
Kisebb közlemények. 
Néhány -ei végű szláv személynév a magyarban. 

Endre. 1138/1329, 1236, 1257, 1264, 1272, 1277-i magyar ok
levelekhői egy End-r ei co Endrey olv. Endrei személynevet idézhetünk 
(Mon. Strig. I. 91 ; KOVÁCS 226). Ez az ei kettőshangzóra végződő 
szláv Ondrej vagy Andrej (lat. Andreas) keresztnévre megy vissza.*) 
Minthogy már legrégibb adatainkban az első szótagbeli mély hang 
helyett e-t találunk, nem állapíthatjuk meg, hogy a magyar név
alaknak a cseh-tót Ondrej co Ondfej vagy a szerb-horvát Andrej volt-e 
az eredetije. 

A szóvégi kettőshangzót a XIII. század eleje körül é váltotta 
fel. Az így átalakult név írása az 1206 ban feltűnő Endre (KOVÁCS 
225) és az 1086 (?), 1234, 1272, 1295, 1310, 1330: Endree (CSÁNKI 
I I I . 229 Endréd'alatt , KOVÁCS 225—6 ; CZIHÁR 139 ; Zala Oki. I. 134 ; 
Anjou Okm. II . 484). Az 1211-i tihanyi összeírásban felbukkanó 
Endrék végső ft-ja szintén az előtte álló magánhangzó hosszúságát 
jelöli ; hasonló alak lehet ugyanabban a Jureh személynév : a horvát-
cseh Juraj (lat. Georgius) Juré elváltozása. Az Endre szóvégi nyílt 
szótagjában álló hosszú magánhangzó az epé(-t): epe-féle eredeti 
szavaink analógiájára megrövidült. Az Endree helyesírást mutató 
adatok tanúsága szerint a hosszú hangzó megérte a XIV. század 
közepét; addig az Endre formának is jórészt bizonyára Endre az 
olvasása. MBLICH az Endre eredetijéül előbb szláv-német Andre, ké
sőbb szláv Andrej alakot vesz fel (Szláv jövevényszavaink Iá. 155 és 
MNyv. VI. 157).**) Az Andre névalak származásáról, a mely pl. egy 
1219/1276. adatban Andreas-szal együtt fordul elő (Mon. Strig. I. 
223), ez idő szerint nem mernék határozott véleményt mondani. 

*) Az idegen névalakokkal való összevetésnél a MELICH Szláv jöve
vényszavaink ez. művében található összeállítást tartom szem előtt. 

**) TMNy. 287. 1. szerint André-ból (tótul ma is Ondrej) *Endré, s 
ebből Endre és Endrei lett. 
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Hogy az Endre: Endre névalakot a lat. Andreas-szal nem 
mindig vették egynek, azt mutatja egy 1225-i pannonhalmi oklevél 
a Endre cum fratre suo Andrea» adata (Pannonh. Sz. Benedek r. 
tört. I. 671); 1270: Endre, Andreas fia; 1275: Farcasius fii. Andree 
és Endree fii. Endre pozsonyi várjobbágyok (Árpád Okm. VIII. 325 ; 
IX. 113). Az Endre névalak máig közhasználatú maradt a lat. 
Andreas-bó\ fejlődött András változataként. 

Az Endre: Endre a XIII—XIV. században Enderé: Endere 
írva Endere változatban is előkerül (XIII. századi adatok: KOVÁCS 
225; 1330, 1341, 1357 : Zala Oki. I. 247, 581 ; Anjou Okm. IV. 151); 
1211-i tihanyi összeírás: Endereh v. ö. Endreh; van még 1225: 
Endure olv. Endiire,- 1288: Enduru olv. Endürü; 1245/1278 : Endarej 
(KOVÁCS 225, 226; Árpád Okm. VII. 197). Ezek úgy keletkeztek, hogy 
ebben az időben a magyar szótagolás három mássalhangzó össze
kerülése esetén egyet az első szótag végén hagyott, az átvitt kettő 
torlódását pedig egy magánhangzó közbeiktatásával gátolta meg. Az 
1327: (/.Endre et Andree fii. Endere» adat (Oklsz.) példája annak, 
hogy a családi összetartozás és személyi megkülömböztetés jelölésére 
ugyanazon név változatait használták. 

Találkozunk 1240, 1248, 1270: Endry, Endri olv. Endrid 
1277: Endury olv. Endüri alakokkal is (KOVÁCS 226). Ezekben a 
szóvégi ei diphthongus i-vé vált, mint az -i melléknévképző fejlő
désénél is látjuk (de nb. szláv Andrij). Az 1268: Endeer (CZINÁR 
139); 1260/1391 : Enderoo Endre (Zala Oki. I. 38) olv. Endér, Ender 
alighanem az -i mellóknévképzőnek felfogott szóvégi i elvonásával 
állott elő (vagy talán Endrei: Endrő beczézőből a demin. -ö el
vonásával ; v. ö. Oldró',> Oldor, MELICH MNyv. X. 251). 

Az Endre: Endre demin. -d képzős származéka Endréd írva 
1138/1329: Endredi (Mon. Strig. I. 93); Endreed, Endréd (Oklsz. és 
KOVÁCS) 1082 (?), 1263: Endered változattal (CSÁNKI II. 603; I I I 
229; KOVÁCS 225). Hogy a -d valamihez tartozót kifejező functióval 
járult személynevekhez, arra például szolgálhat a veszprémmegyei 
Endréd helység nevének kialakulása : 1086: «Villa Andree episcopi» 
és «Villa Endree Pyspuky» ; 1230-tól: Eidred (CSÁNKI I I I . 229). Az 
ei-ből fejlődött é helyébe a -d előtt a magyar -ő deminutivum lépett 
az Endröd alakban : 1461, 1495: Endreud, Endrewd; 1470: Endréd 
helység Békésben (CSÁNKI I. 650). Felmerül Endrid változat is : 1. 1314: 
Endrid; 1295, 1428: Endréd; 1464: Endre; ma Endró'd Vasban; 
2. 1338: Endrid; ma Endréd Somogyban (CSÁNKI II. 746, 603). 

Beczéző formák még: 1. demin. -s képzővel EndrésooEndrŐs 
(Endrém) írva 1247, 1252: Endres; 1239, 1297: Endreus (Mon. 

22* 
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Strig. I. 371 ; KOVÁGS 226; CZINÁR 140; Pallas N. Lex. VI. 158: 
téves olv.: Endres); 2. -cs deminutivummal Endrejcs: Endrécs írva 
1269, 1275, 1299: Endreych, Endrech (Zala Oki. I. 77 ; KOVÁCS 226; 
CZINÁR 139); Endreicz: Endrécz olvasással lehet szláv alak i s ; 3. a 
név megcsonkításának -üs deminutivummal való megtoldása Endüs : 
Endös írva 1211-től Endus (Oklsz., KOVÁCS) V. Ö. MELICH MNyv. X. 
196; egy 1275-i oklevélben «terre Dominici fii. Endrech* ós «orientem 
Enduserezteyni voc» (Zala Oki. I. 77); a szóvégi - s > - c s fejlődéssel 
Endüs: Endes-böl változik el Endecs írva 1263: Endech szn. (KO
VÁCS 225). 

Máté. XIII. századi magyar oklevélkiállítók magyar népelemek 
köréből való embereket Matej vagy Mátej hangalakban ejthető néven 
jegyeznek fel; pl. 1211-i tihanyi összeírás : Matey Zalából és Somogy-
ból; 1237: Mathey libertinus (Mon. Strig. I. 322); 1240 körül: 
Mathey Asvantv és Salya birtokokon, a salyai után Matheus (Pan-
nonh. Sz. Benedek r. tört. I. 782); 1270, 1289: Mathey fii. Mutud 
(Árpád Okm. YIII. 317, 325; IX. 496). Ez az ei kettó'shangzóra 
végződő névalak a lat. Matthaeus keresztnév megfelelői közül a több 
szláv nyelvben meglevő Matej formával egyeztethető ; a szláv nyel
vek egy részében a lat. Mathias szintén Matej. Az 1211-i tihanyi 
összeírásban többször előforduló és a másolatban Matey-jal is válta
kozó Mathoy, Matoy olv. Matoi forma olyan esetet mutat, melyben 
a Matei végső kettőshangzójának e-jét az illeszkedés a rákövetkező i 
palatalizáló hatása ellenére is mély hanggá változtatta. Valószínűleg 
ilyen alak az 1259 : Motoy olv. Motoi helynév is (Árpád Okm. XI. 
464). Figyelembe kell azonban vennünk ezeknek a származtatásánál 
a hazai szlovénben Mátaj formát (1266: Mathay nob. Blinens. KOVÁCS 
428). A magyar kicsinyítő gyanánt felfogott ei oo oi kettőshangzót 
a Matei co Matoi co Motoi alakok végéről az -ou kicsinyítő szorította 
ki az 1211: Matou, Motou és -us kicsinyítő az ugyancsak 1211: 
Motus adatok szerint; van azonban 1211. egy csonkított Mot forma, 
s az -ou, -us deminutivumok járulhattak ehhez is. Valószínűleg 
deminutiv -a-val alakult az 1237: Mathey-t tartalmazó oklevélben 
előforduló Matha olv. Mata v. Máta szn. (Mon. Strig. I. 322). 
A többi elváltozással szemben megmaradt általánosnak az -ei-ve vég
ződő Matei forma, és ebből lett ei ~> é hangfejlődéssel a most is élő 
Máté (1299: Mathe Oklsz.). 

A Máté mellett alakult a lat. Matthaeus-hól Mátyus (keletkezé
sére nézve 1. 1275: Maí/wwsharaztha Zala -Oki. I. 77) és Mátéso^ 
Mátis: 1. 1415, 1461 : Maíftesfalwa ; 1486—7, 1487: Mathys-, Matis-; 
UU: Mathyus-; 1459, 1460, 1464, 1480: Mathe-Somogyban (CSÁNKI 
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II. 628); 2. 1458, 1474: Mathesíeláe ; 1536: Mathys-; 1475: Mathe-
fewlde szintén Somogyban (uo.)'; 3. 1385: Mantha al. nom. Mathes-
haza; 1395: Matheus- Zalában (uo. III. 81). 

Balozsaj. XII—XIV. századi okleveleinkben mint személynevek 
kerülnek eló': 

1. 1138/1329, 1211, 1219. 1255, 1266, 1270, 1271, 1273/XVIII. 
-sz., 1295: Bolosoy (Mon. Strig. I. 92; Pannonh. Sz. Benedek r .tört. 
X. 504, 512—3; Cod. Dipl. Vili. 202; Árpád Okm. VII. 407 ; Cod. 
Dipl. IVs. 346; Zala Oki. I. 80—82; Árpád Okm. VIII. 339; IX. 
33; V. 138); 

2. 1211, 1239, 1256, 1258, 1266/73, 1270-90, 1272, 1275, 1276, 
1286, 1294; XIII. sz. vége: Bolosey (Pannonh. Sz. Benedek r. tört. 
X. 506; Árpád Okm. VII. 78; Cod. Dipl. IVa. 404; IV2. 459; Mon. 
Strig. I. 535; Árpád Okm. VIII. 331 ; III. 275 ; XII. 161; XII. 186; 
Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII. 301—2; Árpád Okm. X. 144, 
432, 452) ; 

3. 1237, 1255, 1256, 1286, 1291 körül, 1298/1333, 1340; 
Balasey (Árpád Okm. XI. 300; Mon. Strig. I. 421 ; Zala Oki; I. 29 : 
Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII. 301—2; Árpád Okm. V. 59 ; 
2ala Oki. I. 115, 374). 

Az egyh. lat. Blásius keresztnévnek a csehben Blazej, a len
gyelben Blazej a megfelelője. Ilyen alak magyarországi személyek és 
helyek nevében is feltűnik : 1231 : villa et domus Blasey, ua. ok
levélben Blasio; 1255: vallis nomine Blasey szláv nevekkel együtt 
(Árpád Okm. XI. 229, 421). Az átvétel lehetősége mellett szól az, 
hogy a magyarság a csehekkel már a XI—XII. században érintke
zésben állott, és lengyel népelemek nyomai elszórtan még hazánk 
nyugati részén is felbukkannak. Midőn a Bolosoy stb. alakok erede
tijót keressük, a lengyel változatot azért sem lehet figyelmen kívül 
hagynunk, mert az 1138/1329. oki. a Tamach faluban élő Bolosoy-t 
Lengén ( > lengyel) társaságában említi. 

A cseh-lengyel névalak magyar ajakra átkerülve először nyilván 
Bldsei-nek hangzott. A szláv z megfelelőjéül azért veszek fel magyar 
.s-t, mivel azt hiszem, hogy hangrendszerünkben ekkor még aligha 
volt meg a zs. Bldsei-bő\ a szóelei hangtorlódás megszüntetésével és 
a nyilt d zárt a-ra válásával Bdlásei lett; a szóvégi kettó'shangzó illesz
kedésével pedig a Bdlásái forma keletkezett, mely a XII—XIII. szá
zadban a zártabb o-val hangzó Bolosoi alakkal váltakozott, sőt az 
1240 körül felmerülő Bulusoy adat (Oklsz. Buna) tanúsága szerint 
Bulusoi-nstk is ejtették. A XIII. században előforduló Bolosey olv. 
Botoséi lehetett a Bdlásei elváltozása, a minek utóbb megint helyet 
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adott: egy 1286. oklevélben ugyanaz a személy: Bolosey, Balaseyr 

Balassey (Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII.. 301 —2); de fejlőd
hetett Bolosoi-hól is úgy, hogy a végső diphthongusban az i-nek erőseb
ben érvényesülő palatalizáló hatása az o-t e-re változtatta; megjegyez
hetjük itt, hogy az 1211-i tihanyi összeírás fogalmazványában elő
forduló Bolosey helyett a másolat Bolosoy-t ír (Pannonh. Sz. Bene
dek r. tört. X. 512.)*) 

A Bolosei és Balasei formákból a szóvégi ej kettőshangzó egy
szerűsítésével Botosé és Balasé alakok keletkeztek: 1. 1292 körül: 
comes Bolose fii. Borla (Árpád Okm. X. 107); 2. 1256: . caput 
rivuli Balase (?) voc. Bazin határleirásában ; 1329, 1366: Balase fii. 
Panth (Panch)c^ l340: Balasey fii. Pan th ; 1339: Nicol. fii. Balase; 
1360: Joh. fii. Balase (Árpád Okm. II. 270; Zala Oki. I. 237; 75 . 
jegyz., 374, 353, 619). 

Az oklevélbeli előfordulások száma alapján a szláv eredetiből 
fejlődött névváltozatok meglehetősen sűrű használatára következtet
hetünk. A régibb feljegyzésekben majdnem oly gyakran találkozunk 
velük, mint az egyh. lat. Blasius formával, míg a valószínűleg az. 
utóbbiból alakult Bálás ( > Balázs) csak a XIII. század második 
felétől kezdve jelentkezik szórványosan. 

A latin és szláv formákat nem mindig vették egy névnek: 
1. egy 1270. oklevélben a testvérek egyike a Bolosoy, a másika az. 
apjától átvett Blasius nevet viseli (Zala Oki. I. 80—2); 2. 1299. kör. 
adat szerint pedig comes Blasius és Bolose Borla fiai, a kikkel együtt 
más Blasius is szerepel (Mon. Strig. II. 474—5); 3. 1298/1333:: 
Johannem et Blasium fii. Balasey (Zala Oki. I. 115); 4. 1270-90: 
Bolosey fii. Bolosey és Steph. fii. Blasij (Árpád Okm. VIII. 331).. 
Megjegyezhetjük itt, hogy az egyh. lat. Blasius sem maradt nyel
vünkben változatlanul: 1. egy 1255. oklevélben ugyanaz a személy 
Blasius (kétszer) és aBlaseus et duo filii eiusdem Blaseus et Abraam» 
(Zala Oki. I. 28); 1330: Blasio fii. Blasei nok de Nogwagh Bara
nyában (Anjou Okm. II. 470); 2. 1234. oki. másolata: Vi%i Balasij 
fii. Apa (Árpád Okm. VI. 553); 3. 1247 : Balaseus cum Buc filio^ 
s u o c o l 2 5 5 : Buc filius Balasey (Mon. Strig. 1.364, 420); egy 1304. 
oklevélben találjuk «terras Balasei prope villám Wamus» (Zala Oki.. 
I. 123), a mi nyilván az 1295 : Bolosey fii. Laurentii fii. Pous de 
Wamus birtoka (Árpád Okm. V. 138), tehát Balasei lehet a szlár 

*) ERDÉLYI László szerint az 1211-i tihanyi összeírásból idézett
formák olvasása Balaső, Balacsd, Bolocsej, Bolocső, Bölcsé (Pannonh. S'fc 
Benedek r. tört. X.263, 377, 421). 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 331 

eredetű névalak, lehet azonban mint birtokos jelző a Balaseus forma 
.genitivusa is az ua. oklevélben eló'forduló «terras Mathei» kifejezés 
példája szerint. 

A szláv névalak változatai mutatkoznak a következő helynevek
ben : 1. az 1317-ben említett Balasey tulajdona 1338: Balasefeláe ; 
1348: Simon fii. Balase de Balasef&lua,; 1426, 1449, 1450: Balase, 
„Balasewfalwsb Baranyában (CSÁNKI II . 470); 2. 1403, 1404; Balasse, 
Balasee Somogyban (uo. .II. 588); 3. páp. tiz. 1. : Balase, Balafe, 
Blase, Balaso; 1481: Balase; 1482: Balasse Valkóban (uo. II. 292); 
4. 1348: Balasey; 1349: Balase; 1429, 1472, ma: Balazsér Bereg
i e n (uo. I. 413). Egy vasmegyei helynévben a szóvégi kettó'sbangzót 
illeszkedve most is megtaláljuk : 1255 körül: Bolosey; 1323 : Bolasey ; 
1331, 1350: Balasey; 1275 (?), 1295/1402, 1342: Balase; 1498: 
Balasay (CSÁNKI II. 735; Zala Oki. I. 259); Lipszkynéi: Balosaj; 
m a : Balozsaj. MELICH arra gondol, hogy talán ebben a helynévben 
és az 1255: «Buc fii. Balasey* adatbeli személynévben a szóvégi 
kettőshangzó a birtokképző -é eredetibb hangalakját mutatja (MNyv. 

X 156). 
A hosszú -e-vé fejlődött szóvég további átalakulását tünteti fel 

egy hunyadmegyei család neve: az 1404-ben szereplő tompafalvai 
Balázs (CSÁNKI Y. 239) fia 1421, 1430, 1443, 1449: Nicolaus fii. 
Balaseoo BalazeOD Blasii ; ennek fia 1475, 1480: Albertus Balase; 
1480: Albertus Balasy; 1483: Albertus de Balassa;; 1508: Blasius 
Blasko dictus ugyancsak ebből a családból való (CSÁNKI V. 153). 
A Balassi családnév végső i-je is valószínűleg a Balasei-höl fejlődött 
Balase alak szóvégi e-jének elváltozása, a milyen esetet az imént idézett 
1480 : Balasy (Balási: Balázsi) adatban is látunk. A Balassi formát 

;a költő családnevében a szláv Balassa kicsinyítő váltotta fel, a mi a 
hunyadmegyei család neveként szintén feltűnik a Blaskó kicsinyítő 
mellett. 

Pentele. Egy 1238. oklevélben «abbas ecclesie S. Pantaleonis 
de insula Danubii», egy 1277-ikiben «monasterium S. Pantaleonis* 
fordul elő; ezekben az adatokban a mai fej érmegyei Duna,-Péntekről 
van szó (CSÁNKI III. 342). Az itt szereplő, szent neve az egyh. la t .ban 
Pantaleon; nálunk a Münch.-k és Batth.-misek, naptárai mint Pan-
taleo co Panteleo-t említik, a hol a lat. eon helyett álló eo MELICH 
szerint olaszos (Szláv jöv. la. 201); 133571449: Panthaleomolnahely 
(Oklsz. Malom). 

A Duna-Pentelé-re vonatkozó feljegyzések a helynévnek követ
kező alakjait ismerik: 1329: Poss. Pentekymonostora, és Penteley 
<oiv. Pénteki; 1330, 1350, 1448, 1469: Penthelemonostm és Penthele 
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olv. Pentelé vagy Péntek; 1424: Penthelew olv. PentelŐ; 1414, 1415 r 
PmíAe^monostra-val együtt Penthelethonysíja, nevű halászóhelyet emlí
tenek (Oklsz. Tanya és CZINÁE 344); a szintén fejérmegyei Sár-
Pentele nevét 1479: Penthele formában írják (a FEJÉR-féle 1377 r 
Pentulae nyilván hibás másolat). Ezeket a lat. Pantaleon és az idé
zett olasz-magyar Pantaleo oo Panteleo formákból egyaránt bajos 
hangtani tekintetben kielégítő módon megmagyarázni. U. i. nemcsak 
az 1329. adatbán jelentkező szóvégi ei diphthongus okoz nehézséget, 
hanem a túlnyomóan mély hangokat tartalmazó szó magas hangúra 
válása a magyarban legalább is szokatlan volna. 

A helynév eredetére nézve útbaigazít bennünket az, hogy az 
1329. adatban «Poss. Penteley monoBtox&n mellett ezt olvassuk: «ubi 
begine sive moniales grecales [!] condam commorabantur». A görög 
apáczáktól az ott lakók a szent nevét bizonyára annak a nyelvnek 
az alakjában hallották, a melyen azok beszéltek. A görög üavre-
X e/] fjtcov pedig a görögkeleti szlávban Pantelejmon, Pantalej alakok
ban volt használatos; adatom nincs ugyan rá, de a nyugati bolgár 
Pantelé is a mellett tanúskodik, hogy ezeken kívül volt még Pantelej 
is, ámbár lehetséges, hogy az utóbbi nálunk rövidült a Pantelejmon-
ból. Ebből válhatott a magyarban az első szótag illeszkedésével Pentelej 
azután Pentelé (Pentelö) közvetítésével Pentelé. 

* 
A tárgyalt nevek közül Endre, Mát-e' és Balozsaj XI—XII. 

századi átvételek, a melyek annál inkább elterjedhettek és meghono
sodhattak a magyarban, mert végződésük összeesett a még ekkor 
élő eredeti magyar -ai {-oi)oo ei kicsinyító'vel. Sőt gondolhatunk arra 
is, hogy a kettőshangzóval végződő névalakok magában a magyar
ban keletkeztek oly módon, hogy az egyh. lat. formák csonkítását az 
-ai {-oi) co ei kicsinyító'vel toldották meg. A Pentelé később került 
magyar ajakra és csak helyi használathoz jutott. 

A fentebbi összeállítás adalékul szolgálhat a szóvégi ei diphthon
gus fejlődésének ismeretéhez. 

PAIS DEZSŐ.. 
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