gy-Yel, a melyet JAGIÓ CYRILL és 
METHOD nyelve hatásából magyaráz; de v. ö. GEBAUER, Hist. mluv. 
I. 529.), lengy. aniol, horv. ca-terület legészakibb része: ánjel 
(gen. anjela, NEM. I. 394; horvát glagolita emlékekben számtalan 
nyoma van annak, hogy a megfelelő glag. jegy;'-nek olvasandó; v.ö. 
glag. emlékekben: evanieli, anieli, privilija, vijilia, lejenda stb. BÉRC. 
Dvie 34, 36, 38, ŠURM. Acta croat. 185, 277, 289, Mon. h. jur. IV. 
stat. polj.; Noviban, Vinodolon, a hol a glagolita írás dívott, ma 
ánjel, evanjelije a járatos). Nagy kérdés ezek után, vájjon a Bécsi 
glagolita levelekben előforduló evangelie, angelb (v. ö. JAGIÓ, WB1. 
Ab, Ba, Bb, Bb. ós 28. 1.) nem ?-vel olvasandók-e. Ugyanezt mond
hatjuk a cseh-tót szerkesztésű kijevi töredékekre is (átíri/Vk, JAGIÓ 
WB1. 53, 54. 1.), mert a cseh-tótban anjel a járatos kifejezés. 

A lat. ge (i), vulg. lat. je (?) már most nézetem szerint a ma
gyarban is, meg a hazai szlovénben és a kaj-horvátban*) is válha
tott gy-\é szó kezdetén, magánhangzók közt,n,r,l utáni helyzetben, 
s a hazai szlovénben tényleg ángy el, angyeo is az «angyal« neve 

*) Kaj-horvát idevonatkozó adatokat a legrégibb kaj-nyomtatványok
ban lehet találni, v. ö. pl. PEEGOSSICH IVÁN Verbőczi-fordítását 1575-ben, 
a hol ilyeneket olvasunk: tergye (= terg-ből), vu tugie ruke, na tugy 
imyenia, tugina, meg (=vaegj: közt), na preý, szpreuogen, prihaga, iszha-
giale stb. stb. 
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(v. ö. KÜZMIOS bibliafordítása, Slow. sillab., Zobr. szlov. 4.), 8 ugyan
így régibb kaj-horvát iratokban (v. ö. PETRETicnél: angyelszki, laj-
bachi Letopis 1887 :192. L). Csak az a kérdés, milyen régi a szlo
vénben a gy-s ejtés. Mondhatná ugyanis valaki, hogy hiszen az 
osztrák szlovénben angel f#-vel és anjgel) az alak, s így inkább az 
a valószínű, hogy a hazai szlovénben is az eredeti kiejtés a g-s 
(v. ö. JAGIC, Zur Entst. IL 78; a Freis. nyelvemlékekben: krilatec). 
Erre csak azt felelhetjük, hogy a mint a mai or. angel, kisor. aw-
hel, bolg. ángel (CANKOFF 137, 139.) szavak g-je, illetve /i-ja nem 
bizonyítja, hogy az oroszban-bolgárban a legrégebben is g-s volt 
az ejtés (v. ö. hogy az újgörögben a szóban g-t ejtenek az ujgörö
gök), épúgy az osztr. szlov. angel se bizonyít; másodszor azonban 
ki kell emelnünk, hogy a hazai szlovénben és a kaj-horvátban az 
e előtti g is, meg j is gy-\é lehet. A hazai szlov., kaj-horv. angyeo, 
ángy el alak tehát teljesen szabályos alak. 

Ezek szerint a róm. kath. szláv nyelvek az angyal-t a követ
kezőkép mondják : 

szorb jan&el, lengy. aniol, cs. andél (és anjel), t. anjel, hazai 
szlov., régibb kaj-horv. angyel, angyeo, északi horv. ca: ánjel, Arbe 
szigeti horv. ánctel {gy-vel Ead CXVIII. 21.), raguzai horv. andjel 
(1783-i raguzai Nauk hristjanski), andio (gen. ándjela Ead LV. 168, 
régiségére v. ö. Ead CXXXVI. 186.), magyarországi horv. (Mosón -
m.): angjel, osztr. szlov. angel, anjgel, róm. kath. szerb andjel (meg
jegyzem, hogy a róm. kath. szerb-horv. gy-% alakokat EBSBTAR 
görög átvételeknek tartja), hazai róm. kath. bolg. angjala (magyar 
eredetű második a-ja alapján). 

A gör. kel. szlávság «angyal»-t jelölő szava a görögből való. 
A gör. f e, i előtt ugyanazokon a fejlődési fokozatokon ment ke
resztül, mint a lat. ge, gi az olaszban (v. ö. Byz. Zeitschr. IX. 409.). 
Az óbolg. szövegekben minden gör. eredetű, ye, ^i-vel bíró szó Fe
nek (olv. gye) van írva (pl. Cod. Supr. 350: /IÉRON = legyeon, 
M4rHCTpHiaN<Mf s itt számtalan példa); itt az angyal is = <UTÉ/\'K 
= olv. angyel% (v. ö. evangyélium szónál). A külömböző szerkesztésű 
egyházi emlékekben lassan-lassan elmarad a r felől a lágyító jel, s 
az emlékek puszta r-t írnak (Ev. Dobr., Fragm. Petrop.: AurtA'M, 
Mak. üst. íKANríAHCT'ki, Frag. Chil.: AHFÍAA, AWÍASAVK, Listky 
Undol. AHTÉAI ; Sis. Ap.: .HIM-ÉAK stb.). Ma a gör. kel. egyháza 
következőkép mondja az angyalt: óbolg. dHrt/VK = olv. angyeVh, 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. *•* 
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középbolg., mai bolg. ángel (v. ö. RYLEC, és angol bibliaford., CAN-
KOFF 137, 139. 1.), régibb szerb angel (g-vél cyrill okiratokban), 
STOJKOVIÓ* fordításában (VUK fordításában aHljeo = angyeo), or. 
angeVb (g-vel), kisor. anhel (#-ből fejlett h-val); e g-s ejtés újabb 
újgörög hatás eredménye; ugyanígy az evangélium szóban, 1. ott. 

A magy. angyal szó nézetem szerint nem gör. kel., hanem 
róm. katholikus szláv eredetű kifejezés, s az ide mellékelt térkép 
ezt eléggé föltünteti. 

Apácza ós apát. A két szót együtt kell tárgyalnom, s először 
az apát-ról szólok. Nyelvtörténeti adataink tanúsága szerint az 
apát is, meg az apácza is mindig szókezdő a-vsd volt írva (v. ö. 
ZOLNAI-SZAM. Oki. szót., NySz.), o-s alakot nem ismerünk (hely
nevekben sem). A név régiségét mutatja, hogy mindkét szóra 
már a XIII. század legelejéről vannak adataink. Az apát régen 
KARÁCSONYI szerint «fejedelem» néven is ismert volt (Szt. Gellért 
élete és művei 41. 1.), a mit azonban általánosnak aligha mondha
tunk (v. ö. NySzót. fejedelem 3.). Valószínű, hogy keresztény ter
minológiánkban mindig csak az apát volt az általános kifejezés. 
Kérdés, milyen úton került e szó nyelvünkbe. 
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Az óbolg. emlékek fiatalabb szerkesztésében szó van apát
ról, még pedig a következő helyeken: 

I. Cod. Supr.: 90.1.: irkame JKÉ HroyMíM'k Toro AUNacrkip-k 
== vala annak a monostornak az apátja | u. o. 160. 1.: Ypî H©-
pH3kti,H H HroyaMHH = a barátok és az apátok j u. o. 199. 1.: 
>KHTHI€ . . . Iwana HroifMíHa CKAT'KIA röpíti CHHÍHCKKI = János
nak, a Sinai hegyén levő monostor apátjának élete | u. o. 200, 
201. 1.: Hr©ya/\íHa = az apátot | u. o. 201. 1.: Hrov/wvíirk = 
az apát. 

II. Euch. sin. 150. 1.: HroyAUNA == az apátot | u. o. 150. 1.: 
KTv HroifMíHOY = az apáthoz | u. o. 150. 1.: Hro\fMÉN©y *= az 
apátnak | u. o. 153. 1.: 3a Hr©Y'MÉH<* — az apátért | u. o. 169. 1.: 
HroyaAtirk — az apát. 

A felhozott esetekben az óbolg. Hro\/\weN'k = igumén'b ( > 
gör. ^YOÓ[ISVO<; : rfléopai: vezetni) egy-egy monostornak a fejét, 
apátját jelenti. Az óbolg. igumén'b azonban nemcsak apát-ot, ha
nem általában feljebbvalót is jelenthet (v. ö. pl. Sav. kn.: np'fc.viiii/sv 
H lloHTkCKOifAAoy ÜHaaToy Hro\\v\eHoy, v. ö. SREZNEVSEIJ kiadá
sát 93. a. 108. 1., Arch. f. sl. Phil. V. 601 ; Euch. Sin. 151. 1.: 
nc»BHHOifHTÉ CA HroyMÉNOAVk KauiH/Wk — engedelmeskedjetek 
feljebbvalóitoknak, SREZNEVSEIJ Drev. r. slov. igunien 2.). Az igu
mén'b e jelentése egyértékű az óbolg. HacTaBkHHK'k (v. ö. pl. Assem. 
jan. 17: nastavLnik-B pust'kintnikomi.), np'knocHTk (Cod. Supr., 
v. ö. MIKL. Lex. p.), ap^HCHNarork, cTap"kHUiHHA ckBOpoy (v. ö. 
JAG. Zur Entst. II. 69. 1.) szavakkal. 

Az óbolg. Hr©\\WÉH'fc> BB igumen^-nék tehát két jelentése van: 
1. általában: előljáró, valaminek feje, vezetője; 2. különösen: egy 
monostornak a feje, apátja. E két jelentés van a külömböző gör. 
kel. szláv (or., kbolg., szerb) nyelvemlékekben is (v. ö. oroszra 
SREZNEVSEIJ szótárát, Vita Methodii cap. IV., V., AMFIL. II. 2, 679; 
középbolgárra LAVROV : Obzor, a szerbre Apóst. Sis. Zsid. XIII, 7 : 
noMHHTÉ Hroy/weHH BauiÉ == Károlyi: Emlékezzetek a ti elöljárói
tokra, u. i. Zsid. XIII. 17, Hvalov rukop., Zobrn. 5. stb.). A mai 
gör. kel. szláv nyelvekben az apaínak igumen a neve, s ez az alak 
ment át az oláhba is (igumen, egumen). Se ma, se a múltban a 
magyar apát szóhoz hasonló hangalakú szóval nem nevezték a gör. 
kel. szlávok az apát-ot, itt mindig és mindenkor igumen volt a 

12* 
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neve. Nem így a rom. kath. szlávok. Itt az apát-nak a magyar szó
hoz hasonló alakja van; a róm. kath. szláv adatok ezek : 

a) Horvát adatok : Az opat szó az 1076—89. közt írt baskai 
feliraton fordul elő először (v. ö. GEITLER, Die albán. u. slav. 
Schriften 187, SÜRM. Acta croat. 1. 1.), itt a horvát opat kétszer 
van meg. A XIII. századi Vinodoli statútumban is benne van az 
opat (Mon. h. jur. IV. 255.), úgyszintén a «Kegule sv. JBenedikta» 
ez. XIV. századi horvát nyelvemlékben (v. ö. Starine VII: 121: 
opath zovi se stb.). A XV. századi Zenggi missale, a horv. glagolita 
oklevelek, a későbbi horvát szótárak (v. ö. VERANCS. : oppat, BEL-
LOST.: opat, opat, JAMBR.: opat, STÜLLI : opat stb.) az apát-ot opat-
nak hívják. így van ez nemcsak a horvátban, hanem a róm. kath. 
szerbben is (a DANICIC Ejecn.-ban felhozott három opat adat ka-
tholikus kolostorok apátjaira vonatkozik). Az egész horvát s róm. 
kath. szerb nyelvtörténetben tehát az apát = opat. 

p) A szlovén nyelvben is az apátot opát-nak hívják (v. ö. PLE-
TERRNIK, HABDELICH, MEGISER) ; a hazai szlovénben is opát (v. ö. 
Dühovna Hrána 2. 1., gráczi kiadás) az apát neve, előkerül e mel
lett a magy. eredetű apát is (Zobr. szlovén 72.1. LINDE lengyel szó
tára közöl még osztr. szlov. apt, appat, oppat alakokat is). 

?) Cseh-tót opat (v. ö. GEBAUER I. 232. ófn. ábbát-ból szár
maztatja) ; a csehben a legrégibb adat talán a Eheimsi evangélium
ban van, a hol «Prokop' opat))-ot olvashatunk (v. ö. ÜANKA-fóle 
kiadás 186. 1., PROKOPIUS csehországi benczés apát volt, meghalt 
1053-ban, tanítványai, szerzetestársai 1061—92. közt talán ha
zánkban is megfordultak, JAG. Zur Entst. I. 56. 1.). Lengy. opat 
(LINDE). 

A róm. kath. cseh-tót-lengy., horv., szerb nyelvekben az apát
nak a legrégibb időktől opat volt a neve; a kereszténység elterje
désének legelső évszázadában megvolt a szó a magyarban is (v. ö. 
hogy abbas csak a XI. századig keletkezett szerzetes rend feje, a 
XI. század után keletkezett szerzetes rendek fejei prior-ok, guar-
dian-ók stb.). A magyar apát már most nem a gör. kel., hanem a 
róm. kath. szláv népek opat-já\al egyezik. Itt is azonban horv. 
szlovén eredetet kell felvennünk, mert csak a szerb-horv.-szlov. 
opat-nak van hosszú á-ja, míg a cseh tót-lengyel opat rövid a-val 
hangzik. A magyar szó közvetlen olasz eredetű (v. ö. vei. ol. abáte, 
BOERIO) azért nem lehet, mert az ol. b megmaradt b-nek olasz 
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jövevényszavainkban. Mégcsak azt jegyzem meg, hogy az óbolg.-
ban a lat. abbas, gör. áppág-nak avva (v. ö. MIKL. Lex. p. avhva ': 
páter), ovhva volna a megfelelője (a gör. -ac, = óbolg. -a, gör. (3 = 
óbolg. v). 

Számbavéve az összes adatokat, a magyar apát róm. kath. 
népek nyelvéből, legvalószínűbben a róm. kath. szlovén-horvátoké
ból való. 

Az opát szónak származéka opática, a mely viszont a magy. 
apácza szóban maradt meg. 

Az óbolg. nyelvemlékek megőrizték számunkra az apáczá-t 
jelentő óbolgár szót. Az idevonatkozó adatok ezek: 

I. Cod. Supr. 398. 1.: ©HA >KÉ ptye (t. i. HÍÉHA) OTT* MOHAC-
T'kip'fc leC/Wk CkA,e KAH3Tv CtfiLIITAArO, H nOCAA AAA HrOy/UENklil = 

(az asszony) pedig monda: Az ide közelfekvő monostorból való 
vagyok s & fejedelemasszony küldött. Ez idézetből az derül ki, hogy 
az óbolgárban az apáczák fejedelemasszonyának igumenhja volt á 
neve, a mi szabályos femininum az óbolg. igumewb (apát) szóhoz. 

II. Euch. Sin.: 190. 1.: ALUÉ KTO CK YP'KHHU.ÉIÍK KAAÍA.CV) 
ckTKopHT^) = s ha valaki apáczával paráználkodik | ti. o. 
194. 1.: ALUÉ KTO YpTvNHUiiK ©KpAA.íT'k = s ha valaki apáczát 
meglop. 

Ez idézetből kitetszik, hogy az apácza óbolgár neve crbnica 
(v. ö. barát szó tárgyalását is), a mi szabályos femininum az óbolg. 
crBWLCL (monachus, fráter) szóhoz. 

Az óbolg. nyelv alapján fejlődött külömböző szerkesztésű 
egyházi szláv nyelvemlékekben, valamint a mai gör. kel. szlávok-
nál ezeket találjuk: 

a) Az orosz szerkesztésű nyelvemlékekben Hr&iitNHM (== igu-
menija) az apáczák fejedelemasszonya, míg az apáczának HHOKA 
(inoka), HNOKAM (inokaja), AAHHIIIHIIA (mnisica ; e kifejezéseket 
1. SEEZNEVSKU, Drev. r. slov.), vpiHHHA (érnica) a neve. A mai orosz 
nyelvben: nryMeHH (*= igumenja) a fejedelemasszony, qepmma 
(cernica), HHOKHHH (inokinja), HHOKa (inoka), HHOiKa (inoéka), 
MOHaxHHa (monachinja), MOHanieirca (monasenka), MOHamKa (mo-
naska, v. ö. DALJ szótárát) az apácza neve. A kisorosz nyelvben az 
apáczát starica-n&k is hívják (ZELECHOWSKI). 

P) Középbolgár nyelvemlékekben az apáczát HHOKKIHH (= 
'inokynja)-riü,k, KAA\TÉpHii,A-nak f== kalugerica, v. ö. LAVROV Ob-
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zor) hívják. A mai bolgárban ezek az alakok: HryMemma (igume-
nica): «fejedelemasszony», itajiyrepHua, KajiyrepKa (DUVERNOIS 
szói) : «apácza». A róm. kath. hazai bolg.-ban is kalugjerica az 
«apácza» neve (KRISTOFCSÁK, Kas nauk 3. 1.). 

7) Szerb szerkesztésű nyelvemlékekben az «apácza» neve: 
MOHÁBA (monacha v. ö. Zbornik 27. 1., 1330., 1360., 1389. évi 
oklev.), HHOKkiHia (inokynja), KAi\c>yktfnin,A, M/\otiípHH,A, M/toy-
AP"".á (kalugjerica stb. DANICIÓ, Ejec.). A mai gör. kel. szerbeknek 
igumanija (VUK3, MIKL. Lex. p.) a fejedelemasszony, Kájiyl)epima 
(= kalugjerica VUK3), duvna (u. o., erre v. ö. lejebb) az apácza neve. 

A gör. kel. sülávságtól térített oláh keresztény terminológiá
ban starifa = fejedelemasszony, cálugárifö, monacha, kaluguritso 
(WEIGAND, Jahrb. VII. 103.) az apácza. 

Az eddigiekből azt láttuk, hogy a gör. kel. szlávság keresz
tény term. technicusai közt sem ma, sem a múltban nem található 
olyan kifejezés, a melyből a mi apácza szavunkat kölcsönözhettük 
volna. 

A róm. kath. szlávság az apáczára a következő kifejezéseket 
használja: 

a) hazai bolg.: kalugjerica (KRISTOFCSÁK, Kas nauk 3. 1.), 
szerb-dalm. horv. kalugjerica, koludrica (THADDIANOVICH ; Kad 
LXV. 168, BELLOSZTBNECZ ; Noviban, Zárában a róm. kath. néptől 
koludrica-i hallottam én is). E kifejezés a gör. xaXÓYTjpog-ból való, 
s e népeknél gör. kel. szláv eredetű (v. ö. magy. kalugerné, Brassó, 
MTsz. oláhból). 

P) Horv. dumna (JIRECEK szerint Die Eom. I. 81. Eaguzában 
használják «apácza» értelemben), duvna (v. ö. VUK3), duvna (BEL-
KOV. 413.), duhvna (olv. düvna, THADDIAN.). A horv. Akad. nagy 
szótára szerint a szó csakis a róm. kath. szerb-horvátoktól hall
ható, s a lat. domina-, domna-ból veszi eredetét. A szóközépi mn-: 
-vn-re v. ö. mnogo helyett vnogo stb. 

fj Hazai szlov. nüna (LUTH. 26.), osztr. szlov. nuna (1575-i 
adat, TRUBER, lajbachi Letop. 1891 : 139.), szorb nuna (MIKL. Chr. 
Term. 16. 1.). A ném. nonne-hől eredő szó. 

8) Cseh-tót mniska, cs. jeptiáka (feholnica, zakonnica), lengy. 
mniszka (zakonnica, v. ö. LINDE). 

s) Kaj-horv.: opaticza : abbatissa, monialis (HABDELICH), mo-
nialis,. monastria — szamochnicza, redovna goszpa, vulgo opati-
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cza; antistita — opaticza — apáczák fejedelemasszonya (JAMBEES-
SICH), abbatissa — opaticzam . . . mati, monialis, monastria, assiste-
ria — opaticza (BELLOSZTENEOZ). A szerb oklevelekben is a róm. 
kath. kolostorok fejedelemasszonyának opatica a neve (v. ö. Mon. 
Serb. 7. 1., továbbá VUK3; a róm. kath. szerb bunyeváczban opatica 
ma is). — A kaj-horváton (recte szlovénen) kívül ismeretes a szó a 
szlovénben is, alakja opatica (PLETEESNIK, ugyanitt aptáz'ica is). 
Megemlítem még, hogy LINDE szótára szerint a tótban opatka = 
abbatissa, s opatica előfordul a horv. szláv, bosny. nyelvben. 
A hazai szlovénben, mint a 7) csoportban látható, nüna az általá
nos kifejezés; itt-ott pedig apatica alak is hallható (v. ö. Zobr. 
szlov. 62, 63, 64. 1., v. ö. még MIKL. Lex. p. apát). 

Az apácza szó (latinul monialis v. ö. 1109. veszpr. oki., 
ugyanott abbatissa, magyarul apáczafej edelem is, Birk-kód. Könyv
szemle 1889 :11.) a róm. kath. kaj-horvát-szlovén opaíica-val egye
zik jelentésben is, hangalakilag is. Az olasz abbadessa, abadessa, 
badessa, batessa (v. ö. GEÖBEE, Grundriss I. 528, JIEEC. Die Bom. 
I. 86.) vagy monaca a magy. apácza eredeténél számba nem jövő 
alak. — Az apát és apácza átvevését az ide mellékelt térkép 
tünteti fel. 
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Apostol. Az óbolg. nyelvemlékekben számtalanszor előkerül 
az «apostol »-t jelentő óbolg. anorro/rk ( = aposztorL, gör. arcóato-
Xo?); példákat előfordulására felesleges idézni (v. ö. Cod. Mar. 
index, későbbi emlékekben Cod. Supr. 57, 146, 90, 92. stb.). Az 
óbolg. anocTOA'k az összes gör. kel. szlávoknál -szt-vel hangzik, s 
máig fordítatlanúl hagyott kifejezés (v. ö. MIKL. Chr. Term. 5. §., 
43. §., JAG. Zur Entst. II. 69.). 

A róm. kath. szláv népek elnevezéseit két részre osztjuk : a) 
Olyan elnevezésekre, a melyek -szt-vel, és (3) Olyanokra, a melyek 
-sí-vel hangzanak. 

a) -szt-vél bíró alakok: lengy. apostol, osztr. szlov. apqstelj, 
apqstol [PLETEBSNIK, lajbachi Letopis 1891 : 106; a szlov. sel-re : 
követ, v. ö. VONDEÁK, Frisinské pam. index, MEGISEE : sell, sel = 
boté, gesandter, Letopis, 1891 :151 : sel (TEUBEEnél: boté), u. o. 
1890: 233. (SKALAEJnál); DALM. Bibi. Kag.: krajn. szlov. joger = 
szlov. apóstol, apostel = horv. mlaji], horv. ca: apostol (NEM. I. 
419.), szerb-horv. sto: apostő (gen. apostola, horvr. akad. nagyszót.), 
bunyevácz szerb: apostol, dalm. horv. apustol, apostol (Ead 
CXXXVI:186.). 

(3) St-ve\ való alakok: Cseh apostol (GEBAUEE, Hist. ml. j . c. 
I. 232.), t. apostol. Eendkívül nehéz eldönteni, vájjon a cseh-
tótban az s-es alak régi vagy újabb fejlemény-e; [a Kijevi cseh-tót 
szerkesztésű nyelvemlékben apostolu (JAG. WB1. 45. L), apostola 
(u. o. 53, 54.), tehát szt-és (szt-vel a Prágai töredékben is) alakok 
fordulnak elő], szorb japostol, japoítow, haz. szlov. apostol (teljesen 
szabályos hazai szlov. alak apostő volna), glag. horv. apostol (XIV. 
századi adat, Beg. sv. Ben. Starine VII. 77 : apostol; isztr. adat : 
apostol, vegliai adat: apostol, SUEM. Acta croat. 72, 73, 81, 218, 
u. o. 172: apustol, tudomásom szerint a Quarnero mentén a népnél 
apostol járja); a legrégibb horv. adat a szóra a Bécsi levelekben van, 
JAG. WB1. 10, 11, 12, 13, csakhogy itt a szó rövidített alakban for
dul elő: AWVK, a mi aposztoH is, meg apostol is lehet), kaj-horv. 
apostol (v. ö. apostö-nál horv. akad. szót., e szerint az st-s alak 
magyar eredetű), róm. kath. szerb apostol (DOBAE DAN és BELKOVICH-
nál). A horvátban egyébiránt az s-es alak ma is használatos a zág
rábi lapokban (v. ö. Hrvatsko Pravo 1902. broj 201 : sv. apostoli 
C. i. M. vagy Vienac XII: apostol), hazai róm. kath. bolg. apostol 
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(KRISTOFCSÁK, Kas nauk 3, 9, Dobroslav: Kalendar 1881), apustol 
(paulik. bibliaford.). 

Az összeállítás azt bizonyítja, hogy -sí-vel való alakok a róm. 
kath. szláv népek közt is vannak, még pedig ott is, a hol magyar 
hatásról nem szólhatunk, értem a cseh-szorb nyelvekben. VOLF az 
apostol szót az s alapján vei. ol. átvételnek tartotta (Kiktől tanult 
a magyar írni, olvasni? 76, 85. L). Nem számítva azonban, hogy 
az s a róm. kath. szlávságnál sem ismeretlen, fel kell hoznunk, 
hogy a mai magy. apostol-nsk. régibb alakja apastal (Bécsi-k. 233 : 
apastallal, Oki. szót., NySzót.: apástól, apostal; CSÁNKI, III. 316.1.), 
azaz a lat. ö-, ol. p-nak a magyarban a felel meg. A hangsúlyozott 
lat. ö-nak (ol. uo, g: lat. ápöstölüs, ol. apostolo, piem. ol. apostol, 
vei. ol. apostolo) a magyarban a közvetlen olasz átvételeknél álta
lában o, 6 (v. ö. iskola, ostya, próbál, krónika, Kozma stb.) a meg
felelője; néhány szavunk azonban a lat. ö helyén a-t tüntet fel 
(v. ö. kar: lat. chörus, v. ö. kar és kórus \ zsinat: lat. synödüs v. ö. 
zsinat-nál \ garas : vulg. lat. grössu, ol. grosso, ném. groschen, szláv 
gros). Mivel ez az o > a megfelelés főleg szláv szavaink átvételé
nek jellemző sajátsága, azt lehet föltenni, hogy az apastal is azért 
volt régen a-val, mert szláv átvétel s így osztozott a szláv szavak 
sorsában. Erre a feltevésre feljogosít a magyar Apalin név: Apol
lónia helyett (lásd a személynevek közt), a hol az -ín szóvég is 
szláv sajátság (lat. -öna: szláv -ín: Albóna: Labin). Én tehát azt 
hiszem, hogy az apostol-nak régi alakja : apastal s-e és a-ja alap
ján róm. kath. szlov. (jelen esetben is szlovén) átvétel. A mai magy. 
apostol o-ját a lat. apostolus élesztette életre. 

Április, lásd a hónapok neveinél. 
Arkangyal (CzF., NySz. szerint: arkangyal): Hal. Besz.: 

Michael archangelt, Schlágli szój.: archangal, kódexeinkben arkhan-
gial is (NySz.). APeer-kód. 186. l.-ján «Mihal arhangialU olvasható 
(azt hiszem, itt tollhibával van dolgunk arkhangialt vagy archangialt 
helyett). Latin okleveleinkben archangelus (v. ö. 1449, CSÁNKI, 
II. 730.) olvasható. 

Az óbolg. nyelvemlékekben ap^HrtA'k (olv. archangyelT* vagy 
arhangyeH; v. ö. MIKL. Lex. p. <\prk)(,4HrkrÉA'k; Euch. sin. 84.1., 
VONDKÁK, Glag. Cloz. index) a szó, s ez van mai napig (h-v<ü gör. 
kel. szerb, c/i-val kisor., orosz, bolg., a szerb h-ról lásd VÜK, Srp. 
nar. posl. XII. 1.) a gör. kel. szláv keresztény terminológiában. 
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SAPARIK azt tartotta, hogy a magy. arkangyal a CYRILL és 
METHOD-féle, tehát gör. kel. szláv nyelvből való (v. ö. Über den 
Ursprung 9, 32.). Ez ellen azt lehet felhozni, hogy a magyarban a 
szláv szavak -/, -r utáni eh (JI)-)SL megmarad (v. ö. bolha, irha, esz-
terha, tarhonya, MIKL. Slav. Elem. nyomán); a szláv eh: gör. % 
helyén levő magy. k tehát érthetetlen, ha gör. kel. szláv úton akar
juk a szót származtatni. 

Máskép áll a dolog, ha a latin szertartású egyházhoz for
dulunk. A latin egyház ugyanis egy bizonyos időben a latinba ke
rült görög /-vei bíró szavak /-jét A;-nak (még régebben kh-nak, 
v. ö. SEELMANN, Die Aussprache des Latéin 254—260; v. ö. még 
az itt mondottakhoz gör. tp : vulg. lat. p: Csépdn: Stephanus, 
Józsep, szláv Pilip stb.) mondta; ezt bizonyítja, hogy a gör. Xpi-
OTÓ? a gör. kel. szláv népeknél eh (hj-val van meg, míg a róm. 
kath., tehát latin ritusúaknál A;-val (v. ö. Krisztus alatt az össze
állítást) fordul elő. Másik bizonyítéka ez ejtésnek, hogy a gör. áp^t-: 
lat. archi (olv. arkhi), vulg. lat. árki a lat. k (e, i előtt) cz-\é válá
sakor arei (olv. arczi)-v& lett, a minek fényes bizonyítéka az ófn. 
érzi (újfn. erz-, KLUGE EtyWb.6), ol. arci (olv. arcsi, s v. ö. horv. 
Akad. nagyszót. arhi-nál horv. dalm. arci) alak. Nálunk is a 
gör. y-t a lat. egyház fc-nak olvasta; ennek bizonyítéka az olyan 
elírás, mint ewkaristia: ewcharistia helyett (V. s. Gerardi 19. §.). 
Én tehát nem állítom, hogy a lat. gör. eh i / -val bíró szavak a ma
gyarban lettek k hanggal bírókká, hanem a k-t a latin egyház latin 
kiejtésében keresem. Az olyan példák már most, mint kar, kórus, 
katekizmus, korozsma, pátriárka, Zakariás, Kerubim, Joakim stb. 
világosan visszatükrözik ezt a k-s kiejtést. Ez a kiejtés nem volt 
kivételnélküli (v. ö. magy. Mihály, szláv Miehal: ol. Michele: 
Mikele, lásd Mihálynál és részletesen érsek szó alatt; hártya), de 
a kivételeknek mindig megvan a maga oka. Ha azonban a gör. % : 
lat. eh : k ejtése a latin egyház kiejtése volt, valószínű, hogy más 
róm. kath. népeknél is fogunk találni a gÖr.-lat. eh helyén A;-kat 
(v. ö. Krisztus, korozsma szavakat). Ilyen a róm. kath. szerb-horv. 
keresztény terminológia i s ; Kaguzában árkanclio (gen. árkánűela, 
Ead CXXXVI. 225, Eagusában azonban a gör. ^-t egyházi szavak
ban a gör. kel.-ek is &-val mondják; régi katekizmusokban: arkan-
gel); a horv. ca-nyelvjárásban arkanjel az alak (lásd a horv. akad. 
szót.-ban), EELKOVICH és THADDIANOVICH közölnek arkangel, arkan-
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gjel, archangjeo alakokat. A hazai szlovén írott archangyeo szóban 
(KÜZMIOS, Nouvi zak. Júdás 9. vers, a későbbi kiadásokban arehan-
gel van), a ch-t lehet /c-nak is olvasni (a szlovénben nincs eh, 
csak h), a mire bizonyíték, hogy a mai h. szlovénben arkangeo a 
szó; a tótban archanjel, a csehben archandél és archanjel az 
alak, míg a lengyelben archániot. Az osztr. szlov.-ben arhángel 
alakot közöl PLBTBRSNIK szótára, azonban az angol bibliatársulat 
fordításában nadangelj olvasható, míg DALMATiNnál «visi angeh 
(szorbban : mosi jandiel). 

A Nyr. XV : 161. lapján az olvasható, hogy az arkangyal-t a 
friauli nyelvjárásból kaptuk; az idézett helyen ugyan csak az ol. 
arcangelo, arcangiolo van közölve; az író azonban az angyal szóval 
együtt a gy alapján tartja friaulinak az átvételt (lásd az angyal
nál). En e nézetet természetesen helytelennek tartom, s az ark-
angyal-ról az a nézetem, hogy a mint a lat. ge (gi)-t az egyház 
je (ji)-nek olvasta, épúgy a gör. lat. ch-t is k-nak. Ilyen olvasás a 
magy. arkangyal-béli k, s e k-t nálunk nem kellett okvetlen az 
olasznak elterjeszteni (v. ö. ófném. eh = kh); nézetem szerint a 
dunántúli latinság már a honfoglaláskor ismerte e k-s olvasást. 
V. ö. érsek. 

Augusztus, v. ö. A hónapok nevei. 
Áve Mária; — lat. Ave Maria, ol. Avemmaria, Avemaria, 

bolognai ol. Avema,r%. 
Bálvány. A szó legrégibb hiteles és egykorú emlékünkben, a 

tihanyi apátság 1055-i oklevelében már előfordul, a szó szárma
zéka pedig: a baluuanis = Bálványos az 1001-i pannonhalmi ala
pító levél záradékában (v. ö. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.). Oklevélanya
gunkban a bálvány szó «határt, mezsgyét*) megjelölő szó (méta lapi
dea), más nyelvtörténeti és népi adataink tanúságával kapcsolatban 
pedig a következő három főjelentését tudjuk megállapítani: a) ido-
lum, götze, götzenbild; (3) trabs, balken (v. ö. MTsz. 2, 3, 4, 5, 6. 
alatti jelentéseket), Y) rengeteg nagy, óriási, idomtalan (v. ö. NySz. 
% MTsz. 7. alatti jelentés). 

MIKLOSICH a m. bálvány szót szláv jövevénynek tartotta, s a 
szláv balvani, szót török eredetűnek magyarázta (v. ö. Christ. Term. 
36: «die eigentliche Bedeutung dieses unslavischen Wortes — 
man vergleicht tatár, bálában: gross» ; Slav. Elem. 19.1 . : «Das 
Wort ist schwerlich ursprünglich slavisch» és Denkschrift. 1889.). 
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A szláv közvetítést azonban el kell vetnünk részint hangtani, ré
szint jelentéstani okok alapján. Mindenek előtt az óbolgár emlé
kekben nincs a mi bálvány szavunkhoz hasonló hangalakú szó, 
pedig «bálvány u-ról az óbolgár emlékek sokszor szólnak. Az óbolg. 
emlékekben a «bálvány»-ra a következő szavak használatosak: 

a) Idoli* = H^OATV, gör. stScoXov. Ez az óbolg. nyelvemlékek 
régibb szerkesztésében előforduló szó, előfordulására v. ö.: 

1. Psalt. Sin. XCVI:7 : o lAO/vfcjp* CKOHpk = Apor-k.: 5 
kepékben, Döbr.-k.: önön kepékben; CXIII: 12 : 14,0/iH == Apor-k. 
kepék, Döbr.-k.: v balvanok; CXXXIV:15: IAOAH = Apor-k.: 
kepék, Döbr.-k.: balvani. 

2. Euch. Sin. 99: HAOAiciTk, u. 0. 100: 13 rpoca HAOA'KCKddro; 
a szó az idoli, melléknévi származéka; 

3. Későbbi szerkesztésű óbolg. nyelvemlékekben: Cod. Supr. 
370. 1.: HAOATVI, Glag. Cloz.: HAOAkciurfc, Mak. list.: CK HA^AOCAO^-
K̂HTÉAÉMh. (JAG. Spec. 28. 1.). 

(3) Istukawb = HCToyKdN'k: Psalt. Sin. LXXXVII: BT*. irroy-
KAHkH'KiY'k CBOIJC'K = Apor-k.: ö faraguanokkal, Döbr.-kód.: f 
balvanokba; ugyanígy még a következő zsoltárokban: XCVI. 7, CV. 
19, 36, 38. 

Y) Kumir'b = K0\"MHprk: 
1. Euch. Sin. 111. 1.: AKCTH KOi'/WHp'kcn.'fcH; Cod. Supr. 65, 

79, 84. 87, 96, 99, 105. stb. 
8) Kapiste = KanmiiTÉ: Cod. Supr. 55, 78, 80, 38, 98, 124, 

134, 168. stb. (Megjegyzem, hogy a kaph: kép származéka, v. ö. 
MIKL. Lex. p.) 

s) Egyéb kifejezések: kamenije (v. ö. Cod. Supr. 87: JKTKPA 
KAAAÍHHIO 87. L), Kd/MíHkH'KiH Kork (v. ö. Cod. Supr. 87. 1.), trebiste 
(v. ö. VONDBÁK, Glag. Cloz. 11. 1.; MIKL. Christl. Term. ÓB a kifeje
zések fejlődésmenetére JAGIC, Zur II. 69, 72. 1.). 

Az óbolgár nyelvemlékekben tehát a mi bálvány szavunkhoz 
hasonló hangalakú szó nem fordul elő; balvam*, bolvam, szót se 
DUVERNOIS szótára, se CANKOF grammatikája nem tud a bolgár 
nyelvből kimutatni. MIKLOSICH EtymWb.-ában, valamint Christ. 
Term. és Slav. Elem. czímű műveiben se említ hasonló szót. Csu
pán a Lex. pal.-ban idéz bolg. boluvan alakot a forrás megnevezése 
nélkül. Ennyi adat alapján állíthatjuk, hogy a magy. bálvány nem 
lehet kölcsönzés az óbolg. nyelvemlékek szókincséből, mert itt a 
«bálvány»-ra más szavak a terminus technicusok. 

A különféle egyházi szláv nyelvemlékekben azonban előkerül 
a balvaniy szó, melynek baVhvawb, blavam>, bolT,van%, b'bl'bvan'b, b%l-
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varfh, bVbvawb (MIKL. Lex. p., SREZNEVSKIJ, Dr. r. slov.), oláh-bolg. 
oki. b'blvan'b (egy bizonyos meghatározott mennyiségű sódarab, 
LAVEOV, Obzor) mellékalakjai vannak. Ha már most ezeket a nyelv
emlékekben előforduló alakokat a mai szláv alakokkal összevetjük, 
akkor azt fogjuk látni, hogy a m. bálvány se jelentése, se hang
alakja alapján nem szláv eredetű kölcsönzés. 

a) A szláv nyelvek egy részében o van a szó első tagjában, 
v. ö. tót bolvan (lusta, ostoba, faragatlan ficzkó), hazai szlov. bol
van (der götze, az osztrák szlovénben bolvan = der block, míg 
molvan = der götze, MEGISEE és DALM. Eegister), kaj-horv. bolvan 
(der götze, JAMBE. és horv. akad. szót.), kisor. bolvan, bovván (grosse 
masse ohne deutlichen umriss, klumpen, alles riesige, götzenbild, 
ungeschlachter mensch, ZELECHOWSKI), nagyor. bolvan (bálvány, 
faragatlan ficzkó, stb. MITRÁK, DALJ). A bolvan alak nem lehetett a 
közvetítő alak, mert azon szláv eredetű szavak, a melyek a ma
gyarban a-val s a szlávban o-val vannak, legrégibb okleveleinkben 
o-val vannak írva (v. ö. malaszt, SZAM.-ZOLM. Oki. szót., patak : 
régen pótok-, szombat: régen zumbota-nak írva). A bálvány szó 
legrégibb oklevelünkben is baluan-nak van írva. Jóllehet tehát egy 
szláv bolvan: m. bálvány átvétel lehetséges volna az obráz: ábráz 
(esetleg opát: apát) analógiájára, a szó írott alakjai azonban tilta
koznak a bolvan-bó\ való származás ellen. 

P) Teljesen valószínűtlen, hogy a m. bálvány a szláv balvan-
ból származik; az első szótagban a-val bíró alak van az osztrák 
szlovénben {balvan: götze, balken, klumpen, block), a csehben ós 
lengyelben (balvan, balwan: eine grosse masse, klumpen, block, 
götze, bauerkerl). Nagyon fontos volna tudni, mely adat milyen 
korból való; XI. századi cseh-lengyel adatokat nem ismerek; 
az osztrák szlovén is mint átadó elesik, mert az a-s alak a hazai 
szlovénben és a kaj-horv.-ban ismeretlen. Valószínűtlen végül a 
szerb eredet is; a szerb-horvátban ugyanis a bálvan, báván «trabs, 
balken» jelentésű (VUK3), S ugyanilyen szűk körre van szorítva a 
szerbséggel határos bolg. K^AI^NKÉ = balvanje (AÍKÉAH ANKÉTÉ, 
KCHTO Kp'knHhKT'k ncw* YOTVpaTA K-K TíruKHH4Ta, Sborn. VII, 
224.). E jelentésbeli nem egyezést azonban meg lehetne magya
rázni (v. ö. pl. szobor, MTsz.). 

7) Valószínűtlen végül, hogy a bálvány szó az egyh. nyelv
emlékekben előforduló blj>vam>, b'blvan'b, blavan%, bbVbvanb ala-
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kokból eredne, mivel ezek egyikéből se érthető a m. bálvány alak 
(az esetleges szláv nyelvi alapalakra v. ö. Denkschr. XXVIII. 35.). 

Mindent számba véve nekem az a meggyőződésem, hogy a 
bálvány szó nem szláv közvetítés útján került nyelvünkbe; való
színű, hogy a szót őseink mai hazájukba magukkal hozták (a szó 
eredetére v. ö. Ethnogr. VII. 226: ótör.: balbal: gedenkstein). 

Barát. Legrégibb írott alakja nyelvünkben brat (v. ö. HB. 
bratym), később borát (v. ö. 1232. oklevél, Muz. lev.: Christoforus 
filius Cosme sacerdotis de Borát; ma Kis-és Nagy-Barát, Győrvm., 
CSÁNKI, III. 545.), végül barát (v. ö. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.). A szó
nak két jelentése van: a) amicus; (3) monachus (v. ö. Péld. k. 3 : 
«frater auagy barát))). Mind a két jelentésben jó magyar szót szo
rított ki a barát; az «amicus» ugyanis magyarul fél volt (v. ö. 
Máté XIX. 19 : Münch.-k.: Zereffed te feledet ment tenmagadat == 
Jord.-k. Zeressed te barátodat mykeppen tennen magadat j Máté 
XVIII. 28 : Münch.-k.: 5 fele zolgac közzöl = Jord.-k.: hw zolga 
tarffy kézzel, stb.), míg a «monachus» «ősfi» (v. ö. NySz., e kifeje
zésre v. ö. szláv brat = magy. atya-ü). 

Nincs kétség benne, hogy a barát szó szláv eredetű; arra 
azonban már nehezebb megfelelni, melyik szláv nyelvből került a 
szó hozzánk. 

Az ó bolgár nyelvemlékek régibb szerkesztésében bratrit, a 
fiatalabban pedig braVh a szó alakja s a párhuzamos ujtestamen-
tomi helyeken magyarul «atyafi» az értelme. SAFARIK (Ueber den 
ürsprung, 9, 34. 1.), JAGIC (Zur Entst. II. 24, 61.) és VONDEÁK 
[Sitzungsber. CXII. 770; az itt közölt kimutatáshoz pótlólag vedd 
hozzá, hogy az Euch. Sin.-ban bratri, 34-szer, brath ötször, Psalt. 
Sin.-ban bratri, egyszer (CXXI. 8. zsolt.), braVh kétszer (XXXIV. 
14, CXXXII. 1. zsolt.) fordul elő, ugyanígy Mak. list. JAG. Spec. 27, 
28.] azt tartják, hogy a GYRILL- és METHOD-féle nyelvben bratri, 
volt a szó alakja (v. ö. cs. bratr, lengy. bratr, itt brat is járatos, 
ó-szlov. Freis. nyelveml. bratr ; horv. glag. Bécsi lev. brat, de más 
glag. horv. emlékekben bratr is). Ezek szerint a magy. barát nem 
magyarázható az óbolgár nyelvemlékek régibb szerkesztésebeli 
bratrT> szavából, hanem legfeljebb a fiatalabb szerkesztésbeli brafb 
kifejezésből. 

Az óbolg. braVh azonban jelentésben nem egyezik a m. barát 
szóval. Az óbolg. bratit (és bratri*) kivétel nélkül «atyafi »-t, «vér-
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béli rokon »-t jelent, s a magy. és óbolg. párhuzamos helyeken ál
landóan óbolg. brafrb = m. atyafi. Az óbolg. emlékek az «amicus, 
proximus»-t a következő szavakkal fejezik ki: 

a) drug% (m. barát, fél, v. ö. Cod. Mar. index, Psalt. sin. 
XXXVII. 12. stb.); p) iskrhniji (magy. barát, barátos,fél); Y) bli&b-
niji, bliiikb (magy. rokon, v. ö. Psalt. sin. XXXVII. 12, CXXI. 8.); 
S) aMk'b (magy. rokon, v. ö. Psalt. sin. LXXIII. 8, Supr. 170.). 

A «monachus»-t sem nevezték az óbolgárban bratrb-n&k. 
A «monachus»-ra az óbolg. nyelvemlékekben három kifejezést 
találunk: 

a) /HkNtíjfk = mhnich'b (v. ö. Euch. sin. 147, 159, 160, 166 : 
/WkiiHiiikCK'Ki, A\KHHiiih.cKiUio, /Wh.NHiirh.cK<ur©; ez a kifejezés a 
V. Methodii és V. Cyrilli-ben, JAGIC, Zur Entst. I. 26.). JAGIC nézete 
szerint ez a régibb kifejezés (v. ö. Zur Entst. II. 26, 91.), a mely 
moráviai eredetű (v. ö. Arch. XV. 489, SAF. Ueber den Urspr. 93.). 
Az én nézetem is az, hogy a mhnich'b moráviai eredetű kifejezés 
(v. ö. t. cs. lengy. mnich, osztr. szlov. menih, v. ö. Christl. Term. 
15.1.), a melyet a két testvér Moráviában vett fel nyelvébe s így 
terjedt azután a gör. kel. szláv iratokba. Hogy azonban a testvér
párnak ne lett volna szava a «monachus»-ra, azt állítani azért 
nem lehet, mert az Euch. sin.-nál régibb Assem. ev.-ban (136. 
lapon szept. 25 : svejiaago macenika i crT>nca pafnota) a «mona-
chus»-nak cr'hnbcb a neve. 

P) A második kifejezés tehát a cr'hnbcb (v. ö. Euch. sin. 66, 
71, 147, 148, 149, 150, 177, 189. 1., Supr.: 128, 129, 201, 209, 
215, 402. 1.). 

E két kifejezésnél fiatalabb a 
T) cr'bnorizbcb (Supr.: 128, 142, 152, 160, 199, 203, 207, 

208, 396, 430; egyszer a 90. lapon cr'bnoriz'bc'b), a melyről MIKLO-
SICH azt tartja (Christ. Term. 16. 1.), hogy a gör. fieXavaífjuov fordí
tása (v. ö. magy. cseri-barát és Nyr. XXVIII. 75.); a világi papot, 
úgy látszik, a cr'bnorizbcb-ezel szemben bélo-rizbcb-nek is hívták 
(v. ö. Euch. Sin. 71, 189, 192, 193; a többi egyházi szláv «mona-
chus»-t jelentő kifejezést lásd Christ. Term. 15.1.; az oláhban 
kalugur). 

Az «amicus»-t és a «monachus»-t tehát az óbolgárban nem 
hívták brat^-nak, hanem egészen más terminus technicusok voltak 
e fogalomra járatosak. 

E fejtegetésemre azt lehetne válaszolni, hogy abban a kor
ban, mikor mindenfele egyesület tagjai egymást «testvérek »-nek 
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szólították, szólíthatták a barátok is egymást brat-okn&k és ilyen 
népies úton bármiféle szláv nyelvből, s így az óbolgárból is kerül
hetett a szó. A midőn ennek a lehetőségét nem tagadom (az át
menetre v. ö. amicus = brath, Supr. 12, a hol Vászoly börtönőreit 
ezzel a névvel szólítja | Cloz. 474—475 : HA KpaT'k CKOI = Supr. 
3 1 5 : Crk KAÉKp'kTOM'k TKOH/WK | C loz . 4 7 7 : CBOÉMOtf KpdTpOy = 
Supr. 315: KAíKp'kTOif CKOI€/V\OY | Euch. sin. 19.1.: epaTp'ki ITKITH. NÉ 
«¥i3c»h¥; poA^cTKa, Hrk K'fcpohK. i AtOKOKHf/ft ,A,oyy<MrkN©b¥.), mégis azt 
hiszem, hogy a m. barát olyan keresztény terminológiából való, a 
hol a h i v a t a l o s név «fráter», más szóval a m. barát olyan szláv 
nyelvből való, a mely a hivatalos frater-t lefordította. Mivel a gö
rögben aőeXcpó<;-nak sohasem hívták a «monachus»-t, következik, 
hogy a magyar barát csakis olyan szláv nép nyelvéből való, a mely 
a latin ritus szerint volt megkeresztelve, mert csak a latin egyház
ban volt a, fráter a szerzetes hivatalos neve. 

A róm. kath. szlávság egy részénél már most olasz hatás 
alatt elterjedt, hogy a monachus hol fráter, fratar, frat, hol pedig 
fordított kifejezésként brat. E róm. kath. népek a horvát és a 
szlovén. 

A ői-horvátban frat (gen. fráta, NEM. I. 372; régi adat: 
1335-ből: fradh Vita, mali bratt iz Kotora, Zborn. 28, fra, SUKM. 
Acta croat. 289, 300.), fratar (ragusai adat, Ead LXV. 161; ok-
levélbeli adatok: SUKM. Acta croat. 89, 126, 156, 157, 168. stb.) 
mellett a «monachus»-nak brat is a neve (SUKM. Acta croat.: 236. 
brate reda s. Pavla prvoga remete, v. ö. még 247, 248, 250; Reg. 
sv. Bened. Star. VII. 73, stb.). 

Az olaszföldi szlovénben frat, mnich (v. ö. Letopis 1891: 119, 
Lajbach) a járatos szavak, a minek ismét szabályos fordítása a 
magyarországi szlovén brat («eden kloustarski brat», Luth. M. zítek 
8. 1.; egy krajnai nótában: kaj vas prosim, vi menihi, Preljubi 
bratzi mojí», Pesm 107. 1.). E hazai szlovén brat (monachus) mel
lett előfordul a szlovénben barát alak is (v. ö. Zobr. szlov. 21, 53, 
60, 62, 63, 64, 65, 90. 1.). 

A mint már most a szlovénben és a horvátban & frat, fráter 
(fratar) és brat egymás mellett előfordul, úgy van ez a magyar
ban is. A magyarban is & fráter (v. ö. Ehr.-k. 88: kysseb fraterokee) 
mellett előkerül az olaszos frat (v. ö. Ehr.-k. 93. 1.: m&sfrat ellen 
?=' in fratrem alium), akár csak a szlovénben-horvátban, s e latin-
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olasz kifejezés mellett ott a szláv fordított kifejezés is, a barát 
v. ö. szesztra). 

Összefoglalva a tárgyaltakat, a következőket állapítottuk 
meg: A m. barát nem eredhet az óbolg. nyelvemlékek régibb szer
kesztése szókincséből, mert itt bratr% a szó; a fiatalabb szerkesz
tésű óbolg. emlékekben ugyan brat^ szó előfordul, de jelentése, a 
melyből azonban a magyar kimagyarázható, különbözik a magyar 
szóétól. A magy. barát olyan szláv nyelvből való, a mely a hivata
los «fráter» terminus technicust a maga nyelvére lefordította, ilyen 
csak róm. kath. szláv nép, még pedig horv. szlovén lehet. A m. 
barát tehát szlovén-horvát eredetű kifejezés. 

[Bazilika. Hiteles és egykorú XI. századi okleveleinkben a 
«templom»-nak ecclesia a neve (írva állandóan g)j egyszer a XII. 
században basilica is előkerül (v. ö. ACHA oklevele 1116—1131: 
Chiwaq presbitero basilice sancti benedicti; ismert kifejezés 
«templom» értelemben Velenczében is; v. ö. Joan. Diac. Cr. Ven.: 
basilicam construxit, MONTECOLI 79. 1.). Tudvalevő dolog, hogy a 
basilica-nak az oláhban (bisericáj, a rátorománban (baselgia, v. ö. 
KÖRTING EtWb.) és a Quarnero-menti kihalt vegliai nyelvben (ba
saica, v. ö. részletesen JIEECEK, Die Eom. I. 50, 51, 88.) maradt 
nyoma. A magyarban a templomot, eklézsiát nem hívták baziliká
nak, v. ö. Eklézsia.] 

Beléndezkedik, v. ö. paráználkodik. 
Bérmálni (Berma). «Csakis szláv közvetítés által vehette föl 

a magyar a bérmálni szót &-vel (NyK. XVIII. 359.)», írja ASBÓTH, 
s ebben igaza van. A szláv nyelvekben ugyanis az idegen / hang
nak szabályos megfelelője a b is (v. ö. hazai és osztr. szlov. britqf: 
friedhof, osztr. szlov. borst: forst, osztr. szlov. básati: fassen, 
«mesto/se torej govori gostokrat &», Kres I. 465. | cs. berla, brla: 
ferula, cs. t. Bédrich: Friedrich stb.), s így itt akár egy lat. jvr-
mare, akár gedig egy ófn. firmőn helyett szabályos lesz a b szókez
det, míg a magyarban ilyen hangmegfelelésről semmit se tudunk. 
ASBÓTH tévedése azonban az, hogy ő azt hiszi, hogy a CYRILL és 
METHOD-féle óbolgár nyelvben is volt egy bérmati ige, a mit sze
rinte a magyar nyelv bizonyít (v. ö. NyK. XXIII. 360,). 

Sem az óbolgár, sem pedig a gör. kel. szláv nyelvemlékekben 
nem fordul elő egy bérmati ige (v. ö. MIKL. Lex. pal.), ma sincs 
valami hasonló szó a gör. kel. szláv nyelvekben. A gör. kel. egy-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 13 
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ház a bérmálás-t illetőleg különben is eltér a róm. kath.-tói (v. ö. 
gör. kel. szláv Mipono/v\a3dHic). A magy. bérmálás is olyan szó, a 
melyet róm. kath. szláv népek közvetítettek. 

A róm. kath. szláv népek valamennyije azonban nem ismeri 
a bérmálás szót. A róm. kath. szerbeknél és bolgároknál a bérmálni 
= krizmati; ugyanígy Dalmácziában is krizmati, hrizmati a szó 
(a BELLARMiNus-féle káték dalm. horvát fordításában potvrdjenije, 
a szlovénben poterdka is a bérmálás). Zenggtől Fiúméig azonban 
birmati (ebből birma, így a Vinodolon mindenütt) a szó a horvát
ban, míg a kaj-horvátban bérmati (v. ö. horv. akad. nagyszót. ; 
birmati is), bermati (HABDELICH) az alak. A szlovénben birmati (v. ö. 
PLETERSNIK; Spomen na sveto birmo, V Maribor 1877; e mellett a 
szlovénben firmati, firma is járatos; a hazai szlov.-ben svéta firma), 
a tótban birmovka (v. ö. kath. tót birmovat; lutheránus t. birmo-
vaí = változtatni pl. vezetéknevet), a csehben bifmovánie (v. ö. 
GEBAUER, Slov. his. és bifmovati), a lengyelben bierzmovac (LINDE), 
a szorbban bjermovac. 

Ha mi ezeket a megfeleléseket földrajzi elterjedésükben tün
tetjük fel, 
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akkor azt látjuk, hogy a. m. bérmálni-nak megfelelő szó az összes 
minket környező róm. kath. szláv nyelvekben megvan. A mi kife
jezésünk ezek szerint e nyelvek valamelyikéből való. De melyik
ből ? Az átadók sorából a cseh-tót-lengyel-szorb nyelvet kizárhat
juk, mert itt az ige birmovati, bierzmow aé, bjermov ac, a ma
gyar bérm ál ni meg csakis bérm a ti-ból eredhet. Ilyen alak azon
ban csakis a szlovén-kajhorvát nyelvben van, s nézetem szerint a 
bérmálni innen való. A m. bérmálni hosszú e'-jét kellene még meg
magyaráznunk, de erre kielégitő feleletet nem tudok adni. A szlo
vénben ugyanis bírmati a szó, s ezt lehetne úgy magyarázni, hogy 
a latinban r + consonans előtti vokális megnyúlt (v. ö. Márcus : 
Márk, circus,firmus, forma, STOLZ Hist. Gr. I. 231, VONDRÁK Altk. 
gr. 36. 1.), s ez a nyújtott alak van meg a bírmati alakban. Ebből 
a hosszú bírmati-böl lett volna azután a m. bérmál. Zavarja ezt az 
okvetést a kaj-horv. bermati, bermati, továbbá a cs. bir zmovati, 
lengy. bierzmowac, a melyek egy közös róm. kath. szláv *bérb-mati 
(-movati) alakra mutatnak, s ez az alapalak volna meg a magyar
ban. Ebben az esetben az e talán olasz eredetű (lat. í: ol. e; ez 
ellen szól az, hogy az olaszban cresima, cresma a «bérmálás*), s ez 
van az olasz hatás alatt álló szlávságnál is). Bármiként álljon is a 
dolog a m. e-t illetőleg, kétségtelen, hogy a bérmálni róm. kath. 
szlovén-kajhorvát eredetű kifejezés nyelvünkben, s a szlávságba 
a szó német közvetítés útján került (v. ö. MIKL. Christl. Term. 30. 
1. és korozsma). 

Biblia; — lat. biblia (ol. bibbia is, GRÖBER, Grundriss I. 505.). 
Bérétra (NySz.: bérétra, bér éta, beretrom, biretrum, bretrum) : 

papsüveg (v. ö. Bécsi-k. Zachar. III. 5: cidariomot és Károlyinál: 
papsüveget); — középkori lat. birretum (cseh birét, GEBAUER, Slov.), 
ol. bireta, beretta (KÖRTING, EtWb., MEGISER), szlov. horv. ba-
reta (MEGISER és Bad LXV. 165; SURM. Acta croat. 253 ,272: 
berita) stb. 

Breviár (v. ö. NySz.: breuiar auagy szolosmas kőnyu); —lat . 
breviárium, ol. breviario, breviale, vei. ol. breviario, milanói és pie-
monti ol. breviari; ném. brevier, osztr. szlov. brevír; horv. breviar 
(e mellett brvijal SURM. Acta croat. 185, 210, 218. stb.), cs. breviár, 
lengy. brewiarz, t. breviár stb. 

Czella (NySz.: cella, céla; MTsz.: céla : épület); — lat. cella, 
ol. cella (nyílt e-vel), cseh cella, celle, t. cella, szlov. cella, horv. 

13* 
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ctla. Az óbolg. nyelvemlékekben a cella-n&k chyz'h: ^ ' ^ 3 ^ (v. ö. 
Supr. 110. 1.), chyzina: y-KiSHHa (Sup. 90, 92, 129, 130, 150, 201, 
202. stb.), chlévb: Y^K'k (Supr. 447. 1.), chUvina: ^xkm\v\A (Supr. 
150, 177, 220, 290, 311, 444.) a neve, míg későbbi gör. kel. egy
házi szláv emlékekben kelija (v. ö. MIKL. Lex. pal., SREZNEVSKIJ : 
xsXXíov), celija, éilij (szerb és bolgár, VÜK és MIKL. Lex. p.) szavak 
fordulnak elő. A magyar szó róm. kath. közvetítés. 

Czilicziom, cziliczium (NySz.); lat. cilicium, ol. cilieio (és 
sacco), horv. cilício, cílicij stb. Az óbolgár emlékekben szó van «ci
licium »-ról is j a helyek ezek: 

a) Máté XI. 21 : Münch.-k. ciliciumban — óbolg. ev. ford.: 
Vb vrétisti ; (3) Luk. X. 13 : Münch.-k.: ciliciumban = óbolg. ev. 
ford.: Tb vrétisti ; 7) XXXIV. zsoltár 13. vers : Keszth. és Kulcsár-
k.: ciliciumba, Döbr.-k.: zor ingbe = Psalt. sin. vi» vrétiste; 8) 
LXVIII: 12 : Apor-k.: ciliciomot, Döbr.-k.: zor imegre = Psalt. sin.: 
v t vréste. 

Ez idézetekből kiderül, hogy a cilicium óbolg. neve vrétiste 
(v. ö. még vrésta, MIKL. Lex. p. és JAG. Zur Entst. II. 9 3 : aáxxos 
alatt), a mely a gör. csávxoQ fordítása, míg a m. cilicium róm. kath. 
terminus technicus. 

Czínterem (alakváltozatai NySz.: cemeteriom, cimeteriom, 
cimiteriom, cymterem, cynterym, cyntyrym, czintorom, czintrim): 
eredetileg a templom körüli temető (v. ö. erre MTsz.), később 
temető; —lat . coemétermm (gr. xotjiTjT^piov, mit spátgr. aussprache 
cimitirium, KÖRTING, EtWb., latin oklevelekben cimiterium is, v. ö. 
JAKSCH, Urkundenb. Kárnth.), ol. cimeterio, cimiterio, horv. cimi
ter (horv. glagolita emlékekben, v. ö. Venczel-leg. Arch. f. sl. Phil. 
XXV. 17; SURM. Acta croat. 45.); mai horv. ca: cimitar ós cimiter 
(NEM. I. 411, 419.), egyéb horv. alakok: cimitorij, cimiterij (horv. 
akad. szót.), hazai horv. cintor, hazai szlov. cintor (Zobr. szlovén 
20, 47.), szlov. cintorom (MIKL. Christ. Term. 19. 1.), tót cinterím 
(Szarvas), cintér (Szakolcza, Sbornik ceskosl. 86. 1.), cintor (MIKL. 
Christ. Term. 19. 1.), cintyr, cintorín, cimiter, cmiter (ZATURECKY, 
Slov. prisl. 287, 288.), hazai kisor. cintor, cvintor (Sbornik, La-
manskij, 236. 1.), lengy. cmentarz, cmyntarz. 

Cseri barát. A barát szó tárgyalásánál megemlítettem, hogy 
a gör. kel. szláv criinorizbch (szerzetes, barát) MIKLOSICH szerint a 
gör. |AsXavaí[Möv fordítása. Az, hogy a szláv cri>norizbcb a barát 
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ruhájának színétől ered, kétségtelen a Vita Methodii következő 
helyéből: cap. I I I : uikA^ KT*. AAHMKI*, H^ÉMÍÍ íKHKOipri* CKKITHH 
©TI»HH, nocTpHrk cra OBA^YÉ cta BT*. YhpkN'ki PH.TKI = in Olym-
pum, ubi sancti patres vivunt, profectus tonsus est et n i g r a 
v e s t i m e n t a induit (v. ö. gör. kel. szlávpocernitisja = baráttá, 
szerzetessé lenni; ezzel szemben óbolg. bélorizhCh: fehér ruhájú, 
világi pap). A m. csmbarát-ot összehozták már most a szláv cerwy 
(fekete), illetve gör. kel. szláv cr-bnorizhch (= barát, «fekete ru
hájú »>) szóval (Nyr. XII. 350.). Azonban a latin szertartású egyház 
szerzetesei is a XI. században fekete ruhában jártak (v. ö. német 
és cseh oklevelekben: monachi nigri =s benczés, és lásd JAGIŐ, Zur 
Entst. I. 58 ; Vita s. Gerardi 16. §: monachi erunt u a r i i co-
1 o r i s in habitu); lehetséges volna tehát, hogy abban az esetben, 
ha a cseri = a szláv cerny-vel, a kifejezés róm. kath. szláv. Ámde 
ez az egyezés hangtani szempontból lehetetlen. A szóról én is azt 
tartom, hogy a m. cseri barát Cseri városától ered (v. ö. Nyr. 
XXVIII. 75, 460.). 

Csuha, alakváltozatai csoha, csóva (NySz., Oki. sz., MTsz.). 
Török eredetű szó, a mely nyelvünkben bármilyen úr és paraszt 
által egyként hordozható köpönyegfélét jelentett; barátcsuha je
lentése egészen újabb fejlemény (Czucz. FOG.). A nyelvi megfelelé
sekre v. ö. oszm. coha, coka (drapp, étoffe de leine, BIANCHI I. 662.), 
cohadar (kammerdiener, ZENKER 374 ,1 : = magy. csuhadár NySz.); 
bolg. cohá : posztó, szerb coha: posztó, horv. chha: posztó, köpö
nyeg, szlov. coha: mantel oder rock aus grobem tuch, kotze, újgör. 
xCóya (v. ö. MIKL. Türk. Elem. 42.). A szó eredetéről lásd még 
PATRÜBÁNY, Sprachw. Abh. I. 313. 

Csuklya. A régi irodalomban a csuklya (csoklya) mellett 
gyakori használatú volt a kuklya is, a mint azt a NySz. példái bi
zonyítják. A magyar alakok közül először a kuklya eredetről kell 
szólnunk. 

A kuklya hangalkatában egyezik a lengy., cseh, tót kukla 
(mönchskappe), szlov. kukljica (ugyanaz, kicsinyítve), horv. kukula 
(v. ö. Eeg. sv. Ben. Star. VII. 113, 114.1. ; horvát akad. szót. ku
kula, kukülica) szavakkal. Az egyezés abban van, hogy az összes 
róm. kath. szlávoknál a szó a latin cuculla-nok megfelelően a-n 
végződik. A gör. kel. szlávok keresztény terminológiájában ugyanis 
a csuklyá-nak kukulh (hímnemű főnév, óbolg. KOKOifAk, KOifKOAk, 
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KoyKOiMk, Euch. sin. 178,182,184,185.1. és MIKL. Lex. pal.), tehát 
mássalhangzós végű az alakja, a mi a gör. kel. szláv alaknak a gör. 
xooxoóXiov-ból való eredete mellett bizonyit (a mai bolg. gugla : 
pelzmütze der bauern nem egyházi szó, s latin eredetű, JIREC., Die 
Eom. 1.36.). A m. csuklya, kuklya tehát róm. kath. kifejezés. A r. kath. 
csuklyá-t jelentő szavak közt azonban más egyezés is van. A lengy., 
cs., t. kukla, szlovén kukljica, magy. kuklya szavakban a lat. cuculla-
val szemben hiányzik a második szótag w-ja. E kiesés a vulg. lat. 
kiejtés sajátsága (v. ö. class. lat. oculum: vulg. lat. oclu, class. lat. 
vetulum: vulg. lat. vetluj, a mely visszatükröződik tábla (tábüla), 
tégla (Ugüla), fáklya (facula) szavainkon is. A m. kuklya tehát 
nem olasz eredetű (v. ö. ol. cocolla, coculla, vei. ol. cogbla, cocöla, 
BOERIO; az olaszban egyébiránt járatosabb a capuccio szó, piem. 
ol..capúss, milánói ol. capusc, bolognai ol. capúzz, gen. ol. capüssu, 
ennek megfelelően horv. ca: kapuc, tót kapuc stb.), hanem a lat. 
cücülla (a vei. ol. cogbla, lat. cucülla alakon alapul) szónak vulg. 
lat. kiejtésű *cucla alakjából való, a mely alak róm. kath. szláv 
népeknél is járatos. 

A kuklya alaknál azonban ma járatosabb nyelvünkben a 
csuklya alak. Kérdés, minő eredetű itt a cs. 

A lat. c u előtt az egész olasz nyelvterületen A;-nak maradt; 
csupán a romagnai olaszban van néhány szó, a hol az u előtti lat. 
c: cs-vé lett (Sitzungsber. LXVII. 703. 1.). 

A ráto-román dialektusokban az a előtti lat. c lágyulhat c-vé, 
c-vé (pl.: capak, casa stb. v. ö. GRÖBER, Grundriss I. 479, MEYER-
LÜBKE, Vergl. Gram. I. 417.). Állítólag itt-ott, egyes kivételes ese
tekben az u (és o) előtti lat. c is lehet c-vé, csakhogy ilyenkor az u 
és o is változik (pl. chierp : corpus, chiern: cornu, chir: corium, 
chil: culus; előbb kü, kii lehetett). A ráto-román átvevésnél mi 
*csikla alakot várnánk, a mi nincs. 

Szláv megfelelésekkel sem érthetjük meg szavunkat; igaz 
ugyan, hogy vannak karinthiai szlovén nyelvjárások is, a hol a és 
o előtti k c-vé, c-vé lesz (Kres I. 415.), sőt u előtt is tudunk példát 
(v. ö. szlov. cürika, cürka: kurica, PLETERSNIK), mindazonáltal ezek 
oly szórványos esetek, hogy építeni rajok semmit sem lehet. 

A csuklya ^> kuklya megfelelést tehát semmiféle nyelvből 
meg nem magyarázhatjuk. Nem valószínűtlen, hogy a megfejtést 
maga a magyar nyelv adja meg. A magyarban ugyanis a kurta 
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mellett előfordul csurta alak is (MTsz.) s ez ((farkatlan kutyát vagy 
malaezot)) jelent. Nem valószínűtlen, hogy a csurta alak keletkezé
sét a hasonló jelentésű «csonka »-nak köszönheti. A milyen szó-
vegyülés történt a kurta és csonka közt, olyan történhetett a m. 
kuklya és a magy. csuk, csukódik (v. ö. Cz.: «csuklya . . . csúcsos 
gallér, melyet a fejre lehet húzni, csukni») szavak közt. E magya
rázat szerint tehát a magyarban először kuklya volt a szó, a mely 
róm. kath., s egyezik a róm. kath. szláv alakokkal; ebből a csuk, 
csukódik hatásából keletkezhetett a csuklya (v. ö. horv. cukla: 
neko odijelo, magyar eredetű, horv. akad. szót.). 

Csütörtök, v. ö. A hét és napjai. 
Deák. A deák szó kétségtelenül keresztény terminus techni-

cus; régi nyelvünkben «diaconus» is a jelentése (NySz.). Ha a szó
nak püsztáii a hangalakját nézzük {diák, deák, SZÁM. ZOLN. Oki. 
sz.), akkor a gör. kel. szlávból ép úgy megmagyarázható, mint a 
róm. kath. szlávból. CYRILL és METHOD nyelvében ugyanis a Sídao-
vos-nak AHiaiCk (dijakb) és ^HraKoirk (dijako'Wh) a neve (v. ö. Cod. 
Supr. 157, 164, 172, 422: AHMK-K, U. O. 435, 436, 437.1. : yno-
AHidK-k | Euch. sin.: AH^K-K 16, 18, 20, 189, 190. stb. 1.). A gör. 
kel. szlávságban ma is megvan a dijakh szó, s jelentései a követ
kezők: 

a) O-orosz: AHraK^j A H d K ^ AkraK'K» A k d K r k : 1- diaconus, 2. 
egyházi szolgaszemély: sekrestyés, éneklő, harangozó; 3. a feje
delmi oklevelek írója | mai oroszban: RELÁKh, ^ taKt: íródeák, 
tanító, előénekes a templomban, kisor. ^aict: kántor. 

P) közép-bolg. AHraKi* (az oklevelek írója, v. ö. LAVEOV, Obzor 
81, másik neve : gramatikb u. o. 79. 1.) j mai bolg. ^HKT.: tanuló 
(DUVEBNOIS). 

7) A szerb emlékekben a AHraKk a bosnyák báni, illetve á 
szerb királyi oklevelek íróját jelenti; ennek az írónak meg kellett 
magát neveznie az oklevélben, mert különben az oklevél hitelében 
is lehetett kételkedni (v. ö. DANICIC, Ejec.: «WKK KAIIIK AHCTK 
RHA"feC'VlO A 4 H H | € CUphiUÉHk AHCTb, %A l|JO A H r a K k *> M6AAK HÉ HA\É-
H8I€, KH ra i€ riHCAAh.»). A mai szerbben a ^ S K : tanuló (VÜK3), míg 
Eagusában csak az a tanuló dják, a ki papi ruhába van öltözve, a 
többi tanuló : skulár (VÜK3). 

A m. diák, deák szónak ezekhez a gör. kel. szláv kifejezések
hez semmi közvetlen köze nincsen, még pedig a következő okok 
alapján : 
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a) A magyar deák sző a régi magyar nyelvben egyértelmű a 
«latin»-nal (pl. Münch.-k. Luk. XXIII: 38 : bStöckel deiakockal = 
Vulg. cum litteris Latinis, óbolg. KKHHI\IA\H . . . piimkciu/iui; u. o. 
Ján. XIX. 120: deiakol = Vulg.: erat scriptum Latiné, óbolg. 
rtaTHNkCK'ki; v. ö. Bécsi-k. Amos prol. III., Abdias prol. L, Malach. 
prol) ; deáki, deák műveltség, deák nyelv — latin nyelv. Ez a jelen
tése a szónak világosan mutatja, hogy a deák szó maga is csakis a 
latin ritus szerint élő népek közvetítése útján juthatott hozzánk. 

p) A gör. kel. szlávban a királyi oklevelek írói magukat 
AHiaK'k: dijakoknak nevezik; or., szerb, bolg. oklevél alá sokszor, 
szerbeknél rendesen alá van írva, hogy ezt az oklevelet «pisa X. 
Y. dijak». A magyar oklevelek (privilégium, pagina, carta, cartula) 
írói magukat a XI., XII. században soha se nevezik diák-oknak 
(v. ö. 1055: tihanyi al. lev.: conscriptum est hoc priuilegium a 
beatissimo p r e s u l e Nicolao, qui tunc temporis vicém procura-
bat n o t a r i i i n c u r i a r e g a l i | 1116—1131: scriptor est 
Chiwagpresbiter | 1141—1161: Wasardus p r e s b i t e r hec scripse-
rat J 1157—58: per n o t a r i u m Barnában stb., horv. oki. 1070: 
ego adamus presbiter scripsi KLAIC, Povjest Hrvata I. 102, 309, 
u. o. 1034. évi zárai oki.: Ego ansfredus presbiter scripsi et robo-
raui). Magyarul tehát a «király levelinek íróit» (v. ö. Bécsi-k. Ester 
VIII. 9.) nem hívták deák-oknak, a mint az a gör. kel. szlávság-
nál volt. 

E két ok alapján azt hiszem, hogy a diák szó a magyarban 
róm. kath. népek közvetítette szó. Olasz természetesen nem lehet 
a szó; a velenczei olaszban a szó régtől fogva zago (v. ö. Denk-
schriften XXII. 221, és BOERIO: zago: chierico). A róm. kath. szláv 
nyelvekben a szóra vonatkozólag ezt találjuk: 

a) Cseh-tót: zák, ziak: schüler; obsoletum: diakon, sánger; 
P) Lengy. diák, dziak : 1, Ein clericus von der griechischen 

Kirche: Cantor; 2. Geheimschreiber. 
y) Szlov. dijak: student, dijaciti: eine leiche besingen, psal-

men singen (PLETERSNIK) | dijak: litteratus, diaconus (Letopis, 
Lajbach 1887 : 217.); hazai szlov. és kaj-horv. dijak, deák : tanuló, 
latin (v. ö. KUEZMILS, Nouvi zákon 102: deákom ali Vlahom), horv. 
dijak (clericus, scriba, studiosus, v. ö. horv. akad. nagyszót.; gla-
golita emlékekben diakónus = zakan Mon. jur. Slav. m. IV. 265, 
Starine VII. 118, 119, 120. stb.; Ead CXXXVI. 182, 228.). 
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A m. diák, deák tehát olyan szó, a mely róm. kath. népektől 
került bele a magyar keresztény terminológiába. 

Deczember, v. ö. A hónapok nevei. 
Dékán. Az 1079—80-i Gődény-féle eredeti oklevélben «deca-

nus» egyházi méltóságnév ( S ü n i decanus); világi tisztséget jelent 
a dékán a Jord.-k.-ben (v. ö. NySz.), a mit HELTAI bibliafordítása 
tizedessel fordít (v. ö. II. Móz. 18. rész 225. és 4. Móz. I. 15; 
egyéb jelentésre v. ö. NySz. és MTsz.); — lat. decanus, ol. decano 
(irodalmi alak, dignita canonieale, egyházi méltóság). KÖETING 
EtWb.-ja szerint az ó-felsőol. nyelvben degan a szó; így van ez a 
vei. ol.-ban is (degan : il piu vecchio d'una famiglia o d'un villa-
gio, degan del común: cursore del comune), így a friauli ráto-
románban (degan : dorfbürgermeister, innen az olaszföldi szlovén 
degan: dorfbürgermeister, Arch. f. slav. Phil. XIV. 228, Denkschr. 
XXII. 149.). A magyar szó nem lehet észak-ol., vei. ol. eredetű 
hangalakja és jefentése alapján. Nem lehet azonban gör. kel. szláv 
se, mert ott a szó egyáltalában elő se fordul (a dékán: tizedes je
lentésben az Osztrogi biblia ,̂ec/ATHHKrk-ot ír). 

Dézsma. A régi magyar nyelvben kizárólag dézma volt a szó 
alakja, a dézsma alak nem régibb a XVIII. századnál (SZÁM. ZOLN. 
Oki. szótárában 1760. évi adat a legrégibb zs-vel, v. ö. dézsma-
búza, a dézsmajövedelem alatt zss alak 1564-ből, de az idézet 
olyan helyesírással van írva, a mely 1564-nek meg nem felel). 
A szó a bibliafordításokban három helyen fordul elő : 

a) Máté XXIII. 23, Luk. XI. 42: Münch.-k. niegdezmall'atoc, 
Jord.-k.; dezmallyatok, Károlyi: tizedet adtok = Vulg. decimatis [| 
gör. anodsKOizoüze = Mar. c>T'ky»,ÉC/AT'KCTiiC»YíTÉ, AÍCATHH^ A&AT(> 
Zogr. ©T'hAíC/AT'kCTKoytTÉ, ACCATHH;R M(T(> Assem. és Sav. kn.-
ban hiányzik e rész. 

P) Luk. XVIII. 12: Münch.-k.: dezmat adoc, Jord.-k.: dez-
math adok, Kár.: megadom a tizedet — Vulg.: decimas do | gor. 
aTuoSsTtaTco = Mar., Zogr.: AÉC^THNIK AA,iK> Assem. kn.: desjetina 
daj§, Sav. kn.: AÉCATHNÍK Adtfíi' 

Ez idézetekből az látszik, hogy már a legrégibb gör. kel. 
szláv nyelvemlékek a gör. őexár/j-t lefordították desetina-ra.. Az 
összes gör. kel. szláv bibliafordítások egész a mai napig ezt a for
dított kifejezést használják (v. ö. szerb desetina, bolg. desetok 
[EYLEC], desetiik, or. desjatina\ Azonban a mennyire csak vissza 
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tudunk menni a róm. kath. szláv bibliafordítás történetében, itt 
is, e kath. szláv bibliákban is állandóan fordított kifejezést talá
lunk a mi dézma szavunk helyén (v. ö. cs. desátek, lengy. dziesiq-
cina, szlov. horv. desetina, paul. bolg. desetak). 

A róm. kath. szláv népek közül a mi dézsma szavunkhoz ha
sonló alak él az Adria-menti horvát nyelvben, s alakja dezma, 
dezmati (MICALIA), továbbá a kaj-horvátban, 8 alakja deima, deí-
mati (JAMBE., BJELLOSTU., HABDELICH). A horváton kívül megvan 
a szó a tótban deíma, de&muvai, a hazai oláhban dezma (Nyr. 
XVI. 442.), s az erdélyi oláh-középbolgár oklevelekben ditma alak
ban (v. ö. MIKL. Lex. p., LAVEOV: Obzor 81.), továbbá a hazai 
kisor.-ban (diéma, ZELECHOWSKI). MIKLOSICH közöl szlovén, szerb 
és cseh alakokat is; ezekben a nyelvekben azonban az általam 
ismert források szerint nem fordul elő a de&ma, diíma. Általában 
azonban kimutatható, hogy a dézsma szó csak azokban a nyelvek
ben fordul elő, a melyek a magyarral hosszabb-rövidebb ideig 
érintkeztek. 

A m. dézma (v. ö. CzF.: «Tisza vidékén rendesen dézma, 
másutt, nevezetesen túl a Dunán dézsma»), dézsma kétségtelenül 
a lat. décima szóból ered (v. ö. népi lat. *décma, SOMMER, Handb. 
502; MEYER-LÜBKE, Gram. I. 267, romagnai oi. dezma, ol. deczma, 
Sitzungsber. LXVII. 680, 681.); decima (értsd: pars) volt latin 
emlékeinkben a hivatalos kifejezés (előfordul a decimatio is). Kér
dés, hogy magyarázható a lat. decima-hói a m. dézma, dézsma. 

MIKLOSICH a kaj-horv., t. dezma alakokat az ófném. dézemo 
(olv. deczémo) szóból magyarázta (v. ö. Christl. Term. 17.1.); a 
szláv szó zs-jéiő\ azt hitte, hogy olyan megfelelés, a milyen van a 
lat. c (e, i): ófném. z (é) helyén a szláv kríé (v. ö. lat. cruce-, 
ófném. chrüzi), kalei (lat. calice-, ófném. chelich) szavakban. MIK
LOSICH érvelését lerontja az, hogy a magyar szó legrégibb alakja 
alakja dézma (v. ö. Adria-menti ca-horv.-ban is dezma) s a dézsma 
alak ujabb. A magyar szó nem is lehet a szláv deíma, diZma ala
kok átvevése. Az én nézetem a m. dézma szóról ezek után a 
következő: 

A lat. décima a vulg. lat. kiejtésben déczima (esetleg *déczma) 
volt, mivel az egyházi latin kiejtés az volt, hogy az e és i előtt lat. 
c cz-nek hangzott. Egy ilyen deczma alakból nem magyarázható a 
magy. dézma. Megfejtésért a mai román nyelvekhez kell fordul-
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nunk. A lat. decima mint latin eredetű jövevényszó maradt meg 
az olaszban, a hol a szó decima, a francziában, a hol décime (hang
súlyozott lat. e_ = ol. fr. ie és nem é), ráto-románban, a hol decimé 
(PIRONA). A latin hangsúlyos szótag utáni ce, ci több északolasz (s 
így pl. a velenczei) nyelvjárásban -se-nek (olv. sze) hangzik, így 
van ez a francziában is, s több ráto-román dialektusban (v. ö. 
friauli gesime = gezime). Az ilyen vokálisok közti lat. ci helyén 
álló se ze-vé is lehet. A lat. decima tehát franczia-északol., vagy 
ráto-román olvasás szerint lehet deszima, illetve dézima (a ráto-
románban inkább s, a mely azután m-mel összekerülvén ém-mé 
lesz, v. ö. isztr. lad. se'izma < cénsima, rumatéiémo — vei. ol. ro-
matismo, IVE 18, 20, 23, 38. 1.). Az ilyen román nyelvi *deszima, 
*dezima a magyarban dézma-vá lehet (v. ö. szláv maiina = 
málna stb.). 

E fejtegetés szerint a m. dézma valamely román nyelvből 
történt kölcsönzés s a horvát csa-nyelvben levő dezma magyar ere
detű szó. A magy. dézma később dézsmá-vá lett, még pedig vagy a 
csizma: csizsma, rizsma, korozsma, Dorozsma szavak hatása alatt, 
vagy pedig a magy. dézma átkerülve a szláv nyelvekbe dezma alak
ban s itt dezsmá-véb válva (v. ö. szlov. rozmarin és rozmarin, 
Pjesni Krajn. naroda 14. 1., t. cyémy < magy. csizsma) újból vissza
került nyelvünkbe. A m. dézma tehát közvetlen román nyelvi 
(északolasz-franczia) átvétel, a szlávságban magyar közvetítés. 
A dézsma zs-je megmagyarázható mind a magyarból, mind pedig 
a szlávból. 

Dicsér. Homályos eredetű szó, a melynek eredetéről semmi 
bizonyosat nem tudok (v. ö. Nyrkalauz). Nem hallgathatom el 
azonban következő hozzávető magyarázatomat: 

Tudvalevő dolog, hogy a m. dicsér-ni, dicsőség szavakkal 
teljesen azonos jelentésű a szlov.-szerb-horv. díciti, díka. Ennek a 
díciti, díka szónak ép oly ismeretlen az eredete (a cs. díka, lengy. 
dziek stb. szavak nem tartoznak ide), mint a miénknek. Az én né
zetem e szóról az, hogy egyházi eredetű. 

Ismeretes dolog, hogy a római katholikus horvátok körül
belül a X. század óta napjainkig részint latinul, részint szlávúl 
végezték az istentiszteletet. Azok a papok, a kik szlávúl végezték 
az istentiszteletet, glagolita-knak (ma glagoljas) neveztettek azért, 
mert az istentiszteletnél a lat. benedicite-t «glagolite»-nek mond-
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ták (v. ö. VONDEÁK Glag. Clozűv, 1. 1. jegyzet és Fris. pam.: «gla-
golite po naz»). Ez a glagolite a glagoliti ige többes második sze
mélye s a glagolb (verbum) szóból ered. A mit az istentiszteletet 
szlávúl végező horvát pap «glagolite »-nek mondott, ugyanazt a 
latinul celebráló horvát pap benedicite-nek mondta. A dalmát hor
vátban azonban a lat. ci-nek (ol. esi): ci is a megfelelője (v. ö. 
horv. procisijun, NEM. I. 426, lucerna; opicijal Jnt. Die Eom. I. 85.), 
úgy hogy olaszos olvasásban a szó benedicite-nek hangzik. A (bene-) 
dicite-t a nép többes második személynek fogta fel és öntudat
lanul csinált egy diciti igét, s az igéhez dika főnevet. E ma
gyarázat támogatására, valamint a magyar szó eredetére a követ
kezőket hozom fel: 

1. A szlov.-horv.-szerb dicite teljesen azt jelenti, a mit a lat. 
benedicite. 

2. A lat. dico, ol. dico, di(ce)re a dalmát-horvátban megvan 
mint jövevényszó régi emlékekben (v. ö. XIV. századi missale: ouo 
di gospodin, M. Könyvszemle 1903. évi folyam 53. 1.; Zárai 
lection. Máté XXVII. 16: Ki se dise Barabás = qui d i c i t u r 
B. stb.). 

3. A magyar alak erre a szlov.-horv.-szerb díciti-re, a kettő 
együtt az ó-olasz dícere (mai ol. díre; v. ö. ol. dicería: lange rede, 
gerede, geschwátz) igére vezethető vissza. 

Az itt adott magyarázat csak kisérlet a szó megfejtésére, s 
czélja volt kiemelni, hogy a m. dicsérni egyházi term. technicus s 
teljesen egyező másai csakis a szlov.-horv.-ban vannak; kísérlet
nek neveztem, mert tudom, hogy az itt adott magyarázatnak az a 
legfőbb akadálya, hogy a szláv-olasz igei átvételek rendesen -ál, 
-él-végűek (a németek: rövid magánhangzó + l), s a dicsérni, 
*dicsni (v. ö. dicső, dicsekedni) igénél ezt a szabályos megfelelést 
hasztalan keressük. 

Dusnok. E szóról részletetesen írt ÁSBÓTH (NyK. XVIII. 378. 
s köv. 1.). Czikkében kiemelte, hogy «a dusnok szabadon bocsátott 
szolga, ki ura lelki üdvösségéért évenként köteles miséket mon
datni, halotti t o r t rendezni stb.». A dusnok e jogi jelentőségének 
meghatározása, a mely forrásaink közül a Váradi regestrumból 
tűnik ki (ezt használta fel MIKLOSICH Slav. El. s utána ÁSBÓTH), 
nézetem szerint teljesen helyes, s különösen azon az alapon, hogy 
a dusnok-nak halotti t o r t is kellett rendeznie, azt hiszem, meg-
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állapítható a dusnok másik elnevezése is. Egy 1290-i oklevél 
ugyanis ezt mondja: «Super ipsos p u l s a t o r e s de Thoplicha et 
eorum socios, super terra Dusnuk» (Zala oki. I. 100, közölve 
SZAMOTA-ZOLNAI, Oki. Sz.; v. ö. ma Dúsnak, Zala-m. CSÁNKI III. 
48.). Ugyanebből az oklevélből BÉKEFI értekezésében (A rabszolga
ság Magyarországon 13. 1.) ezt olvassuk: «1290. P u l s a t o r e s 
sive e x e q u i a t o r e s , qui torlouk vulgariter dicuntur Zala oki. 
I. 99.». Mivel a dusnicus okleveleinkben «exequialis, exequiator», 
s mivel itt a «pulsator» hasonló jelentésű szónak van feltüntetve, 
azt hiszem, hogy a dusnok másik neve torló volt (ugyanígy magya
rázva a NySz.-ban). 

Mivel a dusnic(us) világosan szláv szó, a mennyiben a szláv 
dúsa (lélek) származéka, kérdés, melyik szláv nyelvből való. E kér
désnek az eldöntésénél első sorban a szó jelentése jön tekintetbe, 
mert a szláv dusnik olyan közönséges hangalakú szó, hogy min
den szláv nyelvben előfordul. 

Már ASBÓTH is helyesen jegyezte meg, hogy «csakisarégi 
csehországi forrásokban találjuk a megfelelő szót hasonló értelem
mel)). Cseh emlékekben ugyanis a dusník (írva dusnik, dusnic, 
dussnik, v. ö. EBBEN, Eegesta, GEBAUEB, Slov. staroc.: unum ho-
minem qui vulgariter dusnik nuncupatur) «homo ecclesiae addic-
tus, proanimatus seu animator nominatus (EBBEN, Reg.), pro
animatus, pro anima, pro requie animse datus» (GEB. Slov. staroc. 
és BBANDL, Glossar.). Ennek a cseh dusník szónak az értelmét 
JIBEŐEK így magyarázza (MIKLOSICH, Slav. Elem. 153. sz. a.): udus-
nici im böhmischen Rechte sind Familien, denen ein Grundstück 
mit der Verpflichtung übergehen wurde, einer bestimmten Kirche 
gewisse genau festgesetzte Dienste zu leisten, wobei die Kirche, 
welcher das Grundstück nach dem Aussterben der Familie zu-
fallen sollte, der eigentliche Eigenthümer war». BBANDL pedig ezt 
írja: «dusník bedeutet den proanimatus (pro requie animse datus), 
den einer Kirche für die Seelenruhe eines Verstorbenen geschenk-
ten Hörigen, damit er ihr zinse». 

A m. dusnic(us) és cseh dusník ez egyezésén kívül megemlí
tem még, hogy éppúgy mint nálunk, megvan a szó cseh hely
nevekben is (v. ö. GEBAUEB, Slov. staroc.). Mindezek után könnyű 
volna azt mondani, hogy a magyar szó a cseh nyelvből való, hi
szen a magyaroknak a XI. században sok rabszolgájuk volt Cseh-
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országból (v. ö. BÉKEFI, A rabszolgaság 34. 1.). ÁSBÓTH azonban 
nem dönti el, hogy a m. dusinic csehországi eredetű-e vagy pedig 
a CYBILL és METHOD-féle «ószlovén» nyelvből való-e. ÁSBÓTH főleg 
azért nem dönt a kérdésben, mert a mi emlékeinkben a szó dusi
nic, míg a csehekben mindig dusnik (kéttagú szó). A dusinic pedig 
közelebb áll a szláv nyelvi alapalakhoz, a mely duihnik%. E hang
tani akadály nézetem szerint csak látszólagos. A dusinic alak ugyanis 
csupán a Váradi reg.-ban fordul elő, míg összes többi adataink két
tagúnak tudják a szót (v. ö. SZÁM. ZOLN.: Oki. szót.). A mai dunán
túli Paloznak község nevét is eredetiben fennmaradt okleveleink 
közül 1079—80-ban: Poloznic-nak (Guden oki.), 1086-ban Ploz-
wic-nak (Bakonybéli összeírás), 1109-ben: Poloznik-nak (Orsz. lev. 
veszprémi apáczák görög oki.) írják. Csupán az 1109-i oklevél írja 
Polosinic-n&k (Muz. péld., veszprémi görög oki., a görögben TCOXOO-
vtx). Ez a Polosinic sem teljesebb, eredetibb alak, hanem úgy ma
gyarázandó, hogy a magyar nyelv néha szó belsejében levő szótag 
elején is elválasztja a két mássalhangzót, pl. körtve helyett körtöve, 
Somlyó helyett Somojó, templom helyett tempolom (SZABÓ D., Nyelv. 
füz. 9 :23 . 1.). Ilyen alak az egyszer előforduló Polosinic és az egy 
forrásban található dusinic is ; az * benne nem átvevéskor hallott 
megfelelője a szláv B-nek. 

Ezzel tehát elesik a hangtani akadály, a mely a cseh és ma
gyar alak közt fennállott. Sokkal nehezebb arra a kérdésre meg
felelni, hogy miért van az, hogy a dusnik a cseh emlékekben 
latinul «proanimatus», «animator», míg a mieinkben «exequalis, 
exequator, pulsator». Erre a kérdésre kielégítő feleletet adni nem 
tudok. Mindazonáltal azt hiszem, hogy a dusnik olyan szláv nép
től való, a mely róm. kath. volt. Ez lehetett a cseh is, s esetleg a 
szlovén is, bár itt a szót a magyarnak megfelelő jelentésben nem 
tudjuk kimutatni. Hogy a dusnik jelentése alapján nálunk nyugat
ról jött kifejezés, annak bizonyítéka, hogy az egyházi szláv emlé
kekben a mi szavunkhoz hasonló jelentésben a dusnik elő nem 
fordul. Az egyházi emlékekben két fő jelentése van a szónak: 

a) duéhnikiy = ^OVIIIKHHKK: respiratio, pulmo, uvula in pa-
lato, 7ÜVSÚ[XÜ)V, oracpoXV] (MIKL. Lex. p., SBEZN. Dr. r. slov.). E jelen
tésekre v. ö. or. dusnik (szelelőlyuk, légeresztő, ventilátor, ke-
menczeajtó), kisor. dusnik (luftloch, luftgang. ventilátor), bolg. 
dusnik (luftloch, CANKOPF 164; télvíz idején a tónak, folyónak olyan 
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kisebbszerű része, a mely nincs befagyva, Sborn. XII. 274.), szerb-
horv. düsník (speiseröhre, spiraculum, oesophagus, artéria aspera), 
szlov. dusník (luftröhre, luftloch, rauchröhre in zimmern). 

b) Szerb emlékekben a dushnikh, a mely változata a rende
sen előforduló dusevhnikb-nék (v. ö. DANIŐIC, Rjec. és NOVAKOVIÓ, 
Zakonik St. Dusana 76. §., 192: «dusevnici su ljudi koji su po 
dusi ili po uverenju ceniliw; horvát akad. szót.), MIKLOSIOH (Lex. 
p.) szerint «iuratus, iudex vei potius eideshelfer» jelentésű (horv. 
akad. szót.: arbiter). E szó ma nem él, s természetes, hogy a mi 
dusnokunkhoz semmi köze. 

A felhozott adatok bizonyítják, hogy a m. dusnok nyugatról, 
legvalószínűbben a csehböl átvett kifejezés. A csehben a szó a 
XI—XIII. században élő szó volt. 

Egyiptom, 1. a görög-latin eredetű keresztnevek közt, 14. §. 

Eklézsia. A régi velenczei olasz kéziratokban a mi eklézsia 
szavunknak hangalakilag megfelelő szó glesia (ó-vel. glesia, bécsi 
Akad. Sitzungsb. XLVI. 222, ó-észak-ol. XV. századi adat: gliesia, 
Denkschr. XXII. 111 ; az olaszból a Cod. Cum.-ban : kilisia); ezt 
a vei. glesia-t találjuk a dalmát oklevelekben is (v. ö. glesia, glegia, 
clesia, JIRECEK, Die Rom. I. 56, 84: egyéb olasz alakok: ecresia, 
SAVJ-LOPEZ : Altit. Chrest, chiesa-v& v. ö. KÖRTING és GRÖBER, 
Grundriss I. 510.). A m. eklézsia nem velenczés átvétel, hanem a 
vulg. lat. ecl'e_sya-ból ered (v. ö. GRÖBER Grundriss I. 365; itt az 
olasz chiesa eredetibb hosszú e-nek felel meg). Hogy a m. eklézsia 
nem velenczei átvétel, arra felhozom még, hogy az écclésíá szót a 
mi XI. századi kétségtelenül hiteles okleveleink ecclesia-nsk írják 
(1055-i tihanyi alap. oki. hétszer, Gödény oklevele 1079—80-ból 
egyszer, 1095-i Dávid dux oklevele: ecclesie_, később a XII. század
ban is £-vel), míg a velenczei latin emlékek aeeclesia-t, aeclesia-t, 
eeclesia-t (e_ nélkül) írnak. A szláv nyelvek közül hasonló szó csak 
a hazai szlovénben van (v. ö. nouvo ekklesio, lutheránszka ekklesia 
[s = s], Zobr. szlov. 60, 62.1.), ez azonban magyar eredetű lesz 
{ekleiijast-m v. ö. horv. akad. szót.). V. ö. bazilika. 

Epistola. Bécsi-k. Bar. VI. prológus (64. 1.): «epistulanac 
exemplara, u. o. Dan. III. 98 : epistolat \ Cornides-k. 252: epistu-
lah stb.; — lat. epistula (SEELMANN, Aussprache des Lat. 212. 1.), 
epistola, gör. s7ttaT:oX .̂ Az olaszban a szó pistola (és epistola is egy
házi nyelvben); ez a pistola van az olasz hatás alatt álló horvát 

1 



208 MELICH JÁNOS. 

emlékekben (v. ö. BERNARDIN- és ZÁRAI lection.: pistula, pistola, 
Bad CXXXVI. 185; más emlékekben is, JAG., Zur Entst. L 12.). 

A róm. kath. szlávságnál s-sel van a szó a csehben (epistola, 
így a kraliczi bibliában is, v. ö. még GEBAUER, Slov. staroc.), a tót
ban (epistola, ma csak az ág. ev. tótoknál, a róm. kath.-nál üst a 
hivatalos kifejezés, ugyanígy list a szó a mai szlovénben is, hor
vátra lásd epistolar, horv. akad. szót.). A gör. kel. szlávság ker. 
terminológiájában legrégebben epistolija, jepistolija volt a szó, a 
melyet igen korán a ma is használatban levő pos^lanije (nock/u-
HHI€) szóval helyettesítettek (v. ö. JAGIC, Zur. Entst. II. 69.). A gör. 
kel. szlávságnál enHCTO/\Hia = jepistolija általában levelet is je
lenthet (v. ö. Vita Meth. cap. VIII. XII. JAG. Zur Entst. I. 33. stb., 
«levél» e nyelvben tulajdonkép «kniga»). E fejtegetésből mármost 
az derül ki, hogy az epistola nyelvünkben olyan latin jövevényszó, 
a mely s-sel a róm. kath. szlávság egy részénél szintén meg
található. 

Ereklye. Az ereklye szó keresztény terminológiánkban, vala
mint nyelvünk egész történetében «reliquiae sanctse, sacrae» jelen
tésű. Csak egyszer fordul elő, hogy az ereklye nem csodaerejü, 
tehát nem term. techn. értékű «reliquiae»-t jelent. A Döbr.-k.-ben 
(XXXVI. zsolt. 37.) ezt olvassuk: «mert ezek bikeseges emberek
nek erekl'ek» (= quoniam sünt reliquiae homini pacifico); ez a 
hely azonban a teljesen egyező szövegű Kulcsár- és Keszthelyi
kódexben így hangzik: «merth oly embereknek meg maradeky van
nak békességbe*). Ez a megmaradék váltakozva a maradékkal fejezi 
ki szövegeinkben a lat. reliquiae-t akkor, mikor ez nem term. tech-
nicus (v. ö. zsoltáraink közül Apor-k., Döbr.-k., Keszth. és Kulcs.-
k. LXXV. 11. | Bécsi-k.: Amos IV. 2, V. 12, IX. 12, Abd. 18. vers, 
Mich. II. 12, IV. 7, V. 3, 7, 8, VII. 18, Agg. I. 12, Zachar. VIII. 6, 
11, 12.). Az ereklye szó tehát (v. ö. öröklye, örökle, örékle, NySz.) 
nyelvünkben kizárólag keresztény term. technicus. 

A gör. kel. szláv ker. terminológiában az ereklye'- nek mosti 
(/WOIUTH, plurale tantum; mai bolg. mosti CANK. 181; egyes szám 
mosth: potestas, vis, Cod. Supr. 309, az egészre v. ö. MIKL. Christ. 
Term. 12. 1.) a neve. Ez van az összes régi és ujabb emlékekben 
(óbolg. adatok: Assem. január 29, 30, jun. 28. alatt, Cod. Supr. 
86, 160: kétszer, 203. 1.; egyházi szláv nyelvemlékekben adatok: 
Ostrom., Ochridai ap., Ap. Sis., Vita Meth. cap. VIII. stb.), s ez 
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került át az oláh nyelv terminológiájába is (moaste). Az óbolgár 
és egyházi szláv nyelvemlékek akkor, mikor a gör. Xsí^ava, lat. 
reliquiae nem term. tecrínicus, a következő kifejezéseket használ
ják : stan'bk'b — CTaH'KK'K (v. ö. Psalt. Sin. XXXVI. 37 : CTANOiTk), 
ostan'bk'b = OCTAMTVKIV (V. Ö. Psalt. Sin. XXXVI. 38. és BÉRC. 
Ulomci), izbyt%kb == H3KrkiTkK'k (v. ö. Psalt. Sin. XX. 13.), otblékb 
= OTKAÍÍKTV (V. ö. Psalt. Sin. LXXV. 11. és SAFARIK, Ueber den 
Ursprung 38. 1.). 

A róm. kath. szlávság ismeri a relíkvije szót (v. ö. horv. 
relíkvije, Vinodol és Veglia, t. relíkvije, lengy. relikwia), azonban 
általában más kifejezést használnak az ereklye jelölésére; így a) 
moci, moci, a kaj-horvátban «szvete mochi» (v. ö. JAMBRESICH és 
HABD. ; olvasd: moci) a szó, a Freisingeni nyelvemlékekben moki 
(olv. moci, a mai szlovénben ismeretlen), a csa-horvát emlékekben 
moci (v. ö. Eeg. sv. Ben. Star. VII. 116, SURM. Acta croat. 121, 
162, 177, 194. stb., BELLA és VOLTIGGI; LINDE szótárában relikwia 
alatt ragusai adatként «suete mocchi» van említve). Ez a moci, 
moci kifejezés egy és ugyanaz a gör. kel. mosíi-val; b) Hazai szlov. 
osztanke (v. ö. TEEPLÁN, Zsolt. LXXV. 11.), osztr. szlov. ostanki 
(PLETERSNIK), cseh-tót ostatci, ostavci (GEBAUER, Zalt. Witt.), ostatky, 
ostavky (svaté); c) cseh svátosi, svátosii (v. ö. MIEL. Christ. 
Term. 12. 1.). 

Ez összeállításból látható, hogy a szláv nyelvekben a m. 
ereklye megfejtését hasztalan keressük. Megfejtésért a román nyel
vekhez kell fordulnunk. A lat. reliquia-nak az észak-olasz nyelv
járásokban következő alakjai vannak: 

1. Velenczei ol. leriquia (v. ö. BOERIO : «é pure idiotismo» és 
KÖRTING), romagnai ol. lerequia («so schon beim Grammatiker 
Diomedes)), DenkschriftenXXII. 194, mellékalak relequia Sítzungs-
ber. LXVII. 706.). Ebből a vei. romagnai olasz alakból a mi erek
lye szavunkat nem lehet megmagyarázni. 

2. O-észak-ol. (XV. század): requilia, mai pad. requilia, bresc. 
requelia, bologn. relequia (erre az adatra v. ö. FERRARI szótárát, s 
az egészre Denkschr. XXII. 194.). Egyéb észak-olasz nyelvjárási 
alakok egyeznek az irodalmi alakkal (v. ö. piemonti ol. reliquia, 
GAVUZZI, milan. reliqui stb. Ezekből az alakokból se fejthető meg 
a mi szavunk. 

3. Van az olasz nyelvjárások közt egy terület, a Pótol délre 
Nyelvtudományi Közlemények XXXIV. 14 
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eső Emilia-tartományokbeli, a hol a közlat. szókezdő hangsúlyta
lan re- (és le-, v. ö. GRÖBER, Grundriss I. 557.) r-n (és /-n) keresz
tül ar-rá fejlődött. E hangtani sajátság megvan Arezzóban, Urbino-
ban, Romagnában (az ereklye szó azonban itt lerequia-nak hang
zik), Sienaban. Ez utóbbi helyről tényleg ismerünk arliquie ( = 
reliquise, ó-sienai adat, v. ö. MEYER-LÜBKE, Gramm. I. 291.) alakot. 
A velenczei nyelvjárás területén, jóllehet itt sem ismeretlen a szó
kezdő r elé való előtétele az a-nak*), mint láttuk, leriquia a szó. 
Az olasz nyelvjárásokon kívül azonban a ráto-román nyelvjárá
sokban is ismertjelenség, hogy szókezdő vulg. lat. re- r-n keresztül 
ar-rá fejlődött (v. ö. MEYER-LÜBKE, Gramm. I. 291, 292.). Az 
ó-friauliban tényleg ariquüe (v. ö. KÖRTING és IVE 40, 48.) a szó (a 
ráto-rom. nyelvjárásokban Isztriában, Eovignoban rikuéHa, IVE, 40, 
48, másutt reliquia, PÁLL. 605, CÁRIG. 261.). 

A magyar ereklyé-t már most az ó-friauli ariquile-ből, vagy 
pedig az olasz nyelvjárási arliquie-ből kellene származtatnunk. 
Azonban hangalakja kielégítően egyikből sem magyarázható. Mind
azonáltal valószínűnek tartom, hogy a m. ereklye egy olyan román 
nyelvekbeli dialektusból való, a hol a szó *arquelia, +arequelia 
hangzású lehetett (l és qu közt helycsere, a qu betű a k hang jele, 
v. ö. GRÖBER I. 362, 480; t-ből é, i + voc. előtt mássalhangzó-
palatalisatio; v. ö. csuklya, Czeczellye, Gellyén). A szókezdő ar-ból 
a magyarban lett illeszkedés útján er (tehát a jelenségre össze nem 
vethető a hangsúlyos szótag előtti ar > er változás, v. ö. Marghe-
rita, Ungheria, Sitzungsber. LIX. 6.). Az átadó román nyelvi dia
lektusok közül azonban az olasz velenczeit ki kell zárnunk. 

Eretnek. Az óbolg. nyelvemlékekben a magyar eretnek szó 
eredetére számba jönnek a következő adatok: 

a) Eresh, jeresb — tpíck, lepíCb, aípzaic, (v. ö. ó-vel. olasz: 
resía, Sitzungsber. XLVI. 229. és BOERIO). AZ óbolg. nyelvemlé
kekben a szó csupán a Cod. Supr.-ben fordul elő (v. ö. 141. 1.: 
H OKpiíTÉ EOrOKOp'kM'hJA ípÉCH FlOTOíTk ^Oyil lkH'KIH ', 1 4 0 . 1 . : 0 
KOrOKOpkirfcH TOH KOlfH ÍpÉCH, U. O. : lk\l,*>KkH'kl,a tptCH). 

b) Eredk'b, jeretikh = íptTHK'k, reptTHK'k, aípstixó?, ol. ere-

*) SCHUCHARDT hozzám intézett levelében írja: «Der Vorschlag des 
a vor /• ist auch venetischen Mundarten nicht fremd; kommt sporadisch 
in altén Denkmálern vor; vielleicht lásst sich da irgendwo ein arliquie 
ausspüren.» 
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tico, lat. haereticus. Az óbolg. szó a Cod. Supr. következő két he
lyén fordul elő: 424. 1.; HA ÉPÍTHKM, 148. 1.: noBÉ/vk >KÉ ívkcaph. 
0ÉWAOCHH lipHTH Ha C'kEOP'h H CTap'fcHLllHNA/Wk tpÉTHYkCKA/lTk. 

Ez idézetekből kiderül, hogy az óbolg. nyelvben az eretnek
nek eretiki>, jeretikh volt a neve. 

Az összes görög keleti szláv nyelvemlékekben és nyelvekben 
az eretnek-nek eretikb, jeretikh (v. ö. jeretig%< iretikh, Izvjestija VIII. 
4, 70.) a neve, míg az eretnekség-re eresh, jeresh járja (v. ö. plévelb 
ereticeskij). A külömböző gör. kel. szláv kútfőkből itt csak egy idé
zetet hozok fel, s ez az Apóst. csel. V. 17. versében olvasható: 
Jord.-k.: az Saduceosoknak erethngkseghekbpl = Grck. Ap.: 
cotfijiH*fc ÉpecK CAAOKHICKA (v. ö. AMFILOCHIJ I. 1, 142, a hol i€peck 
váltakozik a CKASK szóval). 

A görög kel. szláv nyelvek és nyelvemlékek eretik'b, jeretikh 
szava nem magyarázza meg a m. eretnek szó -nek szóvégét. Más, 
hasonló kifejezések pedig még kevésbbé (v. ö. egyéb gör. kel. 
eretnek-et jelentő kifejezésekre Arch. XXII. 211. és MIKL. Chr. 
Term. 43. 1.). 

A róm. kath. szláv népek közül hasztalan keresünk útmuta
tást az észak-nyugati szlávoknál is. Az eretnek-re ugyanis a szorb-
ban kecar, kjacar, a csehben kacér, kacíf (ó-cs. kacief), a lengyel
ben kacerz, a tótban kacir, a stájeri-szlovénben kecar (v. ö. lajbachi 
Letopis 1882—3, 117. 1., MEGISBE szót.) a szó, a melyre v. ö. régi 
m. kaczér (NySz.). A róm. kath. délszláv nyelvekben a heretik 
megvan a csa-horvátban (e mellett járatos a poluvirac és krivovi-
rac, ez utóbbi Noviban). 

Csak egy szláv nép van, a melynek nyelvében a m. eretnek
hez teljesen hasonló szó van, s ez a régi értelemben vett szlovén 
(mai kaj-horvát és hazai szlovén). A hazai szlovénben ugyanis a 
krivoverec mellett (v. ö. Lut. 19, 38. 1., Zobr, szlov. 57.) jeretnik, 
eretnik is járatos kifejezés. A Zobr. szlovénben (57. 1.) azt olvas
suk, hogy jeretnik = krivovörecz; KÜZMICS hazai szlovén biblia
fordításában az eretnek = jeretnik (v. ö. Nouvi zákon 659. 1. Titus 
III. előszó, Titus III. 10; u. o. 761. 1.), míg a szakadás, idegen 
felekezet = jeretinsztvo (v. ö. Ap. csel. V. 17, XV. 5, XXIV. 5, 
XXVIII. 22, Gal. V. 20, I. Cor. XI. 19, II. Péter II. 1.). HABDELICH 
és JAMBRESICH kaj-horvát szótárában heretnik = haereticus (v. ö. 
Erdy-k. herethnek, Heltai: heretnec, NyK. XVIII. 357.), BJELOSTI-

14* 
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jENEcnél: eretnik; a legrégibb adat 1574-ből való, s PERGOSSICH 
Werbőczy-fordításában olvasható ieretnik alakban (5b. 1.). 

A m. eretnek (v. ö. Oki. szót.: 1357 : Eretnuk ; részletesen, 
de nem helyes szempontból írt róla ÁSBÓTH, NyK. XVIII. 355. s 
köv. 1.) a szlovén-kajhorvát eretnik, jeretnik szóval egyezik. Mivel 
már most csakis a szlávban lehet képezni egy erethnh-i, jerethwh-t, 
s ebből erethnik'h-et, jerethnikh-et, s mivel ez a szláv alak ma is, a 
múltban is csak a szlovénben volt és van meg, a m. eretnek csakis 
a szlovén eretnik, jeretnik mása lehet. Eóm. kath. eredetű szláv 
kifejezés tehát az eretnek is, s semmi összefüggésben sincs CYRILL ós 
METHOD, valamint a gör. kel. szlávság eretikh, jeretikh kifejezésével. 

Érsek. Az óbolg. emlékekben az érseknek archijepiskuph, 
archiepiskup'b (= apYHenHCKoyirh., gör. ap*£i£%ÍGY.OTzoq, Cod. Supr. 
61, 153, 207, 209, 210, 211. 1., Glag. Cloz. VONDRAK) neve fordul 
elő. Ez a kifejezés a gör. kel. egyházban az «érsek»-re egész a mai 
napig. Kiki láthatja, hogy az óbolg. archijepiskupia összetett szó, 
első tagja a gör. áp/i- (v. ö. óbolg. nyelvemlékekben : ap\*HiiÉpín: 
papok fejedelme, ap^HC^Harork : a zsinagóga fejedelme, apyHTpH-
KAHHTV : násznagy, ap\"HCTpaTHr"K; más, egyh. szláv emlékekben 
előforduló ap^H- összetételeket láss MIKL. Lex. p.). A gör. kel. 
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szláv egyház az ap^H-ban levő gör. y-t c^-nak és A-nak mondja 
ma (or. eh, szerbben h is ; v. ö. hogy ÖENŐIC az Assem. ev.-ban 
arhi-t ír lat. betűkkel, továbbá horv. akad. szót. arhi-ná\ és az 
egyh. szláv nyelvemlékek y jegyének mai szerb nyelvi megfelelői
ről VÜK Nar. srp. poslov. 1836). Kérdés már most, mikép mondja 
a gör. ápy_i-t a latin egyház a latinba került arehiepiscopus stb. 
szavakban, illetve mikép ejti vagy ejtette a latinba átkerült gör. y 
(lat. ch)-t a latin egyház a különböző korokban ? A feleletet meg
kapjuk azoktól a szláv népektől, a melyek egy és ugyanazon szláv 
nyelvet beszélve két külön egyházhoz tartoznak. A szerbben pl. 
Krisztus (lat. Christus, gör. XpiaTÓg), keresztény (lat. christianus, 
gör. yjíiauavos) szavakban lat. eh, gör. y helyén a róm. kath. szerb 
k-t, míg a gör. kel. h-t mond (v. ö. NyK. XXXIV. 29, VUK szótára). 
Eagusa nyelvjárásáról írt értekezésben (a lakosok túlnyomó része 
róm. kath.) olvassuk, hogy «itt a gör. y-t, különösen egyházi ki
fejezésekben, rendesen azon latin kiejtés szerint ejtik, a mely Dal-
mácziában a kath. egyházban használatos, tudniillik k-nak (Ead 
CXXXVI. 225; v. ö. a horv. akad. szót. arhi-nál az árki olvasást, 
Frangepán-féle glagolita oklevelekben ar&izakan, SURMIN, Acta 
croat. 234.)». A latin egyház ugyanis a gör. eredetű szavak y_-jét 
(eh) legelőször fc^-nak, később k-nak olvasta (v. ö. SEELMANN, Die 
Aussprache des Latéin 254. s köv. 1.). Ez az ejtés az összes róm. 
kath. szlávoknál megvolt (v. ö. Hus helyesírását, MIKL. Slav. Bibi. 
II. 176. michi-xől, cs. katekism, t. katekismus stb.), s megvolt ná
lunk is. A mikor mi korozsmá-t (lásd e műben a szót: gör. lat. 
chrisma), kar-t(göi. lat. chorus: v. ö. 1156. oki. Martirius: constitui 
chorum fratrum), iskolát (gör. aŷ oXirj, lat. schola), Krisztust mondunk, 
vagy a mikor emlékeink eh helyett k-t, c-t írnak a gör. lat. eredetű 
szavakban (v. ö. Vita s. Grerardi 19. §: ewkaristia, 1109. veszprémi 
oki. MP. christianissimo, ugyanez az OL.-ben: eristianissimó), 
mindez biztos jel. a gör. y: lat. ch-nak vulgáris latin k hangzása 
mellett. A gör. eredetű latin archi-t is legelőször arki-nak mond
ták a latin egyházban; később, mikor a lat. c e és i előtt cz-vé 
lett, az ar/a-ból is arci (ol. arczi-) lett. Ezt bizonyítja a ném. erz-
(v. ö. ófn. em-bischof, KLUGE EtWb.7), cseh-tót arcibiskup (XIII. 
századi adat, v. ö. JAG. Zur Entst. I. 40, arczibiskup, GEBAUER, Slov. 
staroc.), lengy. arcybiskup (v. ö. ezenfelül SREZNEVSKIJ Dr. s. slov., 
a hol az van mondva, hogy az oroszban a katholikus érseket 
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arczibiszkup-nak mondták), kath. szerb arcibiskup (THADDIANOVICH, 
EELKOVICH, v. ö. még horv. akad. szót.), olasz arcivéscovo (v. ö. 
hogy Dalmácziában itt-ott arcibiskup is hallható, horv. akad. szót.). 

Az eddigiekből már most két dolgot tanulhatunk: a) A gör. 
%, lat. eh az egyházi terminus technicusokban a latin egyházban 
k-nak hangzott; b) A gör. áp^t-: lat. archi- a latin egyházban 
árki, később arezi, míg a görögben auchi, arhi hangzású. 

Ezen a) alatti szabály alól azonban kivételek is vannak; a 
m. hártya pl. kétségtelenül a lat. carta, charta szóból lett (v. ö. ok
leveleinkben 1166: hec kartula, 1230, 1232: per hanc cartam jí 
a lat. charta szó y-val való németes ejtésére v. ö. SEBLMANN, Aus-
sprache 254, ó-fre. ejtésére u. o. 223. 1.), még pedig úgy, hogy a 
gör. eredetű (v. ö. gör. yápvf\c,) lat. eh h-nak, ch-nak hangzott. 
Ilyen kivétel több lehetett különösen nem román nyelvű népeknél. 
Ide sorolom a m. Mihály : lat. Michael, gör. MIYJXTJX szót is, a mely 
az olaszban fc-val, a németben, a szláv nyelvekben s nálunk eh-
val, /i-val hangzott. Ide való ejtés pulcher, pulher : pulker helyett, 
Gracchus, Grahhus: Grakkus helyett. A mint már most kivételek 
voltak az a) alatti szabály alól, úgy lehetett kivétel az archi-vüi 
összetett latin szavak egyike-másikánál. Más szóval, nem lehetet
len, hogy nem románnyelvü róm. kath. szertartású nép itt-ott a 
lat. archi-t régen is archi-nak, arhi-nak ejtette. A horv. akadémia 
szótára szerint itt-ott arhi is hallható a róm. kath. horvátoknál. 
Hogy ilyen arhi, illetve archi ejtés más róm. kath. szláv népnél is 
megvolt, bizonyítja az, hogy egy XV. századi cseh-morva kézirat
ban (részletesen lásd Arch. I. 618, 619. és ASBÓTH, AZ «érsek» szó: 
Hunfalvy-Album, 1—4. 1.) ezt olvassuk: «a tak fie wiklada f lo-
w e n f k y (m) y a z y k a (m) wedle tekftu: poproíte milého pana 
buoha . . . . za yarjj'yky, biíkupy . . . . za nal'í'eho krala mathyaífa 
huerí'kyeho . . . . za . . . . yarffiky, biíkupy . . . . za naffeho krala 
mathiaffa huerskeho» (Arch. I. 618. és GEBAUEB Staroc. slov.). Az, 
hogy itt «slovensky jazyk»-ról van szó és nem csehről, nem okoz 
bajt, mert hisz a morvák közt vannak olyanok, a kik nyelvüket a 
mai napig «slovensky jazyk»-nak hívják (v. ö. BARTOS, Diai. mor. 
I. 3. és MELICH, Szláv jövevényszavaink I. 1. 27.). Nagyobb baj az, 
hogy a morva jarsik = érsek a cseh nyelvben ezt a két adatot le
számítva elő nem fordul (v. ö. GEBAUER, Staroc. slov.), úgy hogy 
inkább úgy tűnik fel a szó, belevéve, hogy itt a mi Mátyás kirá-
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lyunkról, az ő érsekeiről van említés, hogy a kézirat jarsik adata 
a m. érsek-bö\ való. Ez állítás azonban hangtanilag nem helyes; 
a m. érsek a szláv nyelvekbe jutva megmaradt ersek-nek (v. ö. 
hazai szlov. érsek, KÜZMICS Nuovi zák. 655. 1., kaj-horv.: érsek 
ostrozanski, koloczki HABDELICH; horv. akad. szót., jerssek, PEE-
GOSSICH, Werbőczy-ford. 3b, 4a. 1.; dalm. horv. erseg LINDE), S 
benne az -ek nem vált -ik-ké. A morva-eseh jarsik a lat. archi-ndk 
archi ejtésti alakjából szláv -ik kicsinyítő képzővel keletkezett 
alakja; a szláv -ik előtt a szláv eh s-sé lett (fc-ból c lenne, ha árki 
volna az ejtés), s ez az s: lat. eh (ejtsd : eh, esetleg h) bizonyítja, 
hogy a m. érsek szláv eredetű keresztény terminus technicus. A m. 
érsek a morva-cseh jarsik-böl szabályos alakulás, v. ö. szláv jarica.• 
m. jérce, jércike és érce, érczike MTsz., szóvégi -ik : m. -ek-re v. ö. 
eretnek stb. 

Összefoglalva a mondottakat, ezt állítjuk : A m. érsek (v. ö. 
legrégibb előfordulására 1299-ből, SZÁM. ZOLN. Oki. szót.; XI., 
XII. századi latin okleveleinkben két szóba írva archi epe fordul 
elő) kétségtelenül szláv, még pedig róm. kath. szláv átvétel. Hogy 
azonban mely róm. kath. szláv néptől való, azt nem tudjuk meg
mondani. A mai hazai (itt a szó: érsek) és osztrák szlovén (itt a 
fogalomra «veliki biskup, visi skof, hiroskof» LINDE) e tekintetben 
nem adnak felvilágosítást. 

Esperest. A czíműl írt szóról SZINNYEI ezt írja (NyK. XXVI. 
486.): «Az olaszban a lat. presbyter szónak prete [nb.: prete, nyílt 
@-vel] a megfelelője, a mely minden bizonynyal korábbi *preste-
ből fejlődött; ennek pedig a velenczei nyelvjárásban, a melyből 
olasz jövevényszavaink legnagyobb része került, *preét-nek kellett 
hangzania. Ezt a prest-et látom én az és-pérést (ös-pöröst) szó 
utórészében. Az előrésze valószínűleg az ós szó, a melyet régebben 
ó's-nek ejtettek, sőt ÜELTAinál es, ess-nek írva is találjuk. Ez «atya» 
jelentéssel fordul elő: az «ös-fi: fráter, monachuss szóban. E sze
rint az *ös-perest, és-pérést, ös-pöröst szó eredeti jelentése «a tya -
p a p» volt. 

SZINNYEI helyesen magyarázza szavunkat összetett szónak; 
az összetétel első tagja, az ös előkerül az Es-küllő helynévben is, 
mely eredetileg személynév volt (v. ö. Nyr. XXXIII. 126.). Az 
összetétel utótagja SZINNYEI szerint egy olasz, ki nem mutatható 
régi *preste, illetve régi vei. ol. eprest. E kikövetkeztetett alakra 
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vonatkozólag a NyK. XXVII. 471. lapján azt írtam, hogy ilyen 
-sí-vel való olasz alaknak léteznie kellett, mert különben nem for
dulhatna elő a dél-tiroli német oklevelekben bireh-prást szó. Azóta 
megtaláltam a szót. A régi észak-olasz, s így velenczei emlékekben 
is a mai ol. prete előfordul presto alakban is (v. ö. Sitzungsber. 
XLVI. 227; esetlegpreosto: preposto helyett?, v.ö. SCHUCHARDT,NyK. 
XXX. 269.). Ezzel tehát igazolva van a SziNNYEitől kikövetkeztetett 
ó-olasz -st-, illetve -s'f-vel való alak. Csak az a baj, hogy a szó -sí-vel 
nem csupán a magyarban s nem csupán a velenczei olaszban van, 
illetve volt meg. Az osztrák szlovénben jasprist, ;e spr isit (archidiakon, 
lajbachi Letopis 1896. évi'. 148. 1. STREKELJ), a kaj-horvátban jes-
prist (horv. akad. szót.), jasprist (JAMBR., BELOSZT.; az adriai par
tokon arci£akari) az esperest; nem valószínű, hogy a szlovén ala
kok a m. esperest-hől valók, mert a m. esperest a hazai szlovénben 
esperes (v. ö. Zobr. szlov. 18. 1.; vice-öspörös, v. Ö.MELICH, Magyar-
orsz. vend ny. bibi. 11. 1.) hangzású. E nyelvekben a mi -perest-, 
-pörösí-ünknek -prist a megfelelője. Ugyanez a -prist fordul elő a 
régi cseh keresztény terminológiában is. GEBAUER cseh nyelvtörté
neti szótárában ar ci prést, ar ciprist, ar ci pryst (v. ö. még 
ar cy pryst, JIRECEK, Slov. právo II. 171. 1.) az «archidiaconus», s 
a szóban levő -pryst, -prést, -prist egyezik a mi es-pé'ré'sí-ünkkel 
abban, hogy -st- van a szóban. A magyar es-pérest-beli -perest a 
kajhorv.-szlov. -prist-tél, cseh -pryst-, -prést-, -prist-tel az ó-északol. 
presto-m megy vissza, bár a magyarázatnál van egy bökkenő. Az 
olasz prete (szabály szerint priete-nek kell lenni, v. ö. GRÖBER, 
Grundriss I. 512, előfordul archaikusán KÖRTING EtWb.-ja szerint) 
nyílt £-vel van; ebből bajos megmagyarázni akár a magyar ö és é 
hangot, valamint a szláv i-t (a kajhorv.-szlov.-ben; a cseh részint 
i-re, részint é-ie megy vissza). A szláv i-bő\ azonban könnyű meg
érteni a magyar ó és e ejtést. 

Összefoglalva a mondottakat, az a nézetem, hogy a m. es
perest, ös-pöröst összetett szó; előrésze a m. ós = atya, utótagja 
pedig a kajhorv.-szlov. -prist (megvan a csehben is -sK-vel). A szláv 
alakok közvetlenül az ó-olasz-velenczei presto-m mennek vissza. 
Az es-pé'rést is tehát róm. kath. szlovén közvetítés; a gör. kel. szláv 
ker. terminológiában az «esperest »-nek npoTonpe3RHTÉp ( = proto-
prezviter, MIKL. Lex. p., oláh protopresvite) a neve. 

MELICH JÁNOS. 




