
Magyar j ö vevényszó - problémák 
Az alább tárgyalandó szómagyarázatok tulajdonképpen a szláv jöve

vényszavakról írt monográfiám melléktermékei. Az ide tartozó legtöbb szó 
ugyanis a szakirodalomban eddig a szláv jövevényszavak listáján szerepelt, 
a közelebbi vizsgálat során azonban kiderült, hogy indokolatlanul, vagy 
legalább is nem egészen indokoltan. A legtöbb i t t tárgyalandó szóval már 
foglalkoztam „A magyar nyelv szláv jövevényszavai" című munkámban. 
Úgy gondolom azonban, hogy e nagy terjedelmű munkában szétszórt anyag
nak egy helyen való összefoglalása nem felesleges, többek között azért sem, 
mert a kérdés kutatói a könyvemben közölt fejtegetéseimet nem mindig 
vették észre.* 

Az alábbiakban a magyar nyelv ófelnémet, görög és olas^ jövevény
szavainak kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Természetesen ne n akarom 
állítani, hogy ezeket a kérdéseket most már véglegesen eldöntöttnek tekinteni. 
Mégis úgy hiszem, hogy a kérdések vizsgálatának feltétlenül hasznára válik, 
lia a szlavisztika oldaláról próbáljuk megvilágítani őket. 

I. Ófelnémet jövevényszavak 

Az ófelnémet jövevényszavak kérdése még máig is tisztázatlan, Bá* 
<e probléma tisztázására az utóbbi évtizedekben számos kísérlet történt, a 
helyzet még ma is az, hogy az ófelnémet eredetű jövevényszavaknak még 
a létezése is bizonytalan. Legalább is eddig nem sikerült egyetlen egy olyan 
magyar szót sem kimutatni, amelynek ófelnémet eredete megtámadhatatlan 
le t t volna. A régebben ilyen jellegűnek ta r to t t határ, molnár, rét, föld, bükk, 
halom, szekrény szavakról sorra kiderült, hogy nem is német eredetűek, 
másokról meg, mint pl. a polgárról, a kutatás kimutatta, hogy társadalom
történeti okokból nem származhatik korábbról, mint a XII. századból, azaz 
a középfelnémet korszak elejéről. Mivel azonban a magyarság a németséggel 
a történelem tanúsága szerint már az ófelnémet korszakban is érintkezett, 
eleve valószínűnek látszik, hogy ennek az érintkezésnek nyelvi nyoma is 
maradt . Ezért természetes, hogy a kutatók a régebbi sikertelen kísérletek 
•ellenére is többször visszatértek a problémára. Legutóbb MELICH JÁNOS 
vetette fel újra1 és két szóról bizonyította, hogy ófelnémet eredetű (köböl 
és püspök), néhány esetben pedig (kehely, konyha, pór és szoba) ezt nagyon 

1 MELICH JÁNOS, Melyek a legrégibb német jövevényszavaink?: NyK. XLIX, 281. 
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valószínűnek állította. MOLLAY KÁROLY azonban MELICH JÁNOS érvelését 
nem fogadta el. A pór szóról kimutatta, hogy később, a középfelnómet kor
szakban került át, a többiről pedig úgy vélekedett, hogy a németséghez semmi 
közük, hanem mind szláv közvetítéssel kerültek hozzánk.2 MOLLAY véleménye 
szerint a magyarban nem mutathatók ki olyan szavak, amelyek biztosan 
az ófelnémetből származnának. 

Szláv jövevényszavaink vizsgálata során azonban számos olyan szóra 
bukkantam, amelyeket a régibb szakirodalom a szlávból származtatott, 
pedig erre kényszerítő ok nem volt, mert ugyanolyan valószínűséggel más 
nyelvekből, jelen esetben a németből is magyarázhatók. Ezekkel az esetek
kel i t t részletesen nem foglalkozom. Könyvem „Kétes eredetű szavak" és 
„Nem szláv eredetű szavak" című fejezeteiben számos ide tartozó szó talál
ható. Most csak azokkal a szavakkal óhajtok foglalkozni, amelyeknél a szláv 
közvetítés vagy ki van zárva, vagy teljesen valószínűtlen, a szó alakja és 
kora pedig kétségtelenné teszi, hogy csak az ófelnémet korból származhat. 

marha. Régebben a szót a 'gebe, dög' jelentésű nyugati-szláv és szlovén 
*mhrcha szóból származtatták, amely különben az ófelnémet marha 'Schind-
máhre' szó átvétele. Úgy gondolták, hogy a szó a magyarba 'Vieh' jelentés
ben a szlovénből került át, i t t pedig 'barom' —»- 'jószág' —>- 'értékes holmi' -*-
'vagyon'-> szarvasmarha' jelentésfejlődésen ment volna keresztül (vö. 
SzófSz.). Ez az okoskodás azonban nem fogadható el. Egyrészt a szlovén 
mfha 'szarvasmarha' gyanús szó. PLETEESNIK szótára egy régi k a j - h o r v á t 
szótárból és egy XIX. századi kéziratos gyűjtésből idézi. Az első adat nem 
más mint a kaj-horvát marha 'szarvasmarha' szónak téves átírása,3 amely 
viszont a magyarból származik. A másik adat, amennyiben egyáltalában 
hiteles, nyilván nem más, mint a 'gebe, dög' jelentésű m ha és a 'szarvas
marha' jelentésű kaj-horvát marha szó keveredése. Ez annál inkább is való
színű, mert a szóban forgó kéziratos szójegyzék a kaj-horvát határmenti 
vidékről származik. Nyilvánvaló tehát, hogy ez a gyanús szlovén szó semmi
esetre sem lehetett a magyar szó forrása. De nem lehetett ezenkívül azért 
sem, mert a magyar szóra vonatkozó történeti adatok tanúsága szerint a 
'szarvasmarha' jelentés nem az e l s ő , hanem az u t o l s ó a fejlődés 
menetében és eddigi adataink szerint először a XVI. század legvégén, a 
Károli-Bibliában bukkan fel. Addig csak 'tárgy, vagyon' és 'árú' jelentés
ben ismeretes, pedig a szó elég gyakran fordul elő. Az 'árú' jelentésű magyar 
marha szó számos környező nyelvbe is átkerült, s ezért is, úgy látszik, hogy 
ez volt valamikor a legáltalánosabb jelentése: csa-horvát marha 'Ware ' , 
szerb-horvát sto-nyelvjárási marva ua., román marfá ua. (ebből való a csángó 
márfa 'árú' és az ukrán márfa 'Hausierware'). Mindezekre való tekintettel 
igazat kell adnunk SIMONYI ZsiGMONDnak, hogy a magyar szó legrégibb 
jelentése az 'árú' ós a szó az ófelnémet merchát, marchát 'Ware' szó átvétele 
(ez pedig a latin mercatus-vól való). Szerinte az átvet t szó *merhát, *marhát 
alakban került át, de a szóvégi -t-t tárgyragnak érezték és elvonták (Nyr. 
XLV, 340) .4 

2 K A B L MOLLAY, Das álteste deutsche Lehngut der ungarischen Spraclie: ALH. I,. 
373—417. 

3 A kaj-horvát helyesírás az r szonánst er-rel, a csa-horvát ar-ral jelölte. 
4 SIMONYI magyarázatát elfogadja ASBÓTH: Nytud. VI, 126, Refl. 28; HORGER„ 

Magyar szavak 117; KNIEZSA, SzlJsz. I, 886 (mint „legvalószínűbb magyarázat"); 
MOÓE: Nyelv és Irodalom I, 113. 



MAGYAR JÖVEYÉNYSZÓ-PROBLÍIMÁK 269 

sajtár. Az első adat , amennyiben a Zala megyei Söjtör helységre vonat
kozó OklSz-i és más adatokat, mint idetartozás szempontjából felette kétese
ket mellőzzük, a BesztSzój.-ben sahthar alakban bukkan fel és az egész magyar 
nyelvterületen sajtár, sejtár, sejter, sétár, séter, sítár változatokban van elter
jedve. Nem kétséges, hogy az ófelnémet sehtari & végső forrása (az ófelnémet 
szó azonban a latin sextarius átvétele). A szó a szlovákban is megvan hehtár 
alakban, s ezért az eddigi kutatók (MELICH: MNy II , 57; SzófSz.) a magyar 
szót szlovák közvetítéssel magyarázták. Mivel azonban a német s-nek zöngés 
környezetben az ófelnémet korszak közepe tájától kezdve a szláv nyelvek
ben és- a magyarban nem s, hanem következetesen z felel meg, azért min
den amellett szól, hogy a magyar sajtár az ófelnémet sehtari átvétele, a szlo
vák Sechtár viszont a magyarból való (természetesen még abban az időben 
vették át, amikor a szó a magyarban is *sehtár-n&k hangzott). A magyarban 
ugyanis a német z helyén álló s-et meg tudjuk magyarázni, míg a szlovákban 
nem, vagy alig. A magyar s- ugyanis lehet hanghelyettesítés a z- helyén 
abban a korban, amikor a magyarban még nem volt z (vö. KNIEZSA: MNy. 
XXIX, 98). Mivel pedig a zs hang a magyarban a helynevek és a jövevény
szavak tanúsága szerint a XI. közepe után már feltétlenül megvolt, nyilván
való, hogy a sajtár szót még a XI. század közepe előtt, azaz az ófelnémet 
korban kellett a magyarságnak átvennie. 

A zsétár (zséter, zsejter, zsítár, zsojtár stb.) változat azonban nem a 
sajtárból a magyarban keletkezett, hanem külön átvétel középfelnémet 
sehtaere-hól. Bár annak a lehetősége sincs kizárva, hogy a magyar zs-s alakok 
a szlovén zehtar közvetítésével kerültek át, mint azt MOÓK (Nyelv és Irodalom 
I , 120) felteszi. 

püspök. Legrégibb alakváltozatai: pispük (1219-től), pispik (1412, 
1453) azt mutatják, hogy egy *pi$kup a forrása. Mármost a kérdés az, melyik 
nyelv közvetítésével került át, hiszen világos, hogy sem a görög iniaxoTto^, 
sem latin változata, az episcopus nem lehet a közvetlen forrása. Rögtön ki 
kell zárnunk az átadók sorából azokat a változatokat, amelyek s-szel hang
zanak (déldalmáciai piskup, nyugati kereszténységű szláv biskup), mert a 
magyarban sz > s (= s ^>Í) változás sohasem volt. így tehát csak az s-s 
változatok jöhetnek tekintetbe. Ilyen pedig a magyarság szomszédságában 
kettő is akad (az olasz vesco hangtanilag nem jöhet szóba): a csa-horvát, 
kaj-horvát biékup és az ófelnémet piseof. Egyik alak sem felel meg kifogás
talanul a magyarnak. A kutatók MELICH (SzlJsz. 1/2, 324) óta ismételten 
e két lehetőség között ingadoznak. MELICH később maga is megváltoztatta 
az álláspontját. Fiatal korában (SzlJsz. 1/2, 324) a horvát biMup-h&n lá t ta 
a magyar szó forrását, később azonban (HonfMg. 346, NyK. XLIX, 293), 
anélkül, hogy korábbi véleményétől való elpártolását valamivel megindo
kolta volna, az óbajor piseof (olv. pisTcof) szóból magyarázta. A horvát bi$kup 
alakból való magyarázatnak legnagyobb fogyatékossága a szókezdő b- a 
magyar p- helyén. Ennek a magyarban semmi nyoma nincs, pedig a szó 
a régiségben, főként helynevekben számtalanszor fordul elő. MELICH is nyil
ván ezért adta fel eredeti álláspontját, és úgy látta, hogy az ófelnémet (óbajor) 
piSkof alakból a magyar szót könnyebb megfejteni. A legfőbb nehézség i t t 
az ófelnémet -/ helyén álló magyar -p. Ez azonban könnyen megmagyaráz
ható. Egyrészt feltehető, hogy a magyar szó nem egy -/, hanem egy -pf végű 
szónak az átvétele. A felnémet Bischo-f (óbajor piMo-f) /-je ugyanis nem 
szabályos az episce-p-us helyén, mert a második^ azaz felnémet hangmozdí-
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tás eredménye a p-böl nem / , hanem pf. Lehet, hogy ez a szabályos alak az 
ófelnémet szókincs most folyó összegyűjtése során elő is kerül. Másrészt 
pedig volt idő, amikor a magyar nyelv, vagy legalább egy része, nem ismerte 
a szóbelseji, szóvégi /-et és p-vel helyettesítette. Mint erre már MELICH is 
rámutatot t , a Luciper, kaptár (középfelnémet kaftaere),Józsep másképp nem 
magyarázható. Én e példák sorát még az Izsép-ipe\ (<C Joseph) és a hopmester-
rel (>>német Hofmeister) toldottam meg (SzlJsz. I, 930). Nos, ebbe a sorba 
tartozik a püspök is. MOÓR (Nyelv és Irodalom I, 118), aki a püspök ófel
német eredetét nem fogadja el, ezeknél szláv hatást tesz fel. Azonban ez kriti
kátlan ellenvetés, mert nincs szláv nyelv, amelyben a József z-vel, vagy a 
Hofmeister p-\e\ hangzanék. A lengyel alak, amelyre MOÓR hivatkozik, 
o chmi str 2-nek, azaz c/i-val hangzik, amely semmiesetre sem lehet a. 
magyar szó forrása. Hogy a magyarban ma van szóvégi -/, az természetesen 
közismert dolog (csúf,, döf, röf), de ezekből nem következik, hogy az - / m á r 
a XI. században szó végén lehetséges volt. A fenti szavak közül pl. a csúf 
és a döf eredete ismeretlen, legvalószínűbb, hogy mindkettő belső keletkezésű 
(és így aránylag késeiek is lehetnek), a rőf pedig biztosan kései eredetű átvétel 
a németből. Az OklSz-ban közölt adatokra vonatkozólag azt akartam mon
dani, hogy az 1243 és 1335 közötti időből felsorolt adatok mind Esztergom
ból valók, amely akkor még német volt és így ezek az adatok még nem magyar, 
hanem német nyelvi változatok. 

MOÓR további kifogása a magyar *u >w- re vonatkozik az óbajor 
piák-o-f o-ja helyén. Szerinte nem lehet belátni, miért felelne meg a magyar
ban u az óbajor -o-nak. Kétségtelen, munkámban elmulasztottam ezt a körül
ményt kiemelni és megmagyarázni, azonban másutt már többször foglalkoz
tam vele. Idegen nyelvi o > ómagyar u > mai o megfelelésre német—magyar 
viszonylatban is (UngJb. XVII, 285), szláv—magyar viszonylatban is több
ször (MNény. VI, 39, NyK. LX, 484) rámutat tam. Mivel ez a jelenség a régi 
török jövevényszavakban is megvan (ómagyar bur, burz, mai bor, borz), 
nyilvánvaló, hogy i t t magyar sajátságról van szó. 

pünkösd. A legrégibb, személynévi adat: Pinkusti (1138/1329: MonStr. 
I, 96; MNy. XXXII , 205) pinkusti, vagy esetleg még a pinkusti alakot tükrözi. 
A szó -d-xel Pinkusd alakban 1239-ben bukkan fel (OklSz.). A szót MELICH 
(SzlJsz. 1/2, 389) egy feltehető szlovén *pinhuéti alakból magyarázza, amely 
különben egy ófelnémet *pfinku$ti-Ta, menne vissza. A magyarázatot min
denki elfogadta (ASBÓTH: Nytud. IV, 313; SzófSz.; BÁRCZI, A magyar szókincs 
eredete2 91), csak ón fordultam vele szembe. Munkámban ugyanis kiemel
tem, hogy a kérdéses alak a szlovénből nem mutatható ki. Van b"nkustir 
binkoUi, vhikuMi, finkuMi, csak éppen a magyar szónak megfelelő *pinku$t% 
hiányzik. De rámutat tam arra is, hogy a szlovén alakok a maguk -m-jével 
világosan mutatják, hogy akkor kerültek át a szlovénbe, amikor i t t a nazá
lisok már eltűntek, mert a nazálisok idejében egy szóbelseji -in- kapcsolat-
mássalhangzó előtt ismeretlen volt ós azért feltótlenül vagy nazális g-vel, 
vagy nazális nélküli i-vel helyettesítették volna. Mivel pedig a nazálisok a 
XI. század eleje előtt semmiesetre sem tűntek el (a X. századi Freisingeni 
Emlékekben még megvannak), nyilvánvaló, hogy a fenti szavak nem kerülhettek 
át a szlovénbe a XI. század közepe előtt. Ilyen körülmények között viszont sem
mi valószínűsége sincs annak, hogy a magyar szó a szlovénből származik, annál 
kevésbé, mertafenti szóalakok csak az osztrák-szlovénben vannak meg, amelytől 
a magyarságot a honfoglalás jórészt elválasztotta, a dunántúli szlovének 
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nyelvébe pedig a XI. században aligha kerülhettek új szavak a né
metből. 

Mivel tehát én a szlovénből való származtatás nehézségeit leküzdhetet-
1 éneknek látom, felvetem, nem volna-e egyszerűbb szavunkat egy feltehető 
ófelnémet *pfinkusti-ból magyarázni. Az egyetlen akadály, a pf- helyén 
álló magyar p- könnyen elhárítható: nem más, mint a magyarban ismeretlen 
pf hangkapcsolat egyik hanghelyettesítése. Erre biztos példa a pánkó ( < német 
Pfankuch), amely nem lehet szláv közvetítésű szó, mert csak Erdélyben 
ismeretes. De újabb példa rá a capistráng is a Zapfenstreich helyén. Téved 
tehát MOÓR (i. m. 117), aki szerint nem sok valószínűsége van annak, hogy 
a magyarok a X—XI. század határán a német pf-et p-vel helyettesítették 
volna. Én úgy gondolom, hogy ennek a lehetősége a távoli múltban okvet
lenül nagyobb lehetett, mint ma, mert a pf kapcsolatban a spiráns / 
elem kezdetben nyilván sokkal gyöngébb volt, mint a későbbi korokban 
és ma. 

MOÓR szerint, aki különben fejtegetéseimet nem fogadja el, az ófelnémet-
ben a XI. század elején szóvégén már nem -i hangzott, hanem már -e, mint 
a középfelnémetben és azért a magyar pinküst-i nem is származhatok belőle. 
Nem tudom. De a szlovén alakok, amelyek, ismétlem, semmi esetre sem lehet
nek korábbiak a XI. század közepénél, szintén -f szóvéget mutatnak. 

kehely. A számtalan változatban a XV. század elejétől kimutatható 
kehely ~ kelyhet (keleh ^ kelhet, kelyh >h~> kelyhet, kelöh ^ kelhet, kelej ~ kely
het, kelh, kehei, kehely) kétségtelenül az ófelnémet kalich, kelich szóval függ 
össze, amely különben a latin calix átvétele. Mivel azonban az ófelnémet 
szó átment a nyugati-szláv nyelvekbe is (cseh, szlovák kalich, lengyel kielich, 
f.-szorb kelich, a.-szorb keluch), és a szlovénbe, kaj-horvátba (kelich), fel
merül a kérdés, vajon a szó közvetlenül az ófelnémetből, vagy valamelyik 
szláv nyelv közvetítésével került a magyarba. Az eddigi. kutatók, élükön 
MELiCHhel (SzlJsz. 1/2, 319) valamennyien a szláv, közelebbről a kaj-horvát, 
szlovén közvetítés mellett foglaltak állást (vö. SzófSz.), nyilván abból a meg
gondolásból, hogy a magyar keresztény terminológia javarésze (ami nem 
latin eredetű) a szlávból származik, ófelnémet jövevényszó pedig külön
ben sincs a magyarban. Csak MELICH kezdett ebben kételkedni, amikor fel
vetette a kehely szó ófelnémet eredetének a lehetőségét (NyK. XLIX, 293). 
Szerintem joggal. Tudni kell ugyanis, hogy a szláv nyelvekben eredetileg 
k -\- e hangkapcsolat nem lehetett. A. legrégibb, indoeurópai eredetű k -\- e 
hangkapcsolatban a k > c - v é , a későbbiekben, ahová a régibb jövevény
szavak is tartoznak, c-vé változott. A k -f e hangkapcsolat csak akkor és 
ot t vált lehetségessé, amikor és ahol a kemény s erős helyzetben e-vó fej
lődött és így az eredeti kh kapcsolat ke-vé alakult. Ez történt a nyugati szláv 
nyelvekben és szlovénben, kaj-horvátban, éspedig az eddigi kutatások szerint 
a XI. század eleje táján. 

A magyarság aligha vehette át ezt a szót a csehből, szlovákból, mert 
egész keresztény terminológiánk tanúsága szerint ezek a nyelvek a keresztény 
terminusok átadásánál nem játszottak szerepet. Ezért nem tehetjük fel, 
hogy abban a két esetben, amikor formailag ez lehetségesnek látszik (a kehely 
és a zsoltár esetében), e nyelvek lettek volna a közvetítők. A szlovén és kaj-
horvát kelich viszont azért nem jöhet tekintetbe, mert a szó ebben a formá
ban csak a XI. század elején kerülhetett á t ebbe a két nyelvbe. Valószínűtlen 
tehát, hogy azonnyomban máris módjuk lett volna tovább adni a magyar-
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ságnak. Marosak azért sem, mert a kehely a magyarban egyedüli szakkifeje
zése a misében használt ivókészségnek, amely minden bizonnyal legalább 
olyan régi, mint a mise. Mivel pedig a mise a magyarban a X. század leg
végétől kezdve van meg, nyilvánvaló, hogy a kehely sem lehet fiatalabb, 
s így valószínűbb, hogy az ófelnémet kalich, vagy Jcelich átvétele. Vö. KNIEZSA, 
SzlJsz. I, 664 (itt azonban a kétesek között). 

zsoltár. A magyar szó a XV. század elejétől mindig zsoltár alakban 
és mindig 'psalmus' jelentésben fordul elő. Végeredményben a görög \paktr\qiov  
-ra megy vissza, de. nyilvánvaló, hogy az ófelnémet saltári közvetítésével. 
Mégis előttem eddig még senki sem vetette fel szavunk ófelnémet eredeté
nek lehetőségét, hanem szláv közvetítésre gondoltak. A szó ugyanis az ófel-
németből a következő nyelvekbe ment át: cseh zaltar 'psalterium', szlovák 
zaltár 'zsoltárkönyv', ólengyel zaltarz 'psalterium'. Ezeken kívül él még á 
kaj-horvátban és a vendben zoltar alakban, de nem 'psalterium', hanem 
' p s a l m u s ' jelentésben. Ebből a 'psalmus' jelentésű kaj-horvát szóból 
magyarázta már MIKLOSICH (SÍEL) és MÉLICH (SzlJsz. 1/2, 417). Ez azonban 
nem lehet helyes. 

Noha a magyar szónak a csehből, szlovákból származtatása formai 
szempontból lehetséges lenne, ez a magyarázat mégsem jöhet szóba, mert 
nem e két nyelv a magyar keresztény terminológia átadója. Ha pedig a csehet 
és a szlovákot kirekesztettük az átadók sorából, akkor csak az ófelnémet 
jöhet tekintetbe. A kaj-horvát szó ugyanis, nemcsak alakjánál, hanem első
sorban j e l e n t é s é n é l fogva kétségtelenül maga származik a magyarból. 
Egy 'psalterium, Buch der Psalmen' jelentésű szó ugyanis csak a magyar
ban fejlődhetett 'psalmus, Psalme' jelentésűvé: zsoltár 'psalterium' > zsoltár
könyv 'psalterium' > zsoltár 'psalmus'. BÁECZI véleménye, mely szerint sza
vunk a középfélnémet saltaere átvétele (SzófSz.), azért nem helytálló, mert 
nyilvánvaló, hogy a zsoltár mint keresztény terminus technicus nem lehet 
sokkal későbbi a keresztény egyházszervezet kialakulásánál. Vö. KNIEZSA, 
SzlJsz. I, 788 (a kétesek között). 

monostor. A szóra vonatkozó legrégibb adatok monustur alakúak (1256-
tól 1370-ig OklSz.), de van munustur alak is (1341, 1355: OklSz; 1256/1572: 
ÁUO. VII, 429). A mai monostor 1339-től mutatható ki. 

Mellőzve i t t a bizánci keresztónységű szláv manastir-bó\ való magyará
zatokat, amelyek már a magyar -gt- mia t t sem lehetnek helyesek, a kutatók 
eddig a latin monasterium-ma\ vetették egybe (MELICH, SzlJsz. 1/2, 335; 
MNy. XXIX, 7; FLUDOBOVITS, LatJsz. 39; SzófSz.). Ez azonban szintén 
nem hihető, mert egy latin mon-a-sterium semmiesetre sem lehet forrása az 
ómagyar mon-u-stur-nak. Ezért én egy közép-latin monisterium alakra gon
doltam, azzal a megjegyzéssel, hogy a latin -ium elesését magyarázatlannak 
tartom (SzlJsz. I, 891). Ma úgy látom, hogy a szó nem lehet latin eredetű. 
Legalább is addig nem beszélhetünk e lehetőségről, amíg a magyarországi 
latinságból ki nem mutatnak egy monisterium változatot, és meg nem magya
rázzák a latin -ium elhagyását. De még akkor is magyarázatlan marad az 
ómagyar -tur szóvég a latin -ter-ium-mal szemben. E nehézségek arra kész
tetnek, hogy felvessem: nem az ófelnémet munusturi, munistri-e (olv. munué-
turi, muniitri) szavunk forrása. Az egyetlen akadálya ennek a feltevésnek 
a magyar szó első szótagjának o-ja az ófelnémet w-val szemben. Vajon nem 
volt-e azonban a szónak az ófelnémetben *m o n u s t r i változata is, csak 
az én forrásaim hallgatnak róla? . 
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pohár. A régi magyarban pohár (1346: Poharos szn. stb. OklSz.) és 
pahár (1347-től, OklSz.), a mai nyelvjárásokban puhár is (MTsz.). MELICH 
(MNy. VI, 342) szerint nem dönthető el, vajon szavunk az ófelnémet péhhari 
(latin bicarium<C görög (ÍÍXOQ 'agyagedény') átvétele-e, vagy pedig a kaj-
horvát pehar, csa-horvát pehar, déldalmáciai péhar-é.5 A kérdés eldöntése 
szinte lehetetlen. A belőle származó magyar pohárnok tanúsága szerint azon
ban a szó udvari terminus technicus lehetett, ami lehetővé teszi, hogy az 
ófelnémet eredet feltevését komolyan tekintetbe vehessük. Maga a pohárnok 
minden jel szerint a magyarban képződött, mert a szláv nyelvek közül pehar-
nik alakban csak a kaj-horvátban és a régi bosnyákban volt meg. Teljesen 
hiányzott a régi horvát területen, ott ugyanis a 'pincerna' neve vinotok volt. 
Viszont a kaj -horvátoknak nem lévén önnálló udvaruk, önálló udvari ter
minológiájuk sem volt, hanem azt vagy a horvátból, vagy a magyarból 
vették. A bosnyákban is sok magyar szakkifejezés élt. A magyarból való 
a moldvai peharnic, páharnic méltóságnóv is. 

* 7 

A fenti szavakon kívül felvetődött még a köböl, a konyha és a szoba 
ófelnémet eredete is (MELICH: NyK. XLIX, 293). Az első kettőnél a kérdés 
művelődéstörténetinek látszik, a szoba azonban hangtani okokból semmi
esetre sem lehet német. Az st- &z ófelnémet kor vége óta a felnémetben min
dig £í-nek hangzott, amiből a magyar szó sz-e nem magyarázható. Más kér
dés, hogy a szláv jbsthba-v3u\ való egybevetés sem fogadható el. 

Fejtegetéseink eredménye nyolc szó, amelyek közül kettő a kereskede
lemmel függhet össze (az 'áru' jelentésű marha és a sajtár), öt az egyházzal, 
főképpen az egyház szervezetével, istentisztelettel van kapcsolatban (püspök, 
pünkösd, kehely, zsoltár, monostor), egy pedig udvari jellegű (pohár). Mind 
a három terület olyan, ahol a németség szerepe már a X. század végén tör
ténetileg igazolható, s így nem feltűnő, hogy ennek az érintkezésnek nyelvi 
maradványai is vannak. 

II. Görög jövevényszavak 

Hogy a magyarban görög elemek is vannak, az azóta ismeretes, amióta 
magyar emberek görögül is tanulnak, tehát körülbelül a humanizmus korától 
kezdve, de legalább is Sylvester óta. Sylvester ugyanis az Új testamentum 
fordításához mellékelt „Az nehíz igikrül" című magyarázataiban többször 
egyeztet magyar szavakat a göröggel. A kérdés azóta is többször felvető
dött , míg végül MOEAVCSIK GYULA egy aránylag nem terjedelmes munkájá
ban össze nem gyűjtötte az ide tartozó szavak legnagyobb részét. MORAVCSIK 
azonban egyáltalában nem a feldolgozás igényével lépett fel, és ahogy látom, 
tulajdonképpen csak fel akarta hívni a figyelmet erre a teljesen elhanyagolt 
területre. Mert a kérdéssel eddig szakszerűen senki sem foglalkozott. Ennek 
az oka első sorban abban keresendő, hogy görög eredetű szavaink óriása 
többsége nem közvetlenül, hanem más nyelv, mint a latin, német, szláv 
nyelvek közvetítésével került át. Sőt, a legutóbbi időkig a tudományos köz-

3 A munkámban (SzlJsz. I, 720) említett bosnyák pohár sajtóhiba pehar helyett. 
6 MORAVCSIE GYULA, A magyar szókincs görög elemei: Melich-Emlékkönyv 

264—75. 

8 Nyelvtudományi Közlemények LXI. 2. 
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hiedelem az volt, hogy a magyarban a görögből közvetlenül átvett szó egy
általában nincs is. Pl. BÁRCZI GÉZA „A magyar szókincs eredete" című 
munkájának 1951-ben megjelent első kiadása görög eredetű réteget még 
fel sem vet. Csak legújabban merült fel a görögből való közvetlen átvétel 
lehetősége is, amióta néhány ide tartozó szó eredetével behatóbban foglal
koztak. 

Az első, aki ezt a kérdést bátortalanul ugyan, de felvetette, GÁLDI 
LÁSZLÓ volt a fátyol (MNy. XXXIV, 106) es a huszár (MNy. XXXV, 160) 
szavakkal kapcsolatban. Nyomában HORGER ANTAL már több szavunk köz
vetlen görög eredetét bizonyította (fátyol, tímár, katona: MNy. XXXVIII , 
251, 334). Végül a szláv jövevényszavak kutatása során magam is bukkan
tam többször olyan szavakra, amelyekről kiderült, hogy nem szláv közvetí
téssel, hanem közvetlenül a görögből kerültek a nyelvünkbe. 

fátyol. Első adata még az Árpád-korból való (1235—1269: item pepu-
lum quod fatyl vocatur OklSz.). Később fátyol, fátyol, fáttyol, fágyol és fátyor 
változatokban fordul elő, nemcsak 'Schleier', hanem 'feine Leinwand' jelen
tésben is (az utóbbi 1561, 1659: NySz., 1661: KárolyiOkl. IV, 418; Torna m. 
MTsz.), vö. EtSz. Az EtSz., amelyhez a SzófSz. is csatlakozott, az olasz 
fazzolo, fazuolo 'kendő' szóból magyarázta. Ennek a gyengéje azonban nyil
vánvaló: egy olasz c-nek a magyarban nem felelhet meg -ty-. Ezért bizal
matlan a magyarázattal szemben KARINTHY FERENC is (Olasz Jsz. 31). 

A helyes magyarázatot GÁLDI LÁSZLÓ útmutatása nyomán (kimutatta 
az olasz szónak újgörög megfelelőit MNy. XXXIV, 106) HORGER ANTAL 
találta meg: újgörög cpaxioXi 'fichu qui sert de coiffure de femme'. (Vö. 
KNIEZSA, SzlJsz. I, 710 is.) 

A szláv szavakról, amelyeket korábban a magyar szó forrásának tar
tot tak (LESCHKA, DANKOVSZKY, MUNKÁCSI Nyr. X, 385), kiderült, hogy 
a magyarból származnak: szh. pácéi, pacélo, páceo, vácel, vácov 'Art Frauen-
schleier, Art leidenes Kopftuch'; szlovák fát'al, fáiéi, falói 'Schleier' KÁLAL; 
ukrán fatjol 'Kopftuch' ZEL. , HRINŐ. A román fachiol származhatik azon
ban közvetlenül a görögből is. A patyolat szóhoz semmi köze (1. H. BOTTYÁNFFY 
ÉVA: MNy. L1V, 69 is). 

iszák. Első adat a XV. század elejéből SchlSzój. Jelentése a legrégibb 
időktől a mai napig a 'bisaccium; átalvető tarisznya' (ebből boriszák össze
tételben népetimológiával 'der Saufer; aki sokat iszik' a XVI. század köze
pétől). 

GYARM., V O C , LESCHKA, DANKOVSZKY, SZARVAS: Nyr. VI, 100 és a 
SzófSz. a szót a cseh visák 'Satteltasche' szóból magyarázza, amely 1592-től 
kezdve mutatható ki. Megvan a szó a szlovákban is. Egy XVII. sz. eleji 
forrás visahi alakban idézi, de ez nyilván elírás *visaki helyett. Jelentése 
azonban 'bulga, bisaccium'. Ma tájszó visák alakban és 'útitáska' a jelentése. 

Ez a magyarázat azonban, bár nagyon tetszetős, hisz a cseh-szlovák 
szót könnyen lehetne a viséti 'függni' ige származókának felfogni, még sem 
lehet helyes. A magyar és a cseh-szlovák szót nem lehet a latin bisaccium-
tói elválasztani, s így a viséti igével való összekapcsolás egyszerűen nép
etimológián alapul. De mivel a latin 5-ből sem a magyarban, sem a csehben 
nem lehet v-, nincs más hátra, mint feltenni, hogy szavunk közép-görög, 
újgörög közvetítéssel került át, ahol ez a fejlődés teljesen szabályos. I t t a 
szó valóban meg is van fiiaáxxi alakban. Feltehető volna még a balkáni 
szláv közvetítés lehetősége, jelenleg azonban erről nem lehet beszélni, mert 
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a szó a balkáni szláv nyelvekben kivétel nélkül 6-vel van meg: bolgár bisági 
'Manteltaschen', szh. bisage 'Satteltesche', szlovén bisága, besága ua., ólengyel 
biesaga, bisagi 'Satteltasche'. A cseh és szlovák szó pedig nyilván a magyar
ból váló. VQ. KNIEZSA, SzlJsz. I, 8.44; BÁRCZI, -A magyar szókincs eredete2 109. 

paplan. Az első adat a XIV. század végéről származó BesztSzój.-ből 
való és a szó poplan, papion, paplan, paplany változatainak két jelentése van. 
Az egyik a 'vánkos', a másik pedig az 'ágytakaró'. Régóta tudjuk, hogy a szó 
végeredményben a görög nanléyLa 'Bettdecke' szóra megy vissza, az eddigi 
kutatók azonban úgy vélték, hogy szavunk horvát közvetítéssel került á t 
(GYABM., V O C , LESCHKA, SÍEL, MEW., SzófSz.). A kaj-horvátban ugyanis 
(és csak itt) megvan poplun, popion alakban már 1384-től kezdve (vö. H A D -
EOVICS: I. OsztKözl. X, 158). Mivel azonban ez a szó a kaj-horvátban teljesen 
társtalan (még a csa-horvátban sem ismeretes), a kaj-horvátok pedig a görö
gökkel sohasem érintkeztek és így külön görög jövevényszavaik sincsenek, 
nincs más hátra, mint feltenni, hogy a kaj-horvát szó a magyarból van átvéve, 
a magyar szó pedig közvetlenül a görög átvétele. A szó végi -a hiánya magya
rázható az ágy paplana szerkezetből is. 

A szlovák paplan, papion, paplun természetesen szintén a magyarból 
való, de ebben eddig sem kételkedett senki. Vö. RNIEZSA, SzlJsz. I, 902; 
BÁRCZI, A magyar szókincs eredete2 109. 

fácán. Első adata a XIV. század végéről való: fachian BesztSzój., facyan 
SchlSzój., OklSz., ffatzian NySz; fácám NySz. stb. 'Phasianus Colchicus; der 
Fasan'. 

Végeredményben a görög cpaaiávoq 'Vogel vom Flusse Phasis in Kolchis' 
jelentésű szóra megy vissza. De eddig hol szláv (LESCHKA, DANKOVSZKY), 
hol német (MELICH, D L W . ) , hol latin közvetítést tételeztek fel (így az EtSz.). 
A SzófSz. nem tud állást foglalni a német és latin közvetítés lehetősége között. 
A szláv közvetítés lehetőségét könnyen elvethetjük. A csehben, szlovákban, 
lengyelben bazant van, amiből a magyar szó nem magyarázható, a kaj-horvát 
facan (BEL.) azonban nyilván a magyarból való. De nem fogadható el a 
németből való magyarázat sem. A középfelnémet -s-et zöngés környezetben 
a környező szlávok is, a magyarok is -z-vel vették át (pl. cseh bazant, magyar 
házsárt stb.), a magyar -c- a közópfelnémet -s- helyén tehát felette gyanús.7 

De nem lehet a szó latin eredetű sem. Latin eredetű szavainkban hangzó
közi helyzetben álló -s- régebben -25-vel, újabb átvételekben -2-vel hangzik, 
de sohasem -sz-szel.8 Ezért a latin közvetítés lehetőségét szintén nem fogad
hatjuk el. Nem marad tehát más hátra, mint a k ö z v e t l e n ü l a görög 
(paaiávog alakból, illetőleg közép-görög megfelelőjéből való magyarázat.8 

7 Látszólag ezt a megfelelést támogatná a magyar kacagány is, amelyet eddig 
mindenki a középfelnémet casagan-ból magyarázott (GOMBOCZ: MNy. II, 35í; THIENE-
MANN: UngJb. II, 95; SzófSz. — bár ez utóbbi megjegyzi, hogy az egyeztetés hang-
tanilag nem kifogástalan). Azonban ez felette kétes. A szó a kczépfelnémetben is jöve
vény, és egy casacco ismeretlen eredetű vándorszóból alakult, vö. francia casaque, stb. 
Nem lehetetlen, hogy szavunk közvetlen forrása egyáltalában nem a középfelnémet, 
hanem valamilyen más nyelv, amelynek magánhangzó közi -s-e nem zöngés, mint a 
németben. Ide tartozik némileg a hacuka is, amely végeredményben szintén a fenti 
szóval függ össze etimológiailag, de közvetlen forrását nem ismerjük. A cseh ha-z-uka 
semmiesetre sem jöhet szóba (KNIEZSA, SzlJsz. I, 833). 

8 FIÍUDOROVITS JOLÁN, Latin jövevényszavaink hangtana 41. lapján a pásztor 
árboc, párduc és gadóc szavak sz-ét, c-jét magyarázza a latin s-ből. A pásztorazonban, 
biztosan a szláv pastyn átvétele (KNIEZSA, SzlJsz. I, 399), & párduc pedig a Balkánról 

8* 
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kecele. Az első adat 1509-ből való. Ma országszerte különböző női 
ruhadarabokat jelent, de a régiségben volt 'miseing' jelentése is. Nyilván
való, hogy rokon eredetű a 'miseing' jelentésű kazsulával, de míg a kazsula 
a latin casula átvétele, a kecele a szóbelseji -c-je miatt nem lehet az. I t t is 
görög eredetű szóval van dolgunk: Kax£,ovXa 'Kopftuch, Kapuze; kámzsa, 
csuklya'. Véleményem szerint a régi 'casula' jelentés a magyarban kelet
kezett a kazsula szóval való keveredés következtében. 

A görög szó átkerült több balkáni nyelvbe is: bolgár kacula 'capuchon'; 
román cáciulá 'Pelzmütze'; albán kagul 'bóbita', de a szavak -c-je török köz
vetítésre vall, bár a törökből kimutatni nem tudjuk. Ezek azonban a magyar-
szó forrásai nem lehetnek. Van ugyan a szerb-horvátban egy kecelja 'Schürze 
der Frauen' szó is, de ez nyilvánvalóan magyar eredetű ós nem a magyar 
szó forrása, ahogy azt TELEKI ISTVÁN (MNy. I, 364) gondolta. 

ruga. 1270/1355: pro ruga penez sex denarios persolvant; 1328: cives 
nostri de Kwzeg ab omni dono seu censu statuto qui wlgariter ruga vocatur, 
liberi sint OklSz. Mindkét adat Vas megyéből való. Jelentése 'egyházi szemé
lyeknek évenként fizetendő pénz vagy gabona'. 

A szónak a következő megfelelői vannak: egyházi szláv ruga 'salarium'; 
bolgár ruga 'Lohn'; orosz nyelvjárási ruga 'gewisses Geld oder Deputat an 
Getreide, das die Eingepfarrten dem Prediger jahrlich zu entrichten habén; 
Nachtquartiergeld'; román ruga 'Bitté'; albán röge 'Lohn, Sold'. A szavak 
a görög gatya 'salarium' szóból valók, ez viszont a latin rogare-hól kelet
kezett. 

Munkámban (SzlJsz. I, 733) valóságos rejtélynek minősítettem egy 
egyházi szláv jogi műszónak Nyugat-Dunántúlon való előfordulását, s azért 
kifejeztem azt a véleményemet, hogy aligha az egyházi szlávból került át. 
Most úgy gondolom, hogy a görögből való közvetlen átvétel a legvalószínűbb, 
bár jogtörténeti hátterét nem ismerem. 

* 

Ezeken a biztosaknak tekinthető szavakon kívül-még számos, kevésbé 
biztos szó tartozik ide. így a hártya, amely lehet görög eredetű is (%agxía), 
de lehet balkáni szláv is: chartija, chartbja (KNIEZSA, SzlJsz. I, 652). — A szamár 
(első helynévi adat 1208-ból való) végső forrása kétségtelenül a görög aayfiáQiog 
'Lasttier', de kérdés, közvetlenül került-e hozzánk, vagy pedig valamelyik 
délszláv nyelv közvetítésével. Az azonban valószínűnek látszik, hogy a 
'Lasttier' -> 'Esel' jelentésfejlődés a magyarban ment végbe (KNIEZSA, 
SzlJsz. I, 747). — A tímár szavunkat (első adat 1240-ből: hec sünt nomina 
sutorum. . . qui alio nomine Tymar dicuntur OklSz.) HOKGEE ANTAL a bizánci 
görög rojuágt] 'finom bőr' szóval egyeztette. A jelentésváltozást úgy képzelte, 

való, vö. szerb-egyházi szláv pardus, pardos (KNIEZSA, SzlJsz. I, 707). Én a szót ott 
a kétesek közé soroltam, mert lehetségesnek tartottam a közvetlen görög eredetet is, 
de ma a magyar párd-uc szóvége miatt nem látom a görög itágdog-hól való magyarázatot 
valószínűnek. — Ami a gadóc halnevet illeti, az EtSz. úgy látja, hogy a XVTJJ. század
ban valaki úgy alakította a latin gadus, vagy a görög yádog mintájára. A mi szem
pontunkból tehát nem érdekes szó. Az egyetlen talányos szó, amelyben a latin -s-nek 
látszólag tovább is megfelel a magyar -c, az árboc. Eddig nem sikerült sem a szerb-
horvátból, sem a görögből olyan -s-es alakot kimutatni, amelyből a magyar -c ért
hető volna. Azonban művelődéstörténetileg is kevéssé érthető, hogy egy népi hajózási 
műszót a magyarság a latinból vett volna át. 

• • 
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hogy a 'bőr' jelentésű szó a foglalkozást jelentő szavakban gyakori -ár vég
ződésű szavak hatása alatt lett 'bőrkikészítő' jelentésűvé. Sok a feltevés 
e magyarázatban. —A katona (a legrégebbi adatok Jca-th-a-na alakúak: 1386-
tól 1418-ig OklSz.; az első katona adat 1423-ból való OklSz.) szavunknak 
a ' tábor' jelentésű közép-görög xaxovva szóból való eredetét HORGER úgy 
magyarázta, hogy egy 'katona-szolga, katona-legény' kapcsolatból vonó
dott el. A jelentéstani nehézségen kívül hangtanilag sem hibátlan az egybe
vetés. Zavaró a legrégibb magyar adatok -a-ja a görög -w-helyón! 

Amint látni, a legtöbb biztosnak vehető görög jövevényszó az udvari 
kultúra területére tartozik, arra a területre, amelyen a közvetlen görög hatás 
az Árpád-házi uralkodók bizánci kapcsolatai révén a legtermészetesebbnek is 
látszik. ¥ 

III. Olasz jövevényszavak 

Nincs lényeges megjegyzésem azokhoz az eredményekhez, amelyeket 
az olasz jövevényszavak feldolgozója, KARINTHY FERENC foglalt össze mun
kájában.9 Talán csak annyit, hogy alaposabb nyelvtörténeti kutatással lénye
gesen csökkenteni lehetne a nem bizonyosan olasz eredetű jövevényszavak 
igen tekintélyes csoportját. I t t azonban csak egy-két szóra vonatkozó meg
jegyzésemet szeretném előadni. 

tányér. Első adata a XIV. század végéről, a BesztSzój.-ből való és a 
következő változatokban fordul elő: tálnyér (talner SchlSzój., 1466: talner, 
1527: talnyeer, 1613: talnyer, NySz; 1550: talner OklSz.); — tálnyír (1533: 
talnyr Murm., 1558: talnyr OklSz.); — Uánnyér (1566: tannér Heltai: Mesék, 
vö. NySz.); — tángyér (1646: tángyér NySz., 1727: GyaluiUrb. 243; Székely
föld, Kúnszentmiklós, Zilah, Szolnok-Doboka, Hétfalu, MTsz., SzamSz., 
CsángóSz.); — Uángyár (XVI. századi VectTrans.-nak jelzett közelebbről 
meg nem határozott forrásban: ablaknak való üveg tángyár, ezer üveg tán
gyér NySz.; a tángyár i t t talán csak sajtóhiba); — tángyír (1876: Ermellék, 
MTsz.); — tányér (XIV. század vége: tanyer BesztSzój., 1510: tanyer, 1565: 
tanier stb. NySz.; 1561: tanyer OklSz, SzikszF., Cal., tányér Cal., taner! MA., 
tányér PP . PPB. stb.); — tányir (1516: Thanyr OklSz., 1598: tanir NySz.; 
Békés MNóny. I II , 286). 

Végeredményben az olasz tagliere, tagliero 'Hackbrett, hölzerner Teller; 
vágódeszka, fatányér' jelentésű szóra megy vissza, amely a latin taliare 
'vágni' származéka (vö. Román. Etym. Wb. 8542). A magyar szót azonban 
eddig s z l á v közvetítéssel magyarázták (GYARM., V O C , LESCHKA, SÍEL, 
MEW., SzófSz.). A szláv nyelvi adatok a következők: ócseh táléf, mai cseh 
talír; lengyel talerz; felső-szorb talef, alsó-szorb talár; ukrán tálir; orosz tarelka; 
bolgár taler, taljur, talur; szerb-horvát taljur (BARTHOLI: Jagic-Festschrift 54), 
Arbe szigete talijer (MNy. IV, 395); ~ szlovák tanier, kaj-horvát tanjér, 
sto-nyelvjárási tanjir, tanjur; bolgár tanúr. Az Z-es változatokról nem kétsé
ges, hogy vagy közvetlenül az olaszból valók, mint a szerb-horvát talijer, 
vagy a német Teller-hő\ vannak átvéve, mint az összes ószaki-szláv alakok. 
Kétségesnek látszott azonban az íi-es alakok eredete. I t t WICHMANN (MNy. 
IV, 395) MELICH alapján valami szláv nyelvjárási í > í í változásra gondolt, 
és egy ilyen n-es szláv változat átvételének ta r to t ta a magyar szót. Ez a 

9 KARINTHY FERENC, Olasz jövevényszavaink. Bp. 1957. MNyTK. 73. 
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feltevés azonban nem fogadható el. Az l > rí változás a szláv nyelvekben, 
éspedig a szlovákban és a szerb-horvátban, ahol a szó n-es változatai első
sorban élnek, egyáltalában nem igazolható. De ha ilyen netalán mégis akadna, 
ebből a feltehető taner alakból semmi esetre sem volnának magyarázhatók 
a magyar szó többi változatai. Ezzel szemben a magyar változatokat az olasz 
tagliere, azaz taller(e) alakból nagyon könnyen levezethetjük: magyar Hállyér > 
tálgyér és tálnyér > tánnyér ;> tángyer és tányér. Ezek közül a változatok 
közül csak az első hiányzik, de nyilvánvaló, hogy feltétlenül meg kellett 
lennie. Ebből természetesen az is következik, hogy a szláv ri-es alakok a magyar
ból származnak. Vö. KNIEZSA, SzlJsz. I, 959; MACHEK, Etymologicky slovník 
jazyka ceského a slovenského, Praha 1957. 

esperes. Az első adat a SchlSzój-ből való esperesth alakban. Változatai 
esperest, éspöröst, öspöröst, esperes, öspérös, öspörös (vö. EtSz.; KNIEZSA, 
SzlJsz. I, 633). Közfelfogás szerint összetétel, amelynek első tagja egy, a mai 
ős szónak megfelelő régi magyar és, a második tagja pedig egy, a latin presbyter-
ből alakult észak-olasz * prést. Ennek a magyarázatnak azonban több súlyos 
gyengéje van. Az első, hogy a régi magyar is, és, ös előfordul ugyan összetétel
ben (vö. az Erdy-kódex 'atyafiak' jelentésű ewssfyak szavát), de semmi 
nyoma annak, hogy valamikor is lett volna 'fő' jelentése és a latin archi-
fordításaként előfordult volna. A második nehézség, hogy a feltételezett 
*prist nem mutatható ki, a harmadik pedig, hogy egy ómagyar %-, későbbi 
zárt é- > ö- helyén teljesen érthetetlen volna a kaj-horvát jas~pris~t (van 
jeSpriét is) /a-ja. Mivel pedig a két szó feltótlenül összefügg egymással, a kaj-
horvát jaSpriM azonban nem eredhet egy feltételezett ómagyar *isprist-ből 
vagy ésprist-ből, nyilvánvaló, hogy ez a magyarázat nem lehet helyes. 

Ezért figyelmet érdemel SIMONYI gondolata (Nyr. XLII, 438), amelyet 
MOÓR is á tvet t (SzegFüz. I, 255; NéNy. VIII, 196), hogy szavunk a latin 
arci-presbyter szónak megfelelő észak-olasz *arzi-prest alaknak az átvétele 
(vö. KNIEZSA: NyK. L, 196 is). Az arci- helyén álló * t ó teljesen szabályos 
volna, mert a szóbelseji zöngétlen hangok észak-olasz zöngésülósóvel függne 
össze. Ennek a ki nem mutatot t , de feltehető észak-olasz *arzipreét *> *ar£-
prest > *aSprest-nek lehet átvétele egyrészt a horvát jasprüt, másrészt a 
magyar *espérést (az első e-nek eredetileg kétségtelenül n y í l t n a k kellett 
lennie, s csak később asszimilálódott az utána következő két zárt é hatására). 
Igaz, hogy SIMONYI is, MOÓR is a magyar szót a horvát ja§pri§t közvetítésé
vel magyarázzák, ennek a feltevésnek azonban súlyos akadálya a horvát 
szó ja-ja, mert a magyarban a szókezdő ;'- nem szokott eltűnni. Szerintem a 
horvát közvetítés feltevésére semmi szükség nincsen. A magyar szót magya
rázhatjuk közvetlenül is a fenti feltételezett észak-olasz szóból. 

dézsma />/ dézma. A két változat közül a dézma 1338-tól fordul elő 
és mint köznyelvi változat még CzF.-nál is szerepel. A dézsma 1549-ben 
bukkan fel a magyar forrásokban, mint nyelvjárási változat és csak a XIX. 
század közepén vált köznyelvivé. Mivel a magyarban a s-ből nem lesz zs 
és fordítva zs-höl sem z, a két alakot semmi esetre sem tekinthetjük magyar 
változatoknak, ahogy azt az EtSz. gondolja, hanem két külön átvételnek 
kell őket tartanunk. 

Nyilvánvaló, hogy mindkét alak a latin decima megfelelője, csak az 
a kérdés, hogyan. Vitán felül áll, hogy közvetlenül a latinból egyik sem 
származhatik. Mivel a dezma alak megvan a kaj-horvátban is, egyesek a 
magyar szót innen származtattatták, ezt pedig az észak-olasz.szóbelseji -ce-, 
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~ci- > -ze-, -zi- fejlődésre való tekintettel az észak-olaszból. Ez azonban 
valószínűtlen. A szó a dóli-szláv nyelvek közül csupán a kaj-horvátban van 
meg, a kaj-horvát nyelvjárás azonban az olasszal közvetlenül sohasem érint
kezett és így közvetlen olasz elemei sincsenek, azért valószínűbb, hogy a 
kérdéses szó nem a magyar szó forrása, hanem maga származik a magyarból. 
Ezt bizonyítja különben a dizma változat is, amely nem is lehet más, mint 
a magyarból való átvétel, hiszen a szó az ^-ző csa-horvátból hiányzik. A magyar 
szó pedig egy észak-olasz *dezima átvétele. Véletlennek is tekinthetjük, hogy 
a szó a magyar régiségben aránylag későn tűnik fel és aránylag ritkán fordul 
elő.. Kétségtelen ugyanis, hogy ez a magyar dézsma alak ment át a szlovákba 
dezma és az ukránba dyzma alakban, sőt a románban dejma alakban már 
1430 óta kimutatható. 

A magyar dézma alakot MELICH kezdetben egy csa-horvát dezma-hól 
származtatta (SzlJsz. 1/2, 242). Erről a csa-horvát szóról azonban kiderült, 
hogy gyanús szótári hapax legomenon. Mivel sehol másut t nem található, 
valószínű, hogy a szótáríró Micaglia ezt, mint Magyarországon is működő 
jezsuita, a magyarból szedte fel. Erre tehát a magyar szóval kapcsolatban 
mint forrásra hivatkozni nem lehet. A dézma szó pedig így nem lehet szláv 
eredetű. Az EtSz. (I, 1346) legvalószínűbbnek tartja, hogy a provencalból 
való, ahol a decima szó szabályosan dezma-nak hangzott. Ezt a feltevést 
BÁRCZI (NyK. L, 19) mint kétségtelent elfogadja, mert hangtani szempont
ból minden számbavehető forrás közül csupán a provencal szó felel meg 
kifogástalanul a magyar alaknak. Tekintettel azonban arra, hogy a többi 
provencalnak minősített szó eredete több mint kétes (a zománc lehet német 
eredetű, a malom és a molnár meg szláv eredetű), ez az egy szó is aligha lehet 
provencal eredetű. Meg lehet viszont magyarázni velencei olasz *dezima, 
*dezema alakokból. A velencei olaszban, mint az észak-olaszban általában, 
zöngésültek a szóbelseji zöngétlenek, a latin ce, ci helyén azonban i t t nem 
dze, dzi > ze, zi található, hanem dze, dzi > ze, zi. Eszerint tehát mindkét 
magyar alak az északi olaszból való: a dézsma egy *dezima-hó\) a dézma 
pedig egy velencei *dezima-hól származik.10 

* 
E néhány szómagyarázat tanúsága szerint tehát a magyar keresztény 

terminológiában van egy nem nagy, de kétségtelen olasz réteg is (esperes, 
remete: vö. MELICH, SzlJsz. 1/296; KNIEZSA, SzlJsz. I, 729, és dézma, dézsma). 
Ez nem is meglepő, hiszen olasz papok térítő munkájára vonatkozólag kétség
telen bizonyítékaink vannak (pl. Szent Gellért). Es így az is érthető, hogy 
legrégibb magyar helyesírásunkban vannak határozott olasz sajátságok is. 
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10 Szótörténeti alapon mutat ta ki HADROVICS (Pais-Emlékkönyv 284), hogy 
gálya, bárka szavaink nem a latinból, hanem az olaszból vannak átvéve. Ugyancsak 
érdekesen bizonyította, hogy szintén olasz eredetű a sajka is, amelynek a forrását pl. 
én is a törökben kerestem. Kimutatta, hogy a régen a magyarban is saytia alakban 
előforduló szó (1355/1491: Saytias 'sajkás') az olasz saitia-hól való, amely talán a latin 
sagittea fejleménye. A magyar saj-ka valószínűleg a bár-ka hatására keletkezett. 
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