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A MURAVIDÉKI SZLOVÉN IRODALMI NYELV MAGYAR
JÖVEVÉNYSZAVAI

1. Bevezetés
A szláv–magyar nyelvi érintkezéseket két nagy időszakra, honfoglalás előttire, illetve
honfoglalás utánira oszthatjuk. A honfoglalás előtti időszakban a magyarok vándorlásuk során
keleti szláv nyelvű törzsekkel kerültek kapcsolatba, amelyek az óorosznak egy déli
nyelvjáráscsoportját beszélték (Rot 1989: 351). Ebben a honfoglalást megelőző korban került
át a magyarba a lengyel népnév (Rot 1989: 364), család és cseléd szavaink közös óorosz
szava (Kniezsa 1974: 119–120), valamint óriás szavunk (Hadrovics 1975: 67–70), továbbá a
lékvágó halászat technikája is, amely hosszabb ideig tartó együttélést feltételez (Hollós 1996:
7).
A honfoglalást követően a magyarok intenzív, napi kapcsolatba kerültek a szlávokkal,
hiszen sok helyen közéjük telepedtek, s számos szót vettek át tőlük a földművelés, az
állattartás, a mindennapi élet és a háztartás köréből (Hadrovics 1989: 12). Az ebből az időből
származó szláv jövevényszavainknak nagy szerepe volt a magyar állami, jogi és keresztény
terminológiánk kialakulásában is, de számos elvont fogalom is átkerült a magyarba. A nyelvi
kapcsolatok egyirányúsága, s megfordulása a magyar feudális állam megszilárdulásával függ
össze. A 13. századtól kezdődően a magyarból az állami, jogi, egyházi, gazdasági, katonai és
társadalmi kategóriából kerültek át szavak (Hadrovics 1989: 13) a szomszédos, illetve a
magyar korona alatt élő szlávok nyelvébe. Ezek után a magyart ért szláv nyelvi hatás
fokozatosan csökken, ám a törökök kiűzését követő időszakban a lakatlan területekre történő
betelepedések következtében ismét felerősödik, ám ez inkább csak a magyar nyelvjárásokban
hagy nyomot, s korántsem olyan jelentős, mint a honfoglalást követő évszázadokban. A
magyar–szláv nyelvi kapcsolatok felerősödésének következő időszaka a 19. századra tehető,
amikor az új technikai megnevezések és a magyar nyelv oktatásának kötelezővé tételének
következtében több új magyar szó is átkerült a szomszédos szláv nyelvekbe.

1.1. Magyar jövevényszavak a szláv nyelvekben és kutatásuk eddig története
A magyar szlavisztikának kezdetektől fogva kedvelt kutatási témája volt a szláv–magyar
illetve magyar–szláv nyelvi kapcsolatoknak a feldolgozása. A szlávban lévő magyar elemek
kutatására elsőként Franz Miklosich (1867) mutatott rá. Miklosich külön is kiemelte a
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magyarból szlávba visszakölcsönzött szavakat, mint pl. ako, astal (Miklosich 1867: 68).
Magyar részről elsőként Melich János (1887) írt általánosan a magyar–szláv nyelvi
kapcsolatokról. Meg kell említeni Kniezsa István (2000a) összefoglaló jellegű tanulmányát is,
amelyben röviden a valamennyi szláv nyelvet ért magyar hatást bemutatja. A következő
alpontokban vázlatosan áttekintem az egyes szláv nyelveket ért magyar hatást, illetve röviden
bemutatom az eddigi kutatások történetét.

1.1.1. Magyar–bolgár nyelvi kapcsolatok
A magyar-bolgár nyelvi kapcsolatok kezdetét valószínűleg a 9. századra tehetjük, bár az
első jövevényszavakra csak a 14. századból van adatunk (Décsy 1959: 2–3). A bolgárt ért
magyar nyelvi hatásról Décsy Gyula (1959) írt monográfiát, amelyben 66 magyar
jövevényszót dolgozott fel történeti-etimológiai szótár formájában. A szótári részt
megelőzően részletesen tárgyalja az átvételek korának, illetve szóföldrajzi elhelyezkedésének
kérdését, valamint a magyar jövevényszavaknak a bolgárba való beilleszkedését (fonéma és
morfémahelyettesítés, akcentológiai kérdések).
A legrégebbi magyar jövevényszavak a 14. századból adatolhatók, pl. ур ʼúrʼ (Décsy
1959: 15), de még a 19–20. században is kerültek magyar szavak a bolgár nyelvbe, pl. долман
ʼdolmányʼ, пуста ʼpusztaʼ (Décsy 1959: 16). Décsy Gyula véleménye szerint a magyar
szavak a bolgárba feltehetőleg oszmán-török, román és szerb közvetítéssel kerülhettek (Décsy
1959: 16). A szavak szóföldrajzi elhelyezkedésének tárgyalásából kiderül, hogy vannak olyan
magyar jövevényszavak, amelyek minden dialektusban ismertek, pl. катана ʼkatonaʼ, салаш
ʼszállásʼ (Décsy 1959: 17), ám a legtöbb magyar jövevényszó csak egy-egy nyelvjárásból
mutatható ki.
Bolgár részről Sztojkov vizsgálta a bánáti bolgár nyelvjárásokat ért magyar hatást
(Стойков 1961, 1967; idézi Рот 1973: 85). Sztojkov 1961-es cikkét Pandúr Julianna (1961)
ismertette a magyar közönséggel. A bánsági bolgárba a 18. sz. második felétől kezdve
kerültek magyar szavak, ugyanis ekkor csatolták a területet újból a Magyar Királysághoz
(Pandúr 1961: 177). A magyar szavak Sztojkov véleménye szerint szerb vagy román
közvetítéssel kerülhettek a bánsági bolgárok nyelvébe (Pandúr 1961: 174). A magyar
jövevényszavak között megvannak a mindennapos élet szavai, mint pl. ашуф ʼásóʼ, шарагла
ʼsaroglyaʼ; a társadalmi- és állami élet szavai, pl. йараш ʼjárásʼ, овода ʼóvodaʼ; valamint
elvont fogalmak is, pl. файта ʼfajtaʼ, хазна ʼhaszonʼ (Pandúr 1961: 173–4).

1.1.2. Magyar–cseh nyelvi kapcsolatok
4

Elsőként Halász Ignác (1888) vizsgálta a nyugati szláv nyelvekbe (cseh, lengyel, szlovák)
került magyar elemeket. Egy szólistát készített, amelyben a címszavak élén a magyar szavak
állnak, s azt követik az egyes nyelvi ekvivalensek. A szavak részletesebb elemzésébe nem
bocsátkozik. Halász Ignácot követően Kniezsa István (2000a) írt a cseh nyelv magyar
jövevényszavairól. Véleménye szerint (Kniezsa 2000a: 150) a cseh nyelvben található
jövevényszavak száma nem jelentős, aminek oka, hogy a történelem során sohasem voltak
szorosak a kapcsolatok a két ország között. A csehbe került néhány magyar jövevényszó
szinte kivétel nélkül a katonai terminológiához tartozik, pl. husár ʼhuszárʼ, tábor ʼtáborʼ, s
vélhetően átvételükre a 16–17. százdban, a vallásháborúk idején került sor (Kniezsa 2000a:
150).
Kniezsa Istvánt követően Décsy Gyula és Sulán Béla foglalkozott részletesen a cseh nyelv
magyar jövevényszavaival. Közös gyűjtésükből, amely mintegy 150 szócikk terjedelmű,
néhányat a Magyar Nyelvben publikáltak (Décsy 1955), (Sulán 1956, 1957). Az általuk
gyűjtött szavak nagy része keletmorva (délkeletmorva) tájszó, s szlovák közvetítéssel került át
a morvaországi nyelvjárásokba, mára azonban elavultak (Décsy 1955: 453). Néhány példa
ezek közül a magyar jövevényszavak közül: balda ’balta’, fišpan ’főispán’, harc ’harc’
(Décsy 1955: 454–61), kepeň ’köpeny’ (Sulán 1956: 314), magnaš ’mágnás’, nadoršpán
’nádorispán’ (Sulán 1957: 162–3).
Később Sulán Béla (1963) egy terjedelmesebb tanulmányt szentelt a kérdésnek, amelyben
az eddigi kutatások összegzése mellett a nyelvi kapcsolatok kutatásának metodológiai
alapelveivel is foglalkozik, illetve tárgyalja a cseh–magyar nyelvi kapcsolatok történeti
hátterét.

1.1.3. Magyar–fehérorosz nyelvi kapcsolatok
A magyar–fehérorosz nyelvi kapcsolatok kutatása csupán az elmúlt évtizedben kezdődött
el, s ebben az időszakban Zoltán András (2003, 2006 és Золтан 2001) a témának három
cikket is szentelt. Az alábbiakban elsősorban Zoltán András (2006) magyar nyelven megjelent
tanulmányára

támaszkodva

kívánok

képet

nyújtani

a

magyar–fehérorosz

nyelvi

kapcsolatokról.
A magyar–fehérorosz – tulajdonképpen ófehérorosz – nyelvi kapcsolatok kezdetei arra az
időszakra tehetők, amikor Báthory István erdélyi fejedelem lengyel király és litván
nagyfejedelem is volt (1576–86) (Zoltán 2006: 495). Az ezt megelőző idökből is adatolható
néhány magyar eredetű szó az ófehérorosz nyelvemlékekben, pl. гайдук ’hajdú’, гусар/по
гусарску ’huszár’, кордъ ’egyfajta kard’ (Zoltán 2003: 492). Ezek a szavak feltehetően a
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lengyelből kerültek át az ófehéroroszba, ugyanis a lengyel nyelvemlékekben már korábban is
előfordulnak (Zoltán 2003: 493). Báthory István uralkodásának idején a magyar–ófehérorosz
nyelvi kapcsolatok felélénkültek, s lengyel közvetítés nélkül is eljutottak magyar szavak az
ófehéroroszba. Ezt jól jelzi az is, hogy számos szó előbb bukkan fel az ófehérorosz
nyelvemlékekben, mint a lengyelekben (Zoltán 2003: 493). Néhány, Báthory István idejében
átvett szó, pl. антелокгъ ’egyfajta hordó’, бакгазия ’egyfajta szövet’, чуга ’szűk kaftán’
(Zoltán 2003: 493). A 17. századtól adatolható szavak, pl. контушъ/кунтушъ ’hasított ujjú
kabát’, катанка ’egyfajta zubbony, kabát’, палцатъ ’pálca, bot, vessző’ (Zoltán 2006: 498–
9). A fehéroroszba került magyar jövevényszavak közül néhány nyelvjárási szinten még ma is
él, pl. шэраг/шэрэнг ’sor’, дэраш ’deres (ló)’ (Zoltán 2006: 498–9). A nagyorosz és a litván
felé az ófehérorosz számos magyar szót közvetített (Zoltán 2006: 496).

1.1.4. Magyar–horvát és szerb nyelvi kapcsolatok
Valamennyi szláv nyelv közül a horváttal volt a magyarnak a legszorosabb kapcsolata,
amelyet 800 éves közös államiságunkkal magyarázhatunk. A magyar nyelvi hatás jelentősebb
mértékben a kaj-horvát dialektus területén jelentkezik. A kaj-horvátot a történelmi BelovárKőrős, Varasd és Zágráb vármegyében beszélték. A magyar nyelvi hatás elterjedéséhez a
Szent László király alapította Zágrábi Püspökség (1091) is tevékenyen hozzájárult. A kajhorvát nyelvterületen magyar jövevényszavakkal szinte az élet összes területén számolhatunk.
Így vannak az államszervezettel kapcsolatos kifejezések, pl. orsag ʼországʼ, varoš ʼvárosʼ; a
jogi terminológiához kapcsolódó szavak, pl. birov ʼbíróʼ, fiškališ ʼfiskális, ügyvédʼ; egyházi
élettel kapcsolatos szavak, pl. alduvati ʼáldozʼ, eršek/jeršek ʼérsekʼ; egyes foglalkozásokat,
mesterségeket jelentő szavak, pl. inaš ʼinasʼ, sabov ʼszabóʼ; ruhadarabok nevei, pl. bunda
ʼbundaʼ, kedmen ʼködmönʼ; a háztartás körébe tartozó szavak, pl. fijoka/vijoka ʼfiókʼ,
vankuš/vanjkuš/vankoš ʼvánkosʼ, (vö. Nyomárkay 1989a: 306–12; Hadrovics 1985 vonatkozó
szócikkeit).
Egyes magyar jövevényszavak azonban a kaj-horvát területen kívül eljutottak a csahorvátba is, amelyet Isztrián, a Tengermelléken és a szigeteken beszélnek. Ezek a magyar
jövevényszavak igen régiek, s már a gazdag horvát reneszánsz irodalomból is adatolhatók, pl.
beteg ʼbetegségʼ, rusag ʼországʼ. Természetesen ezeknek a csa-horvátban is meglévő magyar
jövevényszavaknak a száma meg sem közelíti a kaj-horvátból kimutathatókat, ám egyáltalán
nem elhanyagolhatók. Nagyon kevés jövevényszó került be a boszniai nyelvjárásokba, egyik
ritka kivétel például a herceg szó, amelyből aztán a Hercegovina földrajzi nevet képezték.
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Magyar jövevényszavakban gazdagabb a szlavóniai sto-horvát, valamint a mai Vajdaság
és Észak-Szerbia területén is több a magyar jövevényszó, mint Dél-Szerbiában és
Montenegróban (Hadrovics 1989: 29–30).
A burgenlandi horvátot is jelentős magyar hatás érte. A burgenlandi horvátot a mai
ausztriai Burgenland területén, illetve Magyarország nyugati megyéiben, elsősorban Vas és
Győr-Moson-Sopron megyében beszélik. A 18. század folyamán alakult ki irodalmi nyelvük,
amelynek 18-19. századi állapotát Hadrovics László (1974) monográfiája mutatja be,
amelyben foglalkozik a magyar jövevényszavak kérdésével is. Arra a megállapításra jut, hogy
a magyar eredetű szavak régiek, s megegyeznek a kaj-horvátból is adatolhatókkal, pl.
bantovati ʼbántʼ, jezero ʼezerʼ, stb. (Hadrovics 1974: 432). A burgenlandi horvátból azonban a
jövevényszavaknak egy újabb rétege is kimutatható, pl. tudoš ʼtudósʼ, stb. (Hadrovics 1974:
432).
A magyarországi horvát és szerb kisebbség nyelvét ért magyar hatás mind a mai napig
tart, s egyre erősebb. Az ő nyelvükbe magától értetődően újabb jövevényszavak is bekerültek,
amelyek a legtöbb esetben a nyelvjárási szókincsből hiányzó különféle műszaki, technikai
kifejezések megnevezésére szolgálnak.
Amint az ebből a vázlatszerű felsorolásból is látható a horvát nyelvet ért magyar hatás
igen jelentős, s ennek megfelelően többen is figyelmet szenteltek a kérdésnek. Elsőként
Munkácsi Bernátot kell megemlíteni (1882), aki szótárakból gyűjtött anyag alapján dolgozta
fel a déli szláv nyelvekbe (tkp. horvát és szerb) került magyar szavakat. Röviden hangtani és
szemantikai problémákat is érint, ám semmilyen közelebbi információt sem nyújt a szavak
koráról, s szóföldrajzi elhelyezkedéséről sem (Hadrovics 1985: 40). Munkácsit követően
Szegedy Rezső (1915) foglalkozott a kaj-horvát nyelvjárást ért magyar hatással, amelyben
röviden ismerteti a kaj-horvát regionális irodalmi nyelv történetét, s Petretics Péter
evangéliumos könyve alapján dolgozza fel a magyar jövevényszavakat. Figyelme kiterjed a
tükörkifejezésekre és a mondattanban megnyilvánuló magyaros szerkesztési módra is.
Kniezsa István (1935) egy hosszabb tanulmány elé szánt vázlatban foglakozott a kaj-horvát
keresztény terminológiájával, amelyben a magyar jövevényszavakon kívül megemlíti azokat a
tükörkifejezéseket is, amelyek magyar hatást tükröznek.
Hadrovics László a témában elsőként a magyar jövevényszavak szóföldrajzi elterjedését
érintő tanulmányával jelentkezik (1942), s a szintézis megszületéséig számos tanulmánya
jelent meg a horvát (szerbhorvát) nyelv magyar jövevényszavairól és azok átvételének egyegy részletkérdéséről. Hadrovics László több évtizedes kutatásait zárta le a szerbhorvát nyelv
magyar jövevényszavairól szóló monográfiájának (1985) megjelenésével, amely történeti7

etimológiai szótár formájában ismerteti a jövevényszavakat. A szótárat a magyar-horvát
nyelvi kapcsolatok történeti hátterének bemutatása, a forrásművek és a téma eddigi
kutatásainak ismertetése, a magyar szavak adaptációjának kérdése, a szóképzés, a tükörszavak
kérdésének ismertetése vezeti be. Az igényesen, bőséges példatárral ellátott szócikkeket a
kötet végén a különböző mutatók zárják.
Hadrovics László mellett elsősorban Nyomárkay Istvánt kell kiemelnünk, aki több ízben
is foglalkozott a magyar-horvát nyelvi kapcsolatok kérdésével összefoglaló jelleggel
(Nyomárkay 1989a), de önálló tanulmányt szentelt a régi kaj-horvát szótárak magyar
elemeinek is (Nyomárkay 2006). Nyomárkay István foglalkozott a burgenlandi horvátot ért
magyar hatással is (Nyomárkay 1988, 1990), és önálló monográfiája jelent meg a horvát
nyelvújításra gyakorolt magyar hatásról (Nyomárkay 1989b), amelyben a magyar mintára
keletkezett horvát tükörszavakat dolgozta fel. A burgenlandi horvátban lévő magyar szavakat
is tartalmazza Nyomárkay István (1996) burgenlandi horvát nyelvtörténeti szótára. A
burgenlandi horvátot ért magyar hatással újabban Vig István (2007) foglalkozott önálló
tanulmányban. Egy nyelvtörténeti és egy burgenlandi horvát–horvát–német szótárból gyűjtött
össze 57 magyar jövevényszót, s dolgozta fel azokat önálló szócikkekben.

1.1.5. Magyar–lengyel nyelvi kapcsolatok
A magyar és a lengyel nyelvterület a történelem során sohasem érintkezett (Kniezsa
2000a: 151), ennek ellenére számos magyar jövevényszó került át a lengyelbe, kiváltképp a
katonaság és hegyvidéki pásztorkodás terminológiájából (Kniezsa 2000a: 151). A magyarlengyel nyelvi kapcsolatok intenzívebbé válása Báthory István lengyel királlyá koronázásával
(1576) áll összefüggésben. A 16. századot megelőzően a cyga/czyga ʻcsigaʼ, giermek
ʻgyermekʼ és orsag ʻországʼ szavak adatolhatók (Sulán 1964: 134–5).
A magyar–lengyel nyelvi kapcsolatok kutatásának eddig többen is figyelmet szenteltek.
Elsőként Halász Ignác (1888) már említett cikkében találhatók a lengyelbe átvett
jövevényszavak. Lengyel részről elsőként L. Malinowski írt önálló tanulmányt a lengyel
nyelv magyar jövevényszavairól (idézi Wołosz 1989: 219). A 20. század első felében magyar
részről elsősorban Kniezsa István kutatásait kell kiemelnünk, aki a szlovák és lengyel
költözködő pásztorkodást ért magyar nyelvi hatással foglalkozott (Kniezsa 1934), majd
röviden a magyar-lengyel nyelvi kapcsolatok általános kérdéseit is érintette (Kniezsa 2000a).
Kniezsa Istvánnak a költözködő pásztorkodásról írott cikkéből kiderül, hogy nem csak a
szűkebb értelemben vett pásztorkodás szavai honosodtak meg a lengyelben, pl.
ajtować/hajtować ʻhajt, terelʼ, hanem egyéb szavak is, pl. gęgławy ʻgyengeʼ, hasen ʻhaszonʼ,
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hasnować ʻhasználʼ (Kniezsa 1934: 64). Sulán Béla (1964) a lengyel nyelv legrégebbi
jövevényszavaival foglalkozott rövid tanulmány keretében, azonban halála a további
kutatásokat megszakította.
Lengyel részről a magyar jövevényszavakkal részletesebben A. Zaręba (1951) és R.
Wołosz (1989, 1991–92) foglalkozott. A. Zaręba mintegy 120 szavas gyűjtését (idézi Wołosz
1989: 220) sikerült R. Wołosznak felülmúlnia, aki 230 szócikkben mutatja be a lengyel nyelv
magyar jövevényszavait. A szócikk a lengyel szó etimológiai magyarázata mellett tartalmazza
az első előfordulás évét, illetve a forrásokat is. A feldolgozott szavak között olyanok is
vannak, amelyek szlovák, vagy ukrán közvetítéssel kerültek a lengyelbe (Wołosz 1989: 217).
Vizsgálata nem terjedt ki a második világháború után hazánkban letelepedett lengyelek
nyelvében előforduló magyar elemekre, illetve nem dolgozta fel az olyan lengyelországi
földrajzi neveket sem, amelyek kétség kívül magyar etimonra vezethetők vissza, pl.
Ajdukiewicz, Bereś (Wołosz 1989: 218). Néhány példa a lengyel nyelv magyar
jövevényszavai köréből: baciar ʻbetyárʼ, bajusy ʻbajúszʼ, czikos ʻcsikósʼ, honwed ʻhonvédʼ,
mentyk ʻmenteʼ, szałas ʻszállásʼ, tołhaj ʻtolvajʼ. A cikk folytatásában Róbert Wołosz (1991–2)
kitér a lengyel nyelv magyar jövevényszavait érintő különböző kérdésekre, így pl. a szavak
mai adatolhatóságára, az átvételek korának kérdésére, a magyar, mint közvetítő nyelv
szerepére, illetve a magyar jövevényszavakat különféle terminológiai csoportokra is osztja. A
lengyelben a magyar jövevényszavak túlnyomó része csupán dialektális szinten él, így pl. a
Szepesség lengyelországi részén, a podhalei nyelvjárásban, az egykori Árva megye
lengyelországi részén, a cieszyni, és a żywieci nyelvjárásban (Wołosz 1991–2: 12). A
legrégebbi magyar jövevényszavak a 15. sz. végéig bekerültek a lengyel nyelvbe, amelyben
nagy szerepe volt a szlovák nyelv közvetítő szerepének (Wołosz 1991–2: 13, 17).
R. Wołosz monografikus tanulmánya a téma legalaposabb és legrészletesebb, egyben
mindmáig utolsó feldolgozása.

1.1.6. Magyar–orosz nyelvi kapcsolatok
A magyar–orosz nyelvi kapcsolatok kutatása a múlt század közepén került a magyar
nyelvészek kutatásának érdeklődésébe. Erdődi József (1952, 1953) két cikkben foglalkozik az
oroszt ért magyar hatással. Korábbi tanulmányában (Erdődi 1952) a huszársággal kapcsolatos
kifejezések oroszba kerülésével foglalkozik. Megállapítja, hogy a huszárság ismerete a 17.
században jutott el az oroszokhoz, méghozzá lengyel közvetítéssel (Erdődi 1952: 225). A
huszárság terminológiájába tartozó magyar eredetű szavak az oroszban pl. доломан
’dolmány’, ташка ’táska’, чапрак/чепрак ’bőr vagy szövet nyeregtakaró’, шеренга
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’hadirend, sor’ (Erdődi 1952: 225–6). Erdődi József (1953) következő cikkében néhány
magyar eredetű vándorszó oroszba való eljutását tárgyalja. Ezek a magyar vándorszavak
ukrán közvetítésűek az oroszban, pl. хутор ’tanya, major, kozák falu’, гарцовать ’lovat
hajszol, csetepatézik, lovon ügyeskedik’, левентарь ’őrségparancsnok’ (Erdődi 1953: 126–
7).
A magyar–orosz nyelvi kapcsolatok monografikus feldolgozása Hollós Attila (1996)
nevéhez fűződik. Hollós Attila az oroszban előforduló magyar jövevényszavak történetietimológiai szótárát állította össze, amelyet rövid bevezető tanulmány előz meg. Ebben
Hollós Attila kitér az eddigi magyar kutatások eredményeire, a források, az átvételek korának
és az átadó nyelv kérdésére is. Röviden a jövevényszó meghonosodásának kérdését is érinti,
illetve a szócikkek felépítése is bemutatásra kerül. Hollós Attila egyetért azzal a
megállapítással, miszerint közvetlen nyelvi érintkezésen alapuló magyar szóátvétel az
oroszban alig van (Hollós 1996: 5). Az első közvetlen átvétel az óorosz krónikákban
előforduló бан ’bán’, amely a 15. század második feléből adatolható (Hollós 1996: 7). Az
orosz

nyelv

magyar

jövevényszavainak

legrégibb

rétegét

a valach

pásztorkodás

terminológiájába tartozó szavak jelentik, amelyek esetében a lengyel, vagy az óukrán lehetett
a közvetítő nyelv, pl. кулеш ’kulacs’, шалаш ’szállás’ (Hollós 1996: 8). A legtöbb magyar
jövevényszó a katonai terminológiához tartozik. Ezek között találunk a lengyelből fehérorosz
közvetítéssel az oroszba eljutott szavakat, pl. гусар ’huszár’, шишак ’sisak’, amelyeknek
átvételi idejét a 16–17. századra tehetjük (Hollós 1996: 8). A katonai terminológiába tartozó
szavak között azonban olyanok is vannak, amelyek a 18. sz. közepén Dél-Magyarországról
Ukrajnába települt szerb huszárok és pandúrok közvetítésével jutott el az orosz nyelvbe, pl.
ментик ’mente’, серсам ’szerszám’ (Hollós 1996: 8–9). Az oroszban találunk borászattal, a
magyar konyhával kapcsolatos kifejezéseket is, pl. антал ’gönci hordó’, гуляш
’marhapörkölt’, лечо ’lecsó’ (Hollós 1996: 10). Sajátos csoportot képeznek a magyar
közigazgatási és mezőgazdasági kifejezések, amelyek kezdetben csak a kárpátaljai orosz
regionális köznyelvben éltek, majd idővel lexikonokba, térképekre is felkerültek, pl. ирташ
’irtás’, йоббадь ’jobbágy’, солгабиро ’szolgabíró’, яраш ’járás’ (Hollós 1996: 10). Végül, de
nem utolsó sorban, a felsorolásból nem maradhatnak ki a magyar kutyafajták és hangszerek
nevei sem, amelyeket az orosz lexikonokba, enciklopédiákba is megtalálunk, pl. кувас
’kuvasz’, пуми ’pumi’, тарогато ’tárogató’, тилинко ’tilinkó’ (Hollós 1996: 10). Hollós
Attila monográfiája az orosz nyelv magyar jövevényszavairól számos érdekes példát
tartalmaz, s mindmáig a téma egyetlen alapos feldolgozása.
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1.1.7. Magyar–ruszin (ukrán) nyelvi kapcsolatok
A magyar–keleti szláv nyelvi kapcsolatok leginkább Kárpátalja területén (ukránul
Закарпатська область, oroszul Закарпатская область ’Kárpáton túli terület’) virágoztak,
amely a második világháborút követően vált a Szovjetunió, majd Ukrajna részévé (Bárányné
Komári 2010: 182). Bárányné Komári Erzsébet (2010: 182) véleménye szerint a Kárpátalján
élő keleti szlávok és magyarok közti kapcsolatok kezdetének idejét a kora középkorra
tehetjük. A kárpátaljai keleti szláv nyelvjárások dialektológiai szempontból a galíciai és
bukovinai ukrán nyelvjárásokkal alkotnak nyelvjárási egységet, tehát az ukrán nyelv
nyelvjárásainak tekinthetők (Bárányné Komári 2010: 182). Az ukrán nyelvterület jelentős
részétől való államigazgatási különállás következtében azonban Kárpátalján egy regionális
irodalmi nyelv, a kárpáti ruszin alakult ki, amelynek alapját a kárpátaljai ukrán nyelvjárások
képezik (Bárányné Komári 2010: 182). A kárpáti ruszin megnevezésben lévő kárpáti jelző a
Szerbiában és Horvátországban beszélt bács-szerémi ruszintól való megkülönböztetést
szolgálja, amelynek alapja a kárpáti ruszintól eltérően nem ukrán, hanem keletszlovák, (vö.
Bárányné Komári 2010: 182).
A magyar–ruszin (ukrán) nyelvi kapcsolatok vizsgálata már a 19. sz. második felében
megkezdődött és az összes magyar–szláv nyelvi kapcsolat tükrében a kutatók a legtöbb
figyelmet ennek szentelték. Már Franz Miklosich (1871) is megemlíti a kárpátaljai ukrán
néhány magyar jövevényszavát, pl. baj ’baj’, harča ’harcsa’, oblokoš ’ablakos’, (idézi
Лизанец 1976: 56). Ezt követően a hazai kutatók figyelme is a kárpátaljai ukránban lévő
magyar jövevényszók felé fordult. Ezt jól jelzi Csopey László (1881) és Mazuch Ede (1896)
cikke is. A témát a 20. sz. első felében Bonkáló Sándor (1910, 1915, 1921) is többször
érintette, bár részletesebb elemzésbe nem bocsátkozott (Лизанец 1976: 62–5). Kniezsa István
(2000a) már többször idézett tanulmányában foglalkozott a magyar–ruszin nyelvi
kapcsolatokkal is, s mint írja, „a rutén nyelvre gyakorolt magyar hatás igen jelentékeny”
(Kniezsa 2000a: 150). Ezt jól bizonyítja, hogy alig van olyan fogalomkör, amelyben ne
találnánk magyar jövevényszavakat. Érdekességképp megemlítem, hogy a tiszai halászat
szinte teljes terminológiája a magyarból való, pl. halas ’halász’, halou ’háló’, valamint
számos halnév is, pl. čik ’csík’, kečege ’kecsege’, poťka ’potyka, ponty’ (Kniezsa 2000a:
150). Mindebből Kniezsa (2000a: 150) azt a következtetést vonja le, hogy a halászat
feltehetően nem volt ruszin foglalkozás. A második világháborút követően elsősorban
Baleczky Emil nevét kell kiemelnünk, aki több tanulmányban is foglalkozott a kárpátaljai
ukránt ért magyar hatással, pl. (Балецкий 1958, 1959, 1963), míg a magyar jövevényszavakat
történeti szempontból elsősorban Dezső László (1989 és Дэже 1961, 1985) vizsgálta. Petro
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Lizanec is többször foglalkozott részletesen a kárpátaljai ukrán nyelvjárások magyar
jövevényszavaival, pl. (Лизанец 1976). Ebben a monográfiában a kárpátaljai ukrán
nyelvjárások magyar jövevényszavainak szóföldrajzi elterjedését térképek segítségével
szemlélteti. Ez a feldolgozás mindenképpen újat jelentett a magyar–ukrán (ruszin) nyelvi
kapcsolatok vizsgálatában. A témával újabban Udvari István (2006) és Bárányné Komári
Erzsébet (2010) foglalkozott.
A magyar jövevényszavak a kárpátaljai nyelvjárásokba vagy közvetlenül a magyarból
kerültek át, esetleg román vagy szlovák közvetítéssel (Лизанец 1976: 82). Az első
jövevényszavak a 12–14. századból adatolhatók, pl. хосен ’haszon’, хутар ’határ’. A 16.
századtól kezdődően az írásos emlékek számos magyar jövevényszót őriztek meg. A magyar
jövevényszavak igen becses forrásai az 1770-es évektől kezdődő úrbéri összeírások (Дэже
1961: 141). Az osztrák–magyar hadsereg is számos jövevényszóval gazdagította a kárpátaljai
nyelvjárásokat, pl. катуна ’katona’, сазодош ’százados’ (Лизанец 1976: 82).
A legtöbb magyar jövevényszó új fogalmak, növények megnevezésére szolgált, pl.
кукуриця/тенґериця ’kukorica, tengeri’, доган/довган ’dohány’; valamint a feudalizmussal
kapcsolatos kifejezések voltak, pl. желяр ’zsellér’, ґазда ’gazda’ (Дэже 1961: 140–1). A
magyar jövevényszavak sokszor az ukrán szó szinonimájaként éltek, tehát az eredeti szót nem
szorították ki (Дэже 1961: 141). Petro Lizanec gyűjtésében 2180 magyar jövevényszót dolgoz
fel.

1.1.8. Magyar–szlovák nyelvi kapcsolatok
A magyar–szlovák nyelvi kapcsolatok kutatása már a 20. század első felében elkezdődött.
Kezdetben a kutatók figyelme kisebb problémák, részjelenségek vizsgálatára összpontosult,
pl. (Melich 1926; Kniezsa 1934), majd később – elsősorban Király Péter és Gregor Ferenc
munkásságának köszönhetően, (vö. Király 1964, 1965, 2009; Gregor 1989, 1993) – átfogóbb
képet kaphattunk a szlovákba került magyar elemekről, amelyeknek szótári feldolgozását
végül egy olasz nyelvész, Luciano Rocchi (1999, 2002, 2010) végezte el. Az alábbiakban
elsősorban Gregor Ferenc kutatásaira hagyatkozva nyújtok általános áttekintést a magyar–
szlovák nyelvi kapcsolatokról.
A magyar–szlovák nyelvi kapcsolatok kezdetét a 12–13. sz. idejére tehetjük, amely a
magyar feudális állam megszilárdulásával áll összefüggésben (Gregor 1989: 142). Ennek
ellenére Király Péter (2009: 57) 10–11. századi átvételekről is beszél szülőfaluja, Málca
szlovák nyelvjárásának kapcsán. A magyar–szlovák nyelvi kapcsolatok elmélyüléséhez
tevékenyen hozzájárult a törökök elől a 16–17. században észak felé visszahúzódó magyar
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lakosság, amely elsősorban a népnyelvben érezteti hatását (Gregor 1993: 3). A magyar–
szlovák nyelvi kapcsolatok alakulásában a felvidéki magyar fő- és köznemességnek is nagy
szerepe volt, amely elsősorban alkalmi szókölcsönzésben nyilvánult meg, pl. filbevalo
’fülbevaló’, bár maradandóbb hatással is bírt, pl. címer ’címer’, dolomán ’dolmány’, herceg
’herceg’ (Gregor 1993: 4). A szlovákban a legtöbb magyar jövevényszó a hétköznapi élet, a
család, a háztartás, a ruházkodás, a földművelés és az állattenyésztés terminológiájába tartozik
(Gregor 1993: 3), pl. bajúz ’bajusz’, barnavý ’barna’, čižma ’csizma’, dohán ’dohány’, joság
’jószág’, kanás ’kanász’, koči ’kocsi’ (Gregor 1993: 4), bojtár ’bojtár’, fokoš ’fokos’, guľa
’gulya’, kajla ’kajla’ (Kniezsa 1934: 63, 70). A magyar jogi és gazdasági terminológia is
nyomot hagyott a szlovákban, pl. biršag ’bírság’, eškut ’esküdt’, fiškališ ’fiskális’, orság
’ország’ (Gregor 1993: 4). A 18. sz. végéig számos, katonai és hadi kifejezés került át a
szlovákba, pl. čata ’csata’, hadnaď ’hadnagy’ (Gregor 1993: 4). Sokkal kevesebb a magyar
jövevényszavak száma az egyházi, közlekedési, kereskedelmi, pénzügyi, társadalmi élet és a
természeti jelenségek terminológiájában, pl. eršek ’érsek’, hajov ’hajó’, faršang ’farsang’,
elefant ’elefánt’, hold ’hold (mértékegység)’ (Gregor 1993: 5). A szlovákban élő magyar
jövevényszavak területi eloszlása nem egységes. Több a magyar jövevényszó a keletszlovákban és a középszlovák délebbi nyelvterületén, míg a nyugat-szlovákban kevesebb
magyar átvétel él (Gregor 1993: 5; Kniezsa 2000a: 149–50).
Gregor Ferenc (1993) mutatványfüzete mellett elkészült a szlovákban élő magyar
jövevényszavak szótárszerű feldolgozása is, amely az olasz Luciano Rocchi (1999, 2002,
2010) nevéhez kötődik. Az első kötetben a szótári rész előtt a beilleszkedéssel kapcsolatos
hangtani és morfológiai kérdéseket tárgyalja a szerző. A szócikkeket az etimológiai
magyarázat mellett a szomszédos nyelvekre vonatkozó adatok színesítik, amennyiben az adott
szó a magyarral szomszédos más nyelvben is előfordul. Az első két kötetet betűrendes
szómutató zárja, míg a harmadik kötetbe kerültek az első kettőből kimaradt szavak is. A
szlovák nyelv magyar jövevényszavainak számát Kniezsa (2000a: 150) hatszáz körülire teszi,
míg Gregor Ferenc (1993: 5) megközelítőleg 1800 magyar jövevényszóról beszél. Rocchi
szótárának tükrében inkább ez utóbbi tűnik helyes becslésnek.

1.2. Magyar jövevényszavak a muravidéki szlovénban és kutatásuk eddigi története
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv és nyelvjárás magyar jövevényszavainak kutatása
korántsem olyan gazdag, mint azt például a ruszin (ukrán), vagy a horvát és szerb nyelv
esetében láthattuk. Bajzek Mária véleménye szerint ez azért van így, mert „kevés szlovén
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szakember él/élt, aki legalább olvasni tudna/tudott volna magyarul, és a magyarok között is
kevés olyan van, aki legalább egy szomszédos szláv nyelvet ismer”1 (Bajzek 2009: 345). A
muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak szisztematikus feldolgozása
mindeddig nem történt meg. Az eddig megjelent tanulmányok vagy csak általánosságban
érintik a témát, vagy pedig egy-egy kisebb problémakör filológiai elemzésébe bocsátkoznak.
Elsőként Pável Ágoston (1976a) hívta fel a figyelmet a muravidéki szlovénban élő magyar
szavakra, ám inkább irodalmi, művelődéstörténeti és történelmi szempontból közelítette meg
a magyar–szlovén kapcsolatokat. Tanulmányában említést tesz a muravidéki szlovénban
előforduló magyar jövevényszavakról is, amelyek száma szerinte a háromszázat is meghaladja
(Pável 1976a: 219). Néhány konkrét példát is felsorol, pl. bersak2 ’bírság’, csősz ’csősz’,
füzati ’fűz’, szaré ’szár’, zsiván ’zsivány’ (Pável 1976a: 219–20). Ezek a szavak a muravidéki
szlovén irodalmi nyelvben nem adatolhatók.
Kniezsa István (2000a) már többször idézett tanulmányában foglalkozik a muravidéki
szlovént (nála hazai szlovén) ért magyar hatással is. Kniezsa (2000a: 148) véleménye szerint a
muravidéki szlovén „valósággal át van itatva magyar elemekkel”. Ebből következik, hogy az
állami- és egyházi szervezetre vonatkozó kifejezések nagy része a magyarból származik, pl.
birság3 ’bírság’, harmica ’harmincad’, remeta ’remete’ (Kniezsa 2000a: 148). Magyar hatást
találunk a hadi-, lótenyésztési- és az öltözködés terminológiájában is, pl. harcüvati ’harcol’,
sisak ’sisak’, kocsüj ’kocsi’, hám ’hám’, bársun ’bársony’ (Kniezsa 2000a: 148). Kniezsa
(2000a: 149) szerint „feltűnően sok” a magyar eredetű melléknév is a muravidéki szlovén
nyelvben, pl. csaláren ’csalárd’, gingav ’gyenge’, santavi ’sánta’.
A témáról az első terjedelmesebb tanulmány Maria Petrov-Slodnjak (1978) nevéhez
fűződik. A szerző tíz, 18–19. századi forrás alapján gyűjtötte össze a magyar
jövevényszavakat, amelyeket szószedetben dolgoz fel. A szószedet 116 címszót tartalmaz, a
képzett szavakat a szócikkeken belül közli. A címszót a szó német és magyar ekvivalense,
valamint etimológiai magyarázat és a képzett szavak felsorolása követi. A szócikkek
legnagyobb hiányosságaként róható fel, hogy a szó forrását nem tünteti fel, illetve példát sem
hoz. Ez azért is kellemetlen, ugyanis olyan szó is található Petrov-Slodnjak gyűjtésében, pl.
harmica, amely a dolgozat forrásműveiben nem fordult elő4, s a muravidéki szlovén irodalmi
nyelv történeti szótára sem ismeri. A szószedetbe nem vette fel a latin eredetű szavakat
1

»živi/je živelo malo slovenskih strokovnjakov, ki znajo/so znali madžarsko vsaj brati, in tudi med madžarskimi
je malo takih, ki poznajo vsaj en sosedni slovanski jezik« (Bajzek 2009: 345)
2
A példákat Pável Ágoston helyesírása szerint idézem.
3
A példákat Kniezsa István helyesírása szerint idézem.
4
Petrov-Slodnjak valamennyi forrásműve az én forrásaim közt is szerepel.
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(Petrov-Slodnjak 1978: 308). A szófaji gyakoriság szerinti csökkenő sorrend: főnevek,
melléknevek, igék, számnevek és partikulák (Petrov-Slodnjak 1978: 308). A magyar
jövevényszavakat terminológiák szerint csoportosítja is (Petrov-Slodnjak 1978: 309). A
szóképzéssel, fonémahelyettesítéssel és morfológiai kérdésekkel is foglalkozik (PetrovSlodnjak 1978: 310–20). A morfológián belül tárgyalja a magyar jövevényszavaknak a
grammatikai nem kategóriájába való beilleszkedését. Legfontosabb megállapítása, hogy
nincsen semleges nemű szó a magyar eredetű jövevényszavak közt (Petrov-Slodnjak 1978:
218). Emellett szemantikai problémákra is kitér, és arra, hogy a magyar jövevényszavak
milyen funkciót töltöttek be a muravidéki szlovénban. Összességében elmondhatjuk, hogy
Maria Petrov-Slodnjak tanulmánya a téma első olyan feldolgozása, amely megpróbál kissé
részletesebb áttekintést nyújtani, s az általánosságok szintjén túllépve konkrét fonológiai,
morfológiai és szóalkotási kérdéseket is bemutat.
A magyar–szlovén nyelvi kapcsolatok kutatása a 2000-es évektől kezdve folytatódott.
Zsilák Mária (2003) cikkében az először 1985-ben megjelent Beltinci tájszótár magyar
jövevényszavait dolgozta fel. A jövevényszavakat az alábbi fogalomkörök szerint
csoportosítja: 1. keresztnevek, pl. Andraš ’András’, Lajči ’Lajcsi’, Pišta/Pištek ’Pista’; 2.
rokonság, pl. bači ’bácsi’, nenika ’nénike’, šogor ’sógor’; 3. mesterségek, pl. kertejs ’kertész’,
kočiš ’kocsis’, sakač ’szakács’; 4. eszközök, pl. balta ’balta’, ham ’hám’, lanc ’lánc’; 5.
kulinária, pl. dödöli ’dödölle’, legvar ’lekvár’, pörkölt ’pörkölt’; 6. ruhák, kiegészítők, pl.
cipele ’cipellő’, džündž ’gyöngy’, karperec ’karperec’; 7. növények, pl. guba ’gubacs’, jacint
’jácint’, talog ’tályoggyökér’; 8. állatok, pl. bak ’bak’, birka ’birka’, tigriš ’tigris’; 9.
társadalmi rang, pl. financ ’finánc’, hajčar ’hajcsár’, katana ’katona’; 10. társadalmi élet,
gazdaság, pl. banja ’bánya’, buktaš ’bukott tanuló’, dereš ’deres’; 11. egyházi terminológia,
pl. apat ’apát’, ešpereš ’esperes’, papa ’pápa’; 12. elvont fogalmak, pl. baja ’baj’, saga
’szag’, šorš ’sors’ (Zsilák 2003: 335–8). A tanulmány további részében a fonéma- és
morfémahelyettesítés eseteit vizsgálja, sokszor párhuzamba állítva azokat a szlovák nyelv
magyar jövevényszavainak adaptációjával.
Az elmúlt időszakban a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak
kutatása Lukácsné Bajzek Mária (2005, 2009) nevéhez kötődik. Mindkét tanulmányban
Küzmics István Újszövetség-fordításában fellelhető magyar hatással foglalkozik. A
bevezetésben rövid áttekintést kapunk a magyar–szláv nyelvi érintkezések történeti hátteréről,
valamint kutatásáról is. A muravidéki szlovénban is vannak magyar jövevényszavak, ám
természetesen a Magyarországon élő rábavidéki szlovénok nyelvjárásában több a magyar
elem, mint a határ túloldalán (Bajzek Lukač 2005: 437). A magyar jövevényszavakat azonban
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a muravidéki szlovén írók is használták a 18–19. század során írt műveikben. A muravidéki
szlovén irodalom kiemelkedő alkotása Küzmics István Újszövetség-fordítása. Küzmics István
az idegen szavak tudatos kerülésére törekedett, s azokat a központi-szlovén irodalmi nyelvből
vett kifejezésekkel igyekezett helyettesíteni. Azonban Lukácsné Bajzek Mária vizsgálata,
amely a fordítás előszavára, az egyes könyvek elé írt előszókra, Máté evangéliumára, az
Apostolok cselekedeteire és János jelenéseire terjedt ki, bizonyítja, hogy Küzmics tudatos
nyelvi purizmusa ellenére is számos magyar jövevényszó található a fordításban (Bajzek
Lukač 2005: 438). A négy évvel későbbi tanulmány bevezető része elsősorban a magyar–
szlovén és szlovén–magyar nyelvi kapcsolatok eddigi szerény mértékű kutatásainak miértjére
keresi a választ. Küzmics életének rövid bemutatása után a muravidéki szlovén fordítás
keletkezésének hátterébe kapunk bepillantást. Bár szlovén részről eddig is sokat foglalkoztak
a fordítás keletkezésének hátterével, ám sohasem vették figyelembe azt a nem elhanyagolható
szempontot, hogy Küzmics magyar környezetben működött, amely bizonyosan hatott a
fordítás keletkezésére és nyelvére is (Bajzek Lukač 2005: 438–9). A továbbiakban részletes
képet kapunk a 18. századi vezető magyar evangélikus személyiségekről, fordítókról és
műveikről is. Küzmics számára mintául szolgálhatott az 1754-ben Laubanban Bárány György
és Szabó Sartorius János fordításában megjelent Újszövetség, amely A’ mi urunk Jesus
Kristusnak uj testamentoma Görög nyelvből Magyarrá fordítatott címet viseli (Bajzek Lukač
2005: 439). Ezt a 2009-es tanulmányban még részletesebben, konkrét szövegrészletekkel
illusztrálja, amely nem csupán a szellemi rokonságot, hanem adott esetben a konkrét
fordításbeli azonosságot is megerősíti. Ezt jól bizonyítják a magyar tükörfordítások is, pl.
szamo vöra csini pravicsne i szpunyava pravdo/tsak a’ Hit igazit, és be-tölti a’ törvényt,
szpadnejo v bloudnoszt/tévölgésbe esnek (Bajzek Lukač 2005: 440). A továbbiakban a
tanulmány a magyar jövevényszavakkal foglalkozik. Küzmics fordításában elsősorban olyan
magyar jövevényszavakat találunk, amelyek korai átvételnek tekinthetők, hiszen legtöbbjük
már Jurij Dalmatin bibliafordításához készült szójegyzékben, illetve Megiser szótárában is
megtalálható (Bajzek Lukač 2005: 441). A muravidéki szlovén fordítás magyar
jövevényszavai között vannak a keresztény terminológiába tartozók (pl. aldov ’ajándékozás,
áldozás’, bin ’bűn’, püspek ’püspök’), a társadalmi élet kifejezései (pl. jezernik ’ezredes’,
mester ’mester, tanító’, muzsikas ’muzsikus’), tulajdonnevek (pl. Andras ’András’, Mátyás
’Mátyás’, Miklos ’Miklós’), fogalmakat, tárgyakat, állatokat jelölő kifejezések (pl. darda
’dárda’, kincs ’kincs’, sors ’sors’), állapotot, tulajdonságot jelölő szavak (pl. csonklavi
’csonka’, nehasznoviti ’haszontalan’), szám (jezero ’ezer’), tevékenységeket kifejező igék
(haszniti ’használ’, öroküvati ’örököl’, szalasivati ’szállásol’) (Bajzek Lukač 2005: 441).
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Bajzek Mária külön is kitér a tükörszavak és tükörfordítások kérdésére, pl. düsnavejszt
’lelkiismeret’, piszmoznanci ’írástudók’, zsitka drejvo ’életfa’ (Bajzek Lukač 2005: 442). A
tanulmánynak ez a része azért is jelentős, ugyanis Bajzek Mária az első, aki a muravidéki
szlovénban előforduló magyar jövevényszavak mellett a tükörszavakat is megemlíti. A
tanulmány további részében szócikkekben feldolgozva 40 magyar jövevényszót – köz- és
tulajdonnevet egyaránt – találunk. A címszó eredeti helyesírás szerint van megadva, a mai
szlovén és magyar jelentéssel. A szócikkben hivatkozások segítségével képet kapunk a szó
déli szláv nyelvterületen való elterjedtségéről is, amelyhez az adatokat Pleteršnik szótára, a
szlovén irodalmi nyelv szótára (SSKJ), a szerb és horvát nyelv magyar jövevényszavainak
monográfiája (Hadrovics 1985) és a burgenlandi horvát irodalmi nyelv nyelvtörténeti szótára
szolgáltatja (Nyomárkay 1996). A szócikkeket példamondatok zárják, amelyek esetében
mindig idézi a magyar megfelelőt is. Összességében elmondható, hogy Bajzek Mária két
tanulmánya gondos és alapos áttekintést nyújt Küzmics István Újszövetség-fordítását ért
magyar szellemi és nyelvi hatásáról is.
Szlovén részről csupán Vilko Novak (1975/76) írt a muravidéki szlovénban található
magyar jövevényszavakról. Kniezsa és Kiss Lajos tanulmányait értékelve arra a
megállapításra jut, hogy a muravidéki szlovénben csak olyan magyar jövevényszavak
fordulnak elő, amelyek nem képezik a hétköznapi szókincs részét és hivatalosan voltak a
muravidékiekre erőltetve (Novak 1975/76: 105).

1.3. A dolgozat célkitűzései
A magyar–szláv nyelvi kapcsolatok kutatásáról nyújtott rövid áttekintés megmutatta,
hogy a magyar–szlovén nyelvi kapcsolatok feldolgozásának a kutatók eddig kevesebb
figyelmet szenteltek. Dolgozatom alapvető célja tehát, hogy a magyar–szlovén nyelvi
kapcsolatok egyik leggyümölcsözőbb területét – a muravidéki szlovén irodalmi nyelvet –
bemutassam és lehetőségeimhez mérten fel is dolgozzam. Kutatásomat csupán a magyar
jövevényszavakra terjesztem ki, a magyar mintára alakult tükörszavak és tükörkifejezések
bemutatásától ezúttal eltekintek.
A magyar jövevényszavak feldolgozását megelőzően rövid áttekintést nyújtok a magyar–
szlovén nyelvi kapcsolatok kialakulását és elmélyülését meghatározó és befolyásoló
tényezőkről (közös államiság, magyar nyelvterületen folytatott tanulmányok, magyar
nyelvterületen való működés, magyar–szlovén vegyes lakosságú muravidéki területek), illetve
kitérek a muravidéki szlovén irodalmi nyelv történetének ismertetésére is. A magyar–szlovén
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nyelvi kapcsolatok egyik érdekes területe a muravidéki szlovén helyesírás is, amely számos, a
magyarból átvett grafémát tartalmaz.
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak gyűjtéséhez szolgáló
forrásművek száma ötven. A forrásművek kiválasztásakor arra ügyeltem, hogy a muravidéki
szlovén irodalom kezdeteitől (18. sz.) egészen az első világháború kitöréséig legyenek
képviseltetve a muravidéki szlovén irodalmi nyelven nyomtatásban megjelent művek. Mivel a
muravidéki szlovén irodalmi nyelven megjelent művek döntő többsége vallásos témájú
(énekeskönyv, bibliafordítás, katekizmus, bibliai történetek), ezért figyelembe kellett vennem
azt is, hogy a forrásművek között lehetőség szerint minél különfélébb tematikájú könyvek
szerepeljenek. A vallásos témájú könyvek mellett sok a tankönyv (ábécéskönyv, magyar
nyelvtan, írás- és olvasókönyv) is. Ezek mellett van egy-egy a Magyar Királyság, a
muravidéki szlovénok történetét bemutató mű, továbbá népművelő könyv, sőt egy műfordítás
is. A muravidéki publicisztikából csupán az első újság első teljes évfolyamát vettem fel a
források közé. Röviden bemutatom az összes forrásművet és szerzőik életéről, munkásságáról
is szólok.
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavaival kapcsolatban számos
olyan kérdés merül fel, amelyet eddig a kutatók nem válaszoltak meg, vagy pedig csak
érintőlegesen foglalkoztak vele. Így külön fejezetben foglalkozom a magyar jövevényszavak
korának kérdésével és a különféle fogalomkörök szerinti csoportosítással is. A magyar
jövevényszavak korának eldöntése azért is nehéz, hiszen a legkorábbi írott források is csak a
16. századból állnak rendelkezésünkre, így ennek a kérdésnek a megválaszolásakor a magyar
történeti fonológiát és szemantikát hívom segítségül. Külön fejezetet szentelek a
jövevényszavaknak
beilleszkedésének

a

muravidéki

(fonéma-

és

szlovén

irodalmi

morfémahelyettesítés),

nyelv
valamint

rendszerébe
a

történő

jövevényszavak

produktivitását bemutató szóképzés kérdésének is.
A dolgozat negyedik fejezetében a muravidéki szlovén irodalmi nyelv valamennyi
magyar jövevényszavának történeti-etimológiai szócikkekben való feldolgozása következik.
A szócikkek kialakításánál a kellő számú és hosszúságú példamondat szerepeltetésére is
ügyeltem. A címszóból képzett szavakat a szócikken belül alszócikkekben dolgozom fel.

2.

Magyar-szlovén nyelvi kapcsolatok
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2.1. A magyar-szlovén nyelvi kapcsolatok történeti háttere
2.1.1. A Muravidék története a kezdetektől 1918-ig
A magyar-szlovén nyelvi kapcsolatok színtere a történelmi Magyarország délnyugati
csücskében, az egykori Vas és Zala vármegyék területén található Muravidék5, amely
Szlovénia legkeletibb részén található. Északon az osztrák-szlovén, keleten a magyar-szlovén,
délen a horvát-szlovén államhatár, míg nyugaton a Mura által közbezárt területet nevezzük
Muravidéknek (szlovénul Prekmurje). Ez a terület a Trianoni békeszerződést követően az
újonnan alakult Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került. Az ország neve később
Jugoszláv Királyságra, majd Jugoszláviára változott; a független Szlovén Köztársaság 1991ben alakult meg. Azonban a Muravidék részét képezi a Rábavidék (szlovénul Porabje) is,
amely a békeszerződés értelmében Magyarország része maradt, s ma is idetartozik. A
Rábavidék

falvait

többségében

szlovénok

lakják,

s

mind

nyelvi,

mind

pedig

művelődéstörténeti szempontból elvitathatatlan a rokonságuk a mai államhatár szlovén
oldalán fekvő muravidéki területtel. Ennek értelmében tehát a Muravidék északkeleti határát a
Rába folyó jelenti. Ez az alig 1000 km2 nagyságú terület, a szlovén és magyar történetírás
szerint, a 9. században még ritkán lakott, s több részén teljesen lakatlan volt (Zelko 1996: 95).
A Muravidéken ebben az időben pannon szlávok (szlovének) éltek. Azt, hogy a területen a
szlávok előbb telepedtek meg, mint a magyarok, Muraszombat6 (< ősszl. *sǫbota) és Lendva
(< ősszl. *lędo) magyar nevében megőrzött szláv nazális igazolja.
A 9. században a mai Zalavár környéke Pribinának a frankoktól kapott hűbéri területe
volt, amelyet a szláv forrásokban Blatьnъ gradъ néven említenek. A szlovén történetírás a
Blatenski Kostel, ritkábban Blatograd elnevezést használja. 850-ben Szent Adorján
tiszteletére templomot szenteltek itt (H. Tóth 1981: 115). A Muravidéken élő szlovének
kapcsolatát a Zalavár környéki pannon szlávokkal jól mutatja, hogy a Muravidéken is
elterjedt volt Szent Adorján tisztelete, amelyet jól példáz a Muravidéken található Adrijanci
5

Ezt a területet az első világháborút követő területrendezés óta nevezik így, korábban magyarul Tótság és
Vendvidék néven illették. Szlovénul Slovenska krajina és Slovenska okroglina néven volt ismeretes. Ehhez
kapcsolódik a muravidéki szlovénok elnevezése is. A 19. század 60-as éveitől kibontakozó magyarosító politika
igyekezett bebizonyítani, hogy nincs közük a Mura jobb partján élő szlovénekhez, s a vend elnevezést kezdték
alkalmazni, nyelvüket pedig önálló vend nyelvként emlegették. Ezt a minden alapot nélkülöző teóriát Angyal
Endre döntötte meg. A vend-problematikáról részletes tájékoztatást nyújt A vend kérdés: Válogatás eszmék és
téveszmék bőséges tárházából. Szerk., vál. és az előszót írta Lukács István. Budapest, Kossics Alapítvány, 1996.
című kiadvány.
6
A muravidéki helynevek írásánál azt az elvet követem, hogy ahol magyar lakosság él, vagy élt, annak a
településnek a nevét magyarul írom, pl. Dobronak, Hodos, Kapornak, Lendva. Ellenkező esetben azonban a ma
használatos hivatalos szlovén nevén említem a települést, tehát pl. Bogojina, Cankova, Puconci, Selo. Ez alól a
logika alól egyedül Muraszombat képez kivételt, amelynek magyar nevét használom, mivel annak magyar neve
közismert.
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és Odranci helynév is (Zelko 1996: 95). Pribina halálát követően fia Kocelj vette át az
uralmat. Mindezt azért fontos hangsúlyoznunk, mert mint majd azt a muravidéki szlovén
irodalmi nyelv történetének tárgyalásánál látni fogjuk, ez a pannóniai nyelvi örökség fontos
szerepet játszott a muravidéki szlovén nyelv fejlődésében. Azt a tényt sem hagyhatjuk
figyelmen kívül, hogy a Zalavár környéki pannon szlávokat Kniezsa István (1952) a
szlovének elődeinek tartotta.
Az egész térség további történetének alakulásában nagy szerepet játszott a magyarok 9.
század végi megjelenése. Marko Jesenšek (2010: 37) szavaival élve ekkor került felosztásra
az egykor egységes pannon térség a horvátok, magyarok és szlovének közt. A Muravidék
azonban majd csak a 11. sz. végén, feltehetőleg 1090 k. (Zelko 1996: 97) került a magyar
állam- és egyházigazgatás kötelékébe. Ez egyébként egybeesik Szlavónia elfoglalásával
(Zelko 1996: 97), valamint a magyar gyepünek a Kerka–Mura–Dráva folyók vízgyűjtő
területére való kiterjesztésével (Zelko 1972: 5). A Muravidék azonban sem állam-, sem pedig
egyházigazgatási szempontból sem volt egységes. Északi része Vas vármegye része lett, s a
988-ban alapított Győri püspökség fennhatósága alá tartozott, míg a Muravidék déli része
Zala vármegyéhez került, s az 1094-ben alapított Zágrábi püspökséghez tartozott. Ez a
megosztottság majd csak 1777-ben, a Szombathelyi püspökség megalapításával ér véget,
amikor a Muravidék legalább egyházi szempontból egyesülhet. A 11. sz. végétől kezdve
megjelennek a szerzetesrendek is: 1093-ban Kančevciben a bencések, akik később
Szentgotthárdon is megtelepszenek (1184–1219), majd a ciszterciták követik őket, akik
egészen a mohácsi vészig lakják szentgotthárdi kolostorukat (Orožen 1996: 362). A 13.
századtól kezdődően telepedtek meg a Szent János rend lovagjai Gradon, Seloban és
Muraszombatban (Zelko 1996: 98). A Muravidék megosztottságát jól jellemzi, hogy
gazdasági szempontból is nagy különbség volt az északi és a déli területek közt. Ennek
elsősorban földrajzi okai vannak. A Muravidék északi része, amelyet Goričkónak nevezünk,
dombos, völgyekkel szabdalt erdős vidék, amely a földművelés számára sokkal
kedvezőtlenebb, mint a Muraszombattól délre húzódó nagy síkság, a Ravensko, valamint a
legdélebbi rész, az ún. Dólinsko. Ez is tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy a Muravidéknek
csak a déli területein fejlődött ki a feudális nagybirtokok rendszere. Eredendően a Bánffy
nemzetség birtokai voltak itt, amelyet 1381-ben két részre osztottak (Zelko 1972: 7). Ez a
kettőség meg is maradt. 1644-ben a Bánffy család férfi ágon kihalt, s a család egykori birtoka
néhány évtizedig „kézről-kézre” járt a különböző nemesi családok között (Zelko 1972: 20). A
17. században a Lendva–Dobronak–Kobilje vonalban húzódó terület a mai Magyarország
területén található néhány hetési faluval együtt az Esterházy család birtokába került egészen
20

az első világháború utánig (Zelko 1972: 20). A Muravidék északi részén a Batthyány,
Nádasdy és Széchy családnak voltak birtokai. Gazdasági szempontból fontos központ volt
Muraszombat, amely mezővárosi ranggal bírt, valamint Lendva is. Mindkettő vásártartási
joggal rendelkezett, így a kereskedelem fontos színtereivé váltak. Nem elhanyagolandó a
Murán (Norčič 2000: 48–50, idézi Jesenšek 2010: 102), és Kerkán álló malmok szerepe sem.
A polgárosodás és iparosodás a területen nem volt jelentős, ám a 19. század végén elsősorban
Lendva (akkoriban Alsólendva) komoly fejlődésnek indult, amelyben az 1890. október 12-én
átadott Ukk–Zalaegerszeg–Lendva–Csáktornya vasútvonal (Chikán 2002: 66) fontos szerepet
játszott. A Muravidék északi részének jobb közlekedési elérhetőségét az 1907-ben átadott
Zalalövő–Hodos–Muraszombat vasútvonal biztosította.

2.1.2. A reformáció a Muravidéken
A Muravidék és a muravidéki szlovénség szempontjából nagyon fontos volt a reformáció
terjedése. A reformáció terjesztésében a földesurak játszottak szerepet, ugyanis a jobbágyság
földesurának vallását követte. A reformáció tanai elsősorban a Muravidék északi, goričkói
területén terjedtek el. A reformált muravidéki szlovénok az evangélikus felekezethez
tartoztak. A 17. század során kibontakozott erős ellenreformációt – iskolákat, templomokat
vettek el a protestánsoktól, vö. (Bajkó–Komlósi–Kosáry–Köpeczi–Mészáros–Orosz 1988: 81)
– az 1681-es soproni országgyűlés igyekezett enyhíteni. Ennek keretében döntöttek a
református felekezetek vallásgyakorlásáról és iskoláikról is. Az országgyűlés ún. artikuláris
helyeket jelölt ki minden vármegyében, ahol a reformált hitűek vallásukat szabadon
gyakorolhatják és iskolát alapíthatnak (Novak 1997: 21). Az evangélikus muravidéki
szlovénok számára Nemescsót (muravidéki szlovén neve Čoba) jelölték ki (Novak 1997: 21).
Nemescsó Vas megyében, Kőszegtől 6 km-re, vagyis a Muravidéktől távol fekszik. Azonban
nem ez volt az egyetlen hely, ahol a muravidéki szlovénok vallásukat gyakorolhatták. Anton
Trstenjak (1905: 54) említi, hogy a Somogy megyei, most Zala megyéhez tartozó, Surdon is
éltek evangélikus szlovénok. 1719-ben 14 muravidéki szlovén család telepedett át Vas
vármegyéből az akkori Somogy vármegye délnyugati szegletébe. Ivan Čaplovič nyomán
Trstenjak (1905: 61) az alábbi, szlovénok által lakott településeket említi: Berény (ma
Iharosberény), Bükkösd (ma Somogybükkösd), Liszó, Mihályd (ma Miháld), Pat, Porrog,
Sánd, Surd, Szentkirály (ma Porrogszentkirály), Szentpál (ma Porrogszentpál), Szentpéter
(ma Pogányszentpéter) és Vése. Ezek mellett meg kell még említeni a Nagyatádtól mintegy 8
km-re található Tarany községet is, ahol egy kis „szlovén sziget” alakult ki, s maradt fenn
egészen a 20. század közepéig. Az evangélikus hitű muravidéki szlovénok számára is nagy
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jelentőséggel bírt az 1781-ben II. József által kiadott Türelmi rendelet, amely a szabad
vallásgyakorlásról szólt. Sorra alakultak a muravidéki evangélikus egyházközségek: 1783-ban
Hodoson, Križevcin és Puconcin, 1792-ben pedig Bodoncin (Trstenjak 1905: 77).

2.1.3. A muravidéki oktatás
A Muravidék történetének rövid áttekintése nem lenne teljes, ha a nyelvi kapcsolatok
szempontjából fontos érintkezési pontoknak tekinthető oktatási intézményekről nem esne szó.
Az alapfokú oktatás a Ratio educationis (1777) megjelenése előtt a kisiskolákban folyt. A
kisiskola alapvető feladata a katekizmus, a bibliai történetek és egyházi énekek, továbbá
ehhez kapcsolódva az olvasás megtanítása volt (Bajkó–Komlósi–Kosáry–Köpeczi–Mészáros–
Orosz 1988: 111). A kisikola tanítási nyelve mindenhol a helyi lakosok anyanyelve volt
(Bajkó–Komlósi–Kosáry–Köpeczi–Mészáros–Orosz 1988: 111). Az anyanyelvi kisiskolák
megszervezése a 17. sz. elején az evangélikusokhoz köthető (Bajkó–Komlósi–Kosáry–
Köpeczi–Mészáros–Orosz 1988: 70), míg a katolikusok számára az anyanyelven történő
oktatás majd csak a 18. századtól kezdve válik fontossá (Bajkó–Komlósi–Kosáry–Köpeczi–
Mészáros–Orosz 1988: 84). Érdemes megjegyezni, hogy a nyugati országrészben sűrűbb volt
az iskolahálózat, hiszen a 18. sz. végén Vas vármegye 623 településére 406, míg Zala
vármegye 568 településére 401 iskola jutott (Bajkó–Komlósi–Kosáry–Köpeczi–Mészáros–
Orosz 1988: 174). Az oktatás szerkezetében a Mária Terézia által 1777-ben kiadott Ratio
educationis hozott változást. A Ratio iskolarendszerének alapját az anyanyelvű „nemzeti”
népiskolák alsófokú hálózata képezte (Bajkó–Komlósi–Kosáry–Köpeczi–Mészáros–Orosz
1988: 150). Ez Marko Jesenšek (2013: 219) szerint a Muravidéken csak a 19. században
alakult ki.
A közoktatásra nagy hatást gyakorolt az 1844. évi II. törvénycikk, amely az oktatásra
vonatkozóan következőképp rendelkezett: „9. § Ő Felsége méltóztatott kegyelmesen
rendeléseket tenni már az iránt is, hogy az ország határain belőli iskolákban közoktatási nyelv
a magyar legyen.” (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5255, utolsó letöltés
2014.03.16.). A helytartótanács 1845-ben adta ki a népiskolákra vonatkozó rendeletét,
amelynek leglényegesebb intézkedése, hogy a 6–12 év közötti gyermekekre az alsó két
osztály tankötelezettségét vezeti be, s ezentúl tanítónak és segédtanítónak csak az nevezhető
ki, aki tanítóképzőt végzett (Bereczki–Komlósi–Nagy 1984: 112). Az 1848–49-es
szabadságharc leverését követően a bécsi udvar vette át a közoktatás szervezését, s a
népnevelést ismét egyházi fennhatóság alá helyezte (Bereczki–Komlósi–Nagy 1984: 157). A
bécsi

udvar

erejének

hanyatlása

következtében
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a

közoktatás

ügye

a

magyar

helytartótanácshoz került, amely hanyatló népiskolai rendszert örökölt meg (Bereczki–
Komlósi–Nagy 1984: 157).
A 19. század második felében az egész magyarországi, így természetesen a muravidéki
oktatásra is, nagy hatással volt Eötvös József oktatáspolitikája.7 Legnagyobb érdeme az 1868ban a király által szentesített népoktatási törvény kidolgozása volt, amely alapjaiban
változtatta meg a magyar közoktatást. A törvény legnagyobb újdonsága a hatéves
tankötelezettség bevezetése volt. A törvény értelmében a közoktatás alapját a felekezeti
iskolák képezik (Berecz–Komlósi–Nagy 1984: 161). Számunkra különösen fontos a
törvénynek az a rendelkezése, amely a népiskolákban oktatási nyelvként a tanulók
anyanyelvét jelöli meg: „58. § Minden növendék anyanyelven nyerje az oktatást, amennyiben
ez a nyelv a községben divatozó nyelvek egyike. Vegyes ajkú községben ez okból oly tanító
alkalmazandó, aki a községben divatozó nyelveken tanítani képes.”, idézi (Berecz–Komlósi–
Nagy 1984: 162). Ez az 1879. évi – a magyar nyelv tanításáról a népoktatási intézetekben –
XVIII. törvénycikk alapján megváltozott, ugyanis a magyar nyelv kötelező tanításáról
rendelkezik. A Muravidéken a 19. században igen fontos szerepet játszottak a katolikus
iskolák, amelyek amellett, hogy a hit elmélyítéséről és nyelvi nevelésről gondoskodtak
egyfajta nemzeti tudatot erősítő intézményként is működtek, mivel a muravidéki szlovének
között a Mura túlpartján élő szlovénekkel való közösség érzetét erősítették (Jesenšek 2013:
219). Fontos megemlíteni, hogy a muravidéki értelmiségi réteg (lelkészek, papok, tanárok)
elsősorban magyar nyelvterületen (pl. Kőszeg, Szombathely), vagy pedig többnyelvű
környezetben (Pozsony, Sopron) – illetve főleg a déli részről – horvát nyelvterületen (Varasd,
Zágráb) végezték közép- és felsőfokú tanulmányaikat.

2.1.4. A magyarok a Muravidéken
Természetesen a Muravidék történetének bemutatásakor nem szabad figyelmen kívül
hagyni a magyarok Muravidéken való jelenlétét sem. Ez azért is különösen fontos, hiszen a
vegyesen lakott területeken a nyelvi kapcsolatok intenzíven, úgymond mindennapi szinten
érvényesülnek. A Muravidéket egykor, s ma is két területen lakják jelentősebb részben
magyarok. Az egyik az ún. goričkói magyarság a mai szlovén-magyar államhatár mentén
Hodos, Kapornak, Domonkosfa, Szerdahely, Jánosháza, Gerőháza, Berkeháza, Pártosfalva,
Kisfalu, Csekefa, Szentlászló településeken élt, illetve él ma is (vö. Bokor 2009: 13). Ezek a
7

Eötvös József (1813–1871) az első felelős magyar kormány (1848) vallás- és közoktatásügyi minisztere volt.
Az 1867-es kiegyezés után vállalt ismét vezető szerepet a politikában, s lett az Andrássy Gyula
miniszterelnökségevel megalakult kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, amely tisztséget 1871-es
haláláig töltötte be.
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falvak néprajzi szempontból az Őrség részének tekinthetők. A magyarság nagyobb számban
Lendván, illetve környékén élt, él manapság is: Alsólakos, Bánuta, Csente, Dobronak,
Felsőlakos, Göntérháza, Gyertyános, Hídvég, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Kámaháza,
Kapca, Kót, Lendva, Lendvahegy, Petesháza, Pince, Pincemajor, Radamos, Zsitkóc (vö.
Bokor 2009: 13). Ezeknek a települések néprajzi hovatartozása nem egészen egyértelmű,
ugyanis Hetéshez tartoznak az északabbra fekvők, mint pl. Dobronak, míg a Lendva
környékén elhelyezkedő települések alkotják a Lendvavidéket, (vö. Halász 1999: 21–4).
Emellett magyar szórványlakosság több muravidéki településen is van, illetőleg volt, pl.
Beltincin, Muraszombatban, Šalovcin, stb., ám nagyobb számban csak a fentebb felsorolt
településeken éltek. Nyelvi szempontból sem teljesen egységes a két magyarok által lakott
terület. Bár mindkét magyarok által lakott tömb a nyugat-dunántúli nyelvjárási régióba
tartozik (Bokor 2009: 32), ám hogy azon belül mely nyelvjáráshoz, az nem egyértelmű. Ez
elsősorban azzal magyarázható, hogy a muravidéki magyar nyelvjárások több nyelvjárási
jellegzetességet olvasztottak magukba, s sokkal magasabb fokú az archaikusságuk is, mint a
magyarországi nyelvjárásoknak, hiszen a magyar köznyelv hatása itt jóval kisebb, mint az
anyaországban. Bokor József (2009: 14) a muravidéki kétnyelvűséget vizsgálva arra a
megállapításra jutott, hogy a „kétnyelvűség itt csak spontán, természetes módon alakulgatott
és sokáig nem is volt általános vagy tömeges, sőt a 20. sz. 20-as éveinek a közepéig a magyar
nyelv játszotta benne a domináns szerepet” (Bokor 2009: 14). Ennek okát Bokor József
szerint abban kereshetjük, hogy a muravidéki lakosság viszonylag zárt etnikai és nyelvi
közösségeket alkotott hosszú századokon át (Bokor 2009: 14). Ennek tükrében persze
felvetődik a kérdés, hogy beszélhetünk-e egyáltalán nyelvi kapcsolatokról? A kérdésre
határozott igennel felelhetünk, amelyet az következő fejezetekben bemutatásra kerülő nyelvi
anyag erősít meg.

2.1.5. Összegzés
A Muravidéken többségében szlovénok, míg két kisebb tömbben magyarok éltek
évszázadokon át, s élnek ma is egymás szomszédságában. A magyar-szlovén nyelvi
kapcsolatokat elősegítette a magyar államigazgatási rendszerhez való tartozás, a magyar
kultúrával való közvetlen kapcsolat, a muravidéki fiatalok magyar nyelvterületen folytatott
tanulmányai (Kőszeg, Sopron, Szombathely), illetve az, hogy a magyar egyfajta presztízzsel
bírt, mivel a soknemzetiségű történelmi Magyarországon ez bírt a legtöbb beszélővel, illetve
1844-től államnyelvnek is számított. A népesség nemzetiségek szerinti megoszlását 11.
századra vonatkozóan ld. Kniezsa István térképmellékletét (Kniezsa 2000c), a 15. századra ld.
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(Walter 2002: 127). A 18. században a Magyar Királyság nemzetiségi összetétele a
következőképp alakult: magyar 44,8 %, román 13,7 %, német 11,6 %, szlovák 10,2 %, horvát
9,1 %, szerb 6,5 %, ruszin 3,4 % (Száray 2003: 40). Az 1850. évi népszámlálás adatai szerinti
nemzetiségi összetétel: magyar 36,5 %, román 17 %, szlovák 13,2 %, német 10,3 %, horvát
8,9 %, szerb 7,4 %, ruszin 3,4 %, zsidó 1,9 %, cigány 0,6 %, egyéb 0,4 %, szlovén 0,3 %,
(Száray 2003: 132). Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Magyarország nemzetiségi
összetételének százalékos eloszlása (Horvátország nélkül) a következő volt: magyar 54,5 %,
román 16,1 %, szlovák 10,9 %, német 10,4 %, szerb 3 %, ruszin 2,5 %, egyéb 1,7 % horvát
1,1 % (Száray 2003: 267). Mindezek a tényezők járultak hozzá a több évszázadon át
gyümölcsöző magyar-szlovén nyelvi kapcsolatok kialakulásához és elmélyüléséhez, amely
szókölcsönzésben és tükörszavak formájában nyilvánult meg.

2.2. A muravidéki szlovén irodalmi nyelv rövid története
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv történetének

bemutatását

megelőzően

mindenképpen szólni kell a szlovén nyelv kettős fejlődéséről. A nyelvtörténeti kutatásokban
az 1980-as években kezdett el meggyökeresedni az a felfogás, hogy a szlovén nyelv
fejlődésének vizsgálatakor két, egymástól eltérő utat bejáró, s majd csak a 19. század
közepén, az egységes szlovén irodalmi nyelvi norma kialakulásakor találkozó nyelvi alapról,
alpesi és pannon szlovénról beszélhetünk. Az alpesi szlovénból a 16. század közepén fejlődött
ki a központi szlovén irodalmi nyelv, míg a pannon szlovén nyelvi hagyomány a keletszlovén
irodalmi nyelvi norma, azaz a muravidéki és a keletstájer irodalmi nyelv bölcsőjének
tekinthető, vö. (Jesenšek 2010: 11). Ez a felfogás Martina Orožentől (1986) ered, s mára már,
többek között Marko Jesenšek kutatásainak köszönhetően (Jesenšek 2005, 2010, 2013),
bizonyított tény.
2.2.1. A muravidéki szlovén nyelv korai története8
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv történetének kezdete szorosan kapcsolódik a
Nagymorva Birodalomhoz, Kocelj államához, illetve Cirill és Metód Pannóniai térítéséhez
(Jesenšek 2010: 24). A szlávok Pannóniában a 6. században jelentek meg, amelyről
Prokopios, bizánci író tájékoztat (Kniezsa 2000: 24 Az elkövetkezendő századokban
Pannónia a bajorok fennhatósága alá tartozott. Fontos fordulópontot a 9. század hozott. 840

8

A muravidéki szlovén irodalmi nyelv történetének korszakolásánál Marko Jesenšek (2005), magyarul (2010),
felosztását követem.
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körül az első morva fejedelem, Mojmir családjával együtt elűzte Pribinát Nyitráról, aki meg
sem állt Pannóniáig, egészen pontosan a Zala folyóig, ahol az ottani szlávokat egy kis
állammá szervezte (H. Tóth 1981: 111). Mivel azonban Pribina a frankokhoz hűnek
bizonyult, ezért Német Lajos 847-ben neki adományozta Pannóniát (H. Tóth 1981: 112).
Pribinát halála után a fia Kocelj követte. Alsó-Pannónia határait a következőképpen húzhatjuk
meg: nyugaton a mai Maribortól nyugatra Karantániáig, északon a Mura mentén és a Rába
vízgyűjtő területén fekvő Dudlebov grófságig (Orožen 2010: 373) terjedt. Ehhez a területhez
tartozott a mai Szlovénia keleti része, tehát Prlekija, Slovenske gorice és a Muravidék
(Prekmurje), keleten pedig a Balatonig húzódó sávban éltek szlávok (Orožen 2010: 379). A
térség életében a legjelentősebb esemény 866-ban Cirill és Metód Kocelj udvarába való
érkezése volt. Kocelj 50 tanítványt adott a Szláv Apostoloknak, hogy a glagolita írásra és
olvasásra tanítsák őket. Innen Cirill és Metód útja a római pápához vezetett, ahol a szláv
nyelvű liturgia engedélyezését szerették volna megkapni. II. Adorján pápa az engedélyt
megadta és megalapította a Pannóniai érsekséget, amelynek érsekévé Metódot nevezte ki.
Marko Jesenšek (2005: 28–9) véleménye szerint a Pannóniai érsekség megalapítása
kulcsfontosságú volt a muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődése szempontjából. 869-ben
Cirill Rómában meghalt, így Metódnak már testvére nélkül kellett folytatnia a megkezdett
munkát. 874 után azonban Kocelj halálát követően a pannóniai szláv vallásos életnek vége
szakadt. Kocelj szláv hercegsége pedig eltűnt a történelem viharaiban.
Ilyen előzmények után, amint arról már a 2.1.1 fejezetben szó esett, került a Muravidék a
11. sz. végén magyar fennhatóság alá. Az elkövetkezendő évszázadokban, egészen a 18.
századig, a muravidéki szlovén nagymértékben függött a kaj-horváttól (Jesenšek 2010: 32).
Ennek okát elsősorban abban kell keresnünk, hogy a Muravidék déli része az 1091-ben
alapított Zágrábi Püspökség fennhatósága alá tartozott, s a papok kaj-horvát nyelvterületen,
elsősorban Zágrábban és Varasdon folytatták tanulmányaikat. A muravidéki templomokban a
latin és magyar nyelvű szövegek mellett kaj-horvát nyelvűeket használtak (Jesenšek 1991/92:
177), a papok pedig kaj-horvátul miséztek (Jesenšek 2010: 33). A kaj-horvát használatát a
liturgiában könnyebbé tette, hogy a szintén a pannon szláv nyelvi örökségből alakult kajhorvát nyelvileg közel állt a muravidéki szlovénhez, bár mindig is megkülönböztették a
muravidéki szlovéntól. A kaj-horvátot ugyanis slovenski jezik-nek (’szlovén nyelv’) nevezték,
míg a muravidéki szlovént stari slovenski jezik-nek (’régi szlovén nyelv’) hívták. Marko
Jesenšek (2010: 33) azt vizsgálva, hogy a Muravidéken miért nem a központi szlovén
irodalmi nyelvet használták, arra a következtetésre jutott, hogy amellett, hogy a kaj-horvát
nyelvileg közelebb állt a muravidéki szlovénhez mint a központi szlovén, döntőnek bizonyult
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az is, hogy a muravidéki szlovén az anyanemzettől elszakadva a kaj-horváttal együtt a magyar
térség részét képezte (Jesenšek 2010: 33). Ezek után természetesen felvetődik a kérdés, hogy
a kaj-horvát ilyen fokú térnyerése mellett, hogyan őrződött meg a muravidéki szlovén? A
muravidéki szlovén az egyházban az imák és énekek népnyelveként maradhatott fenn
(Jesenšek 2010: 37).

2.2.2. Úton az irodalmi nyelv felé – kéziratos énekeskönyvek
A kéziratos énekeskönyvek a muravidéki szlovén irodalmi nyelv történetében kiemelt
figyelmet érdemelnek, ugyanis egyfajta híd szerepét töltik be a kaj-horvát liturgikus nyelv,
valamint a 18. századi első muravidéki szlovén nyelvű nyomtatott könyvek között. Az
énekeskönyvek túlnyomó része a 17–18. században keletkezett, s számuk a nyolcvanat is
meghaladja. A legkorábbinak a régebbi Martyánczi énekeskönyv (Martjanska pesmarica,
starejša) egyes részei tekinthetők, amelyek a 16. században keletkeztek. A Martyánczi
énekeskönyv kiemelt fontosságú a muravidéki szlovén irodalmi nyelv történetében, amelyről
részletesebben a forrásművek bemutatásakor lesz szó. A Martyánczi énekeskönyv mellett az
1632-ből való Markiševci énekeskönyv a legjelentősebb. Vilko Novak (1973/74: 213)
véleménye szerint a muravidéki kéziratos énekeskönyvek hagyományának kialakulására
elsősorban a magyar énekeskönyvek hatottak, ám közvetlen nyelvi hatással a kaj-horvát felől
számolhatunk, ahol szintén kialakult egy a muravidéki szlovénhez hasonló énekeskönyvtradíció (Novak 1973/74: 214). Tartalmukat tekintve az egyházi naptári év eseményeihez
kötődő énekeket tartalmaznak, amelyeket mind a katolikusok, mind pedig a protestánsok is
használtak.
Érdekes kérdést vet fel ezeknek az énekeskönyveknek a nyelvi hovatartozása. Horvát
részről mai napig tartja magát az először Franjo Fancev által megfogalmazott vélemény,
miszerint: „Alapjaiban a nyelv, amelyen az énekeket írták, muraközi-drávamenti kaj-horvát
dialektus. A másolók később sok mindent megváltoztattak, vagy inkább elrontottak, ugyanis a
mintául szolgáló szövegek nem mindig voltak számukra eléggé érthetőek.9”, idézi (Novak
1973/74: 215). Ezzel szemben Vilko Novak (1973/74: 216) értelmezése szerint arról van szó,
hogy a kaj-horvát területeken keletkezett énekeket a muravidéki szlovén másolók saját
nyelvjárásukhoz igazították, s így keletkeztek a Fancev által emlegetett „hibák”. Így egy
„kevert” irodalmi nyelv keletkezett, amely aztán, érdemes Novak gondolatait szó szerint
idézni: „[a vegyes irodalmi nyelv] időről-időre és íróról-íróra változott, egyre jobban
9

Jezik kojim su pjesme pisane u osnovi svojoj jest hrvatska kajkavština međimorsko-podravska. Prepisivači
kasnije koješta su izmijenili, ili bolje upravo pokvarili jer im predlošci nijesu uvijek bili dovoljno razumljivi.
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közeledett a beszélt nyelvhez, mígnem Küzmics István Újszövetségében teljesen eltűntek a kajhorvát jellegzetességek10” (Novak 1973/74: 216). Novak véleménye szerint tehát fontos
szerepet töltöttek be az énekeskönyvek az irodalmi nyelv felé vezető úton.

2.2.3. Az első nyomtatott muravidéki szlovén könyvektől az irodalmi nyelvi normáig
A muravidéki szlovén nyelv fejlődésében a fordulatot, csakúgy, mint a központi szlovén
területeken, a reformáció hozta el. Ennek magyarázata, hogy a reformáció egyik alapelve az
volt, hogy az alapvető vallásos tanokat a hívek számára érthető hazai nyelven kell közvetíteni
(Jesenšek 2010: 40). Ennek kielégítésére pedig anyanyelvű könyvekre volt szükség. 1715-ben
Halléban jelent meg az első muravidéki szlovén nyelvű nyomtatott könyv, Temlin Ferenc
Mali katechismus című könyve. Ezt követte 1725-ben az első ábécéskönyv az Abecedarium
szlowenszko, majd 1747-ben Szever Mihály (Mihal Sever) Réd zvelicsánsztva című munkája.
Ezeknek az első nyomtatásban megjelenő könyveknek közös jellegzetessége, hogy még
érződik a liturgiában használt kaj-horvát nyelv hatása. Az első nyomtatott könyvekben
kimutatható kaj-horvát hatásról részletesen ld. (Novak 1972).
A 18. században a muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődésének szempontjából fontos
szellemi műhelynek tekinthető a Bél Mátyás vezette pozsonyi evangélikus líceum, ahol
számos kiváló muravidéki evangélikus lelkész, pl. Küzmics István, Bakos Mihály, Barla
Mihály, folytatták tanulmányaikat. Ján Čaplovič szerint a pozsonyi tanulás lehetősége azért is
lehetett vonzó a muravidéki fiatalok számára, mert ott muravidéki szlovénul is hallgathattak
prédikációkat (idézi Jesenšek 2000/01: 298). A líceumnak azonban legnagyobb hatása,
elsősorban Küzmics Istvánra, az általa, illetve Bél Mátyás által képviselt szlovák nyelvi
koncepció volt, amely a későbbiekben hathatott Küzmics irodalmi nyelvi törekvéseire is. A
szlovák evangélikus egyház nyelve a 17. századtól kezdve a Králicei Biblia cseh nyelve az ún.
oficiálna vagy biblická čeština volt, de létezett szlovakizált cseh nyelv, s annak normalizált és
nem normalizált variánsa is (Hargašová 2012: 76). Ezt az állapotot megszüntetendő
normalizálta Pavl Doležal 1746-ban kiadott szlovák-cseh nyelvtanában (Grammatica Slavicobohemica) az ún. bibliai nyelvet (Jesenšek 2000/01: 298). Nyelvi normát kellett teremteni a
nyomtatásban megjelenő művek számára. A szlovák és szlovén irodalmi nyelv történeti
fejlődésében további hasonlóság az egyes területekhez kötődő nyelvváltozatok megléte is.
Míg a szlovén irodalmi nyelv ebben az időben a központi szlovén, illetve a keleti szlovén
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nyelvváltozatban élt, hasonlóképpen egységes szlovák irodalmi nyelv sem volt. Szlovák
részen három nagy nyelvváltozat a keletszlovák, a középszlovák és a nyugatszlovák létezett.
Láthatjuk tehát a közös vonást mindkét nyelv esetében, s a pozsonyi líceum elsősorban az
irodalmi nyelvi normára való törekvés miatt vált jelentőssé a muravidéki irodalmi nyelvnek a
történetében.
Ilyen pozsonyi előzmények után tűnik fel a muravidéki szlovénok között Küzmics István
(Števan Küzmič) evangélikus lelkész, aki ifjú korától kezdve tesz a muravidéki szlovén nyelv
fejlődéséért. 1752-ben kis katekizmust, míg 1753-ban ábécéskönyvet írt, amelyek azonban
sajnos nem maradtak fenn, még a pontos címűket sem ismerjük, vö. (Škafar 1978: 16). 1754ben jelent meg a Vöre krsztsánszke krátki návuk című könyve. Legjelentősebb műve talán az
Újszövetség muravidéki szlovén nyelvű fordítása, a Nouvi zákon, amely 1771-ben jelent meg.
Ez a fordítás azért tekinthető kiemelt jelentőségűnek, mert Marko Jesenšek (2010: 43)
szavaival élve „meghaladja a nyelvjárási igényeket és a nyelv általános kommunikációs
funkcióját.” Küzmics István Újszövetség fordításában egy olyan nyelvjárások feletti irodalmi
nyelvi normát teremtett, amely hang- és alaktanában meghaladta a három muravidéki
nyelvjárás, tehát a völgyvidéki (dólinsko), síkvidéki (ravensko) és dombvidéki (goričko)
beszélt nyelvi sajátosságokat, de figyelembe vette a korábban nyomtatásban megjelent
muravidéki szlovén nyelvű könyvek nyelvi mintáit is (Jesenšek 2010: 25). Küzmics Nouvi
zákon-jának legfőbb jelentősége pedig abban rejlik, hogy megjelenése után normatív mintául
szolgált mindazoknak, akik muravidéki szlovén nyelven kívántak írni (Jesenšek 2010: 26).
Küzmics fordításának jóvoltából tehát megszületett a muravidéki szlovén irodalmi nyelvi
norma.

2.2.4 Az első katolikus könyvektől a 19. század közepéig
A muravidéki evangélikusok tevékenységének intenzitása a könyvkiadás terén a 18.
század második felében sem csökkent, ám a muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődése
érdekes fordulatot vett. Ez a fordulat összefüggésben áll a Szombathelyi püspökség 1777-es
alapításával, amelynek következtében a történelem során először szűnt meg a Muravidék
megosztottsága, még ha csak egyházi értelemben is. A Szombathelyi püspökség
megalapításával együtt járt az is, hogy megszűnt az a majd 600 éves szoros kapcsolat, amely a
Muravidék déli részeit a kaj-horvát területtel fűzte össze. Ezzel természetesen együtt járt a
kaj-horvát nyelvi hatás csökkenése is. Mindemellett pedig az első szombathelyi püspök, Szily
János, a muravidéki vallásos és tankönyvek kiadásának lelkes mecénása lett (Just 2009: 20).
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Az ő anyagi és szellemi támogatásának köszönhető, hogy megindul a muravidéki katolikus
könyvkiadás.
A 18. század második felének az Újszövetséget lefordító és ezzel irodalmi nyelvi normát
teremtő Küzmics István mellett kétségkívül legfontosabb alakja a csupán névrokon Küzmics
Miklós (Mikloš Küzmič) volt. 1780-ban három alapvető könyve jelent meg: egy katekizmus
Krátka summa velikoga katekizmusa címen, egy ábécéskönyv, a Szlovenszki szilabikár,
valamint egy evangéliumi történeteket tartalmazó könyvecske, a Szvéti Evangyeliomi.
Küzmics Miklós számára az elkövetkezendő esztendők is könyvek írásával, fordításával
teltek. 1783-ban adta ki a később legtöbb utánnyomást megélt imakönyvét a Kniga molitvenát, de igen fontos az 1790-es ABC kniʼsica na národni soul haszek, amely Révai magyar
tankönyvének fordítása (erről részletesen ld. Nyomárkay 2002: 20–4). Ezt a kis tankönyvet
azért is emeljük ki, hiszen ez tekinthető a muravidéki szlovén lexikográfia kezdetének
(Lukácsné Bajzek 2004: 44). A kötet végén található muravidéki szlovén–magyar szótárka
215 szót tartalmaz. Küzmics Miklós munkássága folytán tehát a katolikusok között is
megindul a muravidéki szlovén irodalmi nyelven történő könyvkiadás, s méltó folytatója az
evangélikusok által megkezdett és Küzmics István Újszövetség fordításában kiteljesedő
nyelvi normának.
Eközben természetesen az evangélikusok is adtak ki könyveket. Bakos Mihály (Mihal
Bakoš), Szijjártó István (Števan Sijarto), Barla Mihály (Mihal Barla) nevét említhetjük, mint a
18. század végi, 19. sz. elejei legfontosabb evangélikus írókat. Tevékenységüket jól mutatja,
hogy megjelenik, igaz némiképpen átdolgozva, Küzmics István Újszövetség fordításának
második kiadása is (Škafar 1978: 24), amelyet 1848-ban Terplán Sándor (Aleksander
Terplan) helyesírásában11 is megreformált harmadik kiadása követ. A 19. század 20-as éveitől
indul Lülik István (Števan Lülik), Kardos János (Janoš Kardoš), illetve a már említett Terplán
Sándor munkássága. Lülik nevéhez fűződik a muravidéki szótárírás egy érdekes műve, amely
a kétnyelvű Ta velke ABC ali Solszka-Vcsenyá v-zgovárjanyi vu Plemenitom Vas Vármegyövi
sztojécsim Szlovenom na vörazsirjávanye vogrszkoga jezika ábécéskönyvben jelent meg
(Kozar Mukič 1998: 86). A nyelvtan szótári része 956 szócikket tartalmaz, amelynek
különlegessége szerkezetében rejlik, mivel azok kérdés-feleletként vannak megadva (Ulčnik
2009: 98).
Katolikus részről Kossics József (Jožef Košič) a Küzmics Miklós-i hagyomány méltó
folytatója. Kossics katolikus papként élete jelentős részét a Muravidék legészakabbi részén, a
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A muravidéki szlovén helyesírás történetéről a forrásművek bemutatásakor részletesen lesz szó.
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ma is Magyarországhoz tartozó Rábavidéken töltötte. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a
legsokoldalúbb írót tisztelhetjük a személyében. Fordított magyar nyelvtant, Krátki Návuk
Vogrszkoga Jezika za Zacsetníke (1833), írt népművelő könyvet, Zobriszani Szloven i
Szlovenka med Műrov in Rábov (1845), megírta a Magyar Királyság történetét a Zgodbe
Vogerszkoga Králesztva (1848) című műben, illetve feldolgozta a muravidéki szlovénok
történetét is, amely csak 1914-ben jelent meg folyóiratcikként Sztarine śeleznih ino szalajskih
Szlovenov címen. Kossics szótárírói munkássága is figyelmet érdemel. 1833-as magyar
nyelvtanának végén egy 1500 szót tartalmazó magyar-muravidéki szlovén szótárat találunk
(Lukácsné Bajzek 2004: 44).
Küzmics István Nouvi zákon-jának megjelenésétől kezdve alig 80 év alatt a muravidéki
szlovén irodalmi nyelv, elsősorban Küzmics Miklós és Kossics József munkásságának
köszönhetően, elérte fejlődése csúcspontját. A 19. század evangélikus és katolikus íróinak
köszönhetően különféle művészi szövegtípus és stiláris eljárás honosodott meg, amely a
muravidéki művelt köznyelv kiteljesedéséhez vezetett (Jesenšek 2010: 43). Ennek
köszönhetően adott volt az összes feltétel a muravidéki szlovén irodalmi nyelv összes
funkcionális szintjének kibontakozására, beleértve a szépirodalmit is (Orožen 1996: 369).

2.2.5. A 19. század közepétől Agusztich Prijáteléig
Ez a rövid, alig több mint 25 évet felölelő periódus igen komoly változásokat hozott a
muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődésében. Ezeket a változásokat legtöbbször külsö
körülmények idézték elő. A muravidéki szlovén irodalmi nyelv azok után, hogy elérte
fejlődésének csúcsát, már csak két területen, nevezetesen a szépirodalom és a publicisztika
területén nem volt jelen. Előbbihez azért odasorolhatjuk Kardos János különböző magyar
szépirodalmi fordításait, amelyek közül Vörösmarty Szózatának, illetve Arany Toldijának
muravidéki szlovén adaptációja mindeképpen kiemelkedik. Ennek ellenére muravidéki
szlovén nyelven íródott eredeti szépirodalmi mű nem volt. A publicisztika kialakulásával és
fejlődésével a következő fejezetben foglalkozunk.
Adott volt tehát a muravidéki szlovén irodalmi nyelv, amely a 19. század fordulóján
komoly válaszút elé érkezett. A központi szlovén nyelvterületen kialakult az egységes szlovén
irodalmi nyelv, amely az addigi irodalmi nyelvi normákat, a központit, a keletstájert és a
karintiait egyesítette. A muravidéki szlovén irodalmi nyelv azonban egyenlőre nem volt része
ennek az új, egységes szlovén irodalmi nyelvnek. A muravidéki szlovén irodalmi nyelv
történetében először került komoly nehézségbe, amely az evangélikus és katolikus vezető
értelmiség közötti véleménykülönbségben gyökerezett. A katolikus értelmiség körében a
31

szlovén nemzeti eszme gondolatai, az anyanemzettel való összetartozás, az egységes szlovén
irodalmi nyelvhez való csatlakozás volt az egyetlen út, amelyen a jövőben járni kívántak.
Központi alakja Borovnyák József (Jožef Borovnjak) volt. A katolikus papok az új szlovén
nyelvben az összes szlovént egy közös politikai és nemzeti államba egyesítő feltételt láttak
(Jesenšek 2013: 112). Ezzel szemben a protestánsok kitartottak a muravidéki szlovén irodalmi
nyelvi norma mellett. Az evangélikusok vezető személyisége Kardos János lelkész volt.
Szlovén részről igen elítélő módon nyilatkoznak az evangélikusok nyelvi koncepciójáról.
Marko Jesenšek szerint ugyanis a „régi nyelven”, ti. muravidéki szlovén irodalmi nyelven
való könyvkiadás hibás és a szlovénségnek ártó döntés volt (Jesenšek 2013: 104). Ezzel a
megállapításával lehet vitatkozni, ám a probléma abban gyökerezik, hogy a magyar politika a
19. század második felében saját politikai céljaira használta fel a muravidéki evangélikus írók
irodalmi nyelvükhöz való ragaszkodását. Mukics Ferenc véleménye szerint, idézi (Jesenšek
2013: 105), az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után az evangélikusok
elkülönülése az egységes szlovén irodalmi nyelvtől, kiváló táptalajnak bizonyult a Mura és
Rába közötti szlovének elmagyarosításához és a vend eszme terjesztéséhez, terjedéséhez.
Ennek ellenére maga Marko Jesenšek (2013: 105) is meg van arról győződve, hogy Kardos
János nem támogatta a vend elméletet, hiszen anyanyelvén írva mindig magyarországi
szlovénekről és magyarországi szlovén nyelvről beszél. Az evangélikus értelmiség döntésének
hátterében feltehetően saját egyházi szuverenitásuk féltése állott (Jesenšek 2013: 105),
amelyet Magyarországon belül látott biztosítottnak. Erre kezdetben minden oka meg is volt,
hiszen sorra jelentek meg evangélikus könyvek, elsősorban tankönyvek, mégpedig Kardos
János jóvoltából. Azt, hogy később a magyar politikai szemlélet gyökeres változást hozott a
nemzetiségek megítélésében és ez a muravidéki szlovénhez való viszonyban is lecsapódott,
nem lehet Kardos számlájára írni.
A nyelvi megosztottság azonban komoly következményekkel járt. Meggyengült az a több
évtized alatt elért nyelvi rendszer színvonala, amely a 19. század közepéig kialakult, s
megtorpant az a felfelé ívelő fejlődés is, amelyet evangélikus és katolikus írók közösen
valósítottak meg. Marko Jesenšek (2008: 104) szerint ekkor már formálisan nem létezett a
muravidéki szlovén irodalmi nyelv.

2.2.6. A muravidéki publicisztikától az első világháború végéig
A 19. sz. második felének történéseit erősen befolyásolta a muravidéki szlovén
értelmiségi kör két táborra, katolikusra és evangélikusra való szakadása. Természetesen a
megváltozott nyelvi körülmények sem segítették, hogy hasonlóan gazdag könyvkiadás
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bontakozzon ki mint a 18–19. sz. fordulóján és az 1800-as évek első felében. Ennek ellenére
igen jelentős esemény történt: megszületett a muravidéki szlovén nyelvű publicisztika.
A muravidéki publicisztika kezdetei az 1870-es évekre tehetők. 1875. szeptember 15-én
jelent meg az első muravidéki szlovén újság a Prijatel első száma Budapesten. Főszerkesztője
és voltaképpen egyedüli állandó írója Agusztich Imre (Imre Agustič) volt. Agusztich lapja
1875 és 1879 között jelent meg (Ulčnik 2009: 67), megszűnéséhez Agusztich halála vezetett.
1884-től 1919-ig jelent meg a Muraszombat és vidéke című hetilap (Škafar 1978: 56) a
Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület hivatalos orgánumaként. Bár címe magyar, s a
kiadó nevéből is sejthetjük annak irányultságát, mindenképpen említésre érdemes, hiszen
muravidéki szlovén nyelvű cikkeket, fordításokat is közölt. 1899–1925 között jelent meg a
Dober pajdás Szentgotthárdon, amelynek főszerkesztője Pusztai József (Jožef Pustai) volt
(Škafar 1978: 67).
A muravidéki szlovén publicisztika fénykorának idejét 1904 és 1919 közé tehetjük, amely
a vezető katolikus értelmiségieknek Ivanóczy Ferencnek (Franc Ivanocy), id. és ifj. Klekl
Józsefnek (Jožef Klekl st., Jožef Klekl ml.) köszönhető. 1904-től egészen 1944-ig jelent meg
minden évben a Nájszvetejsega szrcza Jezusovoga veliki kalendár za lüdsztvo, amelynek
főszerkesztője Ivanóczy volt (Jesenšek 2008: 104). Ettől az évtől kezdve jelent meg 1941-ig a
Marijin list is (Jesenšek 2008: 104) id. Klekl József szerkesztésében. 1913-ban pedig
megjelent a korszak harmadik fontos sajtóorgánuma, a Novine, amelynek főszerkesztője
szintén id. Klekl József volt. A hetilap 1941-ig jelent meg (Škafar 1978: 82).
Ha ezeknek a hetilapoknak, kalendáriumoknak a nyelvezetét vizsgáljuk, szembeötlő a
különbség a 18–19. századi könyvekhez képest. Marko Jesenšek (2013: 255) véleménye
szerint már nyelvjárási körülmények között folytatják a korábbi irodalmi nyelvi hagyományt.
Az egyértelműen látszik, hogy sok a völgyvidéki (dólinsko) nyelvjárási sajátosság, amely a
régebbi könyvekből hiányzik. Ez elsősorban annak a következménye, hogy a publicisztikát a
20. században művelő muravidéki szlovénok völgyvidéki nyelvjárást beszélő területről
származtak, míg a régi írok legnagyobb része a sík-, vagy dombvidéki (ravensko, goričko)
területhez köthető, s természetesen az irodalmi nyelvi norma is ennek alapján alakult ki.
Azonban a nyelvjárási elemek mellett még egy fontos tényezővel kell számolnunk, mégpedig
a szlovén irodalmi nyelv hatásával, amely elsősorban az id. Klekl által szerkesztett
folyóiratokban és könyvekben figyelhető meg.
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv jelentőségének csökkenése az első világháborút
követően következett be, aminek hátterében a Muravidéknek az újonnan alakult Szerb–
Horvát–Szlovén Királysághoz való csatlakozása áll. Bár a publicisztikában még mindig
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voltak próbálkozások, elsősorban az evangélikusok részéről, azonban kijelenthetjük, hogy az
első világháborút követően presztízse a szlovén irodalmi nyelvvel szemben egyre jobban
csökkent. Egy 200 éves hagyománynak szakadt vége, amely sok kiváló írót, fordítót
vonultatott fel, és amely a mostoha és nehéz körülmények között olyan értéket teremtett,
amelyet mindenképpen őrizni s becsülni kell.

2.3. A forrásművek és szerzőik
Ebben az alfejezetben a magyar jövevényszavak gyűjtésének forrásául szolgáló könyvek,
folyóiratok bemutatása, illetve szerzőik, fordítóik életének rövid ismertetése következik. A
magyar jövevényszavak gyűjtésének forrásául szolgáló művek a muravidéki szlovén irodalmi
nyelv történeti fejlődésének egész korszakát felölelik. A források közé bekerült a kéziratban
maradt Martyánczi-énekeskönyv is, mivel ez a legrégebbi fennmaradt muravidéki szlovén
nyelvű nyelvemlék. A forrásművek kiválasztása során igyekeztem a tematikus változatosságot
is szem előtt tartani, bár amint az a történeti bevezetőből látható volt, elsősorban vallásos
jellegű művek keletkeztek. Igyekeztem arra is ügyelni, hogy lehetőleg mindig az első kiadást
vegyem alapul, hiszen az utánnyomások nem egy esetben különféle módosításokkal jelentek
meg. Ahol nem az első kiadást jelölöm meg forrásként, ott ennek magyarázata az, hogy az
első kiadás hozzáférhetetlen, vagy esetleg a könyvtári állományból törölték. A forrásművek
legtöbbjét a muraszombati könyvtárban leltem meg, de igen gazdag muravidéki szlovén
anyaggal bír a budapesti Országos Széchényi Könyvtár és a ljubljanai nemzeti és egyetemi
könyvtár is. Mielőtt azonban a konkrét forrásművek tárgyalására térnék, szólni kell a
muravidéki szlovén helyesírás fejlődéséről is, amelyre a magyar nyelv helyesírása szintén
hatással volt.

2.3.1. A muravidéki szlovén helyesírás rövid történeti áttekintése
Bár az utóbbi időszakban felerősödött az érdeklődés a muravidéki szlovén irodalmi nyelv
iránt, s bátran állíthatjuk, hogy számos kiváló kutatója volt, illetve van, pl. Vilko, Novak,
Martina Orožen, Marko Jesenšek. A muravidéki szlovén helyesírás kutatásának eddig igen
kevés figyelmet szenteltek. Legtöbbször annyival zárták le a helyesírással kapcsolatos
kérdéséket, hogy az magyar hatást tükröz. Mindezt jól mutatja a szlovén szakirodalomban
előforduló megnevezése is, ugyanis nem muravidéki helyesírásnak nevezik, hanem madžarski
črkopis (Novak 1976: 13; Ulčnik 2009: 141), madžarska grafija (Orožen 1996: 356) és ogrica
(Jesenšek 2005: 32) néven emlegetik. A muravidéki szlovén helyesírással kapcsolatban a
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legmesszebb Vilko Novak (1976: 13) jut, amikor azt írja: „a muravidéki szlovén helyesírás
[...] 1913-ig – néhány kivételtől eltekintve – a muravidéki szlovén nyelvjárás hangjaihoz
igazított mindenkori magyar helyesírás volt12”. Az alábbiakban részletesebben is áttekintem a
muravidéki szlovén helyesírást érintő legfontosabb kérdéseket, különös hangsúlyt fektetve a
benne tetten érhető magyar hatásra, illetve kitérve az egyes írók graféma használatára is.
A muravidéki szlovén helyesírás dinamikus, de nem egységes fejlődési utat járt be az első
nyomtatott könyvektől a Muravidéknek az első világháborút követő Szerb–Horvát–Szlovén
Királysághoz történő csatlakozásáig. Emellett figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy az
egyes fonémák jelölésé akár írónként is más és más lehetett (Novak 1976: 13), bár tegyük
hozzá, hogy normatív törekvések is megfigyelhetők az egyes grafémák használatának
történetében.

2.3.1.1. Általános kérdések
A középkorban térségünkben a helyesírás fejlődését az egyház határozta meg, amely az
írásbeliségről gondoskodott (Hadrovics 1951: 165). A helyesírások fejlődésére a latin /s/
kiejtése is hatással volt (Hadrovics 1951: 165). Mivel a muravidéki szlovénba a latin szavak a
magyaron keresztül jutottak el, így a latin /s/ helyén a magyarnak megfelelően [ʃ]-t, vagy [ʒ]-t
ejtettek, pl. šorš ’sors’, paradižom ’paradicsom’, stb. A latin /s/-nek ilyen féle ejtését északitáliai, illetve német hatással magyarázták (Balázs 1989: 121; Kniezsa 1952: 69). Már a
helyesírások kezdete óta komoly problémát jelentett a latinból hiányzó grafémák
helyettesítése (Korompay 2005: 281). Ezt a nehézséget betűkombinációkkal, vagy diakritikus
jelek használatával küszöbölték ki. A muravidéki szlovén helyesírást ért magyar hatást már
említettük, viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kaj-horvát e téren kifejtett hatását sem,
hiszen kaj-horvát nyelvű könyvek is használatban voltak a Muravidéken.

2.3.1.2. A magánhangzók jelölése
Vilko Novak (1976: 14) véleménye szerint a muravidéki szlovén írók elsősorban a
magánhangzók jelölésére használtak magyar grafémákat. Ennek köszönhetően megtalálható
valamennyi ékezetes betű, amelyet a magyarban a hosszú magánhangzók jelölésére
használunk, tehát: á, é, í, ó és ú. Ezek a betűk már az 1715-ös első nyomtatott könyvben is
szerepelnek, s használatuk egészen az első világháborút követő időkig megmarad. Ezeket a
betűket a magyarban a 15. század óta használják (Korompay 2005: 295) és szellemi
12

prekmurski črkopis [...] do 1913 – z izjemami – madžarski črkopis vsakokratnega časa, prilagojen glasovom
prekmurskega narečja
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rokonságát a Husz János által megreformált cseh helyesírásban kell keresnünk (Kniezsa 1959:
35). A magánhangzók jelölése közül az /ø/, /ø:/ és /y/, /y:/ jelölése jelentette a legnagyobb
problémát a muravidéki írók számára. A jelölésükre használt grafémák igen tarka képet
mutatnak, s a német mellett, nem mentesek a magyar hatástól sem. Magyar mintára
használták az ö, ü, , ǘ grafémákat, azonban egységes használatról egészen 1833-ig nem
beszélhetünk. Ebben az évben jelent meg Szalay Imre magyar nyelvtanának muravidéki
szlovén fordítása Kossics Józseftől. Fordításában Kossics az 1832-ben megjelent első magyar
akadémiai helyesírási szabályzatot követi, amikor annak előírása szerint az ő és ű betűket
használja az /ø:/ és /y:/ fonémák jelölésére. Kossics graféma-használata az őt követő
valamennyi muravidéki szlovén író számára követendő normává vált.

2.3.1.3. A diftongusok jelölése
A muravidéki szlovén helyesírásban önálló eredménynek tekinthetjük a három muravidéki
szlovén diftongus (aj, ej, ou) jelölésére használt grafémák használatát. Az első három
nyomtatásban megjelent könyvben jelölésükre az alábbi grafémákat használták: ai, ái, aj; ei;
ou. Küzmics István könyveiben ettől némiképp eltért, ő ugyanis az áj, ej/ei, ou grafémákat
használta, s ebben írótársai is követték. Ezáltal a diftongusok jelölése egészen 1820-ig
változatlan maradt. Barla Mihály azonban 1820-as imakönyvében a â, ê és ô betűket használja
a három diftongus jelölésére. Barla jelölési módja az összes későbbi író számára követendő
normává vált, csupán két katolikus író Kossics József és Borovnyák József tartottak ki az
evangélikus Küzmics István diftongus-jelölési módja mellett.

2.3.1.4. A mássalhangzók jelölése
A mássalhangzók jelölésére alkalmazott grafémák sokszínűsége nem maradt mentes a
magyar hatástól. Közülük is a sziszegő és susogóhangok, illetve a /ɟ/, /ʎ/, /ɲ/ és /c/ fonémák
jelölésének módja állította a legnehezebb feladat elé az egyes írókat.
A /ʦ/ fonéma jelölésére szolgáló betűk közül a cz és tz tükröz magyar hatást. A
muravidéki írók körében előbbi graféma volt általános használatban, amely a magyar
helyesírás történetében a 14. században bukkan fel először és egészen 1922-ig annak részét
képezi (Kniezsa 1959: 7). A tz graféma csak két régi protestáns könyvben (ABC 1725; SM
1747) található meg, s Heltai Gáspár protestáns helyesírásából származik (Kniezsa 1959: 18).
A /ʧ/ fonémát a muravidéki szlovén helyesírás történetében a cs, ch, ts és cſ grafémákkal
jelölték. A cs graféma, amely a magyar katolikus helyesírásból származik (Kniezsa 1959: 29),
már az első muravidéki szlovén nyomtatott könyvben felbukkan, ám tudatos alkalmazását
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Küzmics Miklós nevéhez köthetjük. A ch szintén magyar eredetű, a magyarban már a 11.
századtól kezdve megtalálható (Kniezsa 1959: 6), majd később a katolikus könyvek
helyesírásba kerül be. A muravidéki szlovénban csupán az első három könyvben (TF 1715;
ABC 1725; SM 1747) található meg. A ts betű a 18. századi magyar protestáns helyesírásban
volt használatban. A muravidéki helyesírásban is elsősorban 18. századi könyvekben bukkan
fel, illetve egy-két 19. századi írónál.
Az /s/ fonéma jelölésére is több grafémát használtak: sz, ſz, ſſ és z. Ezek közül azonban
csupán az ſz betűcsoportról állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy a magyarból való, hiszen
Heltai Gáspár 1560-as évekbeli protestáns helyesírásából származik (Kniezsa 1959: 18). A z
és sz betűk esetében nem zárható ki, hogy közvetlenül a németből kerültek a muravidéki
helyesírásba, ugyanis a magyarban is német eredetűek. A ſſ graféma a magyar helyesírás
történetében sohasem volt használatban.
Az /ʃ/ fonéma jelölése is nagy tarkaságot mutat: s, ss, ſ, ʃʃ. Ezek közül a grafémák közül
egyedül az s használata tükröz magyar hatást. A magyarban a helyesírás kezdetei óta
megtalálható és használata a latin /s/ kiejtésével hozható kapcsolatba (Kniezsa 1959: 39). A
muravidéki szlovénban a 19. század közepén vált az /ʃ/ fonéma jelölésére használt egyedüli
lehetséges grafémává.
A /ʒ/ fonéma jelölése állította a legnagyobb kihívás elé a muravidéki szlovén írókat,
amelyet a sok graféma használata is alátámaszt: s, ſ, ’z,’s, zs, z’s. A /ʒ/ fonémának s betűvel
való jelölése magyar hatást tükröz. A magyar helyesírás történetében először az 1549-ben
Krakkóban megjelent Ortographia Ungarica című könyvben bukkan fel (Kniezsa 1959: 17).
A muravidéki szlovénban a 18. század első felében használták. Az ’s graféma a magyar
protestáns helyesírásból származik (Kniezsa 1959: 23). Küzmics Miklós használta először, de
Kossics Józsefnél is megtalálható. A ’z betű is magyar eredetű, Káldi György vette át a
magyar katolikus helyesírásba a csehből (Kniezsa 1959: 20). A muravidéki szlovén
helyesírásban először Küzmics István használta, majd a 19. sz. közepén Kardos János
műveiben tűnik fel. A zs szintén magyar eredetű, s a magyarban 1655-ben bukkan fel először.
A z betű párjaként alkották a cz ~ cs, s ~ sz analógiájára (Kniezsa 1959: 34). A muravidéki
szlovénban igen későn bukkan fel, Küzmics Miklós 1783-as imakönyvének tizenkettedik
kiadásában (1864). A 20. század elejétől kezdve megjelenő könyvek kizárólag a zs betűt
használják a /ʒ/ jelölésére.
A /ɟ/, /ʎ/, /ɲ/ és /c/ fonémákat a magyarban is használatos gy, ly, ny, ty grafémákkal
jelölték, bár a /ɟ/-t ritkán dj betűvel, míg a /c/-t tj betűvel is írták. A magyarból származó
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betűk a magyar helyesírásban a 13. századtól kezdve vannak használatban (Kniezsa 1959:
34).

2.3.1.5. A forrásművek graféma-használata
A magyar jövevényszavak gyűjtésének alapjául szolgáló valamennyi forrásmű grafémahasználatát mutatom be táblázatba gyűjtve. A táblázat a részletesebben tárgyalt magán- és
mássalhangzók, illetve a diftongusok jelölési módjára tér ki. A forrásművek időrendi
sorrendben szerepelnek. Csillaggal jelöltem azokat a grafémákat, amelyek nem magyar hatást
tükröznek. Amennyiben egy betű helyén csak egy vízszintes vonal áll, akkor az a graféma az
adott forrásműben nem található meg. A táblázatot Vilko Novak (1988: 14–7) táblázatával is
egybevetettem.

Forrás
/ø/ /øː/ /y/ /yː/ ai ei ou /c/ /č/ /s/
TF 1715 ö
ö
ü
ü
ai* ej* ou* cz cſ* z
aj*
cs ſz
ch sz
ABC
ö
ő
ü
ű
ai* ei* ou* cz cs sz
1725
tz ch ſz
SM
ái* ei* ou* cz cs sz




1747
tz ts ſz
ch z
cſ*
áj* ej* ou* cz cs sz
KŠ




ǘ
ei*
1754
ts ſz

KŠ
cſ*
1771
KM
áj* ej* ou* cz cs sz




1780
ö
ü
ǘ
cſ* ſz

KM
1781
KM
1783
KM
1790
KM
1796
KM
1804
BKM
áj* ej* ou* cz cs sz




1789
ö
ö
ü
ü
cſ* ſz
SŠ 1796 ö

ö

ü

ü

áj* ej* ou* cz
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cs sz
cſ* ſz

/š/
ſ*
ſſ*
s
s
ſ*
s
ſ*
ſſ*

/ž/
ſ*
s

/ɟ/
gy

/ʎ/ /ɲ/
ly ny

/tj/
ty

s
ſ*
s
ſ*

-

ly

ny

ty

gy
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2.3.2. A Martyánczi-énekeskönyv
A Martyánczi-énekeskönyv hatszáz oldalt számláló kéziratos énekeskönyv, amely az
egyházi év eseményeihez kötődő énekeket tartalmaz. Jelenleg a Maribori Egyetemi
Könyvtárban őrzik. Nevét megtalálásának helyéről, a Muraszombattól pár kilométerre fekvő
Martjanci településről kapta, amely 1592 és 1672 között a muravidéki evangélikusok fontos
központja volt (Novak 1997: 21). Az énekeskönyvet először a Martjánci plébánián őrizték,
amelyet a kéziratban található bejegyzés is megerősít: Per me Nicolao / Legén (Anno Do,,) /
1710 Die 15 Apr. / in Martyánczi (MP: 224).
A Martyánczi-énekeskönyv öt részből áll, amelyek közül az első három rész tartalmilag
egységesebbnek tekinthető, mint a negyedik illetve ötödik rész. Az első rész adventi és
karácsonyi énekeket tartalmaz, a második rész böjti és húsvéti énekeket, míg a harmadik rész
pünkösdieket. Az énekeskönyv negyedik részében a különféle vallásos témájú énekek mellett
a magyar nyelvű Cantio de Rakoczio fordítását, valamint egy hosszabb, Mária Magdalénáról
szóló éneket találunk. Az ötödik rész is különféle vallásos énekeket tartalmaz, emellett ebben
a részben található a Cantio de Matrimonio című ének, valamint a kézirat talán legérdekesebb
darabja a ...vu Csákovom Turni... című ének, amely 24 oldalon keresztül dolgozza fel a
szigetvári hős Zrínyi Miklós tragikus sorsát. Az öt rész nem csak tartalmában, hanem korában
is különbözik. Vilko Novak (1997: 21) véleménye szerint az énekeskönyv legrégebbi darabjai
kiváltképp az ötödik és a negyedik rész énekei, amelyek a 16. században keletkeztek, míg az
első három rész keletkezési idejét a 17. századra teszi.
A Martyánczi-énekeskönyvvel kapcsolatban nem mehetünk el annak nyelvi hovatartozása
mellett sem, ugyanis mind horvát, mind pedig szlovén részről másképpen tekintettek, s
tekintenek erre a kérdésre. A horvát kutatók – Franjo Fancev és Olga Šojat – nevét kell
megemlíteni, a Martyánczi-énekeskönyvet (a horvát szakirodalom Prekomurska pjesmarica
néven emlegeti) a gazdag 17–18. századi kaj-horvát nyelvű énekeskönyvi hagyomány
darabjának tekintik. Ezzel szemben a szlovén Vilko Novak a Martyánczi-énekeskönyvet (a
szlovén szakirodalomba Martjanska pesmarica néven vonult be) egyértelműen muravidéki
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szlovén nyelvűnek véli. Ennek ellenére a Martyánczi-énekeskönyv jelentőségét a
következőképpen határozza meg: „A Martyánczi-énekeskönyv keletkezését és jelentőségét – a
szlovén irodalomhoz és kultúrához való tartozását – nemzetközi keretben kell látnunk és
értelmeznünk, hiszen vallási szempontból a szomszéd magyar és horvát nemzettel volt
kapcsolatban és függőségben – részben kapcsolatban állt a 16. századi központi-szlovén
protestantizmussal is13” (Novak 1997: 14). Vilko Novak szerint tehát a Martyáncziénekeskönyv keletkezésénél döntő szerepet játszott úgy a horvát, mint a magyar énekeskönyvi
hagyomány. Az énekeskönyv nyelvét tekintve kevertnek mondható [kaj-horvát és muravidéki
szlovén] (Novak 1973/74: 216), így természetesen a muravidéki szlovén nyelvű hagyomány
részét képezi, s ezért is lehet a magyar jövevényszavak kutatásának egyik első forrása is.

2.3.3. Temlin Ferenc
Születésének és halálozásának dátuma ismeretlen, mindössze annyit tudunk, hogy a tišinai
plébániához tartozó Krajnán született. Egyetemi tanulmányait a német nyelvterületen található
Halléban kezdte meg 1714-ben, majd egy évvel később Wittenbergben folytatta (Novak 1976:
41). Az ő katekizmusa (TF 1715), az első muravidéki szlovén nyelven megjelent nyomtatott
könyv, amelyet Halléban adtak ki. Temlin katekizmusa tulajdonképpen az 1709-ben szintén
Halléban kiadott Győri Katechismus fordítása, ám nem puszta szó szerinti fordításról
beszélhetünk, ugyanis számos helyen hagyott ki, vagy éppen bővítette a mondanivalóját a
magyar változathoz képest (Novak 1976: 42). Novak (1976: 42) véleménye szerint Temlin
nyelvi megoldásai mind a hangtan, alaktan és szókincs tekintetében sokkal tisztább sík- és
dombvidéki (ravensko-goričko) állapotokat tükröznek, mint a később alkotó Szever Mihályé.
Temlin katekizmusának szókincsében a muravidéki szlovénban élő magyar, pl. banta, gingav,
kivanüvati, rendelüvati, varas; és német jövevényszavak, pl. farar, glih, grünt mellett kajhorvát elemek is megtalálhatók, pl. koteri, lepraj, otec, pak (vö. Novak 1976: 42). Nagyon
fontos Vilko Novaknak az a megállapítása, hogy Temlin nem merített a központi szlovén
nyelven író és a Bibliát teljes egészében lefordító Jurij Dalmatintól (Novak 1976: 42). Temlin
Ferenc munkásságának legfőbb érdeme, hogy ő volt az első, aki a muravidéki szlovén
nyelvjárást irodalmi jelentőségűvé és irodalmi keretek közé emelte (Novak 1976: 43).

2.3.4. Abecedarium szlowenszko

13

„Nastanek in značaj – končno tudi pripadnost slovenskemu slovstvu in slovenski kulturi – MP I [a Martyáncziénekeskönyv] moramo gledati in dognati v njenem mednarodnem okviru, verskem v povezavi in odvisnosti
sosednjih narodov: madžarskega in hrvaškega. Delno tudi z osrednjim slovenskim protestantizmom 16. stoletja”
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A mindössze kilenc oldalas ábécéskönyv 1725-ben jelent meg, ám sem szerzője, sem
pedig a kiadás helye nem ismert. Tartalmát tekintve ábécéből, betűzési gyakorlatokból, és
olvasmányokból áll. Az olvasmányok között találjuk a tízparancsolatot, a Miatyánkot,
imádságokat, az 5., 6. és 23. zsoltár fordítását. Novak megállapítása szerint az ábésékönyv
nyelvezete Temlin katekizmusának jellegzetességeit követi (Novak 1976: 44). Jelentősége
abban áll, hogy ez az első muravidéki szlovén nyelven írt ábécéskönyv, illetve egyben a
második nyomtatott muravidéki szlovén nyelven írt könyv.

2.3.5. Szever Mihály
Vaneča nevű településen született, ám születési dátuma nem ismert. Mint a német és
szlovén (tót) egyházközség kántora és tanítója a Vas megyei Nemescsón működött 1750-ben
bekövetkezett haláláig (Novak 1976: 45). Egyetlen fennmaradt könyve (SM 1747) a harmadik
fennmaradt muravidéki szlovén nyelvű könyv. Tartalmát tekintve a hit fő tanításait
tartalmazza kérdések és válaszok formájában, de találunk benne imádságokat, különféle
fordított énekeket és zsoltárfordításokat is. Szever könyvét németből fordította, és átvett
énekeket a Martyánczi-énekeskönyvből is (Novak 1976: 46). Szeverrel kapcsolatban külön ki
kell emelnünk annak a jelentőségét, hogy mivel számos bibliai részletet fordított, ezért nem
létező kaj-horvát fordítás híján a központi szlovén nyelven megjelent művekre (Primož
Trubarra és Jurij Dalamatinra) támaszkodott (Novak 1976: 47). Szever Mihály azonban
Küzmics Istvánra is hatott azzal, hogy muravidéki szlovén nyelvű könyvek kiadására
inspirálta őt (Novak 1976: 47).

2.3.6. Küzmics István
1723-ban született a bodonci egyházközséghez tartozó Strukovcin. Alsó iskoláit az akkor
fontos evangélikus központnak számító Sv. Benedikten kezdte meg (Fliszár 1925: 58), majd
Kančovcin és Radgonán folytatta (Novak 1976: 47). 1733-ban került az evangélikus
főiskolára Sopronba; 1739-től Győrben tanult, 1744-ben pedig a híres pozsonyi líceum diákja
lett (Fliszár 1925: 58). 1751 és 1755 között a nemescsói iskola tanítójaként működött, majd
1755. június 6-án a Somogy megyei Surdra került lelkésznek (Fliszár 1925: 58). Hivatását
egészen 1779. december 22-én bekövetkezett haláláig töltötte be (Novak 1976: 49).
Küzmics István munkásságának kezdetei nemescsói tanítóskodásának idejéig nyúlnak
vissza. Írt egy katekizmust, amelyet Fliszár János (1925: 59) Szlovenszki máli katekizmus
címen említ, valamint egy ábécés- és olvasókönyvet, amelyet Fliszár János (1925: 59)
Abecészke knige címen ismer. Sajnos mindkét könyv elveszett. Tudomásunk van arról is,
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hogy magyar nyelvű aritmetikát, illetve egy Colloquia című hitvallásról szóló könyvet is írt
(Novak 1976: 47–8). Szintén nemescsói tartózkodásának ideje alatt készült el első olyan
könyve, amely az utókor számára is fennmaradt, ez a Vöre krsztsánszki krátki návuk (KŠ
1754). Ez a negyedik muravidéki szlovén nyelvű könyv, amely fennmaradt, s szintén
Halléban adták ki. A könyv bibliai részleteket, katekizmust, német protestáns énekek
fordítását tartalmazza 274 oldalon, amelyet Küzmics István előszava vezet be. A könyv
keletkezésével kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy mind az elveszettekét, mind pedig
ennek a kiadását is támogatta Samuel Viljem Serpillus pozsonyi lelkipásztor (Novak 1976:
49). Surdon eltöltött éveinek alkotása pedig az Újszövetség muravidéki szlovén nyelvű
fordítása, a Nouvi zákon (KŠ 1771), amely 1771-ben jelent meg Halléban. Küzmics István
fordításának a muravidéki szlovén irodalmi nyelv további fejlődésére gyakorolt jelentőségét
már a muravidéki szlovén irodalmi nyelv történetét bemutató fejezetben hangsúlyoztam, ezért
itt attól eltekintek. A fordítás a címlapon található megjegyzés szerint ógörögből készült, s ezt
tekintik a mai napig elfogadottnák, ám további kutatást igényelne a Bajzek Mária (2005: 438–
9) által felvetett esetleges magyar minták megvizsgálása is. A fordítást megelőzi még egy
előszó is, amelyet Torkos József korábbi soproni lelkész jegyez, ám a szlávokról és a
szlovénokról szóló részeket feltételezhetően Küzmics István munkájának tudhatjuk be (vö.
Novak 1976: 50). Az Újszövetség fordítása után még mutatók, ószövetségi történetek, és
különféle imádságok vannak a könyvbe kötve. Vilko Novak (1976: 50) véleménye szerint
Küzmics Miklósnak Szily János szombathelyi püspökhöz címzett levelei alapján nagyon is
kézenfekvőnek tűnik, hogy Küzmics István az Ószövetséget is lefordította. Küzmics István
Újszövetség fordítása az első kiadás után még négy utánnyomást élt meg (Pozsony 1817,
Kőszeg 1848, Bécs 1883, Belgrád 1928). Küzmics István jelentőségét a muravidéki
evangélikusok körében, és egyáltalán a muravidéki szlovén nyelv és kultúra területén nagyon
jól érzékeltetik Fliszár János szavai: „Ahogyan dr. Luther Márton irodalmi tevékenységével a
német irodalmi nyelv megteremtőjévé vált – és mint ilyet, az egész német nemzet vallási
hovatartozástól függetlenül legnagyobb fiának tart – úgy a mi kis szlovén nemzetünk számára
Küzmics István tett a legtöbbet azért, hogy szlovén nyelvünk irodalmi alapját lefektesse.14”
(Fliszár 1925: 59).

2.3.7. Küzmics Miklós
14

Kak je dr. Luther Márton z szvojim literaturszkim delom nasztavitel pôsztao nemskoga literaturszkoga jezika i
kak taksega vesz nemski národ, brez rázlocska vadlüványa, za szvojega nâveksega sziná dr'zí, tak je za nas máli
szlovenszki národ Küzmics Stevan delao nâvecs za tô, ka je nasemi szlovenszkomi jeziki literaturszki grünt
polo'zeni.

43

1737-ben született a goričkói Doljna Slavečán, tanulmányait a győri papneveldében
végezte, majd három hónapig Gradon volt káplán. 1763. októberétől a kančovci Sv.
Benedikten volt plébános (Novak 1976: 56), majd a Szombathelyi püspökség megalapítása
után (1777) a Muravidék diakónusa lett, s ezt a funkciót egészen 1804-ben bekövetkezett
haláláig töltötte be.
Küzmics Miklós művei névrokonával, az Újszövetséget fordító Küzmics Istvántól
eltérően nem vesztek el. Jelentőségét tovább növeli az a tény, hogy a muravidéki katolikus
szlovén

nyelvű

könyvkiadás

az

ő

munkásságának

köszönhetően

bontakozott

ki.

Természetesen ehhez egy olyan mecénásras is szükség volt, akiben az első szombathelyi
püspök Szily János személyében lelt. Küzmics Miklós első három könyve 1780-ban jelent
meg. A Szvéti evangyeliomi (KM 1804) az evangéliumi történeteket dolgozza fel. Fordítása a
Vulgata alapján készült (Novak 1976: 56). A másik ebben az évben megjelent könyv a Krátka
summa velikoga katekizmusa, míg a harmadik a Szlovenszki szilabikár (KM 1780) című
ábécéskönyv, amely imádságokat, közmondásokat és vallásos énekeket is tartalmaz.
Mindhárom könyv tartalmazza Szily János püspök latin nyelven írt rendeletét, amelyből
többek közt azt is megtudhatjuk, hogy kik segítették Küzmics Miklós munkáját. Név szerint
Murai Ferencet, Hüll Jánost, Raffay Baltazár Györgyöt és Gaber Mihályt említi, akik
tanácsokkal illetve kéziratos anyagokkal segítették munkáját (Smej 2002: 49). A püspök
rendeletében arra is felhívja a tanítók figyelmét, hogy ezt a három Küzmics Miklós által
készített, fordított könyvet használják, ne pedig különféle kéziratokat (Smej 2002: 49). Egy
évvel később jelent meg a magyarból fordított Pomoucs beté'snih i mirajoucsih (KM 1781),
amely betegeknek és haldoklóknak szóló vigasztaló énekeket és imádságokat tartalmaz.
Érdekességként említem meg, hogy ez Küzmics Miklós egyetlen könyve, amelyet nem adtak
ki többször (Novak 1976: 58). 1783-ban adta ki a legtöbb utánnyomást megélt muravidéki
szlovén nyelvű könyvet a Kniga molitvenát (KM 1783). Számos éneket vett át ebbe az
imakönyvbe a régi kéziratos énekeskönyekből is, ám azok erős kaj-horvát hatás alatt
keletkezett szövegeit a kialakult muravidéki szlovén irodalmi nyelvhez igazította (Novak
1976: 58). 1790-ben jelent meg az ABC kni'zica (KM 1790) című könyve, amely Révai József
magyar ábécéskönyvének fordítása. Jelentőségét tovább nőveli, hogy magyar-muravidéki
szlovén szószedetet is tartalmaz, ezért joggal tekinthető a muravidéki szlovén lexikográfia
első eredményének is. 1796-ban jelent meg a Sztároga i nouvoga testamentoma szvéte
historie kratka summa (KM 1796), amely az ó- és újszövetség történéseinek rövid
összefoglalását tartalmazza. Ez volt Küzmics Miklós utolsó kiadott könyve, ám könyvei új
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kiadásai még az első világháborút követően is megtalálhatók voltak a templomokban és
magánszemélyeknél egyaránt.

2.3.8. Bakos Mihály
1742-ben született Šalovciban, tanulmányait Sopronban és Pozsonyban folytatta (Novak
1976: 61). 1780-ban Küzmics István halálát követően lett a surdi evangélikusok lelkipásztora,
ahol 1584-ig működött (Fliszár 1925: 70). Ezt követően a goričkói Križevcibe került át, ahol
mindössze néhány évet töltött, majd visszatért Surdra, ahol egészen 1803-ban bekövetkezett
haláláig volt a gyülekezet lelkipásztora (Fliszár 1925: 70). Nevéhez mindössze egyetlen
könyv, a Nouvi Gráduvál (BKM 1789) köthető, amely 1789-ben jelent meg Sopronban. Ez
volt a muravidéki evangélikus szlovének első énekeskönyve (Fliszár 1925: 70). Bakos
énekeskönyvének forrásául szolgált többek között a Martyánczi-énekeskönyv (mintegy 50
éneket vett át belőle), a Markiševci-énekeskönyv (22 megegyező ének), Küzmics Istvánnak
kéziratban maradt és elveszett énekeskönyve, amelyet sírfelirata Stari Gráduvál néven
emleget, valamint Berke Ferencnek 1769 és 1784 körül Nemescsón írt kéziratos
énekeskönyve is (Novak 1976: 62). Valószínűleg Bakos Mihály gondoskodott az 1786-ban
kiadott Szlovenszki abecedár és az 1796-os Györszki Kátekizmus kiadásáról is (Novak 1976:
63). Az 1789-ben kiadott énekeskönyvének jelentőségét úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a
kéziratos énekeskönyvek erős kaj-horvát hatás alatt álló nyelvét sikerült a muravidéki szlovén
nyelvhez igazítania, s ezzel véget vetett annak a több évszázadon keresztül tartó hatásnak,
amit a kaj-horvát gyakorolt az egyházi énekekre (Novak 1976: 62).

2.3.9. Szijjártó István
1765-ben született Večeslavciban. 1776-tól Nemescsón, később Sopronban tanult (Novak
1976: 64). 1783-tól az újonnan alakult Puconci gyülekezet tanítója lett, ahonnan 1796-ban
Domanjševcibe került, ahol levitaként működött egészen 1833. szeptember 10-én
bekövetkezett haláláig (Fliszár 1925: 70). 1796-ban Szombathelyen jelent meg Mrtvecsne
peszmi (SŠ 1796) című műve, amely halottsirató énekeket tartalmaz. Forrásai között a régi
kéziratos énekeskönyvek mellet Szever Mihály, Küzmics István és Bakos Mihály könyveit is
megtaláljuk (Novak 1976: 65). Szijártó énekeskönyvének jelentőségét mi sem mutatja jobban,
hogy a későbbi evangélikus írók (Barla Mihály, Kardos János) is szívesen merítettek belőle
(Novak 1976: 65). Egy évvel később Sopronban jelent meg a Molítvi na sztári szlovenszki
jezik obrnyene (Fliszár 1925: 70) című műve.
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2.3.10. Sztarisinsztvo, i zvacsinsztvo
1807-ben jelent meg Sopronban, szerzője mindmáig ismeretlen. Ugyan Fliszár János
(1925: 97) beszámol arról, hogy Kardos János is írt ilyen jellegű könyvet ám ebben az esetben
nem jöhet szóba, mint lehetséges szerző, hiszen 1801-ben született. Vilko Novak (1976: 66)
véleménye szerint a szerzőnek olyan muravidéki írónak, tanítónak kellett lennie, aki kéziratos
énekeskönyv összeállításában vett részt, s aki nyelvileg és vallási szempontból is elég képzett
volt. A könyv három részből áll. Az első rész egy lánykérést dolgoz fel, a második részben az
esküvőre hívogató személy tűnik fel a meghívóval, míg a harmadik rész a vőfélyek lakodalom
közbeni beszélgetéseit tartalmazza (vö. Novak 1976: 66). A könyv sok hasonlóságot mutat,
vagy éppen meg is egyezik a különféle magyar, muraközi horvát, vagy éppen prlekijai
hasonló tematikájú könyvekben található szövegekkel (Novak 1976: 66). A könyv
jelentősége, hogy ez az első muravidéki szlovén nyelvű könyv, amely olyan világi tematikájú
énekeket, dalokat tartalmaz, amelyek a muravidéki népszokások részévé váltak (Novak 1976:
68).

2.3.11. Barla Mihály
1778-ban született Muraszombatban. A soproni evangélikus líceum hallgatója volt, ahol
magyarul írt verseket (Novak 1976: 69), illetve a Magyar Társaság titkári tisztét is betöltötte
(Fliszár 1925: 82). 1803 és 1807 között a jénai egyetem hallgatója, majd a Baranya megyei
Szentlőrinc gimnáziumának igazgatója lett (Fliszár 1925: 82). 1810-től egészen haláláig
(1824. február 4.) az akkor Zala megyéhez tartozó – ma Veszprém megye – Kővágóörs
lelkésze volt (Fliszár 1925: 82). Első könyve 1820-ban jelent meg Diktomszke, versuske i
molitvene kni'zicze (BRM 1820) címen, amely Kiss János magyar nyelvű könyvének fordítása
(Fliszár 1925: 82). Iskolai célokra szánt versbe szedett bibiai történeteket és imádságokat
tartalmaz. Második, s egyben utolsó a Krszcsanszke nôve peszmene knige (BRM 1823), amely
Fliszár János (1925: 82) szerint már 1821-ben elkészült, végül csak 1823-ban adták ki
Sopronban. Tematikáját tekintve Bakos Mihály 1789-es énekeskönyvét követi, ám Barla
szinte az összes éneket kicserélte (Novak 1976: 69). A legtöbb éneket magyarból fordította, s
alakította át; fő forrása az Új Énekes könyv (Pozsony, 1805, 1817) és a Keresztyén énekes
könyv... (Győr, 1811) volt (Novak 1976: 69). Barla Mihály jelentősége elsősorban a
muravidéki szlovén helyesírás megreformálásában keresendő, amelyről a helyesírást bemutató
fejezetben már esett szó. Emellett pedig új irányt adott az evangélikus énekeskönyveknek is
(Novak 1976: 70).
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2.3.12. Lülik István
Születési ideje és helye ismeretlen. Életéről mindössze annyit tudunk, hogy az akkori
Moson megyei – ma Győr-Moson-Sorpon megye – Rajkán volt tanító, ahonnan Puconciba
került, s egészen 1847. március 30-án bekövetkezett haláláig ott dolgozott (Novak 1976: 72).
Egyetlen kiadott könyve a Nôvi abeczedár (LŠ 1820) 1820-ban Sopronban jelent meg, s
címlapjának tanúsága szerint német eredetiből való fordítás. A kutatók számára az egyetlen
elérhető példányt a budapesti Országos Széchényi Könyvtár őrzi. Ennél is fontosabb azonban
kéziratban maradt, valószínűleg 1833-ban keletkezett, Te vélke ABC című tankönyv, amely
278 oldalt számlál és a szombathelyi levéltár őrzi. A könyvben szó van a nyelvről, az írásról,
a természetismeretről, történelemről, a Vas- Zala- és Somogy megyei szlovénokról, számtani
ismeretekről és a végén egy muravidéki szlovén-magyar szótárat is találunk (Novak 1976:
72).

2.3.13. Czipott György
1794. április 1-jén született Črnelavciban. Tanulmányait Sopronban végezte, majd
Körmendre került káplánnak (Fliszár 1925: 83). Innen Légrádra vezetett az útja, majd végül
Hodos lelkipásztora lett (Fliszár 1925: 83). Itt írta egyetlen könyvét, a Dühovni Áldovi ali
molitvene knige (CJ 1829) címűt, amely 1829-ben jelent meg Szombathelyen. Fliszár János
(1925: 83) Czipott imakönyvét a következőképp jellemzi: „Általánosan ismertek és kedveltek
a mi evangélikus házainknál ezek a szép, lágy szlovén nyelven írt imádságok15”. Igen fiatalon,
súlyos betegség után 1834. november 9-én halt meg (Fliszár 1925: 83).

2.3.14. Kardos János
1801. február 13-án született Noršinciban. Tanulmányait a soproni gimnáziumban
folytatta (Fliszár 1925: 96). Teológiai tanulmányait német területeken végezte (Novak 1976:
71). 1830-tól 1835-ig a Zala megyei Szepetneken szolgált, majd ezután Hodos lelkésze lett,
ahol 1875 augusztus 12-én halt meg.
Kardos János munkásságának jelenlegi egyfajta negatív megítéléséről már szóltam a
muravidéki szlovén irodalmi nyelv történetének áttekintése kapcsán, ám úgy gondolom
érdmes idézni azt is, hogy korábban hogyan értékelték őt illetve munkásságát. Az persze nem
meglepő, hogy Fliszár János a legnagyobb elismeréssel szól Kardosról, pl. „Szlovén nyelvünk

15

Obcsno poznáne i lüblene szo pri nasi evangelicsanszki hi'zaj té po lêpoj, gladkoj szlovenscsini szpíszane
molítvi.
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és irodalmunk legnagyobb írója és költője, aki ezt a nyelvet művészi szintre emelte.16” (Fliszár
1925: 95), illetve „Nyelvújítóként Küzmics munkáját követte, nyelvünket olyan szintre emelte,
hogy az a tudomány és a szépirodalom művelésére is alkalmas legyen. Ő az volt számunkra,
ami a magyar nyelvnek Kazinczy Ferenc volt.17” (Fliszár 1925: 97). Viszont annál inkább
meglepő, hogy a mindig igen kritikus Vilko Novak is nagy elismeréssel adózik Kardos
munkásságának: „Kardos is fordító volt, de olyan termékeny, tartalmilag sokszínű és nyelvileg
alkotó, hogy a 19. század első felétől nem csak a legfőbb evangélikus író, hanem Küzmics
István után a leghatásosabb volt.18” (Novak 1976: 71). Igazat kell adnunk abban Vilko
Novaknak, hogy Kardos valóban igen sokoldalú és a muravidéki szlovén irodalmi nyelv
történetében a legtermékenyebb író. Kardos János munkássága igen szerteágazó. Vallásos
tematikájú énekeskönyvek, tankönyvfordítások, és a 19. százdai magyar irodalom
legbecsesebb műveinek – elég ha csak Vörösmarty Szózatára, vagy Arany Toldijára
gondolunk – tolmácsolója muravidéki szlovén nyelven. Kezdetben több vallásos tartalmú
könyv fordításával jelentkezik: Dr. Luther Mártona máli kátekizmus (1837), Krátki návuk
krsztsánsztva (KAJ 1837), Mála historia bibliszka (KAJ 1840). Vilko Novak (1976: 71)
véleménye szerint azonban legfontosabb művének két 1848-ban kiadott énekeskönyve a
Krsztsánszke cérkvene peszmi és az ehhez kapcsolódó Mrtvecse peszmi számít. Novak
hagsúlyozza, hogy nem egyszerűen Barla Mihály énekeskönyvének újrakiadásáról van szó,
ugyanis az énekeket legtöbbször újra fordítja, s ezen kívül sok neologizmusa, valamint
etimologikus helyesírása mindenképpen újdonságnak számít (Novak 1976: 71). Az 1870-es
évektől kezdve az oktatási minisztérium hivatalos tankönyvfordítója lett, s számos író- és
olvasókönyvet fordított le muravidéki szlovén nyelvre. Ezek közül a magyar jövevényszavak
forrásaként hármat (KAJ 1870; 1871a; 1871b) vettem figyelembe. Kardos János opuszának
kiadása halála után is folytatódott. A Toldi fordítása 1921-ben jelent meg Budapesten (Novak
1976: 72), a Toldia Sztaroszt i Szmrt-öt a Düsevni liszt folyóirat közölte folytatásokban az
1925. év 2. lapszámtól kezdve. Kardos az Ószövetség egyes részeit (Mózes 5 könyvét és
Józsué könyvét) is lefordította Moses i Josua címen, amely előbb a Düsevni liszt
mellékleteként, majd önálló könyv formájában is megjelent (Novak 1976: 72).

16

Nâvéksi nasz piszátel i pesznik vendszlovenszkoga jezika i literetúra sztvoritel, kí je té jezik napopolno
küncsnoszt osznôvo.
17
On je obprvim, kak jezicsár nas jezik po tisztoj pôti, stero je Küzmics zacsno, na teliko osznôvo, ka sze v-nyem
vszáka znanoszt, küncsna literatúra lehko právi. On je nam tô bio, ka je vogrszkomi jezíki Kazincy Ferenc bio.
18
Tudi Kardoševo delo je bilo prevajalsko, toda tako obsežno, vsebinsko mnogostransko in jezikovno ustvarjalno,
da ne bil le glavni evangeličanski pisatelj že od konca 1. polovice 19. stoletja, marveč najveljavnejši za
Števanom Küzmičem.
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2.3.15. Kossics József
Kossics József 1788. október 9-én született Bogojinán, ahol édesapja tanítóként működött
(Lukács 2005: 93). Algimnáziumba Kőszegen járt, majd a felsőbb osztályokat, éppúgy mint
líceumi és papi tanulmányait, Szombathelyen végezte, ahol 1811-ben szentelték pappá
(Lukács 2005: 93). Ezt követően előbb Beltinciben volt káplán, azonban ezután nem tudjuk,
hol szolgált (Novak 1976: 74). 1816 és 1829 között a rábavidéki Alsószölnök plébánosa, majd
1830-tól egészen 1867. december 26-án bekövetkezett haláláig a szomszédos Felsőszölnök
papja volt (Lukács 2005: 93).
Kossics munkásságának értékelését mindenképpen azzal kell kezdenünk, hogy elsőként
magyar nyelvű dolgozatokkal jelentkezett (A Magyar országi Vendus Tótokról; Vannak-e
Magyar országban Vandalusok), amelyek a Kedveskedő és a Tudományos Gyűjtemény
hasábjain jelentek meg.19 Első önálló kötete Szalay Imre A magyar nyelvtudomány rövid
foglalatja című magyar nyelvtanának muravidéki szlovén fordítása volt, amely 1833-ban
jelent meg Grazban Krátki Návuk Vogrszkoga Jezika za Zacsetníke (KOJ 1833) címen.
Megjelenése több szempontból is jelentős, elsősorban azonban a muravidéki szlovén nyelvű
grammatikai terminológia megteremtése miatt, amellyel részletesen Lukácsné Bajzek Mária
foglalkozott (Bajzek Lukač 1994). A nyelvtan végén található magyar-muravidéki szlovén
szótár is kiemelt figyelmet érdemel. Következő műve a Zobriszani Szloven i Szlovenka med
Műrov in Rábov (KOJ 1845), amely Körmenden jelent meg 1845-ben. A kis népművelő
jellegű könyvecske a helyes viselkedés és higiénia alapvető követelményeire hívja fel a
figyelmet. Kossics sokat merített – olykor egész fejezeteket – az 1842-ben megjelent Anton
Martin Slomšek püspök által írt Blaže ino Nežica v nedelski šoli című munkából, ám rögtön
hozzátehetjük, hogy Kossics adaptációja a hazai viszonyokra kiválóan sikerült (Novak 1976:
76). Slomšek könyvét kiegészítette még egy-egy fejezettel a reformáció történetéről és Luther
Márton életéről, valamint különféle énekekkel is, ezért joggal állíthatjuk, hogy nem csak
egyszerű fordításról van szó. Kossics Józsefnek a történelem iránt mutatott érdeklődését igen
jól példázza az 1848-ban Szombathelyen megjelent Zgodbe Vogrszkoga Králesztva (KOJ
1848) című történelmi műve, amely az akkori Magyar Királyság terültének történelmét
mutatja be a magyar honfoglalás előtti időktől kezdve egészen V. Ferdinánd uralkodásáig.
Utalások, illetve pár mondat erejéig olykor kitér a magyarországi szlovénség helyzetére is, ám
nem ez áll történetírásának középpontjában. Ennek a műnek az írása is szorosan köthető egy a
Mura túloldalán megjelent könyvhöz, nevezetesen Anton Krempl Dogodivšine štajerske
19

Kossicsnak a Tudományos Gyűjteményhez való viszonyát, s pályájára gyakorolt hatását részletesen Lukács
István (1994; 2005) vizsgálta.
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zemle című munkájához, amely 1845-ben jelent meg Grazban és a stájerországi szlovének
történetét dolgozza fel. Vilko Novak szerint (1976: 76) sok esetben Krempl könyve volt
Kossics fő forrása a magyarok korai történetéről szóló fejezetekhez. Szlovén szempontból
azonban ennél is fontosabb a muravidéki szlovénok történetét bemutató kéziratban maradt
mű, amely a Sztarine śeleznih ino szalajskih Szlovenov címet viseli. Vilko Novak (1994: 42)
véleménye szerint Kossics szerzőségéhez semmi kétség sem fér, s valószínűleg a 19. század
harmadik vagy negyedik évtizedében írta. A kéziratot Ivanóczy Ferenc találta meg, s adta át
Josip Grudennek, aki egy bevezető tanulmánnyal kísérve publikálta a Časopis za zgodovino in
narodopisje című folyóiratban 1914-ben.20 Ennek a műnek igazi értéke a hatalmas
mennyiségű történelmi adat, amelyet Kossics összegyűjtött. Forrásai között Krempl említett
könyve mellett számos kéziratot, s népi adatot is találunk (Novak 1976: 76). Kossics József
pap lévén természetesen vallásos témában is publikált, pl. a Kri'sna pout na XIV. stácie ali
posztojaliscsa razdeljena (1843) című művet, valamint valószínűleg Küzmics Miklós
imakönyvét is átdolgozta az újrakiadás előtt (Novak 1976: 78). S végül, de nem utolsósorban
meg kell említenünk költői próbálkozásait is, amelyet ránk maradt verse a Szlovenszka peszem
na dén odpiranya prvoga vogrszkoga gledáliscsa vu Pesti 21-a mésnyeka 1837 is megerősít.21
Kossics József rövid pályaképét zárva elmondhatjuk, hogy egy igen művelt, sokoldalú, s talán
nem túlzás azt állítani, hogy a muravidéki szlovén irodalmi nyelvet műveiben a legjobban
művelő személy volt, akinek sikerült a Küzmics Miklós által a 18. század utolsó harmadában
elindult muravidéki katolikus szlovén irodalmat tovább fejlesztenie, s még magasabb szintre
emelnie.

2.3.16. Terplán Sándor
1816.

május

1-jén

született

Ivanovciban.

Elemi

iskoláit

Domanjševciben

és

Szentgyörgyvölgyön végezte, Sopronban járt gimnáziumba és főiskolára, majd egy évig
Bécsben tanult teológiát (Novak 1976: 73). 1838. augusztusától 1841. novemberéig Puconcin
káplán Berke Ferenc lelkész mellet (Fliszár 1925: 107), akinek halála után elhagyta Puconcit
és a felvidéki Koltán telepedett le. 1842-ben tért vissza Puconciba, ahol ismét káplánként
szolgált, majd 1844. november 17-től rendes lelkész egészen haláláig, 1858. március 25-éig.
Fliszár János (1925: 107) kiemeli, hogy milyen sokat tett a puconci templom felújításáért és a
parókia földbirtokainak növeléséért is.
20

A forrásművek között ezért ez a mű a publikálás szerinti évszámmal, tehát KOJ 1914-ként szerepel.
A vers eredetije és Lukács István magyar fordítása a Szlovén irodalmi antológia I. Szerk. Bajzek Mária–
Lukács István–Mladen Pavičić, Budapest, Szláv Filológiai Tanszék 2007. című kötet 118–125. oldalán jelent
meg.
21
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Terplán Sándor munkásságát nem csak önálló kötetek kiadása jelzi, hanem Küzmics
István Nouvi zákonjának átdolgozása is, amely 1848-ban jelent meg Kőszegen, s az ezt követő
további két kiadás is a Terplán átdolgozását veszi alapul. Terplán kétségkívül legfontosabb
műve a zsoltárok muravidéki szlovénra való fordítása, amely 1848-ban Kőszegen jelent meg a
Nouvi zákon harmadik kiadásával egybekötve Knige 'zoltarszke (TŠ 1848) címen. Bakos
Mihálynak is jelent meg énekeskönyvében pár zsoltárfordítása, ám Terplánéval összvetve
megállapítható, hogy Terplán a fordítás során sokkal inkább az eredetit követi mint Bakos
(Novak 1976: 73). Egy évvel korábban 1847-ben jelent meg az ó- és újszövetségi történéseket
feldolgozó Dvakrat 52 Bibliszke Historie (TŠ 1847) című könyve, amely vagy német, vagy
pedig magyar eredeti fordítása. 1845-ben egy gyerekeknek szóló kis katekizmust és egy 1848ban kiadott Krsztsanszke ABC című ábécéskönyvet is írt (Fliszár 1925: 107).

2.3.17. Borovnyák József
1826. február 9-én született Ivanovciban. Gimnáziumba Kőszegre és Szombathelyre járt,
papi tanulmányait is ez utóbbi helyen végezte (Novak 1976: 79). 1851-től kezdve számos
helyen szolgált: Apátistvánfalván, Turniščén, Lendván, Črensovciban, Muraszombatban, Sv.
Jurijon, mígnem 1858. júniusában Cankovára került, s ott is halt meg 1909. október 11-én
(Novak 1976: 79).
Borovnyák munkássága korántsem volt olyan gazdag, mint mondjuk Kossics Józsefé, bár
az általánosságban is elmondható, hogy a 19. század második felében, mind az evangélikusok,
mind pedig a katolikusok is elsősorban a korábban megjelent könyvek újrakiadását végezték.
A forrásművek közé a Dühovna Hrána (BJ 1870) és a Mali katekizem (BJ 1880) címűt vettem
fel. Mindkettőt Borovnyák maga állította össze (Novak 1976: 79–80). Borovnyák József az
általa kiadott és átdolgozott könyvekben igyekezett a muravidéki szlovént a szlovén irodalmi
nyelvhez közelíteni. A muravidéki katolikus értelmiség vezetőjeként számos vallásos mű és
tankönyv fordításában támogatta a fordítókat, pl. Bagary Józsefet, Murkovics Józsefet,
Szlamar Istvánt, de ő maga is fordított magyarból énekeket, sőt politikai témájú cikkeket is
(Novak 1976: 80). Végül érdemes megjegyezni azt is, hogy a cankovai születésű Pável
Ágostonra is nagy hatással volt. Borovnyák József és az általa fémjelzett kör irányultsága köti
össze Kossics József életművét a 19. század végén és a 20. század elején kibontakozó
katolikus írókkal.

2.3.18. Agusztich Imre
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1837. szeptember 29-én vagy 30-án született Murski Petrovciban. 1848 és 1854 között a
szombathelyi gimnázium tanulója volt, majd 1856-ig Gróf Szápary Antal alkalmazásában állt,
ahol gazdasági beosztottként működött (Ulčnik 2009: 14). Ezt követően Gróf Batthyány Lajos
özevgyének alkalmazásában állt, előbb a bácskai, majd később alsószölnöki birtokukon
szolgált (Ulčnik 2009: 14). 1863-ban Pestre ment, s az Országgyűlésnél helyezkedett el
gyorsíróként. 1879. július 17-én halt meg Budapesten.
Agusztich Imre munkássága csúcspontjának mindenképpen Prijátel című lapja tekinthető,
amelynek 1876. évi évfolyamát (AIP 1876) a forrásművek közé is felvettem. Lapszerkesztői
és aktív publikációs tevékenysége mellett, azonban tankönyvek fordítására is jutott ideje. A
szombathelyi püspök felkérésére magyar nyelvtant írt, amely 1876-ban jelent meg
Budapesten Návuk vogrszkoga jezika. Za zacsetnike címen (AIN 1876). Agusztich fordítása
elsősorban a nyelvtani terminológia miatt érdekes. Részben ugyan átvette Kossics
nyelvtanának kifejezéseit, azonban a központi szlovénból is merített, mert Janežič
nyelvtanának egyes kifejezéseit is megtaláljuk nála (Jesenšek 1998: 130–1, idézi Ulčnik 2009:
29). Agusztich másik tankönyve egy természetrajz könyv, amely két évvel a nyelvtan után,
1878-ban jelent meg Prirodopis s kepami za národne šole (AI 1878) címmel. Ez a tankönyv
azért állította komoly kihívás elé íróját, mert a muravidéki szlovénból hiányzott a megfelelő
természettudományos terminológia. Agusztich bátran nyúlt a szlovén irodalmi nyelvhez, s
vett át kifejezéseket Fran Erjavec ötkötetes Domače in tuje živali v podobah című könyvéből
(Ulčnik 2009: 30). Agusztich emelett különböző magyar lapoknak is állandó munkatársa volt,
pl. Életképek, Szegedi Híradó, Vasárnapi Újság (bővebben Ulčnik 2009: 16–8), s irodalmi
tevékenységet is kifejtett, elsősorban saját lapjának hasábain (részletesen Ulčnik 2009: 18–
25). Agusztich Imre munkásságáról, s a muravidéki publicisztika kezdeteiről Natalija Ulčnik
(2009) monográfiája nyújt részletes tájékoztatót.

2.3.19. Ivanóczy Ferenc
1857. augusztus 25-én született Ivanovciban. Gimnáziumi tanulmányait Kőszegen és
Szombathelyen folytatta, a szemináriumot Budapesten végezte; 1882-ben szentelték fel, majd
Muraszombatban volt káplán (Novak 1976: 87). Ezután Budapestre került, dogmatikát
tanított, 1885-ben doktorált a budapesti teológiai karon, ám a magyar liberális és nemzeti
érzésű papságban érzett csalódása miatt 1889-ben hazatért a Muravidékre, s Tišina plébánosa
lett. 1893-tól a muravidéki katolikus iskolák felügyelője, majd 1907-től tiszteletbeli kanonok
(Novak 1976: 87). 1913. augusztus 29-én halt meg.
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Ivanóczy Ferenc elévülhetetlen érdeme a muravidéki szlovén nyelvű katolikus
publicisztika megindítása, amelyet az 1904-ben útjára indított Kalendar srca Jezušovoga
jelentett, bár az első évfolyam más címen jelent meg, vö. (IF 1904). A kalendárium első
három évfolyamát Ivanóczy maga szerkesztette, majd ezt a feladatot ifj. Klekl József vette át
(Novak 1976: 89). A kalendárium népszerűségét mi sem jelzi jobban, hogy 40 évfolyamot élt
meg. A forrásművek között Ivanóczytól még egy 1896-ban megjelnt kis brossúra található
lelkiismeretünk vizsgálatáról (IF 1896).

2.3.20. id. Klekl József
1874. október 13-án született Krajnán. A papi hivatásra készülő muravidéki fiatalok
szokásos útját járta be: az algimnáziumot Kőszegen, a felső osztályokat és a szemináriumot
Szombathelyen végezte. 1897-ben szentelték fel, majd előbb Tišinán Ivanóczy Ferenc
káplánja volt, innen aztán Črensovciba került, majd Sv. Sebeščánba (Novak 1976: 93). 1910ben nyugdíjazták, s Črensovciban telepedett le (Novak 1976: 93). 1941-ben Muraszombatba
költözött, itt a megszálló német csapatok elfogták, majd a magyar hatóságok internálták, s
csak 1945.ben térhetett vissza Muraszombatba, ahol 1948, május 30-án halt meg.
Id. Klekl József a muravidéki szlovén katolikus értelmiség legbefolyásosabb alakjának
számított Ivanóczy Ferenc mellett. Klekl szoros összeköttetésben állt a Mura túloldalán élő
papsággal, a szlovén irodalmi nyelv használatát, s a Muravidék anyanemzethez való
csatlakozását szorgalmazta. Imakönyve a Hodite k oltarskomi svestvi (KLJ 1910) Egerben
jelent meg 1910-ben. Ez az imakönyv jól tükrözi Klekl József számos nyelvi „újítását”, s
helyesírásában is a szlovénok által használt gajicát vezeti be. A forrásművek között még egy a
Szűzanya rabságáról szóló kis könyv fordítása szerepel 1913-ból (KLJ 1913). Klekl a
kezdetektől fogva munkatársa volt a katolikus kiadású kalendáriumnak, majd 1914-ben maga
is lapot indított Marijin list címen. Újságában is igyekezett mindent elkövetni annak
érdekében, hogy nyelvi megoldásiban minél jobban közelítsen a szlovén irodalmi nyelvhez.

2.3.21. Pusztai József
1864. január 26-án született Beltinciben (http://ezb.ijs.si/fedora/get/sbl:2355/VIEW/,
letöltve: 2014. január 09.) Ekkor még Pozderecz Józsefnek hívták, később magyarosította a
nevét Pusztaira. Varasdon tanult a tanítóképzőben, majd Ižakovciban, ezt követően pedig 35
évig Martjáncin tanított (http://ezb.ijs.si/fedora/get/sbl:2355/VIEW/, letöltve: 2014. január
09.). 1934. február 13-án halt meg Beltinciben (http://ezb.ijs.si/fedora/get/sbl:2355/VIEW/,
letöltve: 2014. január 09.).
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Pusztai Jószef munkásságának legfontosabb műve az 1893-ban Budapesten megjelent
Krscsánszko katholicsánszke cerkvene peszmi, amely azonban csupán ezt az egy kiadást élte
meg. A forrásművek sorában egy Páduai Szent Antal életét bemutató könyv fordítása (PJ
1898), egy önálló művének számító kis imakönyv (PJ 1900) és egy német álmoskönyv (PJ
1909) fordítása szerepel. Emellett Pusztai József katolikus létére szerkesztője volt az
evangélikusok kalendáriumának, amely Dober pajdás címen jelent meg, és az első
világháborút követően rövid ideig az 1913-ban indult Novinét is szerkesztette.

2.3.22. Szakovics József
1874. február 2-án született a Bodonci melletti Vadarcin. Elemi iskolába Bodoncin járt, az
algimnáziumi tanulmányait Kőszegen, a felső gimnáziumi osztályokat Szombathelyen
végezte, majd a gimnázium végeztével a papneveldébe került (Kuzmič 2006: 8–9). 1899-ben
szentelték pappá, majd számos helyen szolgálta a híveket, pl. Pápócon, Zalaegerszegen,
Rohoncon, Črensovciban, Tišinán, Beltincin, Cankován, Alsószölnökön, Turniščén (Kuzmič
2006: 10). Utolsó állomáshelye Alsószölnök volt, ahol 1928-tól 1930. szeptember 22-én
bekövetkezett haláláig tevékenykedett plébánosként (Kuzmič 2006: 28).
Munkássága igen mély nyomokat hagyott a muravidéki katolikus szlovén irodalomban.
Először Küzmics Miklós 1783-as imakönyvét dolgozta át (1904), majd a Szvéti Evangyeliomit (1906), a forrásművek közt is szereplő katolikus katekizmust fordította le (SJ 1907), amely
az iskolák első és második osztályában tankönyvül szolgált, de Borovnyák József könyveinek
átdolgozása is az ő nevéhez köthető (Kuzmič 2006: 12–3). Miután az első világháborút lezáró
békeszerződés értelmében a Muravidék a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került
Szakovicsot beválasztották abba a bizottságba, amely a muravidéki oktatás irányelveit
határozta volna meg. Szakovics ragaszkodott a magyar törvények által megengedett
szabadsághoz, amely a felekezeti iskolákat megillette (Kuzmič 2006: 17). Többek közt azt
szorgalmazta, hogy a muravidéki iskolákban a muravidéki szlovén legyen az oktatás nyelve,
így elképzelései szerint a szlovén irodalmi nyelv csak külön oktatott tantárgy lett volna
(Kuzmič 2006: 17). Elképzelései nem találtak termékeny táptalajra a ljubljanai hatóságoknál,
így a muravidéki szlovén iskolákban az oktatás nyelve a szlovén irodalmi nyelv lett.
Szakovics József legnagyobb érdeme, hogy a minél tisztább muravidéki szlovén nyelv
használatára törekedett, s igyekezte azt a lehető legtisztább állapotában fenntartani. Ennek
egyik jellemző példája a Molite bratje! című imakönyv második muravidéki szlovén nyelven
megjelenő kiadásának átdolgozása, amelyről bővebben Jožef Smej (2006) tanulmánya
tájékoztat.
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2.3.23. Zsupánek János
1861. január 6-án született Šalovciban (http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:5010/VIEW/,
letöltve: 2014. január 09.). Iskoláit Šalovciban és Dolenciben végezte. Segédkántor és
orgonista volt. 1951. március 11-én halt meg Šalovciban.
Munkássága szoros összefonódik édesapjának, Zsupánek Mihálynak a kéziratos
énekesköny

öszzeállításával,

amelyet

a

fiú,

János

is

folytatott

(http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:5010/VIEW/, letöltve: 2014. január 09.). Zsupánek
Jánosnak a forrásművek között két énekeskönyve szerepel, az 1908-ban megjelent Válen
bojdi Jézus Krisztus! (ŽJ 1908) és az 1910-es évi Mrtvecsne peszmi (ŽJ 1910). Utóbbinak az a
jelentősége, hogy ez az egyetlen katolikus halottsírató énekeskönyv. Forrásait tekintve a régi
kéziratokra,

saját

családi

kéziratos

énekeskönyvekre

és

magyar

énekeskönyvekre

támaszkodott (http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:5010/VIEW/, letöltve: 2014. január 09.).
Érdekességképpen említem meg, hogy fia Vilmos is folytatta az apai illetve nagyapai
hagyományt, így közel 100 esztendőn át állt a Zsupánek család a muravidéki szlovén nyelv
szolgálatában.

3.

A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai

3.1. Általános kérdések
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak elemzése előtt a magyar
szavak átvételének néhány általános kérdését kell tisztázni. A jövevényszavak átvételét
mindig valamilyen szükséglet hozza létre, pl. új eszközök, módszerek, fogalmak, amelyek az
átvevő nyelv kifejezéskészletéből hiányoznak, így az üres helyeket az átvevő nyelv
kifejezéskészletében a jövevényszavak töltik ki (Nyomárkay 2007: 106). Olykor az is
előfordulhat, hogy akkor is jövevényszó átvételére kerül sor, ha az adott eszköz, fogalom
megnevezésére szolgáló kifejezés él az átvevő nyelvben. Ezeket az átvételeket a szakirodalom
„luxus jövevényszavaknak” nevezi (Nyomárkay 2007: 106). Az ilyen „luxus jövevényszavak”
általában igen intenzív és sok területre kiterjedő idegen nyelvi hatás eredményeképp jelennek
meg az átvevő nyelv rendszerében (Nyomárkay 2007: 106). A magyar és a muravidéki
szlovén esetében mind genetikailag, mind pedig tipológiailag különböző nyelvekről van szó.
A magyar a finnugor nyelvcsaládba tartozik és agglutináló nyelv, míg a muravidéki szlovén

55

az indoeurópai nyelvcsaládba és flektáló nyelv. A jövevényszavak átvételének esetében
elsősorban a tipológiai különbözőségeket kell áthidalni. A jövevényszó az átvevő nyelv
rendszerébe kerülve annak fonológiai-, morfológiai- és szintaktikai rendszerébe illeszkedik
be. A muravidéki szlovén irodalmi nyelv esetére vetítve ez azt jelenti, hogy az átvett magyar
főnevek ugyanúgy valamelyik nyelvtani nem kategóriájába kell tartozniuk, mint a szláv
eredetűeknek. Emellett a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai a
szóképzésben is részt vettek, s gazdagították a muravidéki szlovén irodalmi nyelv szókincsét.
A magyar jövevényszavaknak a szóképzésben betöltött funkciója azért is kiemelten fontos,
ugyanis egy jövevényszó produktivitása azt mutatja, hogy az megszűnt idegen elemnek lenni
az átvevő nyelv rendszerében (Hadrovics 1989: 31).
Az elkövetkezendő fejezetekben az átvételek korának kérdése, a muravidéki szlovén
irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak rétegződése, a fonéma- és morfémahelyettesítés,
valamint a magyar jövevényszavaknak a szóképzés terén betöltött szerepét mutatom be.

3.2. A magyar jövevényszavak átvételének ideje a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben
3.2.1. A jövevényszavak korának meghatározása
A Muravidéken a 11. század végi, a magyar gyepühöz való csatolását követően nyílt
lehetőség a magyar–muravidéki szlovén nyelvi kapcsolatok kibontakozására, amelyek aztán
több mint 800 éven át tartottak. Feltételezhetően az első magyar jövevényszavak is ekkor,
azaz a 11. sz. végén kerülhettek át a muravidéki szlovénba. A magyar jövevényszavak
korának megállapítása komoly nehézséget okoz, hiszen az első nyomtatott könyv csak 1715ben jelent meg. Előtte a gazdag kéziratos énekeskönyv-hagyomány őrizte a magyar
jövevényszavakat. A legrégibb ilyen énekeskönyv, amint az már említésre került, a
Martyánczi-énekeskönyv, annak is negyedik és ötödik része. Mindkettő a 16. századból való
(Novak 1997: 21). Tehát ha csupán az írásos forrásokra támaszkodva kíséreljük meg a magyar
jövevényszavak legrégebbi rétegét kimutatni, akkor azt mondhatjuk, hogy a Martyáncziénekeskönyv negyedik és ötödik részében található átvételek alkotják a muravidéki szlovén
irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak ezt a rétegét. Az énekeskönyv negyedik részében
összesen 44 magyar jövevényszót találunk, amelyek a következők: alduvati ’áldoz’, apoštol
’apostol’, batriviti ’bátorít, vigasztal’, batrivno ’bátran’, batrivitel ’bátorító, vigasztaló’, beteg
’betegség’, betežen ’beteg’, cifrani ’díszes, cifra’, časar ’császár’, dičiti ’dicsér’, dika
’dicséret’, djemant ’gyémánt’, djöndj ’gyöngy’, filejr ’fillér’, gingavost ’gyengeség’, hasniti
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’használ’, hasnovit ’hasznos’, herceg ’herceg’, jalnost ’álnokság’, jašpiš ’jáspis’, jezero
’ezer’, kejp ’kép’, kinč ’kincs’, lampaš ’lámpás’, lanc ’lánc’, mentuvati ’ment’, mešter
’mester’, meštrija ’mesterség’, nemeški ’nemes’, oroslanj ’oroszlán’, oroslanski ’oroszlán’,
orsag ’ország’, paradižom ’paradicsom’, pelda ’példa’, piac ’piac’, purgatoriom
’purgatórium’, šarcuvati se ’sarcol’, šmaragduš ’smaragd’, tanač ’tanács’, templom
’templom’, trombita ’trombita’, vadlüvati ’vall’, vadluvanje ’megvallás, vallomás’, zbantuvati
’megbánt’.
Az ötödik rész 20 magyar jövevényszót tartalmaz, mégpedig az alábbiakat: bašta ’bástya’,
batriviti ’bátorít, vigasztal’, batriven ’bátor’, dičiti ’dicsér’, evangelišta ’evangelista’, gingavi
’gyenge’, harc ’harc’, harcovati se ’harcol’, herceg ’herceg’, horvački ’horvát’, jezero ’ezer’,
kinč ’kincs’, lendjelski ’lengyel’, orsag ’ország’, orsački ’országos’, paradižom ’paradicsom’,
šanc ’sánc’, tanač ’tanács’, templom ’templom’, vajda ’vajda’. Az énekeskönyv két részében
található nem megegyező magyar jövevényszavak száma 55. Ez azt jelenti, hogy az írott
források alapján ez az 55 szó alkotja a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar
jövevényszavainak legrégibb rétegét.
A legrégebbi magyar átvételek idejének felderítésére az írott források mellett a történeti
fonológia és szemantika nyújthat segítséget. Abból az alapfeltevésből kell kiindulni, hogy a
magyar jövevényszó nem feltétlenül a mai magyar standardban élő alakjában fordul elő
jövevényszóként a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben. A különbözőségek elsősorban
hangtaniak, s részben szemantikaiak lehetnek. Ahhoz, hogy egy-egy magyar jövevényszóról
bizonyítani tudjuk, hogy akár több száz évvel korábbi átvételről van szó, mint az első adatolás
mutatja, a magyar nyelv történeti hangtanát kell segítségül hívnunk. Ezért érdemes
figyelembe venni a magyar nyelvben az ómagyar kor során (896–1526) lezajlott változásokat,
amelyek a muravidéki szlovén nyelv magyar jövevényszavaiban nyomot hagytak.

3.2.2. Fonológiai és hangtani kérdések
A mszln. džündž ’gyöngy’ szó a kora ómagyar kori állapotot tükrözi. A kora ómagyar
korban, pontosabban a 10. sz. előtt, a magyarban nem volt /ɟ/, ezért az ótörök jövevényszavak,
mint amilyen a gyöngy is (< ótörök * ǰinǰü) /ʤ/-vel22 helyettesítődtek a magyarban (E. Abaffy
2005: 304). Az ótörök jövevényszavaknak köszönhetően erősödött meg a szó elején a /ʤ/
fonemikus helyzete, pl. ótörök *ǰimiš > ómagyar *dźsimilcs > magy. gyümölcs; ótörök *ǰarta
˃ ómagyar dźsarta ˃ magyar gyertya (vö. E. Abaffy 2005: 304). Ebbe a sorba a magyar
22

A Magyar nyelvtörténet, szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. című egyetemi
tankönyv ebben az esetben a dźs transzkripciót használja.
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gyöngy szó is beleillik. Ami a /ʤ/ ˃ /ɟ/ változást illeti, megállapítható, hogy az már az
ómagyar kor során – talán már a 13. századtól – megkezdődik, s a korszak végére a /ʤ/
teljesen eltűnik a magyar nyelvterület túlnyomó részének fonémarendszeréből, amely alól
csupán két peremterület, a felsőőri és a csángó képez kivételt (E. Abaffy 2005: 304). Mindez
tehát azt jelenti, hogy a mszln. džündž szó az ómagyar kori szókezdő /ʤ/ fonémát őrizte meg.
Ahhoz azonban, hogy a jövevényszó átvételének pontosabb idejét meghatározhassuk,
szólnunk kell egy másik fontos hangtani tendenciáról, a nyíltabbá válásról is.
A nyíltabbá válás a veláris // kivételével minden egyes magánhangzót érintett (E. Abaffy
2005: 327). Ennek a tendenciának a folyamán a felső nyelvállású magánhangzók középső
nyelvállásúakká, a középsők pedig alsó nyelvállásúakká váltak (E. Abaffy 2005: 327). A
nyíltabbá válás során az /i/ > /e/, /o/ > /ɔ/, /u/ > /o/, /y/ > /ø/ változás zajlott le (E. Abaffy
2005: 327–30; Hadrovics 1985: 48; Petrov-Slodnjak 1978: 314), Ezek közül is legrégebbi az
/i/ > /e/ változás, amelynek kezdetei talán a 10. századra tehetők, s a 14. századra egy-két
kései adat kivételével be is fejeződik (E. Abaffy 2005: 327). Bárczi Géza (1958a: 39) azonban
a tendencia kezdetét a honfoglalás előtti időre teszi. Területi kiindulópontját a Megyer törzs
nyelvében kereshetjük, amely az ország középső területén telepedett le (Bárczi 1958a: 40). Az
/o/ > /ɔ/ nyíltabbá válás következtében a magyarban új fonéma, a labiális /ɔ/ jelent meg,
amely addig a magyar fonémarendszerből hiányzott. Kezdetei a 11. századra tehetők, ám
kibontakozásának ideje a 13–14. századra esett (E. Abaffy 2005: 329). A /o/ > /ɔ/ változás a
magyar nyelv szláv jövevényszavaiban is megfigyelhető, pl. ősszl. *oblokъ > magy. ablak,
ősszl. *obrokъ > magy. abrak, ősszl. *bobъ > magy. bab, ősszl. *potokъ > magy. patak, ld.
(Kniezsa 1974) vonatkozó szócikkeit. Az /u/ > /o/ nyíltabbá válás a 11–14. században zajlott
le (E. Abaffy 2005: 329). Feltűnő azonban, hogy az -um, -us végű szavakat még a 16.
században is u-val írták, amely feltehetően a hasonló végű latin szavak analógiás hatásával
magyarázható (E. Abaffy 2005: 329). A nyíltabbá válások közül a legfiatalabb az /y/ > /ø/
változás, amelynek során a magyar fonémarendszer új elemmel, az /ø/ fonémával gazdagodott
(E. Abaffy 2005: 330). Ez a tendencia a 13. században kezdődik és valószínűleg a 15.
századig tart (E. Abaffy 2005: 330), míg Bárczi (1958a: 46) véleménye szerint már a 11.
századból is van rá adatunk.
A nyíltabbá válás mellett említeni kell a labializációt is, amelynek során az illabiális
magánhangzók labiálisakká váltak. A labializáció egyik legfontosabb eredménye a veláris //
fonéma eltűnése, illetve két új fonéma, a labiális /ɔ/ és /ø/ megjelenése volt (E. Abaffy 2005:
323). Ez a két fonéma azonban, ahogy azt már láthattuk, nyíltabbá válás eredményeként is
létrejöhetett. Az /i/ > /y/ labializációról kell részletesebben szólni, ugyanis az nyomott hagyott
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a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavaiban is. A tendencia kezdetei a 10.
századra tehetők és feltehetően a Dráva torkolatvidékén bontakozott ki, ám nem zárható ki az
sem, hogy már az ősmagyar kor végén egy-egy törzs nyelvjárásában hatott az /i/ > /y/
labializáció (E. Abaffy 2005: 324). Emellett részben az /e/ > /ø/ labializáció is kimutatható a
muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavaiban. Ennek a változásnak a kora
igen nehezen állapítható meg, ám annyi bizonyos, hogy a 13. századtól kezdve már hatott (E.
Abaffy 2005: 326).
A nyíltabbá válás és a labializáció mellett egy harmadik fontos tendenciáról, a
magánhangzó-harmóniáról is szólnunk kell, ugyanis ennek eredménye is visszaköszön a
muravidéki szlovén irodalmi nyelv egyes magyar jövevényszavaiban. A magánhangzóharmónia valószínűleg már a magyar alapnyelvet is jellemezte (E. Abaffy 2005: 126). A
magánhangzó-harmónia lényege, hogy a szavakban vagy csak palatális, vagy csak veláris
magánhangzók lehettek, ám később megjelentek a vegyes hangrendű szavak is (E. Abaffy
2005: 126).

3.2.3. Az ómagyar kori fonológiai és hangtani tendenciák a muravidéki szlovén irodalmi
nyelv magyar jövevényszavaiban
A 3.2.2. alpontban bemutatott magyar hangtörténeti jelenségek tehát néhány magyar
jövevényszó korának megállapításánál segítségünkre lehetnek. Ebből a szempontból a
muravidéki szlovén legrégebbi magyar jövevényszavai közé tartozik a džündž szó, amely
egyrészt az ómagyar kori szókezdő /ʤ/ fonémát őrizte meg, másrészt pedig még a nyíltabbá
válás előtti /y/-t. Mivel az /y/ > /ø/ nyíltabbá válási tendencia feltételezhetően a 15. századig
tartott, ezért joggal állíthatjuk, hogy a džündž még a 15. sz. előtt bekerült a muravidéki
szlovén nyelv rendszerébe. Érdekességképp jegyzem meg, hogy a legrégibb muravidéki
szlovén nyelvemlékben, a Martyánczi-énekeskönyvben a szó már djöndj alakváltozatban
adatolható, amely újabb átvétel a magyarból, hiszen a már kialakult magy. /ɟ/ fonémát és a
nyíltabbá válással létrejött /ø/ fonémát tükrözi.
Szintén igen régi átvételnek kell lennie a fotif/fotiv jövevényszónak is, amely még a magy.
/o/ > /ɔ/ nyíltabbá válás előtti /o/ fonémával került át a muravidéki szlovén nyelvbe, a horvátra
vonatkozóan hasonlóképpen (Hadrovics 1985: 219). Bár ennek a nyíltabbá válásnak a
kezdetei a 11. századra tehetők, kibontakozására a 13–14. sz. során került sor (E. Abaffy
2005: 329). Ennek tükrében tehát a fotif/fotiv szó legkésőbb a 14. századig átkerült a
muravidéki szlovén nyelvbe. Megemlíthetjük, hogy ugyanez a ’fattyú’ jelentésű szó később
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fačuk alakváltozatban került át a muravidéki szlovénba. A fotif/fotiv elsődlegességét az írott
források is alátámasztják, ugyanis ez 1790-ből adatolható először, míg a fačuk csak 1845-ből.
A magy. /i/ > /e/ nyíltabbá válás utáni állapotot őrzi a mszln. tenta ’tinta’. Átvételének
idejét a 10–14. sz. közé tehetjük (E. Abaffy 2005: 324), tehát ez a szó is a legrégebbi magyar
jövevényszavak közé tartozik. Később a tinta alakváltozat is felbukkan, az első adat rá 1833ból, míg a tenta alakváltozat 1780 óta adatolható. Az /i/ > /e/ nyíltabbá válás előtti állapotot
őrizte meg a djingavi/gingavi/ginglavi ’gyenge’ jövevényszó is. A TESz (1: 1126) szerint a gs változatok tekinthetők elsődlegesnek.
Vannak olyan magyar jövevényszavak a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben, amelyek
az /i/ > /y/ labializáció előtti állapotot, tehát az /i/ fonémát őrzik, pl. bin (első adat csupán
1790-ből), mertik (az egyetlen adat 1790-ből), pišpek (csak Kossics József használja). Ennek
a labializációnak a kezdetei a 10. századra tehetők, bár természetesen nem egyszerre zajlott le
az egész magyar nyelvterületen. Mindenesetre első adatainknál régebbi szavakról van szó. Ezt
támasztja alá a magyarban való előfordulásuk is. A bin szó megtalálható az 1508. előtt
keletkezett Guary kódexben (idézi Hadrovics 1992: 169), míg a pispek alakváltozat a 14–15.
század óta adatolható (vö. TESz 3: 321). A mertik és pišpek szónak azonban van, már a
labializáció eredményeképp keletkezett /y/ fonémás változata is a muravidéki szlovén
irodalmi nyelv magyar jövevényszavai között, mégpedig a mertük és a püšpek. A mertük
ugyan a magyarban nem adatolható (mertök alakváltozat 1512 óta adatolható, vö. NySz 2:
775), ám a muravidéki szlovénban 1715 óta van rá adatunk. A püšpek 1754 óta adatolható, a
magyarban is élt ilyen alakváltozatban, pl. Heltai Gáspárnál is olvashatjuk (idézi Hadrovics
1992: 203). Ebből a magy. püspek alakváltozatból lett aztán a mai sztenderdben is élő püspök.
Ennek keletkezésénél az /e/ > /ø/ labializációval számolhatunk, amely kezdetének pontos
idejét megállapítani nem tudjuk, ám bizonyos, hogy már a 13. századtól kezdve hatott (E.
Abaffy 2005: 326). A muravidéki szlovénban igen későn, 1876-ban bukkan fel először, ám
továbbra is a püšpek alakváltozat az uralkodó. Mindez természetesen felveti annak a kérdését
is, hogy nem kétszeres átvételről van-e szó a pišpek/püšpek és püšpök esetében? Feltehetően a
püšpök újabb átvétel a magyarból.
Szólni kell a magyarba került latin jövevényszavak -um végződésének alakulásáról is,
amely a muravidéki szlovén nyelv magyar jövevényszavaiban is megfigyelhető. A magyarban
ezek elsődlegesen -om morfémával szerepelnek, ami Hadrovics László (1985: 58) véleménye
szerint bizonyíték lehet a magyart ért ófrancia hatásra is, amely a magyar helyesírásban is
nyomot hagyott. Tehát a muravidéki szlovénban megtalálható evandjeliom/evangeliom,
fundamentom, kalendariom, purgatoriom, sakramentom/šakramentom, teštamentom az
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elsődleges magyar kiejtést tükrözik, azaz régebbinek tekinthetők, mint az -um végződésűek,
pl. evangelium, fundamentum, kalendarium, purgatorium, šakramentum. Ha a muravidéki
szlovénban való előfordulásukat vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a muravidéki írók
az -om és -um végződésű magyar jövevényszavakat vegyesen használták, ám a 19. századtól
kezdve jellemző az -um végződésűek térnyerése. Például a fundamentum csak Kossics József
műveitől kezdve terjedt el, előtte következetesen a fundamentom szerepelt, míg a kalendarium
szóra az első adatunk 1900-ból származik, korábban ugyanis a kalendariom szó használata
kizárólagos volt. Az -um végződésű alakok megjelenése összefüggsében állhat a 19. sz. első
felében kialakuló magyar sztenderrel is, amelyben ezeknek a latin eredetű szavaknak az -um
végződésű alakváltozata lett normatív az -om végződésűvel szemben. Összességében
elmondhatjuk, hogy az -om végződésűek szintén a muravidéki szlovén irodalmi nyelv
legrégebbi magyar jövevényszavainak rétegébe tartoznak.
Szintén a legrégebbi magyar jövevényszavak közé tartozik a varaš főnév is, amely 1015
óta adatolható a magyarban, míg a mai sztenderdben is élő város szóra 1198 óta van adatunk
(TESz 3: 1093). A muravidéki szlovénban a varaš szó 1725 óta adatolható, míg a varoš
alakváltozat először 1845-ben bukkan fel. Használata csupán alkalomszerűnek tekinthető,
ugyanis a későbbi könyvekben is a varaš alakváltozat használata volt általános.
A korábbiakban szó volt a magánhangzó-harmóniáról, amelynek néhány szép példáját
megtaláljuk a muravidéki szlovénban is. Ilyen, a tendencia nyomait magán viselő szó a
magyarban szerb vagy horvát eredetű čata, amely később átkerült a muravidéki szlovénba,
illetve az ófelnémet eredetű magyar szavak, a beteg, illetve a herceg, amelyek szintén a
muravidéki szlovén irodalmi nyelv szókincsének részét képezik. A čata a muravidéki
szlovénban mindössze egyetlen adattal szerepel 1848-ból, míg a beteg és herceg szavak már a
Martyánczi-énekeskönyvben is megtalálhatók.

3.2.4. A történeti szemantika, mint a jövevényszavak korának forrása
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai korának megállapításában
azonban a már bemutatott hangtani tendenciák mellett a történeti szemantika is segítségünkre
lehet. Az alábbiakban néhány, a régi magyar nyelv mára már kihalt jellegzetességeit őrző
magyar jövevényszót mutatok be.
A muravidéki szlovénban élő jal és beteg szavaknak alapja a magy. ál illetve beteg,
amelyek jelentéstörténeti fejlődését Hadrovics László (1992: 215–6) részletesen tárgyalja, bár
magát az alapötletet már korábban is felvetette (Hadrovics 1975: 12). Elméletének lényege,
hogy az idegen eredetű szavak honosító képzővel illeszkednek be a magyar nyelv
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rendszerébe, tehát ebben a konkrét esetben álság és betegség szavakról beszélhetünk. Az
átadó nyelvben – ótörök és középfelnémet – az átvett szó szófaja mindkét esetben főnév. A
magyarba kerülve viszont megkapták a -ság/-ség honosító képzőt, így eredeti szófajukat
megőrizték, majd a honosító képző elvonásával melléknév, tehát ál, beteg keletkezett. A
magyarral határos kaj-horvát és muravidéki szlovén viszont mindkét esetben megőrizte az
eredeti magyar szófajt, tehát mind a jal ’álnokság’, mind pedig a beteg ’betegség’ főnév.
Mivel azonban mind az ál, mind pedig a beteg első adatolása óta (14. század) a magyarban
melléknév (vö. TESz 1: 122, 290), ezért azt mondhatjuk, hogy a muravidéki szlovénba
legkésőbb a 14. századig kellett átkerülniük, hogy az eredeti főnévi jelentést megőrizhessék.
A muravidéki szlovén deački/diački ’latin’ melléknév szintén régi magyar jelentést őriz. A
magyarban szláv eredetű diák főnév jelentéstörténeti fejlődését szintén Hadrovics László
(1992: 202), már fentebb idézett, történeti jelentéstanában tárgyalja. A jelentés a
következőképp alakulhatott ki: ’szerpap’ → ’írnok’ → ’főiskolán tanuló ifjú’ és ’tanult
ember, irodalmár’ (Hadrovics 1992: 202). A ’latin’ jelentés kialakulásában, amely egyébként
a 15. század óta adatolható (TESz 1: 628), az is közrejátszhatott, hogy a magyarban a
magasabb műveltség nyelve a latin volt, így a deák azt a személyt jelenthette, aki (jól) tud
latinul (Hadrovics 1992: 202). Ez a jelentés átkerült a muravidéki szlovénba is, ahol a deák a
melléknevekre jellemző honosító -čki képzőt kapott, s így lett belőle deački ’latin’.

3.2.5. Összegzés
A történeti fonológia és szemantika segítségével képet kaphatunk a muravidéki szlovén
nyelv magyar jövevényszavainak legrégebbi rétegéről, amelybe a következő szavak tartoznak:
beteg ’betegség’, bin ’bűn’, čata ’csata’, deački ’latin’, džündž ’gyöngy’, fotif/fotiv ’fattyú’,
djingavi/gingavi/ginglavi ’gyenge’, herceg ’herceg’, jal ’álnokság’, mertik ’mérték’, pišpek
’püspök’, tenta ’tinta’, varaš ’város’. Ezek a szavak mind a 15. századig bekerültek a
muravidéki szlovén nyelvbe, tehát akár több száz évvel korábban, mint ahogy az első írott
emlékünk, a kéziratos Martyánczi-énekeskönyv legrégebbi részei keletkeztek.

3.3. A magyar jövevényszavak rétegződése a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak kutatása ezen esetben
csupán a köznevekre korlátozódott, a tulajdonneveket nem érintette. A forrásművek alapján
feltárt magyar jövevényszavak száma az alakváltozatokkal és származékszavakkal együtt
meghaladja a hatszázat. Szófaj szerinti megoszlásuk tekintetében a legtöbb magyar
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jövevényszó főnév, pl. aldomaš ’áldomás’, beteg ’betegség’, darda ’dárda’, katana ’katona’,
pelda ’példa’, šereg ’csapat, hadsereg’, stb. A magyar jövevényszavak között sok az ige is, pl.
bantüvati ’bánt, szomorít’, dičiti ’dícsér’, enegedüvati ’enged, engedelmeskedik’, kivanüvati
’kíván’, öröküvati ’örököl’, vadlüvati ’vall’, stb. Az igékénél is kevesebb a melléknevek
száma, pl. butasti ’buta’, čonkavi ’csonka’, hamišen ’hamis’, lendjelski ’lengyel’, nemeški
’nemes’, tolvajski ’tolvaj’, stb. Az egyéb szófajok pedig igen ritkának számítanak, pl. a jezero
’ezer’ számnév, vagy ejnje ’ejnye’ indulatszó.
A magyar jövevényszavakat különböző fogalomkörök szerinti csoportokba sorolhatjuk23:
-

anyagi, tárgyi kultúra: alabaštrom, ametistuš, balžam/balžom, banka, barda,
baršom/baršon/baršonj/baržon, berilluš, bibor, bot, bronz, bunda, cedula, cifra,
cimejr/cimer,

cipele,

citara,

čiriz,

čipka,

dereš,

džündž/džünž/djöndj,

djemant/gemmant, djolč, flaška, glombiš/golombiš, gomba, hajouv/hajov, hami,
hiacintuš, hintouv, jašpiš, kabat, kalamariš, kalendariom/kalendarium, kamfor,
kanapej, kantar, kefa, kejp/kep, klariš, kočia, korona/korouna, koruš/kouruš, lakat,
lampaš, lanc, medalia, mirha, orgona, palca, palinka, pantlik/pantlika/plantlika,
parta, pipasar, rud, šajka, šanc, šator, šmaragduš, šorš, šoršjedj, špondja, šuba,
tanjejr/tanjer, tenta/tinta, topaziuš, trombita, tronuš/trounuš, vankiš/vankušec, začko;
-

fogalmak: apriliš, arenda, argumentum, artikuluš, augustuš, baja, barbaruš, beteg,
bin, čardaš, časar, čonkla, djülejš, ebed, fačuk, fajta, farao, fela, fotif/fotiv,
fundamentom/fundamentum, funduš, gavalejr, hasek, herceg, himnus, hištoria, jal,
jubileum, juliuš, juniuš, kinč, marciuš, majuš, mertik/mertük, moduš/moudoš, mužika,
oriaš, örok, paragrafuš, patronuš, pelda, peštiš, piksiš, pompa, regula, saga, šereg,
šorš, štiluš, štrofa, talvaj/tolovaj/tolvaj/tovaj, tanač, tempreamentom, terminuš, tituluš,
urbarium, užora, vajda, virtuš;

-

egyház, vallási élet: adomaš/aldomaš, alduvati/aldüvati, apat, apatur, apoštol, barat,
cistercita,

diakonuš,

dičiti,

evandjeliom/evangeliom/evandjeliom/evandjelium,

eršek,

ešpereš,

evandjelišta/evangelišta,

hošanna/hožanna, jeretnik, kalvaria, kardinališ, katekizmuš, Meššiaš, monoštor,
noviciuš, nunciuš, papa, paradičom/paradižom, patriarka, pišpek/püšpek/püšpök,
plebanoš/plebanuš, predikavati/predikuvati/prediküvati, prepošt, profejta/profeta,
primaš,

23

purgatoriom/purgatorium/purgatourium,

rabbi,

A különböző fogalomkörök megnevezésekor részben Maria Petrov-Slodnjak (1978: 309) felosztását követem.
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sakramentom/šakramentom/sakramentum,

šatan,

šinagouga/žinagoga,

templom,

teologuš, teštamentom, vadliti/vadluvati/vadlüvati/vadlüvavati, žoltar;
-

foglalkozások: bereš, birouv/birov, bojtar, cehmešter, čikoš, deak/diak, fiškališ,
főbirov, gazda, guljaš, hajduk, inaš, kanas, kertejs/kertes, komediaš, maguš, matroz,
mešter, oproda, prokator, sabo/sabou, sakač, süč, sürsabo;

-

tevékenységek: bajati, bantüvati, batoriti/batrivati/batriviti, čujskati se, čouvati,
danajkati,

engeduvati/engedüvati,

kebzüvati,

kivanüvati,

kodivati/koudivati,

mentuvati/mentüvati, odkapčiti, prikapčiti, proteštalivati, rendeluvati/rendelüvati,
šilabizalivati,

turbekati,

verostüvati/veröstüvati/verustüvati/virostüvati/vörostuvati/vörostüvati/vörustuvati/vör
ustüvati, vesnoti, zbantati/zbantivati/zbantuvati/zbantüvati;
-

hadi- és katonai terminológia: čata, darda, dezertör, generališ, hadnadj, hajduk,
harc, honved, husar, katana, kruc, pajiž/pajž, šarcati se/šarcuvati se, šereg, šišak,
tabor;

-

állatok: bak, birka, bundaš, cica, čiga, čigabiga, elefant, oroslan/oroslanj, parduc,
pudli, somar, šarkan, šaš, šaška, tigriš;

-

helyet jelölő szavak: bašta, bauta, bereg/berek, cejh, cintor, hatar, kanališ,
koruš/kouruš, lugaš, piac, salaš, trnac, var, varaš/varoš/varuš;

-

tulajdonságok: barnasti/brnasti, butasti, čalaren, djingavi/gingavi/ginglavi, hamičen,
hamišen, hirešen, hitvani, nemeški, sikešni/sükešni, šantavi, valon;

-

államigazgatás

és

igazságszolgáltatás:

notarijuš/notariuš/notarjuš/notaroš/notaruš,

föispan,

hatar,

orsag,

pandur,

követ,

ministerium,

porkolab,

vama,

varmedja/varmedjeva/varmedjija/varmedjöva;
-

növények: cedruš, dohan, egriš, jacint, kolomper, krumpli, kukorica, liliom, pipiter,
viola;

-

mennyiséget

jelölő

szavak:

akouv,

falat,

talejr/tallejr, talentom;
-

ételek, italok: paštetom, reteš, šör, tej;

-

nemzetiség: Horvat, lendjelski, totski, vandaluš;

-

indulatszó: ejnje, nossa, uccu;

-

testrészek: bajusi, čonta;

-

család: apa;

-

szám: jezero.
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filejr/filer/filler,

korona/korouna,

A 18 fogalomkör összesen 311 szót tartalmaz. Ez a 311 szó megegyezik a szótári rész
címszavaival. A fogalomkörök szerinti csoportosításkor a képzett szavakat nem vettem
figyelembe. A magyar jövevényszavak fogalomkörönkénti számszerű megoszlása – csökkenő
sorrendben – következőképpen néz ki: 1. anyagi, tárgyi kultúra (69), 2. fogalmak (59), 3.
egyház, vallási élet (41), 4. foglalkozások (24), 5. tevékenységek (20), 6. hadi- és katonai
terminológia (16), 7. állatok (15), 8. helyet jelölő fogalmak (14), 9. tulajdonságok (12), 10.
államigazgatás és igazságszolgáltatás (10), 11. növények (10), 12. mértékegységek,
mennyiségfogalmak (6), 13. ételek, italok (4), 14. nemzetiség (4), 15. indulatszó (3), 16.
testrészek (2), 17. család (1), 18. szám (1). Amint az a szavak számából is látszik, a legtöbb
magyar jövevényszó az anyagi és tárgyi kultúra fogalomkörébe tartozik. Valamivel kevesebb
a fogalmakat jelölő magyar jövevényszó, de az egyház és vallási élet fogalomkorébe tartozó
magyar jövevényszavak száma is magasnak mondható. Ez utóbbi azonban összefüggésben
állhat azzal, hogy a muravidéki szlovén irodalmi nyelven megjelent könyvek nagyobb része
és a gazdag kéziratos énekeskönyv-hagyomány is vallásos tematikájú. Meglepőnek tűnhet
azonban az államigazgatással és igazságszolgáltatással kapcsolatos szavak csekély száma. A
közös államiság ellenére ugyanis úgy tűnik, hogy az ehhez kapcsolódó szavak tekintetében a
magyar nyelv nem hagyott számottevő nyomot.

3.4. A magyar jövevényszavak beilleszkedése a muravidéki szlovén nyelv rendszerébe
3.4.1. A beilleszkedés elméleti kérdései
A nyelvi kapcsolatok elméletének kiterjedt szakirodalma alakult ki az elmúlt évtizedek
során, ám a jövevényszavak beilleszkedése szempontjából talán a legjobban áttekinthető
rendszert a horvát Rudolf Filipović (1986) alkotta meg. Az alábbiakban Filipović (1986)
nyomán mutatom be a jövevényszavak beilleszkedésével kapcsolatos legfontosabb általános
elméleti kérdéseket.
A jövevényszavak beilleszkedése során helyettesítésről (szubsztitúcióról) a fonémák és
morfémák szintjén beszélhetünk (Filipović 1986: 68). A fonémák szintjén történő
helyettesítést Filipović (1986: 68) transzfonemizációnak nevezi, míg a morfémák szintjén
lezajló helyettesítést transzmorfemizációnak hívja. Transzfonemizáció alatt az átadó nyelv
fonémáinak az átvevő nyelv fonémáival való helyettesítését értjük (Filipović 1986: 69). A
transzfonemizációnak három típusa van:
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1.

teljes transzfonemizáció – az átadó nyelv fonémái helyettesítődnek az átvevő nyelv
megfelelő

fonémáival,

amelyek

teljes

mértékben

megfelelnek

a

modell

fonémáinak;
2.

részleges vagy kompromisszumos transzfonemizáció – az átadó nyelv fonémái az
átvevő nyelv azon fonémáival helyettesítődnek, amelyek csak részben felelnek meg
a modell fonémáinak – ez csupán a magánhangzók nyíltsági fokában lévő
különbségekre vonatkozik;

3.

szabad transzfonemizáció – az átadó nyelv azon fonémáiról van szó, amelyek még
csak részleges ekvivalenssel sem rendelkeznek az átvevő nyelvben, ezért szabadon
helyettesítődnek (Filipović 1986: 72).

Figyelemreméltó Filipović (1986: 77) megállapítása, miszerint a transzfonemizáció
semmilyen strukturális változással sem jár az átvevő nyelvben. Az átvevő nyelv
fonémarendszerének üres helyei sohasem fonémaátvétellel töltődnek ki, hanem a
fonémarendszeren belül lezajló változás hatására egy új fejlődési időszakot jelent az átvevő
nyelv történetében, amely a kölcsönzés hatására fellépő specifikus feltételek és meghatározott
kényszer hatására megy végbe (Filipović 1986: 79). Új fonéma a nyelven belül már létező
allofónból jöhet létre (Filipović 1986: 81).
A nyelvtudomány – Rudolf Filipović szavaival élve – olyan empirikus következtetésre jut,
miszerint az egymással kapcsolatban lévő nyelvek a morfémák szintjén nincsenek egymásra
hatással (Filipović 1986: 116). Az idegen morfológiai hatás összefügg az adott átvevő nyelv
tipológiai hovatartozásával, valamint történeti fejlődésével is (Filipović 1986: 116). A
transzmorfemizáció – mint az adaptáció általános elve – azon a feltevésen alapszik, hogy a
szó szabad és kötött morfémából állhat, hogy a kötött morféma zérómorféma, tehát maga a
szabad morféma alkothat szót és hogy a komplex morféma (szabad morféma + szuffixum) is
alkothat szót (Haugen 1969: 389), idézi (Filipović 1986: 119). A transzmorfemizáció esetében
– éppúgy mint a transzfonemizációnál – három típusról beszélhetünk:
1.

Zéró transzfonemizáció – a modell az átvevő nyelv rendszerébe szabad
morfémaként kerül, kötött morféma nélkül, s nincs szükség a kiindulási alak
morfológiai adaptációjára (Filipović 1986: 119). Az átvevő nyelv morfológiai
rendszere az ilyen jövevényszavakat változtatás nélkül veszi át.

2.

Kompromisszumos transzmorfemizáció – a jövevényszó megtartja az átadó nyelv
szuffixumát (kötött morfémáját), amely valójában adaptálódik, de nincs
összhangban az átvevő nyelv morfológiai rendszerével (Filipović 1986: 121).
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3.

Teljes transzmorfemizáció – az átadó nyelv azon kötött morfémájának adaptációját
jelenti, amelyik nem illeszkedik az átvevő nyelv rendszerébe. Ebben az esetben ez
az idegen kötött morféma az átvevő nyelv rendszerébe illeszkedő kötött
morfémával helyettesítődik (Filipović 1986: 123).

Hozzátehetjük, hogy ez az a morféma, amelyet Hadrovics László (1975: 12) honosító
képzőnek nevez.

3.4.2. Fonémahelyettesítés
Amint az a 3.4.1. fejezet rövid elméleti bevezetőjéből is kiderült, fonémahelyettesítésre
abban az esetben kerül sor az átvevő nyelv részéről, ha az adott fonéma az átvevő nyelv
rendszeréből hiányzik, vagy pedig ugyan része az átvevő nyelv fonémarendszerének, ám a
jövevényszóban lévő pozicióban nem fordul elő (vö. Bárczi 1958: 46). A muravidéki szlovén
és

a

magyar

nyelv

fonémarendszere

között

magas

az

egyezések

száma,

így

fonémahelyettesítésről csak néhány esetben beszélhetünk.

3.4.2.1. A magánhangzók
1. Amellett, hogy sok a megegyező fonéma, Maria Petrov-Slodnjak (1978: 312–3)
véleménye szerint a muravidéki szlovén /ø/ magyar hatásra alakult ki. Ezzel azonban nem
érthetünk egyet, hiszen fonémaátvételre sohasem kerül sor. A muravidéki szlovén /ø/
eredetéről a szakirodalom úgy vélekedik, hogy az /e/ labializációjával jött létre (Pável 1909:
69; Ramovš 1935: 187; 1936: 144). Emellett Pável (1909: 70–1) szerint az alábbi esetekben
keletkezik /ø/:
-

ősszl. *ū > /y/ > /ø/, pl. börkle ’a kemencében az edények mozgatására szolgáló
fogó’, Törk ’török’, vöra ’óra’;

-

ősszl. *ī > /y/ > /ø/, pl. šörši ’szélesebb’.

Így természetesen a magyar /ø/ esetében nem került sor fonémahelyettesítésre (vö. Pável
1909: 71), pl. djöndj, követ, šör, viszont a magyar jövevényszavak között egy esetben /ø/ →
/o/ fonémahelyettesítést találunk a szó belsejében: magy. örök → mszln. örok.
Fonémahelyettesítésre kerül sor a szóvégi magy. /ø:/ esetében is, a muravidéki szlovénban
ugyanis /e/ áll a helyén: cipele. Ebben az esetben azért került sor fonémahelyettesítésre, mert
a muravidéki szlovénban nincsen szóvégi / ø:/.
2. A muravidéki szlovénban van /y/ is, amely vagy az /i/ labializációjával jött létre, vagy
pedig az ősszl. *ū helyén alakult (Pável 1909: 59–60, 65; Ramovš 1935: 186–7; 1936: 144).
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Pável Ágoston (1909: 66–8) azonban e mellett még az alábbi eseteket sorolja fel, amikor /y/
keletkezik:
-

az -ova képzős igéknél /o/ > /y/ változással;

-

néhány hímnemű főnév e. sz. birt. esetében az -a végződés helyett -ü van24, pl.
ledü, medü, sinü;

-

ősszl. ъ > /u/ > /y/, pl. vüzen ’húsvét’, vüš ’tetű’, zvün ’kívül’.

Tehát a magyar /y/ fonémát sem kellett helyettesíteni (vö. Pável 1909: 64), pl. džündž,
djülejš, püšpek.
3. A magy. /e:/ fonémát a muravidéki szlovénban /ej/ diftongussal helyettesítik, amely az
ősszl. hosszú *ě-ból fejlődött (Pável 1909: 37; Ramovš 1935: 184; Ramovš 1936: 143), bár
Pável (1909: 40) hozzáteszi, hogy analógia hatására egyéb esetben is keletkezhet /ej/
diftongus, pl. ranej ’korábban’, poznej ’később’, kesnej ’ua.’. Pável Ágoston (1909: 40)
analógiás hatással magyarázza a filejr/filejra ’fillér’, golejr/golejra ’gallér’, palejr/palejra
’pallér’, tanjejr/stanjejra ’tányér’ szavak /ej/ diftongusát is, azonban ezekben az esetekben a
magy. /e:/ fonéma muravidéki szlovén /ej/ diftongussal való helyettesítéséről is lehet szó,
tehát magy. /e:/ → mszln. /ej/: cejh, cimejr, djülejš, filejr, gavalejr, kanapej, kejp, kertejs,
profejta, talejr/tallejr, tanjejr. Azonban azt is hozzá kell tennünk, hogy a cimejr, filejr, kejp,
profejta mellett van cimer, filer/filler, kep, kertes és profeta is. Az alakváltozatok közötti
esetleges időrendi sorrend felállítása nehézségekbe ütközik, bár az /e/-s változatok a példák
tükrében inkább a későbbi – 19. sz. második fele, 20. sz. eleje – írók nyelvhasználatára
jellemző. Ebben az esetben azonban felvetődik annak a kérdése, hogy nem tudatosan
használták-e a muravidéki szlovén irodalmi nyelv /ej/ diftongusa helyett a szlovén irodalmi
/e/-t? Nem zárhatjuk ki, hogy ez is hatással volt a későbbi /e/-s alakváltozatok megjelenésére.
4. A magy. /o:/ fonémát a szó belsejében /ou/ diftongussal helyettesítik, amely az ősszl. *ǫ
és *o hangból fejlődött a muravidéki szlovénban (Pável 1909: 73, 76; Ramovš 1935: 185–6;
Ramovš 1936: 143), így tehát magy. /o:/ → mszln. /ou/: korouna, kouruš, moudoš, šinagouga,
trounuš; ám egyes esetekben /o/ áll: korona, koruš, tronuš. A szó végén a magy. /o:/ fonémát
általában /ov/-val helyettesítik, amely aztán /ouv/-vá diftongizálódhat: birov, főbirov, hajov,
vagy akouv, birouv, hajouv, hintouv; ám egyetlen példában /o/ illetve /ou/ áll: sabo/sabou. A
jövevényszavak /ou/ diftongussal való beilleszkedéséhez (ld. Pável 1909: 79).
5. A magy. /ɔ/ fonéma helyettesítéséről csapán annyit jelenthetünk ki, hogy egy esetben
/o/ fonémával helyettesítik: somar. Ez a labiális magyar /ɔ/ fonéma azért okoz nehézséget,
24

Pável Ágoston nem említi, hogy ezeknek a főneveknek egyes számú birt. esetében az ószláv -ŭ- tövű főnevek
végződése őrződött meg (vö. Baleczky–Hollós 1978: 105–7).

68

ugyanis a mai muravidéki szlovén nyelvjárás dombvidéki (goričkói) és síkvidéki (ravenskói)
dialektusaiban a magyar labiális [ɔ] hangnak megfelelő hangot ejtenek (Ramovš 1935: 186).
Ebből természetesen nem következtethetünk arra, hogy ez a régiségben is így volt. Az
mindenesetre bizonyos, hogy a helyesírásban a magyar jövevényszavak esetében a magyar /ɔ/
lejegyzésére az a betűt használják. Pável Ágoston (1909: 8) szerint a cankovai dialektusban a
magyar jövevényszavak esetében, pl. saga ’szag’, vadlüvati ’vall’, falat ’falat’, čalejr
’csalárd’, baga ’bagó’, a magy. /ɔ/ megmarad.

3.4.2.2. A mássalhangzók
A magyar és a muravidéki szlovén mássalhangzórendszer szinte teljes mértékben
megegyezik, ezért közülük csupán a magy. /ɲ/ és /c/ esetében kerül sor fonémahelyettesítésre.
1. A magy. /ɲ/ fonémát a szóvégen /n/ fonémával helyettesítik, míg a szó belsejében
megmarad, tehát baršon, dohan, hitvan, šarkan. Azonban meg kell jegyezni, hogy ebben az
esetben akár magyar hatással is számolhatunk, ugyanis a magyarban is előfordulnak ezeknek
a szavaknak depalatalizált alakváltozatai. A magyarban az /n/ ˃ /ɲ/ palatalizáció az ómagyar
korban kezdődött az /l/ > /ʎ/ palatalizációval párhuzamosan, bár nem volt olyan erőteljes mint
ez utóbbi (E. Abaffy 2005: 307). A 15–16. századból azonban még a depalatalizált barson,
hitvan alakváltozatok is adatolhatók, (vö. Hadrovics 1992: 144, 249). A muravidéki
szlovénban a depalatalizált alakváltozatok megjelenését segíthette, hogy a szóvégen általában
/ɲ/ > /n/ változás zajlott le (Pável 1909: 115; Ramovš 1935: 188). Ebben az esetben tehát akár
a magy. /ɲ/ → mszln. /n/ fonémahelyettesítésről, vagy pedig belső muravidéki szlovén
tendenciáról is szó lehet.
2. A muravidéki szlovén nyelvterület északi részén, tehát a dombvidéki (goričkói)
dialektusban van /c/ fonéma, amely megvan a sík- (ravenskói) és dombvidéki
dialektushatáron fekvő Cankova mássalhangzó-rendszerében is (vö. Pável 1909: 124–6).
Pável Ágoston (1909: 124) szerint a muravidéki /c/ a zöngétlen mássalhangzó + /j/
kapcsolatból keletkezett (a zöngés mássalhangzó + /j/ kapcsolatból alakuló /ɟ/ fonémával
külön is foglalkozom). Későbbi néprajzi jellegű tanulmányában Pável Ágoston (1976: 88) a
/c/ fonémáról szólva megjegyzi, hogy a Rábavidéken a /k/ > /c/ változás sokkal gyakoribb
mint a muravidéki szlovén nyelvterület más részén. Néhány példa Pável Ágoston (1976: 88)
gyűjtéséből Rábatótfaluból/Slovenska vas, pl. tjöbeo ’kebel’, ftjüp ’össze’, tjünja ’konyha’. A
mintegy 80 évvel ezelőtt példák sorát kiegészíthetjük egy maival is: tjüga ’pestis’ (Šalovci,
Rábatótfalu/Slovenska vas) (SLA 1: 210). Ezt a /k/ > /c/ változást Marc L. Greenberg (1993:
472) a völgyvidéki nyelvjárás területén fekvő Polana településren is feljegyezte, pl. tjüpiti
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’vesz’, tjöra ’tyúk’. A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavaiban a magy.
/c/-t az átvevő nyelvben /t/ fonémával, pl. bašta, vagy pedig /ʧ/-vel helyettesítik, ami a /c/
fonéma intervokális helyzetével magyarázható, pl. fačuk.
3. Szeretnék külön szólni a mszln. /ɟ/ fonémáról is, amely esetében ugyan nem kerül sor
fonémahelyettesítésre (Pável 1909: 124), mégis érdemes rá pár mondat erejéig kitérni, már
csak azért is, hiszen egyes, a /ɟ/ fonémával kapcsolatos jelenségek rokonságot mutatnak a
szomszédos dunántúli magyar nyelvjárásokra jellemző változásokkal is. A muravidéki
szlovénban megtalálható /ɟ/ fonéma, már a 19. század második felében is foglalkoztatta a
nyelvészeket, hiszen Stanislav Škrabec és Vatroslav Oblak is értekeztek, vitatkoztak ennek a
fonémának a fejlődéstörténetéről. A 20. század elején a jeles magyar szlavista Asbóth Oszkár
külön monográfiát szentelt a mszln. /j/ > /ɟ/ változásnak (Asbóth 1908), s vizsgálatát a
szomszédos dunántúli magyar nyelvjárásokra is kiterjesztette. Egy évvel később Asbóth
tanítványa, Pável Ágoston is részletesen tárgyalja a /ɟ/ fonéma történetét a szülőfaluja,
Cankova, muravidéki szlovén nyelvjárásának hangtanáról írott monográfiájában (Pável 1909:
117–24). Asbóth és Pável szerint /ɟ/ fonéma keletkezik:
-

szókezdő /j/ > /ɟ/, pl. djajce ’tojás’, djama ’gödör, verem’, djarek ’árok’ (Asbóth
1908: 15–29; Pável 1909: 117–9)

-

szó belsejében, hangsúly előtti /j/ > /ɟ/, pl. badjusi ’bajusz’, pidjanec ’részeg
ember’, podjas ’derék’ (Pável 1909: 119)

-

szó belsejében mássalhangzó + /j/ > /ɟ/, pl. erdjavi ’barna’, divdji ’vad’, mourdje
’tenger’ (Asbóth 1908: 29–38; Pável 1909: 121–4)

-

magyar jövevényszavakban megmarad a magy. /ɟ/ (Pável 1909: 124), pl. djemant
’gyémánt’, djingavi ’gyenge’, djolč ’gyolcs’, djöndj ’gyöngy’, djülejš ’gyűlés’.

A magyar jövevényszavak esetében tehát a /ɟ/ fonéma megmarad, helyettesítésére nem
kerül sor, hiszen a muravidéki szlovén fonémarendszerben is megtalálható. A magyar
jövevényszavak közül is megkülönböztetett figyelmet érdemel a djöndj, ugyanis a
szakirodalom nem ismer olyan esetet, amikor a /ɟ/ a szó végén fordulna elő. Ezzel tehát a
fonéma disztribúciója módosul a szlovénban. Az pedig, hogy ebben az esetben nem került sor
fonémahelyettesítésre, a muravidéki szlovén szerzők kétnyelvűségi interferenciájával
magyarázható.

3.4.2.3. Az idegen eredetű szavak magyar fonémahelyettesítésének megőrzése
A muravidéki szlovén irodalmi nyelvbe számos olyan magyar szó is átkerült, amely a
magyarban

is

idegen

eredetű

(latin,

német,
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olasz,

szláv,

török),

ám

magyar

jövevényszavakként kell őket számon tartani, hiszen a magyarban bekövetkezett változásokat
(fonológiai, morfológiai) őrzik. A továbbiakban a fonémahelyettesítés eseteit vesszük számba.
A latin eredetű szavak /s/ fonémája a magyarban általában /ʃ/ lesz, ám intervokális
helyzetben /ʒ/ alakul belőle. Ezt a helyettesítést a muravidéki szlovén magyar jövevényszavai
is híven tükrözik, pl. šinagouga ’zsinagóga’, šorš ’sors’, illetve hožanna ’hozsanna’, mužika
’muzsika’, paradižom ’paradicsom’, užora ’uzsora’, de balžam/balžom ’balzsam’ is.
A német eredetű szavak esetében intervokális helyzetben a magyarban /o/ > /ɔ/, vagy /o/ ˃
/a/ fonémahelyettesítés ment végbe, s ezt a muravidéki szlovén is megtartja, pl. bak (< baj.osztr. bock), parta (< baj.-osztr. porte, kfn. borte). A német eredetű szavak szókezdő /b/
fonémáját a magyar /p/-vel helyettesíti, amelyet a muravidéki szlovén magyar jövevényszavai
is megőriztek, pl. pantlik/pantlika/plantlik ’pántlika’ (< baj.-osztr. bandl, bantl), parta ’párta’
(< kfn. borte), porkolab ’porkoláb’ (< kfn. purcrāv(e), burcgrâve).
A magyarban bármely pozícióban bármely idegen nyelvi /s/ > /ʦ/ helyettesítés
végbemehet. Erre korpuszunkból egyetlen példánk van, mégpedig a parduc ’párduc’.
Számos olyan szót is találunk a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar
jövevényszavai közt, amelyek a magyarban szláv eredetűek, ám a magyarban lezajlott
változások megtartásával kerülnek vissza a muravidéki szlovénba. Az alábbi tendenciákat
figyelhetjük meg:
1.

/o/ > /ɔ/ helyettesítés szó elején és szó belsejében, amelyet a muravidéki szlovén is
megőrzött, pl. magy. akó > mszln. akouv ’akó’, magy. apát > mszln. apat ’apát’,
magy. apátúr > mszln. apatur ’apát’, magy. baj > mszln. baja ’baj’, magy. gazda >
mszln. gazda ’gazda’, magy. vajda > mszln. vajda ’vajda’;

2.

egy esetben a szláv /e/ > magy. /ɔ/, pl. magy. csata > mszln. čata ’csata’;

3.

szó elejei mássalhangzó torlódás feloldása, pl. magy. barát > mszln. barat
’szerzetes’, magy. bereg/berek > mszln. bereg/berek ’berek’, magy. horvát >
mszln. Horvat ’horvát férfi’;

4.

szláv nazális magánhangzó /ę/ megőrzése, pl. magy. lengyel > mszln. lendjelski
’lengyel’;

5.

szó belsejében az /i/ kiesésének megtartása, pl. magy. pálca > mszln. palca;

6.

szemantikai kölcsönzés, pl. akouv, baja, barat, bereg/berek, pandur;

7.

nem déli szláv eredetű szó kölcsönzése, pl. magy. pálinka > mszln. palinka.

A fent bemutatott jelenségek ezeknek a muravidéki szlovén szavaknak a magyar eredete
mellett tanúskodnak.
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3.4.3. Morfémahelyettesítés
A morfémahelyettesítés szorosan összefügg az átvevő nyelv tipológiai hovatartozásával.
Az agglutináló magyar nyelvből származó jövevényszavaknak a muravidéki szlovén irodalmi
nyelv flektáló rendszeréhez kell igazodniuk. Ebben az esetben a lényeg az, hogy a
jövevényszó a deklinációs rendszerbe illeszkedjen, vagyis ragozható legyen. Az alábbiakban a
Rudolf Filipović (1986: 123) által teljes transzmorfemizációnak nevezett folyamattal, és a
Hadrovics László (1975: 12) által honosító képzőknek nevezett esetekkel foglalkozom.

3.4.3.1. Honosító képzők
3.4.3.1.1. A főnevek
A főnevek beilleszkedésével kapcsolatban a legfontosabb kritérium, hogy a muravidéki
szlovén nyelv grammatikai nem kategóriájába a jövevényszó besorolható legyen, s így az
esetrendszerben ragozhatóvá váljon. A főnevek esetében három honosító képző vált
általánossá:
1. -a, pl. baja ’baj’, barda ’bárd’, bauta ’bolt’, čonta ’csont’, fela ’féle’, gomba ’gomb’,
kefa

’kefe’,

kočia

’kocsi’,

oproda

’apród’,

saga

’szag’,

vama

’vám’,

varmedja/varmedjeva/varmedjija/varmedjöva ’vármegye’;
2. -i, pl. bajusi ’bajusz’, hami ’hám’;
3. -ek, pl. hasek ’haszon’.
Amint láthatjuk ezek közül az -a honosító képző a leggyakoribb a muravidéki szlovén
irodalmi nyelv magyar jövevényszavai között. Az -i honosító képző magyarázata a bajusi
esetében az, hogy a déli szláv nyelvekben a ’bajusz’ jelentésű főnevet általában többes
számban használják. Érdekes azonban a mszln. bajusi esetében, hogy nőnemű szó, így az
egykori -ǐ-tövű deklináció szerint ragozzuk.

3.4.3.1.2. A melléknevek
A melléknevek esetében is több honosító képzőt különböztetünk meg, amelyek a magyar
mellékneveknek a muravidéki szlovén nyelv rendszerébe való beilleszkedését szolgálják.
Ezek a következők:
1. -asti, pl. barnasti/brnasti ’barna’, butasti ’buta’;
2. -avi, pl. djingavi/gingavi/ginglavi ’gyenge’, šantavi ’sánta’;
3. -en, pl. čalaren ’csalárd’, hamičen/hamišen ’hamis’, hirešen ’híres’;
4. -ski/-ški, pl. lendjelski ’lengyel’, nemeški ’nemes’.
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A melléknevek esetében igen kevés átvételre került sor, inkább a már átvett szavakból
képzett melléknevek száma tekinthető nagynak, semmint a közvetlen jövevényszavak rétege.

3.4.3.1.3. Az igék
A muravidéki szlovénba átkerült magyar igék kivétel nélkül mind kapnak honosító
képzőt, mégpedig az alábbiak valamelyikét:
1. -ati, pl. koronati ’koronáz’, šantati ’sántít’, šarcati se ’sarcol’, turbekati ’turbékol’,
zbantati ’megbánt’;
2. -avati, pl. predikavati ’prédikál’;
3. -iti, pl. batoriti ’bátorít, vigasztal’, dičiti ’dicsér, dicsőít’, koroniti ’koronáz’, tanačiti
’tanácsol’, vadliti ’vall’;
4. -ivati, pl. batrivati ’bátorít, vigasztal’, citaralivati ’citeráz’, šilabizalivati ’silabizál’,
tanačivati ’tanácsol’, zbantivati ’megbánt’;
5. -iviti, pl. batriviti ’bátorít, vigasztal’;
6. -ovati, pl. harcovati se ’harcol’;
7. -uvati/-üvati, pl. alduvati/aldüvati ’áldoz’, bantüvati ’bánt’, engedüvati ’enged’,
kebzüvati ’vigyáz’, kivanüvati ’kíván’, koronüvati ’koronáz’, mentuvati/mentüvati
’ment’,

predikuvati/prediküvati

’prédikál’,

prikapčüvati

’hozzákapcsol’,

rendeluvati/rendelüvati ’rendel’, šarcuvati se ’sarcol’, tanačüvati ’tanácsol’,
vadluvati/vadlüvati

’vall’,

verostüvati/veröstüvati/verustüvati/virostüvati/vörostuvati/vörostüvati/vörustuvati/vör
ustüvati ’virraszt’, zbantuvati/zbantüvati ’megbánt’.
A bemutatott honosító képzők közül az -uvati/-üvati volt a leggyakoribb, míg az -avati, iviti és -ovati képzők csupán egy-egy igénél fordulnak elő. A muravidéki szlovénba került
magyar igék túlnyomó része aspektusát tekintve folyamatos. A befejezett igéket legtöbbször
prefixumokkal képezik a folyamtos igékből. Erről részletesebben a szóalkotást bemutató
fejezetben esik majd szó.

3.4.3.1.4. A jezero számnév
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai között csupán egyetlen
számnév, az ’ezer’ jelentésű jezero élt. Ez a magy. ezer átvétele, amely a muravidéki szlovén
nyelv rendszerébe kerülve egyrészt j- protetikus hangot, másrészt pedig egy -o honosító
képzőt kapott. Ennek a honosító képzőnek a megjelenését talán a ’tó’ jelentésű, több déli
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szláv nyelvben is megtalálható jezero főnév analógiás hatásával magyarázhatjuk (vö.
Hadrovics 1974: 458; 1985: 284), bár a muravidéki szlovénban a szó ’tó’ jelentésben nem él.

3.4.3.2. Protetikus jA muravidéki szlovén irodalmi nyelv j- és v- protetikus hangot ismert, amelyek közül a ja következő magyar jövevényszavakhoz járult az átvétel után: jal ’álnokság’, jeretnik
’eretnek’, jezero ’ezer’. Ezek a szavak igen népes szócsaládot alakítottak ki az átvételt
követően, ezért a j- protézissel ellátott szavak száma megnövekedett.

3.4.3.3. A latin eredetű szavak fonéma- és morfémahelyettesítése
A muravidéki szlovén irodalmi nyelvbe számos, a magyarban latin eredetű szó került,
amelyek nem csak a magyarban bekövetkező fonémahelyettesítést őrzik, hanem a magyarban
sorra

került

morfémahelyettesítést

is

megtartják.

A

latin

jövevényszavak

fonémahelyettesítésének tárgyalásakor abból az alapelvből kell kiindulnunk, hogy a lat. /s/
fonéma helyén a magyarban /ʃ/ áll. Tehát minden latin /s/ fonémából a magyarban és így a
muravidéki szlovénban is /ʃ/ lesz.

3.4.3.3.1. Fonémahelyettesítés a szó belsejében
A szó belsejében fonémahelyettesítésre a következő esetekben kerül sor:
1. lat. /-sk-/ → magy. és mszln. /-ʃk-/, pl. fiškališ ’fiskális’, flaška ’flaska’;
2. lat. /-sp-/ → magy. és mszln. /-ʃp-/, pl. jašpiš ’jáspis’;
3. lat. /-st-/ → magy. és mszln. /-ʃt-/, pl. alabaštrom ’alabástrom’, apoštol ’apostol’,
evandjelišta/evangelišta ’evangélista’, hištoria ’história’, monoštor ’monostor’.

3.4.3.3.2. Fonémahelyettesítés a szó végén
A szó végén fonémahelyettesítésre az alábbi esetekben kerül sor:
1. lat. /-as/ → magy. és mszln. /-aʃ/, pl. lampaš ’lámpás’, Meššiaš ’Messiás’;
2. lat. /-is/ → magy. és mszln. /-iʃ/, pl. apriliš ’április’, fiškališ ’fiskális’, generališ
’generális’, jašpiš ’jáspis’, kalamariš ’kalamáris’, kanališ ’kanális’, kardinališ
’kardinális’, klariš ’kláris’, piksiš ’pikszis’, tigriš ’tigris’;
3. lat. /-us/ → magy. és mszln. /-uʃ/, pl. ametistuš ’ametusztus’, artikuluš ’artikulus’,
augustuš ’augusztus’, barbaruš ’barbár’, berilluš ’berill’, cedruš ’cédrus’, diakonuš
’diakónus’, funduš ’alap’, hiacintuš ’hiacintus’, juniuš ’június’, juliuš ’július’,
katekizmuš ’katekizmus’, koruš/kouruš ’kórus’, majuš ’május’, marciuš ’március’,
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moduš

’mód’,

notarijuš/notariuš/notarjuš/notaroš/notaruš

’nótárius’,

nunciuš

’nuncius’, noviciuš ’novícius’, paragrafuš ’paragrafus’, patronuš ’patrónus’,
plebanoš/plebanuš ’plébános’, šmaragduš ’smaragd’, teologuš ’teológus’, tituluš
’titulus’, topaziuš ’topáz’, tronuš/trounuš ’trón’, vandaluš ’szláv’, virtuš ’virtus’.

3.4.3.3.3. Morfémahelyettesítés
Morfémahelyettesítésre az alábbi esetben kerül sor:
1. lat.

-um

˃

magy.

és

evandjeliom/evandjelium
fundamentom/fundamentum

mszln.

-om/-um,

’evangélium’,

pl.

argumentum

’argumentum’,

evangeliom/evangelium

’evangélium’,

’fundamentum’,

jubileum

’jubileum’,

kalendariom/kalendarium ’kalendárium’, liliom ’liliom’, ministerium ’minisztérium’,
purgatoriom/purgatorium

’purgatórium’,

sakramentom/sakramentum

’szakramentum’, šakramentom ’sakramentum’, talentom ’tálentum’, temperamentum
’temperamentum’, templom ’templom’, teštamentom ’testamentum’, urbarium
’urbárium’.

3.4.4. Összegzés
A fonémahelyettesítést során mind a magán- mind pedig a mássalhangzókkal is
foglalkoztunk. A fonémahelyettesítés elsősorban a magánhangzókat érintette. A szó
belsejében magy. /ø/ → mszln. /o/, magy. /e:/ → mszln. /ej/, magy. /o:/ → mszln. /ou/ és
magy. /ɔ/ → mszln. /o/ fonémahelyettesítésre került sor. A szó végén magy. /ø:/ → mszln. /e/
és magy. /o:/ → mszln. /ov/ > /ouv/ fonémahelyettesítés jegyezhető fel. A mássalhnagzók
esetében fonémahelyettesítésre szintén szó beslsejében és szó végén került sor.
Fonémahelyettesítés a szó belsejében: magy. /c/ → mszln. /t/, intervokális helyzetben /ʧ/.
Fonémahelyettesítés a szó végén: magy. /ɲ/ → mszln. /n/. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy
fonémahelyettesítésre a szó elején sem a magán- sem pedig a mássalhangzók esetében sem
került sor.
A morfémahelyettesítés tárgyalásakor szófajonként mutattuk be az egyes honosító
képzőket, majd a protetikus j- és a latin eredetű szavak fonéma- és morfémahelyettesítésével
foglalkoztunk.
Mind a fonéma-, mind pedig a morfémahelyettesítés bemutatásakor a korpuszban
megtalálható valamennyi példát feltüntettük, így képet kaphatunk arról, hogy a helyettesítések
esetében mennyire volt gyakori egy-egy jelenség előfordulása.
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3.5. A szóképzés
A jövevényszavak szóképzésben való aktivitása azért különösen fontos, mert azt igazolja,
hogy az adott jövevényszó megszűnt az átevő nyelvben idegennek lenni (Hadrovics 1989:
31), tehát beilleszkedett az átvevő nyelv rendszerébe, s mint ilyen, teljes mértékben
adoptálódott elem, a szóképzésben is részt vesz. Az elkövetkezendő fejezetben a szóképzés
két alapvető módját, a prefixációt és a szuffixációt mutatom be, mégpedig az egyes szófajokat
külön-külön tárgyalva.

3.5.1. A prefixáció
A prefixáció olyan szóalkotási eljárás, amelynek során az alapszóhoz prefixumot
illesztünk, s így új szót kapunk. A prefixáció nem jár szófajváltással, s a muravidéki szlovén
irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak esetében a szuffixációhoz képest ritkább
szóképzési eljárásnak bizonyult.

3.5.1.1. Főnév
A főnév prefixációja – korpuszunk szerint – a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar
jövevényszavainak körében ritka szóalkotási eljárásnak bizonyult. A főnevekhez kapcsolt
prefixumok:
1. pod-, pl. podešpereš ’alesperes’;
2. ne-, pl. nehasnovitost ’haszontalanság’, nemertüčlivost ’mértéktelenség’.
A pod- prefixum a magyar al- igekötőnek felel meg, míg a ne- prefixum fosztóképzői
jelentéssel bír.

3.5.1.2. Melléknév
A melléknevek képzésénél sem volt gyakori a prefixáció, amelynek során kizárólag a neprefixumot használták. Ez a főnevekhez esetében hasonlóan, fosztóképző funkcióval bír, pl.
nehasnoviten ’haszontalan’, nehasnoviti ’haszontalan’, nemertüčlivi ’mértéktelen’.

3.5.1.3. Igék
Az igék esetében a prefixáció valmelyest gyakoribb eljárásnak tekinthető, mint a főnevek
és melléknevek esetében láthattuk. Az igék prefixációjára a befejezett aspektusú igék alkotása
miatt került sor. A folyamatos aspektusú igékből befejezettet képző prefixumok a következők:
1. na-, pl. nakinčiti se ’feldíszítődik’;
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2. o-, pl. obatoriti/obatriti/obatrivati/obatriviti ’felbátorít’, obetežati ’megbetegszik’,
odičiti ’megdicsőít’, okinčati ’feldíszít’, okoronati ’megkoronáz’, okoronüvati
’megkoronáz’;
3. od-, pl. odkapčiti ’elválaszt’;
4. po-, pl. poaldüvati ’feláldoz’, pobatriviti se ’felbátorodik’, pohasniti ’kihasznál’;
5. pri-, pl. prikapčiti ’hozzákapcsol, hozzácsatol’, prikapčiti se ’hozzákapcsolódik’;
6. u-, pl. utaboriti se ’letáborozik’;
7. z-, pl. zrendelüvati ’elrendel’, zbantati/zbantivati/zbantuvati/zbantüvati ’megbánt’.
Mint az a felsorolásból is látható az igékhez járuló leggyakoribb prefixum az o- és a po-,
míg a na-, od-, pri- és z- prefixum csak egy igénél vagy annak több alakváltozatában fordul
elő.

3.5.2. A szuffixáció
A szuffixáció a prefixáció mellett a másik szóalkotási mód, amely a muravidéki szlovén
irodalmi nyelv magyar jövevényszavait érintette, s amelynek segítségével egy-egy magyar
jövevényszó egészen gazdag szócsaládot alakított ki. A szuffixációt szófajonként mutatom be,
éppúgy, mint a prefixációt, azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az egyes szófajokat
további alpontokra bontom. Ennek a csoportosításnak az alapja az lesz, hogy milyen szófajú
szó keletkezik az egyes szuffixumok segítségével.

3.5.2.1. Főnevek
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai közül főnévből,
melléknévből, igéből és számnévből képeztek főneveket.

3.5.2.1.1. Főnévből képzett új főnév
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak legnagyobb része főnév,
amelyekből különböző szuffixumok segítségével további főneveket alkottak. A korpuszban
előforduló főnévből főnevet képező szuffixumok a következők:
1. -ar (< ősszl. *-arъ < ófn. -ari < lat. -arius), (vö. Bajec 1950: 25), pl. cipelar ’cipész’;
2. -ec (< ősszl. *-ьcь), (vö. Bajec 1950: 106) pl. falačec ’falatka’, jalec ’álnok, csaló’,
papinec ’pápista’, vankušec ’vánkos’;
3. -ek (< ősszl. *-ьkъ, *-ъkъ), (vö. Bajec 1950: 90), pl. falaček ’falatka’, varašek
’városka’;
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4. -ica (< ősszl. *-ika), (vö. Bajec 1950: 100), pl. betežarnica ’betegeskedő nő’, čontica
’csontocska’, djülejšnica ’gyülekezőhely, gyűlésterem’, gazdarica ’gazdasszony’,
hercegovica ’hercegnő’, kefica ’kefécske’, partica ’pártácska’, sakačica ’szakácsnő’,
somarica ’szamár (kanca)’, tanačnica ’tanácsterem’;
5. -iček, pl. falačiček ’falatka’;
6. -ija (< ófn. -ie < újlatin -ia), (vö. Bajec 1950: 18), pl. birovija ’bíróság’,
čalaria/čalarija ’csalás, ravaszság’, eršekia/eršekija ’érsekség’, gazdija ’gazdaság’,
hercegia

’hercegség’,

hercegovija

’hercegség’,

katanija

’katonáskodás’,

meštria/meštrija ’mesterség’, pišpekija/püšpekija/püšpökija ’püspökség’;
7. -ina (< ősszl. *-ina), (vö. Bajec 1950: 48), pl. öročina/öröčina ’örökség’
8. -inja (< ősszl. *-yńa/-yńi), (vö. Bajec 1950: 46), a szuffixum feltehetőleg germán
eredetű (Bajec 1950: 47), pl. papinkinja ’pápista (nő)’;
9. -ka (< ősszl. *-ьka, *-ъka), (vö. Bajec 1950: 93), pl. kinčničarka ’kincstárosnő’;
10. -nik, pl. betežnik ’beteg (férfi)’, jalnik ’álnok, csaló (férfi)’, kinčnik ’kincstáros’,
öročnik/öröčnik ’örökös’, tanačnik ’tanácsos’, tentavnik/tentnik ’tintatartó’;
11. -stvo (< ősszl. *-ьstvo), (vö. Bajec 1950: 64), pl. apoštolstvo ’apostolság’, hadnadjstvo
’parancsnokság’,

jeretinstvo

’eretnekség’,

koudištvo

’koldusság’,

papinstvo

’pápistaság’, pišpekstvo ’püspökösség’, tolvajstvo ’tolvajlás’.
A

bemutatott

főnévből

főnevet

képző

szuffixumokat

funkciójuk

szerint

is

csoportosíthatjuk:
1. konkrétból elvont fogalmat képező szuffixumok: -ija (čalaria/čalarija, katanija,
meštria/meštrija), -stvo (apoštolstvo, hadnadjstvo, jeretinstvo, koudištvo, papinstvo,
pišpekstvo, tolvajstvo);
2. hímnemű, élőlényt képező szuffixumok: -ar (cipelar), -ec (jalec, papinec), -nik
(betežnik, jalnik, kinčnik, tanačnik);
3. nőnemű, élőlényt képező szuffixumok: -ica (betežarnica, gazdarica, hercegovica,
sakačica, somarica), -inja (papinkinja), -ka (kinčničarka);
4. kicsinyítő képzők: -ec (falačec, vankušec), -ek (falaček, varašek), -ica (čontica, kefica,
partica), -iček (falačiček);
5. helyet

képző

szuffixumok:

-ica

(djülejšnica,

tanačnica),

-ija

eršekia/eršekija, gazdija, hercegovija, pišpekija/püšpekija/püšpökija);
6. elvont főnévből elvont főnevet képező szuffixum: -ina (öročina/öröčina);
7. anyagnévből használati tárgyat képező szuffixum: -nik (tentavnik/tentnik).

78

(birovija,

3.5.2.1.2. Melléknévből képzett főnév
A melléknevekből általában elvont értelmű főneveket, vagy pedig élő egyedeket jelölő
főneveket képeztek. A főnevek képzésére használt szuffixumok az alábbiak voltak:
1. -ec, pl. gingavec ’gyenge (férfi)’;
2. -ica, pl. kinčnica ’ékszerdoboz’;
3. -ija, pl. hamičia/hamičija ’hamisság’;
4. -(n)jak (< ősszl. *-jakъ), (vö. Bajec 1950: 80), pl. hamičnjak ’hamis, csaló ember’,
nemešnjak ’nemes’;
5. -ost (< ősszl. *-ostь), (vö. Bajec 1950: 70), pl. batrivnost/batrivost ’bátorság’,
betežlivost ’betegeskedés’, betežnost ’betegség’, čalarnost ’csalás, ravaszság’,
odičenost

’megdicsőülés’,

gingavost/ginglavost

’gyengeség’,

hasnovitost

’hasznosság’, jalnost ’álnokság’, mertüčlivost ’mértékletesség’.
A példák száma jól mutatja, hogy a melléknevekből leggyakrabban elvont főneveket
alkottak az -ost szuffixum segítségével. A többi szuffixum használata szinte csak egy-egy
szóra korlátozódik.

3.5.2.1.3. Igéből képzett főnév
Az igékből leggyakrabban főneveket képeztek:
1.

szenvedő melléknévi igenév + -je, pl. alduvanje/aldüvanje ’áldozás’, bantüvanje
’bántás’, batrivanje ’bátorítás, vigasztalás’, cifranje ’cifrálkodás’, dičenje
’dicsőítés’,

odičenje

’megdicsőülés’,

engedüvanje

’elbocsátás,

elengedés’,

kebzüvanje ’vigyázás, figyelés’, okinčanje ’feldíszítés’, koronüvanje ’koronázás’,
okoronanje

’megkoronázás’,

mentüvanje

’mentés’,

öroküvanje/öröküvanje

’öröklés’, rendelüvanje ’rendelés’, zrendelüvanje ’elrendelés’, tanačivanje
’tanácsolás’,

vadlivanje/vadluvanje/vadlüvanje

verostüvanje/verustüvanje/vörustüvanje

’virrasztás’,

’megvallás’,
zbantivanje/zbantüvanje

’megbántás’;
2.

szenvedő melléknévi igenév + -stvo, pl. vadlüvanstvo ’megvallás, vallomás’;

3.

szenvedő melléknévi igenév + -ost, pl. vadlüvnost ’megvallás, vallomás’;

4.

igető + -telj > -tel > -teo, pl. batritel/batrivitel/batriviteo ’bátorító, vigasztaló’;

5.

igető + -ec, pl. vadlüvec ’beismerő, megvalló’.

A fenti példák alapján kijelenthetjük, hogy leggyakrabban a szenvedő melléknévi
igenévből képeztek főneveket, amely párhuzamba állítható a szlovén nyelv szóalkotási
tendenciáival is. A szenvedő melléknévi igenév + -je szuffixum segítségével ún. nomina
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actionis-t képeztek, amely igei cselekvést fejez ki (Bajec 1950: 126). A szenvedő melléknévi
igenév + -ost és -stvo szuffixummal elvont jelentésű főnevet képeztek. Az igetőhöz járuló -ec
és -tel/-teo szuffixummal ún. nomina agentis keletkezett, amely a cselekvőt jelöli (Bajec
1950: 126–7).

3.5.2.1.4. Számnévből képzett főnév
Az egész korpuszban csupán egyetlen számnév, a jezero ’ezer’ szerepel, amelyből a -nik
szuffixum segítségével a jezernik ’ezredes’ szót képezték.

3.5.2.2. Melléknevek
A mellékneveket legygakrabban főnévből, vagy igéből képezték, egyetlen esetben
azonban melléknévből képzett melléknevet is találunk.

3.5.2.2.1. Főnévből képzett melléknév
A főnevekből szuffixációval mellékneveket is képeztek. A melléknévképzésben
résztvevő szuffixumok a következők:
1. -an (< ősszl. *-anъ), pl. cifran ’cifra’;
2. -ast(i), az ősszl. *-as és *-at kereszteződéséből jött létre, s már az óegyházi szlávban is
élt -astъ alakban (Bajec 1952: 54), pl. betežasti ’beteges’, cifrasti ’cifra’, partasti
’pártás’;
3. -av + -en, pl. džündžaven ’gyöngyös’;
4. -av(i) (< ősszl. *-avъ), (vö. Bajec 1952: 13), pl. čonkavi/čonklavi ’csonka’, tintavi
’tintás’;
5. -en (< ősszl. *-ьnъ), pl. akoven ’akós’, aldoven ’áldozati’, betežen ’beteg’, čonten
’csontos’, hajdučni ’hajdú-’, jalen ’álnok, csaló’, kinčni ’kincses’, mertüčen
’mértékletes’, modušen ’módos’, öročni ’örökös’, pelden ’példás’, tanačen ’tanácsos’;
6. -ev + -en, pl. džündževni ’gyöngyös’;
7. -iv(i) (< ősszl. *-ivъ), (vö. Bajec 1952: 13), pl. jalnivi ’álnok, csaló’;
8. -liv(i) (< ősszl. *-ьľivъ), (vö. Bajec 1952: 18), a muravidéki szlovénben a palatális -ľ
depalatalizálódik, így a helyén -l áll, pl. betežliv ’beteges’, mertüčliv ’mértékletes’;
9. -ov (< ősszl. *-ovъ), (vö. Bajec 1952: 13), pl. apoštolov ’apostoli’, balžamov
’balzsamos’, betežnikov ’beteg’, dohanov ’dohányos, dohány’, faraov ’fáraói’,
Meššiašov ’Messiási’, püšpekov/püšpökov ’püspöki’, šatanov ’sátáni’;
10. -ovit(i), pl. hasnovit ’hasznos’;
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11. -čki/-ski/-ški (< ősszl. *-ьskъ < indoeur. *-ǐsko), (vö. Bajec 1952: 62), pl. apoštolski
’apostoli’,

baršomski/baršonski

’bársonyos’,

deački/diački

’latin’,

evandjeliomski/evangeliomski ’evangéliumi’, horvački ’horvát’, husarski ’huszár-’,
juniuški ’júniusi’, katanski ’katonai’, kodiški/koudiški ’koldus-’, majuški ’májusi’,
mešterski ’mesteri’, orjaški ’óriás’, oroslanski/oroslanjski ’oroszlán-’, orsački
’országos’,

papinski

’pápista,

katolikus’,

paradižomski

’paradicsomi’,

püšpekijski/püšpekski/püšpeski ’püspöki’, profetinski ’prófétai’, purgatoriumski
’purgatóriumi’,

somarski

varaški/varoški

’szamár-’,

’városi’,

taborski

’tábori’,

tolvajski

’tolvaj-’,

varmedjeski/varmedjevski/varmedjijski/varmedjövski

’vármegyei’, žoltarski ’zsoltáros’.
A példák számából kitűnik, hogy a leggyakoribb főnévből melléknevet képző szuffixum
a -čki/-ski/-ški, míg az -av, -iv(i) és -ovit(i) szuffixum segítségével mindössze egy-egy
melléknév keletkezett. Két esetben összetett szuffixumot is találunk, érdekes, hogy mindkettő
’gyöngyös’ jelentésű melléknevet képzett.

3.5.2.2.2. Melléknévből képzett melléknév
A melléknévből egyetlen példa esetében új melléknevet képeztek, bár ebben az esetben a
szuffixum akár összetett képzőként is értelmezhető: hasen + -ovit + -en → hasnoviten
’hasznos’.

3.5.2.2.3. Igéből képzett melléknév
Az igék folyamatos alakjából mellékneveket képeztek, mégpedig az alábbi szuffixumok
segítségével:
1.

-an(i),

pl.

alduvan/aldüvan

koronan/koronüvani

’feláldozott’,

’koronázott’,

obatrivani

mentüvan

’felbátorodott’,

’megmentett’,

rendelüvan

’elrendelt’, zrendelüvani ’elrendelt’;
2.

-en, pl. batrivni ’bátor’, dičen ’dicsőített’, odičeni ’megdicsőült’, preodičeni
’dicsőséges’;

3.

-ski, pl. vadlüvanski ’megvalló, elismerő, beismerő’.

A melléknevek leggyakoribb képzője a példák tükrében az -an(i) volt.

3.5.2.3. Igék
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai közül a főnevekből
képeztek igéket.
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3.5.2.3.1. Főnévből képzett ige
Mielőtt a főnévből igét képező szuffixumok áttekintésébe kezdenénk, meg kell
jegyeznünk, hogy néhány példa esetében nem dönthető el teljesen világosan, hogy már a
muravidéki szlovénban alakult-e így a szó, vagy pedig a magyar ige átvételével van-e
dolgunk, amely aztán a muravidéki szlovénba kerülve honosító képzőt kapott. Főnévből igét a
következő szuffixumok segítségével képeztek:
1. -ati, pl. balžamerati ’balzsamoz’, kefati ’kefél’;
2. -iti, pl. hasniti ’használ’, jaliti se ’színlel, tetteti magát’, kinčiti ’díszít’;
3. -ivati, pl. čirizivati ’csirizzel ragaszt’, peldivati ’példáz’, salašivati ’szállásol’;
4. -oti, pl. hasnoti ’használ’;
5. -üvati, pl. betegüvati ’betegeskedik’, öroküvati/öröküvati ’örököl’, peldüvati ’példáz’,
profetüvati ’prófétál’.
Amint az a példák számából is kitűnik, a főnévből képzett igék száma meg sem közelíti a
főnévből alkotott főnevek, vagy melléknevek számát. A leggyakoribb, főnévből igék
képzésére használt szuffixum az -üvati volt, míg az -oti képzőt csupán egyetlen szóban
fedezhetjük fel.

3.5.2.4. Igenevek
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv jellegzetes elemének tekinthető a particípiumok
rendszere. A muravidéki szlovén irodalmi nyelvben használt -č és -ši/-vši végződésű határozói
és melléknévi igenevek használatának hagyománya egészen az indoeurópai alapnyelvig
nyúlik vissza, ahonnan azt később az ősszláv és az ószláv örökölte. Az ószlávban -č
végződésű alakokat a jelen idejű igealakból, míg a -ši végződésűeket a főnévi igeneves
alakból képezték (Babič 2008: 202, 207). Az ószlávban kétféle particípium, a participium
praesens activi és a participium praeteriti activi élt. A participium praesens activi
egyidejűséget, míg a praeteriti activi előidejűséget fejez ki (Babič 2008: 201). Az ószlávból
ismert particípiumok rendszere az egyes szláv nyelvekben különféleképpen alakult. A
muravidéki szlovén irodalmi nyelvben használt particípiumokat az ószlávban megfigyelhető
használattal egybevetve Marko Jesenšek (1998b: 258–289; 2010: 185–208) vizsgálta. Marko
Jesenšek (1998b: 265–6) véleménye szerint a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben a
particípiumok használata sok hasonlóságot mutat az ószláv szövegekben megfigyelhető
jellegzetességekkel. A legnagyobb különbség a biti segédige melletti particípium-
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használatban érhető tetten, ugyanis ezt Küzmics István Újszövetség fordításában nem találjuk
meg.
A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar eredetű igéiből képzett igenevek a
következők voltak:
1.

-č, pl. aldüvajouči ’áldozó’, dičeči ’dicsőítvén’, kebzüjouči/kebtüvajouči ’vigyázó’,
koldüvajouči/koudivajouči

’kolduló’,

öroküvajouči

’példázva’,

vadlüvajoči/vadlüvajouči

’öröklő’,

peldüvajouči
’megvalló’,

verostüvajouči/verustüvajouči/vörustüvajouči ’virrasztó’;
2.

-vši, pl. pohasnivši ’felhasználván’, zrendelüvavši ’elrendelvén’.

A fenti példák száma jól mutatja, hogy a -č szuffixumos igenevek gyakoribbak voltak a
magyar eredetű igékből képzett particípiumok körében, mint a -vši szuffixummal képzettek. A
-vši szuffixumos particípiumot mindkét esetben befejezett aspektusú igéből képezték, míg a -č
szuffixumosokat inkább folyamatos igékből, s csak ritkán befejezettekből.

3.5.2.5. A számnév
A muravidéki szlovén irodalmi nyelvben a jezero ’ezer’ számnévből a jezerni ’ezredik’
sorszámnevet képezték.

3.5.3. Összegzés
Az előző fejezetekben a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak a
szóképzés területén kifejtett hatását mutattam be. Külön foglalkoztam a prefixációnak és a
szuffixációnak, mint két alap szóképzési-módnak a kérdésével. Mindkét szóképzési módot
szófajonként külön mutattam be, s a bemutatott jelenségeket a korpuszban megtalálható
példákkal illusztráltam. A jövevényszavaknak a szóképzés területén kifejtett hatása azt jelzi,
hogy az adott szó mennyire vált az átvevő nyelv rendszerének részévé. Ennek alapján
kijelenthetjük, hogy számos olyan magyar jövevényszó élt a muravidéki szlovén irodalmi
nyelvben, amely annak teljes értékű részévé vált, hiszen a szóképzésben betöltött aktív
szerepének köszönhetően akár igen gazdag szócsaládot is alkothatott. Ilyenek például a beteg,
kinč, pelda, tanač, vadlüvati, stb. szavak. A példák jól mutatják azt is, hogy a szuffixáció
sokkal gyakoribb szóalkotási eljárásnak számított, mint a prefixáció. Az összegyűjtött anyag
tükrében megállapítható, hogy körülbelül azonos számú közvetlen jövevényszó, és már a
muravidéki szlovén irodalmi nyelvben keletkezett képzett szó élt a muravidéki szlovén
irodalmi nyelvben.

83

4. A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavainak szótára
A szócikk felépítése
A szótár a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavait tartalmazza. A szócikk
részei az alábbiak:
1. címszó – a mai szlovén irodalmi nyelv helyesírása szerint, pl. fiškališ, kivételt képez
az ei és ou diftongus, pl. kejp, koudivati, valamint azok a kettős mássalhangzók, pl.
Meššiaš, amelyeket, mint a muravidéki szlovén nyelv jellegzetességeit megtartottam;
2. grammatikai adatok – a főneveket egyes szám alany esetben, pl. birka, jezernik,
(kivételt képeznek a csak többes számú főnevek (plurale tantum), pl. bajusi); a
mellékneveket és melléknévi igeneveket egyes szám hímnem alany esetben, pl.
hirešen, aldüvajouči, az igéket főnévi igeneves alakjukban közlöm, pl. batriti. A
főnevek után feltüntetem az egyes szám birtokos esetét (plurale tantumoknál a többes
szám birtokos esetét), a melléknevek és melléknévi igenevek esetében a nőnemű és
semlegesnemű alakot, az igéknél pedig az egyes szám jelen idejű első személyű
alakot;
3. szófajt jelölő stílusjelzők, pl. adv., adj., a főneveknél a nem: masc., fem., n., az igéknél
az aspektust jelöltem: impf., perf;
4. az irodalmi szlovén és magyar jelentés, amelyeket a ▪ jel választ el egymástól;
5. a jelentések megadása után a szó adatoltságára vonatkozó szótári hivatkozások
találhatók: szláv és szlovén etimológiai szótárak (Miklosich 1886; ESSJ; SES),
Pleteršnik szlovén-német szótárának (Plet. 1, 2), a szlovén irodalmi nyelv szótárának
(SSKJ), muravidéki szlovén nyelvjárási (Novak 1996; Mukič 2005; Bajzek Lukač
2009) és a muravidéki nyelvtörténeti szótárak (Novak 1988; Novak 2006) adatai;
6. a magyar jövevényszó etimológiájának bemutatásában elsősorban a TESz és EWUng
adataira támaszkodtam, amelyeket bizonyos esetekben kiegészítettem Hadrovics
László (Hadrovics 1965, 1975, 1985) és Kniezsa István (Kniezsa 1974) kutatásainak
eredményeivel;
7. a muravidéki szlovén szó magyar eredetét igazoló tények bemutatása;
8. a szócikkeket nyelvtörténeti anyag zárja, amelynek összeállításakor az alábbiakat
vettem figyelembe:
-

minden esetben közlöm a szó első és utolsó előfordulási helyét, s amennyiben ez
lehetséges még egy harmadik példát is közlök. A szócikkenkénti három példa
kiválasztásakor igyekeztem ügyelni arra, hogy ha van 18. és 20. századi előfordulás,
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akkor egy 19. századit közlök harmadikként. Ahol a szóra az első adat a Martyánczi
énekeskönyvből való, akkor azt, ha van, a 18. századi előfordulás követi;
-

a szemléltető anyag példáit mindig eredeti helyesírásukban közlöm.

9. Azokat a szavakat, amelyek már a muravidéki szlovénban alakultak a ► jellel
elválasztva alszócikkben dolgozom fel. Az alszócikk felépítése megegyezik a
főszócikk felépítésével.
10. A többjelentésű szavak jelentéseit arab számokkal elválasztva 1., 2. dolgozom fel.

Rövidítések jegyzéke
adj.

melléknév

adv.

határozószó

aln.

alnémet

alt.

altaji

ang.

angol

av.

avesztai (zend)

az.

azerbajdzsáni

baj.-osztr.

bajor-osztrák

bask.

baskír

blg.

bolgár

cs.

cseh

csag.

csagatáj

csuv.

csuvas

e. lat.

egyházi latin

fem.

nőnem

fr.

francia

gör.

újgörög

h. baj.-osztr. hazai bajor-osztrák
h. lat.

hazai latin

hn.

helynév

hr.

horvát

impf.

imperfektum

indoeur.

indoeurópai

interj.

indulatszó

ir. ném.

irodalmi német
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ir. oszm.

irodalmi oszmán

jak.

jakut

Kāšγ.

Brockelmann, C.: Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmūd al-Kāšγarīs
Dīvān luγāt at-turk.

k. lat.

középkori latin

k.

körül

kalm.

kalmük

kfn.

középfelnémet

kaln.

középalnémet

kipcs.

mameluk kipcsak

ld.

lásd

lat.

latin

lat.-ol.

latin-olasz

le.

lengyel

magy.

magyar

masc.

hímnem

mszln.

muravidéki szlovén

n.

semleges nem

num.

számnév

ném.

német

nyj.

nyelvjárási

ol.

olasz

or.

orosz

or. egyh. szl. orosz egyházi szláv
oszm.

oszmán

óalfr.

óalfrancia

óegyh. szl.

óegyházi szláv

ófr.

ófrancia

ószh.

ószerb-óhorvát

ószlk.

ószlovák

ószln.

ószlovén

ősszl.

ősszláv

part.

particípium

perf.

perfektum
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sp.

spanyol

szl.

szláv

szlk.

szlovák

szln.

szlovén

szn.

személynév

szr.

szerb

szr.-hr.

szerb és horvát

tat.

tatár

türkm.

türkmén

úfn.

újfelnémet

ujg.

sárga ujgur

ukr.

ukrán

votj.

votják

zürj.

zürjén

A
adomaš/aldomaš -a masc. ʻnapitnina, blagoslovʼ ▪ ’áldomás’ (Miklosich 1867: 2, aldov alatt;
Miklosich 1886: 2; Plet. 1: 3; ESSJ 1: 3; Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 1996: 17; BSJ:
14; Novak 2006: 1; Bajzek Lukač 2009: 54). A szó a magyar áldomás átvétele, amely az áld
’áldoz’ ige származéka (TESz 1: 131; EWUng 1: 24). Mint jogi terminus több szomszédos
nyelvbe is átkerült (TESz 1: 131). ♦ „Gda Sztarissína sznehom szproszi, ádomás etak naj gori
nakloni:”; „Eto ſzo nakráczi nasse recsí, Boug dáj vnogo táksi ádomásov piti, kaj bi mí ſziní
ʼsenili, cserí k-móʼsi dávali, Jüncze ino goricze odávali, a ti hüdi nam pa Boug dáj piti.”;
„Mámo eti edno veliko zálogo, stera je zaloʼsena do toga veſzéloga Jürjevoga dnéva, ino je
oblüblena po prednyem hodécsem csloveki, da kíkoli dvá pinta ádomássa ſzmej ſzpiti, od
tiſztoga bomo naprej csakali to zálogo.” SIZ 1807: 5, 6, 17–8; „Aldomas Goszpodna Jesusſa,
prebivai / vſzegdar med vami bis.” MP: 154; „11. Áldomás bozsi boid zvami, ki boteme
szprevájáli” ŽJ 1910: 57.
akouv -a masc. ʻstara merska enota okrog 56 litrovʼ ▪ ’akó’ (Miklosich 1867: 1; Miklosich
1886: 2; Plet. 1: 3; SSKJ 1: 20; ESSJ 1: 3; Novak 1996: 17; Novak 2006: 2). A magyar akó
átvétele. A magy. szó szláv eredetű, s feltehetőleg egy ószlk. okovъ vagy okovь ’akó, vasalt
faedény’ alakból keletkezett (TESz 1: 118; EWUng 1: 18; Kniezsa 1974: 61). A magyarban a
szóra az első adat 1226 k. (TESz 1: 118). A m. /o:/ → mszln. /ov/ fonémahelyettesítés
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szabályos, emellett a magánhangzóra (kölönösen -o-ra végződő szavaknál adaptációs
szuffixum is). A muravidéki szlovénban az ősszl. *o, *ǫ diftongizálódott és ou lett (Ramovš
1936: 143)., pl. dobrouta, mouč, nouč, rouka, stb. A rábavidéki szlovénban ma ako ’akó’
alakban él (Mukič 2005: 3). ♦ „Akó ; Akouv” KOJ 1833: 149; „Zácsimbar, ʼzeleznár vágata zstondêrom, logov, vágov, laketnár z laktom, krühsnar z-keblom, vincsar z-akôvom mêri;”
KAJ 1870a: 136; „V-drʼzêlaj ausztrie jeszte 2293 naprávnic pive, v-steri sze 21.687,650
akôvov pive naprávi i od toga sze 24.851,540 rainskih dácsa potrosnya plácsa.” AIP 1876: 5/8
► akoven -na -no adj. ʻkar je 56 litrov velikoʼ ▪ ’akós’. Az akouv ’akó’ főnévből -en
képzővel képzett melléknév. ♦ „Akóvni lagvicsek prázen, szája i krejganye.”; „Akóvni
lagvicsek z vínom napunyeni, radoszt.”; „Akóvni lagvicsek pun, bogásztvo.” PJ 1909: 3, 4, 4.
alabaštrom -a masc. ʻalabasterʼ ▪ ’alabástrom’ (Novak 2006: 2). A magyar alabástrom
átvétele. A magyarban 1416 u./1466 óta adatolható, s a lat. alabastrum, alabaster
’kenőcstartó edény’ szóból származik (TESz 1: 124; EWUng 1: 21). A mszln. szó magyar
eredetéről a latin /-st-/ helyén megőrzött magy. /-ʃt-/, valamint az -om szóvég tanúskodik. ♦
„Priſztoupila je knyemi edna ʼzena, ſtera je alabaſtrom drágoga mazala mejla; i v je je veljála
na glávo nyegovo; gda bi pri ſztoli ſzedo.” KŠ 1771: 87; „I ovo edna ʼsena, stera je bíla vu
várasi grejsnicza, kakje zvejdla, ka je doli ſzeo vu hiʼsi Farizæusovoj, prineſzla je alabastrom
maſztí,” KM 1804: 111.
aldov -a masc. ʻžrtevʼ ▪ ’áldozat’ (Miklosich 1867: 2; Miklosich 1886: 2; Plet 1.: 3; ESSJ 1:
3; Novak 1996: 17; Mukič 2005: 4; Novak 2006: 2; Bajzek Lukač 2009: 56). A szót a horvát
és szlovén szakirodalom (ERHSJ 1: 26; Novak 1996: 17) a magy. áldó szó átvételének tartja,
amelyben a szabályos /o:/ → /ov/ fonémahelyettesítés zajlott le, s lett egy egész szócsalád
alapszava. Hadrovics László (1985: 115) mutatott rá arra, hogy ez nem lehetséges, ugyanis a
szó nem élt a magyarban ilyen jelentésben, s önállóan nem is, hanem csak szókapcsolatokból,
mint pl. áldókút, bélesáldó adatolható. Véleménye szerint az aldovati, alduvati alakok
tekinthetők alapszónak, s ezekből keletkezett elvonással az aldov (Hadrovics 1985: 115). A
szó már a Martyánczi énekeskönyvben is megvan, s a felhasznált források közül harmincból
is kimutatható, tehát korán jelentkezik, s egészen 1913-ig van rá adat. ♦ „Vu pocsétki Szveita
gda / je on za vaz aldov, Otecz mene / odlocsil, paki zvami on ſze je / zmiril, i Nebeszko
Krallesz,, / tvo, onda vam napravil.” MP: 73; „Dai da naſſega Goſzpodna Jesussa Kristussa
tvoiega lblénoga ſzina neduſne ſzmerti Aldov, bode zadovolnoſzt za nyegove grehe.” SM
1747: 61; „Srce Jezusa, áldov za grehšnike.” KLJ 1913: 160 ► aldoven -na -no adj.
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ʻžrtvovanʼ ▪ ’áldozati’. Az aldov főnévből -en képzővel képzett melléknév. ♦ „Áldovni ali
darilni pejnezi, vkánis sze.” PJ 1909: 4, (hapax legomenon).
alduvati/aldüvati -ujem/-üjem impf. ‘darovati, žrtvovati’ ▪ ’áldoz’ (Petrov-Slodnjak 1978:
301; Novak 1996: 17; Mukič 2005: 4; Novak 2006: 2; Bajzek Lukač 2009: 56). A magy. áld
igéből -uvati/-üvati képzővel képzett ige. A magyar áld igére adatok 1372 u./1448 k. óta; álalapszava valószínűleg ősi örökség a finnugor korból (TESz 1: 130; EWUng 1: 24). ♦ „I gda
Goſzpon Bogh ſzebe / alduva, za naſſe pregreisene, O,, / cza ſzvojega veliko ſzerdo, on to /
hitro vtisi.”; „Ino od preklésztva nasz men,, / tuvala; dai nam na to pomocs ſzve,, / toga Duha
mocs, da Te aldujemo, / i zvisavamo.”; „Ar Ti / leprai ſzam aldues, zmosno mo,, / je delo;
Tebi preporocsam, mo,, / je Teilo j Dusſo, csini tako Ti zme,, / nom, kak je volllya Tvoja.”
MP: 169, 184, 260; „Ti ſztári ſzo ga z-Ez. 1,10. Oz. 4,7. pod gyncseſzkim kejpom, ka ſze od
Zakariás popa, kí je pouleg drgoga i zgynczi áldvao, zacsne, kázali.” KŠ 1771: 159;
„Áldüjte áldove pravicze, i vüpajte sze vu Goszpodni.” TŠ 1848: 4; „csrne szüknye bo
noszile, dopolovicze leta, potom govorile bodo naj, pocsiva pokojno boug v-szamogoucs i ga
áldüj, dáj me veszélo sztáti.” ŽJ 1910: 50. ► aldüvajouči -a -e part. ʻdarujoč, žrtvujočʼ ▪
’áldozó’ (Novak 2006: 2). Az aldüvati igéből képzett participium. ♦ „Ár je tou on vcsíno
ednouk ſzám ſzebè áldvajoucsi.” KŠ 1771: 683; „Ne odvrni od nász tvojega ſzv. lícza, vu
naſſi potrejbcſinaj, nego tvoje milosztivne ocsí vrzi na nász Goszpodne, i pszlüjhni
milosztivno Áldüvajoucsega Redovníka molitve, kí ſze za tvoje vörne tebi moli,” KM 1783:
108; „Na onom meszti je Dávid oltár zozídao Goszpodni, áldüvajôcsi áldov záhválnoszti i te
vdárecz je presztano.” TŠ 1847: 87. ► alduvati se/aldüvati se -ujem/-üjem se impf.
ʻžrtvovati seʼ ▪ ’feláldozza magát’. ♦ „Jesus Christus prava zor,, / ja, ki szi z Nebész doli /
sztopil, za nasz ſzi sze / ti alduval.” MP: 96 (hapax legomenon); „ta lübéznoszt Tvoja, Dáva
Právo vüpanye, Kí ſzi ſze za náſz áldüvao,” BRM 1823: 48; „Szpevaj, da je Jezus zmágao /
Gda za nasz sze aldüvao.” BJ 1868: 219. ► alduvan/aldüvan -a -o adj. ʻžrtvovanʼ ▪
’feláldozott’ (Novak 2006: 3). Az alduvati igéből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „Za nász
szi álduván, ino szi kri,, / san :/:”; „Za greisna Adama, i / Eve nӳe vgresenӳa, ospotan / szi
popluvan szi, i potom alduván.” MP 184, 198; „Od bolvanom áldvane hráne, VIII, 1–13.”
KŠ 1771: 489; „Tebi bojdi, Oh szvéti Bôg! Moj ʼzitek áldüvani: teda naj szi vdári gdakoli ta
szlednya vöra, ona me ne posztrási;” CJ 1829: 84; „Telko trosta ne sze dálo / Od nikoga scse
meni / Kak na krizsi aldüváno / Bozsje szrce po tebi.” IF 1904: 32. ► alduvanje/aldüvanje a n. ‘darovanje, žrtvovanje’ ▪ ’áldozás’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Mukič 2005: 4; Novak
2006: 2). Az alduvati igéből -anje képzővel alkotott főnév. ♦ „Dai Jesus da Tvoje / moke, za
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naſſe greihe velike, / pred oczem Bogom bodejo, / alduvane vekivecsno. Amen.”; „Vzemimo
mi za dobro, Chri,, / ſtuſſev leipi dar, pred ſzvoim / oczem Bogom, prietno álduvanӳe.”; „Vzél
szi znász ocsino ſzer,, / doſzt, dobil szi nam miloszt, zteim / Tvoim Alduvanӳem, i zkervnim /
preleanӳem.” MP: 174, 214, 218; „Po vnougi lejtaj ſzam pa priſao álmoſtva csiniti národi
mojemi i áldvanya.” KŠ 1771: 417; „Daj, naj v-Tvojem obecsanyi Mámo ſztálno vüpanye, I
v-Kriſztusa áldüvanyi Vdáblamo zvelicsanye.” BRM 1823: 166; „Áldüvanye. Tebi zrocsímo
oh Bóg!” PJ 1900: 46. ► poaldüvati -üjem perf. ‘podariti’ ▪ ’feláldoz’ (Novak 2006: 443).
Az aldüvati ige po- prefixumos befejezett aspektusú párja. ♦ „2. Jezus na ſzvêt pridôcs Je
grátao nassa ſzvetloſzt; Vcsí grêh oſztaviti; Szpeláva na poboʼznoſzt: Na te vernoſzti pôt Nam
je példo prídao, I ſzamoga ſzebé Za náſz poáldüvao.” BRM 1823: 147 (hapax legomenon).
ametistuš -a masc. ʻametistʼ ▪ ’ametiszt’ (Novak 2006: 3). A magy. ametiszt régi ametisztus
alakjának átvétele. A magyarban a szó 1516 óta adatolható, s a meglévő alakváltozatok
részben a németből, illetve latinból magyarázhatók, vö. k. lat. amatistus ’ametiszt’ (TESz 1:
148; EWUng 1: 33–4). A mszln. szó magyar eredetére vall a latin /-us/ végződés magyaros /uʃ/ ejtésű alakjának megtartása. ♦ „Te péti ſardonix, te séſzti ſardius, te ſzédmi krizolitus, te
ouſzmi berillus, te devéti topázius, te deſzéti krizopraſius, te edenájſzeti hiaczinthus, te
dvanájſzeti amethiſztus.” KŠ 1771: 806 (hapax legomenon).
apa -e masc. ʻočeʼ ▪ ’apa’ (Plet. 1: 5; ESSJ 1: 5; Novak 2006: 4). A magy. apa átvétele, amely
a magyarban köznévként először 1395 k. adatolható; ap- alapszavunk ősi finnugor örökség,
vagy pedig gyermeknyelvi szó (TESz 1: 161–2; EWUng 1: 40). ♦ „Veszéli je Apa, íʼ mí sze
veszélmo!” SIZ 1807: 35; „1. óra, vöra, apa, apa.” KAJ 1871a: 66; „Dani. Ali, apa, pri
szôszedovi jeszte sztári Szabô i mládi Szabô, kakda je pa tô. Ocsa. Tô je tak, szinek,” KAJ
1871b: 87.
apat -a masc. ʻopatʼ ▪ ’apát’ (Plet. 1: 5). A magyar apát átvétele. A magyarban 1416 u./1466
óta adatolható (TESz 1: 164; EWUng 1: 41), s a római rítusú szláv opatъ átvétele, vö. hr.
opat, szln. opat, szlk. opat, cs. opat, le. opat ’mind apát’ (Kniezsa 1974: 63). ♦ „Stevanovci
(od Sz. Stevana Apat) itv.” KOJ 1845: 72 (hapax legomenon).
apatur -a masc. ʻopatʼ ▪ ’apát’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 2006: 4). A magy. apátúr
átvétele. A magyarban 1510 óta adatolható (Kniezsa 1974: 63), s az apát és úr szavak
összevonásából keletkezett összetett szó. ♦ „Za volo otouka je doſzta trpo ſz. Bernard Apátur:
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ſz. Agoſton Doctor je tak betegvao, da je niti leʼsati, niti hoditi, ni ſzedeti, ni ſztáti nej
mogao.” KM 1780: 105; „Molítev ſz. Bernárda Apátura od Iména Jezuſſovoga.” KM 1783:
37; „Na dén Sz. Benedeka Apátura.” KM 1804: 96.
apoštol -a masc. ʻapostolʼ ▪ ’apostol’ (Novak 1996: 18; Mukič 2005: 6; Novak 2006: 4;
Bajzek Lukač 2009: 58). A magy. apostol átvétele (Novak 1996: 18). A m. szó először 1372
u./1448 k. adatolható és az egyházi latin apostolus ’apostol’ átvétele (TESz 1: 166; EWUng 1:
42). Korábban a magyar szakirodalom egy része szláv közvetítésűnek tartotta, ám ezt a
felvetést a latin /-us/ végződés hiányának ellenére Kniezsa (1974: 589) elveti. A mszln. szó
magyar eredetéről a lat. /-st-/ → magy. /-ʃt-/ helyettesítés tanúskodik. ♦ „Jesus na Vuzmene
godi, szvo,, / im Jagne jeſzti veli, naſz odrei,, / siti ráta; Glih pri toi iſztoi Vecsérje, / ſzvoi
Teſtamentom naredi, / noge miva Apoſtolom, lubezén / terditi vucsi, nim nih / ſzlaboszt
oznanuje, do koncza predgo / ſztroſtom.” MP: 159–160; „Poulek szvedocsánsztva Sz. Pávla
Apostola sze niscse nemore Bougi dopászti, tal niti zvelicsati prezi vöre Riml. XI. 6.” KOJ
1845: 74; „To, pa kaj je on včio, naj verjemo in to, kaj je zdržati zapovedao se najde v tistoj
materi cerkvi, štero je on nastavo i za štere glavara je svetoga Petra apoštola postavo.” KLJ
1910: 5. ► apoštolov -a -o adj. ʻapostolovʼ ▪ ’apostoli’. Az apoštol ’apostol’ szóból -ov
képzővel alkotott melléknév. ♦ „naj bole te ſzvéteſnye; liki: kolede, Vüzen, Riſzále i Apoſtolov
szvétke.” KŠ 1754: 26; „Dneſz je Apostolov szrdcza Szvétoga Düha miloscsa Z-ſzvojov
môdroſztjov zmo’zno napunila, Rázlocsne jezike nyim podelíla, Nyé veſzelíla.” BRM 1823:
88; „O, da bi meo, da bi jezerokrat meo vseh angelov čistost, vseh apoštolov lübezen, vseh
mantrnikov vrednosti, vseh spoznovalcov svetost, vseh devic čistost i nedužnost!” KLJ 1910:
74. ► apoštolski -a -o adj. ʻapostolskiʼ ▪ ’apostoli’ (Novak 1996: 18; Mukič 2005: 6; Novak
2006: 4; Bajzek Lukač 2009: 58). Az apoštol ’apostol’ főnévből -ski képzővel alkotott
melléknév. ♦ „Vad-li-vá-nye A-po-ſtol-ſzko.” ABC 1725: 9; „Vsze ono, ka vervati moremo, na
krátczi nájdemo vu Jasz verjem, ali Apostolszke vere vadlüványi.” KAJ 1897: 56; „Apoštolsko
verevadlüvanje:” KLJ 1910: 5. ► apoštolstvo -a n. ʻapostolstvoʼ ▪ ’apostolság’ (Novak 2006:
4). Az apoštol főnévből -stvo képzővel alkotott főnév. ♦ „Naj vzeme ſors ſzl’zbe ete i
Apoſtolſztva; od ſteroga je odſztoupo Júdas odidoucsi na meſzto laſztivno.” KŠ 1771: 343;
„Gda bi Kriſztus czejlo noucs molo na brejgi, z-vucsenikov szvojim je dvanájſzet odébrao, i
na Apoſtolſztvo je nyé podigno.” KM 1796: 101.
apriliš -a masc. ʻaprilʼ ▪ ’április’ (Mukič 2005: 6; Bajzek Lukač 2009: 58). A magy. április
átvétele. A magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és a lat. Aprilis ’április’ szóból származik
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(TESz 1: 166; EWUng 1: 42). A mszln. szó magyar eredetéről a lat. /-is/ → magy. /-iʃ/
helyettesítés megtartása vall. ♦ „Szvéti Bonaventúra je tüdi tam bio, kak szo 1263. leta
áprilisa 13-ga szvétoga Antona grob gorofnoli.” PJ 1898: 20; „Április má 30 dnévov.” PJ
1900: 7.
arenda -e fem. ʻnajem, najemninaʼ ▪ ’árenda’ (Miklosich 1867: 3; Novak 1996: 18; BSJ: 25;
Mukič 2005: 6; Novak 2006: 5). A felsőszölnöki nyelvjárásban aranda alakban ismert
(Bajzek Lukač 2009: 58). A magy. árenda átvétele. A magyarban 1526 óta adatolható és latin
eredetű, vö. h. lat. arenda, arrenda ’haszonbér’, k. lat. arenda ’bérbe adott földbirtok’ (TESz
1: 174; EWUng 1: 46). ♦ „Protivno: je nájsao domá vesz réd i praviczo prevrʼseno; - narédo je
vecs dugouv kak je v-leti dnouv, z-sterih sze je tak naméno rejsiti, da je dácso prezdigno; zpozádnyejsega brúncza dáo pejneze zlejati; rúdnike, harmice, maute ino králevszka imánya várendo záloʼsi szaraczenusom i ʼsidovom, kí szo krsztsenike vöszcéczali, mantrali, nyih deczo
szpoküpili, ino v-pogansztvi gorszkrmili.” KOJ 1848: 34; „Goszpod, pregovorila je z
zsalosztnim glászom pomágajte mi: jaz nikak nemorem mojemi hisnomi goszpodi árende
plácsati.” IF 1904: 113; „Vsi pôvi naše düše so pred Bogom, hišnim očom menše vrednosti za
zadoblenje njegovoga prijátelstva i milošče, kak bi bilo pred ednim kralom edno črvivo
jaboko siromaškoga kmeta, arendaša njihove posvetlosti, ki bi žnjim svojo arendo šteo
plačati.” KLJ 1913: 19. ► arendaš -a masc. ʻnajemnikʼ ▪ ’árendás’ (Novak 1996: 18; Mukič
2005: 6). A felsőszölnöki nyelvjárásban arandaš alakban ismert (Bajzek Lukač 2009: 58). A
magy. árendás átvétele. A magyarban a szó 1673 óta adatolható (NySz 1: 118), amely az
árenda főnév -ás képzős származéka. ♦ „Nikák je 24 korón djáo notri v Bouffier
goszpodicsine sparavec z tóv prosnyóv, ka naj vu prázno sztojécsi, na dvóje stok hrám
arendása dobi.” PJ 1898: 12; „Árendás, brezszkrbna prisesztnoszt.” PJ 1909: 4; „Vsi pôvi
naše düše so pred Bogom, hišnim očom menše vrednosti za zadoblenje njegovoga prijátelstva
i milošče, kak bi bilo pred ednim kralom edno črvivo jaboko siromaškoga kmeta, arendaša
njihove posvetlosti, ki bi žnjim svojo arendo šteo plačati.” KLJ 1913: 19.
argumentum -a masc. ʻargumentʼ ▪ ’argumentum, érv’. A magy. argumentum átvétele. A
magyarban 1604 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. argumentum ’érv, indok’ (TESz 1:
174; EWUng 1: 47). A mszln. szó magyar eredete a lat. /-um/ szóvég megtartása igazolja. ♦
„II. Argumentum, vkom káʼze a.) Ka je nyegov návuk od Kriſztuſa.”; „II. Argumentum, gde a)
vcsí pod hválo zdávanyem za Bo’zo miloſcso Evangyelicsánſzki návuk.”; „II. je argumentum,
gde opomína na vre, prouti tim krívim, boj.” KŠ 1771: 556, 701, 757.
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artikuluš -a masc. ʻčlenʼ ▪ ’artikulus’ (BSJ: 27; Novak 2006: 5). A magy. artikulus átvétele,
amely a lat. artikulus szóból származik. A magyar eredet a szóvégi lat. /-us/ → magy. /-uʃ/
végződés megtartásával magyarázható. ♦ „Drügi tauje Vöra kerſchánſzka touje tou Trie
Articulusje.” TF 1715: 11; „Vu ti po Lutheri szprávleni i po Melnánktoni znouvics
preglédnyeni i vöpoprávleni smalkaldiski ártikulusaj szo evangelicsánci pápo na veke
odpovedali.” LUT 1900: 30; „Ártikulus, necsákano vödávanye.” PJ 1909: 4.
augustuš -a masc. ʻavgustʼ ▪ ’augusztus’ (Novak 1996: 18; Bajzek Lukač 2009: 59). A
rábavidéki szlovénban augustoš alakban is él (Mukič 2005: 7). A magy. augusztus átvétele. A
magyarban latin eredetű, vö. lat. Augustus, s 1416 u./1466 óta adatolható (TESz 1: 198;
EWUng 1: 59–60). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés
megtartása igazolja. ♦ „Augusztus má 31 dnévov.” PJ 1900: 12; „Augusztusa 14-ga szi je vu
Marseille-i (na Francoskom) na ládjo szeo z szvojimi továrisi ino szept-ra 14-ga, za eden
meszec dní je szrecsno vu Schanghai priseo,” IF 1904: 52.

B
baja -e fem. ʻnapaka, bolezenʼ ▪ ’baj’ (Novak 1996: 19; Mukič 2005: 9; Bajzek Lukač 2009:
60). A magy. baj átvétele, amely 1260–70/1331 óta adatolható (TESz 1: 218; EWUng 1: 69),
a hr. boj ’harc, ütközet’ szóból származik, s mint jogi terminus került át a magyarba
(Hadrovics 1965: 13–5). A szó ’baj, betegség’ jelentései magyar fejlemények (TESz 1: 218).
A mszln. szó -a honosító képzőt kapott, s azon magyar jövevényszavak sorát gazdagítja,
amely a magyarban szláv eredetű, ám megváltozott alakban és jelentéssel került vissza. A
honosító képző hozzáadását jelen esetben akár az esetlegesen fellépő homonímia
kiküszöbölése is eredményezhette. ♦ „Nemremo meti té nevóle ino baje, v steri ne bi pomócs
lehko csakali od szvétoga Antona.” PJ 1898: 15–6 (hapax legomenon).
bajusi -i fem. ʻbrkiʼ ▪ ’bajusz’ (Novak 1996: 19; Novak 2006: 7). A rábavidéki szlovénban
badjüsi, bagüsi alakban ismert (Mukič 2005: 9; Bajzek Lukač 2009: 60). A magy. bajusz
átvétele, amely 1522 óta adatolható és ismeretlen eredetű (TESz 1: 220; EWUng 1: 70). A
mszln. szó többes számú alakjának magyarázata, hogy a szláv nyelvekben a bajusz jelentésű
szavak plurale tantumok. ♦ „Bajsz; bajuszi, musztácsi.” KOJ 1833: 151; „Na gobci má duge
ščetinjaste bajusi.” AI 1878: 20; „Bajuszi cserne, verna lübézen.” PJ 1909: 10.
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bak -a masc. ʻkozelʼ ▪ ’bak’ (Plet 1: 10; Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 1996: 19; BSJ:
34; Mukič 2005: 9; Novak 2006: 7; Bajzek Lukač 2009: 61). A magy. bak átvétele. A
magyarban 1329 óta adatolható először és baj.-osztr. eredetű, vö. baj.-osztr. bock ’bak’
(EWUng 1: 221). A mszln. szó magyar eredete a kfn. /o/ → magy. /a/ fonémahelyettesítés
megtartásával magyarázható, a szlovénban ugyanis megmaradt volna az eredeti /o/ (StriedterTemps 1963: 7). ♦ „Medtejmtoga je pa Rebeka z-csrejde dála prineſzti dvá prebrána baka, i
oniva meſzou je meſzto divjácsine ſzkühala, z-kouʼsiczami je pa Jákobi roké, i ſinyek obvíla.”
KM 1796: 20; „bak je voj ovcsene csrêde.” KAJ 1871a: 24; „Bak, kastigo dobis.” PJ 1909:
10. ► bakov -a -o adj. ʻkozlovʼ ▪ ’bak-’. A mszln. bak szó -ov képzős származéka. ♦ „Nei
naſz je zbáko,, / vom kervjom, odkupil ni zTel,, / csicsovom, nego ſzvojom ſzve,, / tom
kervjom, naſſe greihe ode,, / pral je.” MP: 184; „Bakov rogôvje szo zaobrnyeni, repôvje
velki.” KAJ 1870a: 100.
balžam/balžom -a masc. ʻbalzamʼ ▪ ’balzsam’ (Plet. 1: 11; Novak 2006: 7; Bajzek Lukač
2009: 62). A magy. balzsam átvétele. A magy. szó először 1372 u/1448 k. adatolható és a lat.
balsamum ’balzsamcserje, balzsam’, ném. Balsam ’ua.’ szavakkal hozható összefüggésbe
(TESz 1: 234; EWUng 1: 76). A mszln. szó magyar eredete a lat. /s/ → magy. /ʒ/
fonémahelyettesítés megőrzésével bizonyítható. ♦ „Jesus od ſzuncza ſzvetleisi, / od Balsama
jeszi dragsi, / od ſzlatkocse meda ſzlaisi, / od vszeih ſztvarih lubezneisi.” MP: 92; „Naj me
bíje te pravicsen szmileno, naj me kára, li okía balʼzama naj nevtají glávi mojoj;” TŠ 1848;
„Balzsam meti, pohvális sze.” PJ 1909: 5; „Jezus od ſzuncza ſzvetlejſi, / Ino od balsoma
dragſi, / Od ſzlatkoga méda ſzlájſi, / Od vsze ſztvári lüblenejſi.” KM 1783: 251 (hapax
legomenon). ► balžamerati -am impf. ʻbalzamiratiʼ ▪ ’balzsamoz’. A m. balzsamoz igéből
származik, vagy a balžam jövevényszó -erati képzős származéka. ♦ „Mrtveca balzsamérati
viditi, szkrb mej na szvoje zdrávje.” PJ 1909: 80 (hapax legomenon). ► balžamov -a -o adj.
ʻbalzamovʼ ▪ ’balzsamos’. A balžam jövevényszóból -ov képzővel alkotott melléknév. ♦
„Balzsamov dís ozdrávlenye i blájzsensztvo.” PJ 1909: 5 (hapax legomenon).
banka -e fem. ʻbankovecʼ ▪ ’bankó’ (Novak 2006: 8). A magy. bankó szó átvétele. A
magyarban 1785 óta adatolható és egykori bankócédula szavunk előtagjának önállósodása
jelentéstapadással (TESz 1: 240; EWUng 1: 78), amely ebben a formájában 1803 óta
adatolható (Hadrovics 1985: 129). ♦ „noʼznar, ʼzlicar po ednom, z-párom ali v-tucati odáva:
küpüvec pa vu zláti, szrebri, kufri ali bankaj placsűje.” KAJ 1870a; „Banke, zgübicsek.” PJ
1909: 5.
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bantüvati -üjem impf. ʻmotiti, žalitiʼ ▪ ’bánt’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 1996: 20;
Mukič 2005: 11; Novak 2006: 8; Bajzek Lukač 2009: 62). A szó a szlovén nyelvterületen még
bantovati (Miklošič 1886: 7; Plet. 1: 12; ESSJ 1: 11) és bantuvati (Plet. 1: 12; ESSJ 1: 11)
alakváltozatban ismert. A magy. bánt igéből származik, amely -üvati honosító képzőt kapott.
A magy. bánt ige a bán igéből alakult -t műveltető képzővel és 1372 u./1448 k. adatolható
először (TESz 1: 240; EWUng 1: 78–9). ♦ „Csi pa tí bantűjes drűge, / Li tí szi vrêden
kastige.” KAJ 1871b: 84; „Mela szta vsze, beteg je nyidva nej bantüvao, szta (kak dobriv
angelje).” KAJ 1897: 7. ► bantüvanje -a n. ʻmotenje, žalitevʼ ▪ ’bántás’ (Petrov-Slodnjak
1978: 301; Novak 2006: 8). A bantüvati igéből -anje képzővel képzett főnév. ♦ „Ne dáj mi
[...] ve zobsztom tá zaprávlati; ali pa z bántüvanyem, ogrizávanyem, zaplávanyem i
odöjrávanyem ti bliʼze moji oszkrúnyávati. ” CJ 1829: 48; „Szrbszko vladarsztvo je
zasztöpniki za eto bantüvanye dalô zadovolsztvo, ár szo nistere glávne zburkase notri
polôviti; ali sto zná jeli szo tô ti právi, pa kak bodo kastigani?” AIP 1876/5: 3; „Zdrüženi s
vsemi, ki tebe lübijo, te prosimo ponizno, naj odpüstiš vse nevernosti i nezahválnosti, vse
mláčnosti i nemirnosti, vse nedostojnosti i bantüvanja, s šterimi tebé lüdje posebno vu
najsvetejšem Oltárskom Sakramenti žalijo.” KLJ 1913: 175. ► banta -e fem. ʻmotnja,
žalitevʼ ▪ ’bántás’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 2006: 8). A szó a kaj-horvátban is
megvan és Hadrovics László véleménye szerint elvonás a bantuvati/bantovati igéből
(Hadrovics 1985: 130). Feltehetőleg a mszln. szó is így keletkezett (Petrov-Slodnjak 1978:
301), hasonlóképpen, mint ahogy az alduvati/aldüvati igéből az aldov főnév, vagy a dičiti
igéből a dika főnév. ♦ „Ali akoſze dobro mujemo, ter naſſe zaſzpáne ocſi zbriſemo, tak gli
preczi vnouge bánte, vnouga pomenſánya vuſzebi nahájamo, natoliko kai na náz czila
ſzvétoga Pavla ſtrditanye gda on vu ednom ſzvojem liſzti [...] etak právi;” TF 1715: 7; „Te
neverni doſzta bánte ma, steri ſze pa vu Goſzpodni vupa, onoga dobrouta okouli vzeme.” SM
1747: 96.
barat -a masc. ʻmenih, redovnikʼ ▪ ’szerzetes, barát’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak
1996: 20; BSJ: 36; Mukič 2005: 11; Novak 2006: 8; Bajzek Lukač 2009: 62). A magy. barát
átvétele. A magyarban 1156/1347 óta adatolható (TESz 1: 246; EWUng 1: 81) és szláv
eredetű, vö. ősszl. bratъ, óegyh. szl. bratъ/bratrъ, szr.-hr. brat mind ’fiútestvér, barát,
szerzetes’, szln. brat ’fiútestvér’ és a többi szláv nyelvben is. Kniezsa véleménye szerint a
magyar szó szerzetes jelentésben a horvátból származik (Kniezsa 1974: 80), ezt a TESz is
elfogadja, ám hangalaki kritériumok alapján a szlovákot feltételezik a szó forrásának (TESz 1:
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246). A mszln. szó magyar eredete mellett a szó elejei mássalhangzó torlódás feloldásának
megőrzése szól. ♦ „Tüdi je Sz. Meso doliszpravo: - barátom i apaticzom je zvelicsanye
dolipovedao, csi v-hiʼsni zákon nesztoupijo, i t, v” KOJ 1845: 62; „Da je rad v-knige steo, i vCérkvi z-barátni molo „kniʼsni Koloman“ je imenüvan.” KOJ 1848: 24; „Zdaj szo pregnáni z
országa vszi barátje i vsze nüne!” IF 1904: 73. ► barački -a -o adj. ʻmeniški, redovniškiʼ ▪
’szerzetesi’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301, barat alatt; Novak 2006: 8). A barat főnévből -čki
képzővel alkotott melléknév. ♦ „Ki Luthera vu Wormáciumszko szpráviscse pred szébe
zapovej, kama je Luther vu baracskoj hali z-poutnim lisztom (paszus) zazarvani tüdi prisao,
gde szo ga níki Czaszari napri nagnyeni Hercegi ino vitézi poszrcsili, dá sze naj nikaj neboji.”
KOJ 1845: 60 (hapax legomenon).
barbaruš -a masc. ʻbarbarʼ ▪ ’barbár’ (Novak 2006: 8). A régi magy. barbarus átvétele. A
magyarban 1575 óta adatolható és a lat. barbarus ’külföldi, idegen; szellemileg, erkölcsileg
durva, műveletlen’ szóból származik (TESz 1: 247; EWUng 1: 81–2). A mszln. szó megőrizte
a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ végződést. ♦ „I Grkom i barbaruſom i moudrim i neſzpametnim
ſzam jaſz duʼzník.”; „11. Csi záto neznam moucsi gláſza: bodem tomi gucsécsemi barbarus, i
te gucsécsi pred menom je barbarus.” KŠ 1771: 448, 518.
barda -e fem. ʻbradlja, tesarska sekiraʼ ▪ ’bárd, fejsze’ (Plet. 1: 12; BSJ: 37; Novak 2006: 8).
A magy. bárd átvétele. A magyarban 1214 óta adatolható, s feltehetőleg ófrancia, vagy
közép-, esetleg alnémet jövevény, vö. ófr. barde ’bárd; erdőirtó vagy ácsszerszám’, óalfr.
barda ’bárd, fejsze’, kaln. barde ’széles fejsze’, úfn. Barte ’bárd’ (TESz 1: 248; EWUng 1:
82). Mivel a szó csak a magyar nyelvterülettel határos területről ismert (vö. Plet. 1: 12), ezért
joggal feltételezhetjük, hogy a muravidéki szlovénba a magyarból került át -a honosító
képzővel, vö. magy. csont > mszln. čonta. ♦ „I razbíjávajo navküpe nyega nápravo z
szekerami i z bárdami.“ TŠ 1848: 59 (hapax legomenon).
barnasti/brnasti -a -o adj. ʻrjavʼ ▪ ’barna’ (Miklosich 1867: 5; Novak 1996: 23; Mukič 2005:
11; Novak 2006: 23; Bajzek Lukač 2009: 63). A magy. barna átvétele. A magy. szó 1349 óta
adatolható és német eredetű, vö. szász bron, kfn. brūn/brun mind ’barna’ (TESz 1: 253;
EWUng 1: 84). A magy. szó -asti melléknévképzővel illeszkedett be a muravidéki szlovén
nyelv rendszerébe, vö. magy. cifra > mszln. cifrasti. A mszln. szó magyar eredetét az is
alátámasztja, hogy egyfajta lovak színét jelölték ezzel a melléknévvel, s a magyarban a barna
melléknév elsősorban az állatok sötét szőr- illetve testszínét jelölte (TESz 1: 253). ♦ „Szo na
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priliko pepeonáte, brüncsnate, barnászte, modre, pa vnoge drüge, stere popiszati nemre, stere
bi nam szamo málar mogocsi bio raztolmacsiti.” IF 1904: 127 (hapax legomenon); „Nyega
lícojna je: brnászta, kak visnya (?).”; „Tak jeszo bêle, csrne, szíve, píszane mácske, kakti zbêlo=csrnimi, i z-bêlo=ʼzútimi krpami, pártaszte z-brnászto=csrnkasztimi pártami (trôje
lícojne mácsek je rêtki).”; „Nyega trűp je priglíhni k-trűpi najvéksega meszárszkoga lovinára,
ali od toga je kúsi; brnászto szívo bundo i, kak omelo kosaraszti rép má.” KAJ 1870a: 60,
100–01, 170.
baršom/baršon/baršonj/baržon -a masc. ʻžametʼ ▪ ’bársony’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301;
Novak 2006: 8). A magy. bársony szóból származik. A magy. szó 1395 k. adatolható először
és egy török barčïn/barčun ’selyem, brokát’ átvétele (TESz 1: 254–5; EWUng 1: 85). A
mszln. szó /-m/ végződése a régi magyar alakokból nem magyarázható. A magyarban ebben
az alakban a 15. századból és a 16. sz. első negyedéből adatolható (vö. NySz 1: 184) és a kajhorvátban is élt ilyen alakban (Hadrovics 1985: 135). A baršon alakváltozatban
depalatalizálódott a szóvégi magy. /ɲ/, ugyanis a muravidéki szlovénban nem volt palatális
/ɲ/, tehát pl. mszln. kniga ’könyv’, de irodalmi szlovén knjiga ’ua.’. A depalatalizáció
kérdéséhez vö. magy. hitvány > mszln. hitvan, magy. legény > mszln. legen. A baršonj
alakváltozat a magyar bársony átvétele, míg a baržon /ʒ/-je a régi magyar adatokból nem
mutatható ki. ♦ „Ti ſzo ga vbársom oblekli, / i zternya korono ſzpleli, na glavo szo / mu djali,
pred nim ſzo poklecsuvali, je,, / dno terſz mu vroke dali, i vobráz ſzo / mu pluvali.” MP:
162–3, valamint 196; „Bár-son” ABC 1725: 5; „Csi szprotolêtje príde / Z-zelénim bársonom,
/ I ôszvetni glász zíde / Po szvêti zbüdjenom;” KAJ 1870a: 180; „Bárson, prestimanye i
imánye.” PJ 1909: 9; „I oblekli ſzo ga vu bárſony i okouli gláve ſzo nyemi djáli ſzpleteno
trnavo korouno.” KŠ 1771: 152 (hapax legomenon); „Eti ſze bogatecz pecsé, / Eti ſze i
bárʼson ʼsgé, / Vu eto prepaszt ſetűje / Grejsnik z-ſzvoje hüdoube.” KM 1783: 296 (hapax
legomenon). ► baršomski/baršonski -a -o adj. ʻžametenʼ ▪ ’bársonyos’. A baršom/baršon
főnév -ski képzős származéka. ♦ „Tebe je tafut barsomſzki, to ſzű,, / ho ſzeno vankusecz,
csigli / ſzi velik králly zmosni, jai / kak ſzi zdai ſziromaski.” MP: 112 (hapax legomenon); „To
pápovo bulo oudpüsztka (pápov líszt) je pred szebom na ednom zsamatnom (bársonszkom)
vánkisi noszo okouli.” LUT 1900: 11; „Bársonszki kaput, zaprávlaszti bodes.” PJ 1909: 9.
bašta -e fem. ʻtrdnjavaʼ ▪ ’bástya’ (Miklosich 1867: 5; Miklosich 1886: 8; ESSJ 1: 13; BSJ:
38; Novak 2006: 8). A magy. bástya átvétele. A magyarban 1475/1508 óta adatolható és az
észak-itáliai bastia ’bástya’ szóból származik (EWUng 1: 85; Hadrovics 1965: 82–4). A
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mszln. szó /t/-je depalatalizáció eredménye. ♦ „Ino mi poszla nikoliko Janicsarov, / ki mi
lekmeszto Basto podkopasse, / puksenoga Praha tam vnogo vusgasſe, / ino mi tako Basto
razmetasſe.” MP: 336; „naſzlejdnye je veſz Izrael gori ſzkrícsao, i taki ſzo ſze varaske báſte
okolivrat doli porǘsile, i tak vküp poudrle, da je vſzáki z-onoga meſzta geto je ſztáo, lejhko
prejk ſztoupo, i pozajéti je Jeriko váras.” KM 1796: 43.
batoriti/batrivati/batriviti -im/-am/-im impf. ʻopogumljati, tolažitiʼ ▪ ’bátorít, vigasztal’
(Plet. 1: 14; ESSJ 1: 13; Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 2006: 9). A magy. bátorít ige
átvétele. A magy. szó 1416 u./1450 k. adatolható először és az ótörök eredetű, vö. türk
Baγatur szn. ’a hős’, oszm. batir ’bátor, hős’ (TESz 1: 258; EWUng 1: 86). ♦ „V-zmoʼsne
tvoje roké düsse porácsamó, tiszi je dáo vnassa teila dobro známo, natoj zemli vʼsitki ti
bosszám nász bráno, |: naszkrádnyem vrejmeni:| bátori nám szrczá.” ŽJ 1910: 71 (hapax
legomenon); „geto je nazoucſi bíla i nyihova Mati, ſtera je nyé bátrivala;” KM 1796: 83,
valamint 89; „Tebe bom dicsil vu Nebi, / zvisſaval bom te vblasensztvi, / Jesus batrivi nasz
vsitki, / pripelai nasz volo k oczi.” MP: 93; „Ino kaibiſze mi ſztoga návcſili, kágdaſze mámo
mi od naſſih greihov preſztraſiti, ino nyé za velike ino nezgovorne pokládati, i napokonczi
kaibiſzi mi vu kriſztuſſi Jeſuſſi veſzlili ino bátrivili, ino kaibiſze tak po tákovoi vöri zvelicſáli.”
TF 1715: 41; „(Vucsitel po rédi poglédne, povê ali opíta falingo, batrívi podʼziga, pohváli, i
csesztô ponôvi rovatanye.)” KAJ 1870a: 26. ► batriviti se -im se impf. ʻopogumljati se,
tolažiti seʼ ▪ ’felbátorodik’ (Novak 2006: 9). ♦ „Ali jaz ſze ſztem batrivim, Jesussa ne
odpuſztim.” SM 1747: 77; „Ár je pri Nyem ʼzítka rêcs; ʼZ-nyov ſze vſzigdár bátrivím, Ona me
hráni vſzegavêcs;” BRM 1823: 310. ► obatoriti/obatriti/obatrivati/obatriviti -im/-am perf.
‘opogumitiʼ ▪ ’felbátorít’ (Plet. 1: 722; Novak 2006: 355). A batoriti/batrivati/bstriviti ige oprefixumos befejezett aspektusú párja, az obatriti pedig a nem adatolható batriti ige oprefixumos befejezett aspektusú párja. ♦ „11. Zsivoucsi cslek zsalosztno tve szrczé, obátori
zetim tve dreszélje, vszeim nevolám zmérom prouti sztáti, k-preminejnyi vszak dén gotov
bojdi.” ŽJ 1910: 18 (hapax legomenon); „Zvelicsiteo z-onoga krvávoga znója, i telovne
bojaznoſzti, ſtero ſzi pred tvojov mokov za moje grejhe, i meni na példo dobro-volno pretrpo;
obátri zdaj moje ſzlabo, i plasno ſzrczé, naj i jaſz ete ſzkrádnye moke, i ſzmrt za moje grejhe
mirovno morem pretrpeti.” KM 1781: 98; „Obátri me tva moka, Tvoj znoj prekrvávi, Gda de
me ſzmrt davila, Ino me vſztráj ſzprávi.” BKM 1789: 65; „Prvle, neg bi sze bítje zacsnilo,
eden szvétoga ʼsitka Redovník nazoucsnoj vojszki Sz. Meso szlűʼsi; po tom jo na junácsko
vojüvanye obátri, i pobiszti;” KOJ 1848: 91; „ – obátrivalo me je vüpanye, da pomenke moje
pobougsati, bode drügim prilika szvoje vrejdnoszti i nájeme povéksati;” KOJ 1833: V–VI;
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„Gda szo niki szkrbni roditelje dejte szvoje k-skolniki pripelali: on je tiszto z-negrbanim
cselom pogledno, z-rokouv poglado, obátrivao, k-szebi privábo tak, da je tákse dejte domá
komaj csakalo vrejmen za v-souloidejnye.” KOJ 1845: 7; „Mária sze je presztráhsila, ali angel
je nyo obatrivao govorécsi:” KAJ 1897: 22; „obéſzeli i obatrivi ovoga ſzluga (ſzlsbeniczo)
tvojega, ki ſze zdai med ſitkom i ſzmertiom vertj (boji) ovakmo govorécs:” SM 1747: 63; „3.
Jezus! Ne oſztavi me Vu ſzlêdnyem vrêmeni, Tí ſzam obátrivi me, I daj pokoj meni; BRM
1823: 45. ► pobatriviti se -im se perf. ‘opogumiti se’ ▪ ’felbátorodik’ (Novak 2006: 443). A
batriviti se ige po- prefixumos befejezett aspektusú párja. ♦ „2. Táksi, csi bi ſze veſz ſzvêt
trôſzio, I ſtrêle bi ga ſztrasile, I csi bi nyemi grom ſzmrt gláſzio, I moke bi ga trápile, Sze
dönok nebi preſztrasio, Z-Bôgom bi ſze pobátrivio.” BRM 1823: 289 (hapax legomenon). ►
batritel/batrivitel/batriviteo -a/-a/-la masc. ʻtolažnikʼ ▪ ’bátorító, vigasztaló’ (PetrovSlodnjak 1978:301; Novak 2006: 8, 9). Batritelj alakban is ismert (Plet. 1: 14; PetrovSlodnjak 1978: 301). A szó etimológiáját ld. a batoriti szócikk alatt. A mszln. szó egy batriti
’bátorít, vigasztal’ ige -telj képzős származéka. Maria Petrov-Slodnjak véleménye szerint csak
a -v- nélküli alakok magyarázhatók közvetlenül a magy. bátorít igéből (Petrov-Slodnjak 1978:
301). A muravidéki szlovénban az eredeti *ľ depalatalizálódott, vö. mszln. lüdi, de irodalmi
szlovén ljudi. A batriviteo alakváltozat a muravidéki szlovén nyelvjárásra jellemző veláris -ł
> -o változást tükrözi (Ramovš 1936: 144). ♦ „Ocso brez koncza dobroga – jedinoga szi / na
tvojga – i Düha Bátritela – nász vszejh / Poszvetitela.” KOJ 1845: 136; „vsza cirkva te
vadlüje – povszem szvejti glasüje – Ocso brez konca dobrega – jedinga szina tvojega. – I
duha batritela – nasz vszeh proszvetitela.” BJ 1870: 155; „12. Oh veliki Boug! poſzlühni, Kaj
tvoj / ſzin tebè proſzi :/: Oh Iezus! tebi ſze molim, / Oſztani, i tí zmenom. R. Bátrivitel, Düh /
ſzvéti!” MP: 270; „O batrivitel ſzvéti Dh Goſzpodin Bog!” SM 1747: 56; „Tí szi v-etoj
mojoj nevoli moj náj véksi Bátrivitel i jedína vüpaznoszt.” CJ 1829: 205; „v-miloscſi me
obdrʼſi, bátriviteo düjh ſzvéti!” KM 1783: 229; „17. Bozso miloscso csákajte, ka vass
batriviteo bode, szmrti sze nikaj neboitte.” ŽJ 1910. ► batrivanje -a n. ʻopogumljanje,
tolaženjeʼ ▪ ’bátorítás, vigasztalás’. A mszln. szó a batrivati ige -anje képzős származéka. ♦
„kaj vsze moje pripetje vu Tvoji rokaj pocsiva, je za ména trôst i bátrivanye.” CJ 1829: 197;
„Zdrava bodi oh Kralica, K tebi kricso tvoja deca ; Zdrava Mati mo vüpanye, Zsitka szlatko
batrivanye.” PJ 1900: 297. ► obatrivani -a -o adj. ‘opogumljenʼ ▪ ’felbátorodott’ (Novak
2006: 355, obatrivati alatt). Az obatrivati igéből -an képzővel alkotott melléknév. ♦ „Etak
obátrivani Luther escse vecs sztárih krsztsánszkih návukov doliszprávla, kakti: szpouved vu
vűha; purgatorium; Szvéczov postüvanye; szedmére szakramentome; rimszkoga Pápe
prejdnoszt i t, v,” KOJ 1845: 59 (hapax legomenon). ► batriv -a -o adj. ʻpogumenʼ ▪ ’bátor’
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(ESSJ 1: 13; Novak 2006: 8). A batriviti igéből elvonással keletkezett, vö. aldov, banta, dika.
♦ „ʼZe ſzo bátrivni grátali, Evangyeliom gláſzili; Kriſztusa rêcs ſzo predgali, I csüda csiníli.”
BRM 1823: 94 (hapax legomenon). ► batrivni -a -o adj. ʻpogumenʼ ▪ ’bátor’ (Plet. 1: 14;
ESSJ 1: 13; Novak 1996: 20; BSJ: 38; Mukič 2005: 11; Novak 2006: 9; Bajzek Lukač 2009:
63). A batriviti igéből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „Malo ih pogine Szigetskih Ju,, /
nakov na pervom Harczi kroto ba,, / trivni beſſe a Czár Szoliman kroto / ſaloszten beſſe, kai na
jednom Hár,, /czi niſtar nedobiſſe.” MP: 330; „Po násztaji etom szo gobavczi tak bátrivni
vcsinyeni, da szo sze vu negvüsnoj szrecsi szvojoj nóro zviszili,” KAJ 1840: 80; „Razumliv i
batriven odgovor” IF 1904: 113. ♦ „v-miloscſi me obdrʼſi, bátriviteo düjh ſzvéti!” KM 1783:
229; „17. Bozso miloscso csákajte, ka vass batriviteo bode, szmrti sze nikaj neboitte.” ŽJ
1910. ► batrivno adv. ʻpogumnoʼ ▪ ’bátran’ (Novak 2006: 9). ♦ „Goſzpodna Xtus,, / ſa,
batrivno csakaimo, od kotero,, / ga vſza dobra csuli bomo.” MP: 99; „lüdsztvo je pod
nyegovim kralüvanyem vʼzívalo bláʼzensztvo mirovnoga i pokojécsega vrêmena, ka je Izrael
bátrivno prebívao pod trszom szvojim, i pod figovim drêvom szvojim, dokecs je on ʼzívo” TŠ
1847: 87–8; „Na zapoved krvolocsnih szodcov je nájobprvim ocsa prigno glavo pod oszter
nozs gilotina ino je batrivno preporocsoszvojo dűso szvojemi Bogi, to znajocsi, ka dobi od
njega obilno placsilo.” IF 1904: 46. ► batrivnost/batrivost -i fem. ʻpogumnostʼ ▪ ’bátorság’
(Plet. 1: 14; ESSJ 1: 13; Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 1996: 20; Mukič 2005: 11; Novak
2006: 9; Bajzek Lukač 2009: 63). ♦ „ſto je dáo zdrávje, i bátrivnoſzt k-naſſemi deli?” KM
1790: 32; „2. Za nyega szlobodscsino i bátrivnoszt;” KAJ 1840: 38; „21. Etak trgas te vitéze,
od te bátrivnoszti, i szti moudrid olti szlácsis nyih csednomodrijo, ti vszákoga razodejvaj
prenemilosztivno.” ŽJ 1910: 35; „Náto dáj mi, naj me mirovna mojega tejla bátrivoſzt ne
obvzeme: nego da veruſztüjem.” KŠ 1754: 227 (hapax legomenon).
bauta -e fem. ʻtrgovinaʼ ▪ ’bolt’ (Mukič 2005: 14). A magy. bolt átvétele. A magyarban ebben
a jelentésben 1481 óta él s valószínűleg olasz eredetű, vö. ol. volta ’ív, bolthajtás’(TESz 1:
335, bolt2 alatt; EWUng 1: 122). A szó déli szláv közvetítése sem zárható ki, sőt nagyon is
kézenfekvőnek látszik (Hadrovics 1965: 92–5). ♦ „Szkóz idejo szamo po bauti, po bonti,
ednáko v ono málo kámro, stera je odznotra baute (bonte).” PJ 1898: 5; „1890. leta márciusa
12-ga za rána je Bouffier goszpodicsina nej mogla odprejti dveri szvoje baute, lakat sze je
pokvárila.” IF 1904: 103.
bereg/berek -a masc. ʻmočvirjeʼ ▪ ’berek’ (Plet. 1: 20; SSKJ 1: 119; ESSJ 1: 17, l. berek alatt;
Novak 1996: 20). A magy. berek illetve bereg alakváltozatának átvétele. A magyarban
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1214/1550 óta adatolható (TESz 1: 283; NySz 1: 213) és nyelvjárási szinten ma is él (vö.
ÚMTSz 1: 444). A TESz (1: 283) véleménye szerint a szónak sem finnugor sem pedig szláv
eredetű magyarázata sem kielégítő. Az EWUng. (1: 98) a finnugor származtatás mellett foglal
állást. Hadrovics László (1965: 15–7; 1975: 64) azonban a történeti jelentéstan segítségével
igazolta, hogy a szl. brěgъ főnévnek a ’folyópart’ jelentése mellet volt ’vízparti liget’
jelentése is, s a magyarban is ez az irányú jelentésfejlődés ment végbe. A mszln. szó magyar
eredetéről a szláv szókezdő mássalhangzó torlódás feloldásának megtartása vall. A rábavidéki
szlovénban ’gát’ (Mukič 2005: 15), míg Felsőszölnökön ’duzzasztott víz’ jelentésben él
(Bajzek Lukač 2009: 65). ♦ „Bereg; bereg, goscsaria.” KOJ 1833: 152 (hapax legomenon);
„Na dolínaj po deʼzdʼzi ali povôdni leʼzécse vodé sze drage, mocsvarje zovéjo, csi sztojécsa
voda vöneposzehne, mlake i bereci nasztánejo.” KAJ 1870a: 172 (hapax legomenon).
bereš -a masc. ʻhlapec na veleposestvuʼ ▪ ’béres’ (Bajzek Lukač 2009: 65). A szó beroš
alakban is él (Novak 1996: 20; Bajzek Lukač 2009: 65), s a magy. béres átvétele. A magy.
szó 1138/1329 óta adatolható (TESz 1: 280), s a bér főnév -s képzős származéka. Alapja a bér
bizonytalan eredetű, talán ótörök jövevényszó, melynek igei előzményei több török nyelvből
is kimutatható, vö. türk bėr-, oszm. ver-, csuv. par- ’ad’ (TESz 1: 280; EWUng 1: 97, bér
alatt). ♦ „Pri dômi jeszte i szlűʼzecska drʼzina, kakti: dojka, hlápci (kocsis, béres, govedár),
hlapice itv.” KAJ 1870a: 125 (hapax legomenon).
berilluš -a masc. ʻberilijʼ ▪ ’berill’. A régi magy. berillus átvétele. A magy. szó 1395 k.
adatolható először, s a lat. berillus, berilus szóból származik (EWUng 1: 99). A mszln. szó
magyar eredete mellett a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása szól. ♦ „Te péti
ſardonix, te séſzti ſardius, te ſzédmi krizolitus, te ouſzmi berillus, te devéti topázius, te deſzéti
krizopraſius, te edenájſzeti hiaczinthus, te dvanájſzeti amethiſztus.” KŠ 1771: 806 (hapax
legomenon).
beteg -a masc. ʻbolezenʼ ▪ ’betegség’ (Miklosich 1867: 6; Miklošič 1886: 11; Plet. 1: 22;
SSKJ 1: 125; Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 1988: 26; Novak 1996: 20; SES: 37; Mukič
2005: 15; Novak 2006: 11; Bajzek Lukač 2009: 65). A magy. beteg átvétele. A magy. szó
először 1372 u./1448 k. adatolható (TESz 1: 290; EWUng 1: 101). A magyar
szakirodalomban még mindig nem elfogadott Hadrovics László származtatása, miszerint a
magy. beteg a kfn. wetac, wetage ’testi fájdalom, szenvedés, betegség’ szóból származik
(Hadrovics 1974: 443; Petrov-Slodnjak 1978: 301). A mszln. szó a magyar szónak eredeti
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főnévi jelentését őrizte meg, míg a magyarban korán megjelenő betegség tette lehetővé a
melléknévi jelentés elvonását (Hadrovics 1992: 216). ♦ „Vesz Adam je betesen bil, / nyegov
beteg je na me szel, on / dug szem jasz leipo platil, koga / on zgreihi zaszlusil.” MP: 176;
„Bio je pa tam eden rimszki Sztotnik, kí je méo szlugo, steri nyemi je bio drági, i steri je v
szmrtnom betégi leʼzao.” TŠ 1847: 135; „Vnedelo i svétek brezi velikoga istinskoga zroka
(takši je beteg, duga, težávna pot, slab obleč itd.) sv. mešo opüstiti je smrten greh.” KLJ 1910:
104. ► betegüvati -üjem impf. ʻbolehatiʼ ▪ ’betegeskedik’ (Novak 1988: 26; Novak 1996: 20;
Novak 2006: 11). A beteg főnévből -üvati képzővel alkotott ige. ♦ „Za volo otouka je doſzta
trpo ſz. Bernard Apátur: ſz. Ágoſton Doctor je tak betegvao, da je niti leʼsati, niti hoditi, ni
ſzedeti, ni ſztáti nej mogao.” KM 1780: 105; „Czomparnicze, csalajrje szo szami sziromaski
lüdjé, ̶

nemorejo nikaj z-bajilom szebi pejnez, ni blága priczomprati; ̶

szamé tudi

betegüvajo.” KOJ 1845: 107; „Jasz pa, gda bi oni betegüvali, szem oblékao ʼzakel: dűso mojo
szem mantrao z posztom, i molítev moja sze nesztanom ponávlala.” TŠ 1848: 27. ►
betežarnica -e fem. ʻbolnicaʼ ▪ ’kórház’. ♦ „Betezsárnica, dúgi zsítek.” PJ 1909: 10, valamint
12. ► betežasti -a -o adj. ʻbolehenʼ ▪ ’beteges’ (Plet. 1: 23; Novak 1996: 20; Mukič 2005: 15;
Bajzek Lukač 2009: 65). A beteg főnév -asti képzős származéka. ♦ „Lutheri sze je
gousztokrát i k-predganyi ponüdíla prílika, da je on na szilno prosnyou toga varaskoga
tanácsanamesztüvanye toga betezsasztoga dühovnika vu varaskoj cérkvi na szébe vzéo.” LUT
1900: 10; „Betezsaszta mati naj nenadája, poszebno szi pa naj zselodec niti z jesztvinov ali z
pitvinov ne kvári.” IF 1904: 89; „Zavecsa nóga, betezsaszti bos.” PJ 1909: 182. ► betežen žna -žno adj. ʻbolanʼ ▪ ’beteg’ (Miklošič 1886: 11; Plet. 1: 23; SSKJ 1: 125; Petrov-Slodnjak
1978: 301; Novak 1988: 26; Novak 1996: 20; SES: 37; Mukič 2005: 15; Novak 2006: 11;
Bajzek Lukač 2009: 65). A beteg főnév -en melléknévképzős származéka. ♦ „Séden ino
lacsen betesen / i gol ſzem bil,” MP: 72; „Goszpoudi, grejsnik, kmiloscse ſzodczi, betésni
ktomi pravicsnomi vrácsi;” KŠ 1754: 234; „Gledaj one, roke, štere so teliko betéžnih zvračile,
teliko nevolnih ednoga z tov, drügoga z onov dobroutov podarile so na križ pribite.” KLJ
1913: 216. ► betežliv -a -o adj. ʻbolanʼ ▪ ’beteges’. A beteg főnév -ljiv melléknévképzős
származéka. A muravidéki szlovénban a palatális -l depalatalizálódik. Pleteršnik betežljiv
alakban közli (Plet. 1: 23). ♦ „Píj ino jej tí mertücslívo; / Têlo ti nede beteʼzlívo.” LŠ 1820: 28
(hapax legomenon). ► betežlivost -i fem. ʻbolehnostʼ ▪ ’betegeskedés’ (Novak 1988: 27;
Novak 2006: 11). A betežliv melléknév -ost főnévképzős származéka. ♦ „6. Nega ni
beteʼzlívoſzti, Szlaboſzti, ni boleznoſzti ; Nega tam túʼzne ſztaroſzti.” BRM 1823: 244 (hapax
legomenon). ► betežnik -a masc. ʻbolnikʼ ▪ ’beteg’ (Plet. 1: 23; SSKJ 1: 125; PetrovSlodnjak 1978: 301; Novak 1988: 27; Novak 1996: 20; Mukič 2005: 15; Novak 2006: 11;
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Bajzek Lukač 2009: 65). A beteg főnév -nik képzős származéka. ♦ „ki ſzi nám zapovedal za
betésnike moliti, i ti ſzi náſz obecsal miloſztivno poſzlhnoti.” SM 1747: 62; „Csi za plácso
vrácsenya med beteʼznikom i vracsitelom nebi bilo od obadvá sztrána povoljena plácsa, te sze
plácsa od visesznoszti obszôdi.” AIP 1876/4: 2; „Jaz tüdi srečam Jezuša, kak Marija, pa
sréčeva se na poti idoč k betežniki, kda mimo cérkve hitim, kda v njegovo hižo stopim,” KLJ
1910: 206. ► betežnikov -a -o adj. ʻbolnikovʼ ▪ ’beteg-’. A betežnik főnév -ov
melléknévképzős származéka. ♦ „BETEʼZNIKOV RÁNE PESZMI.” BRM 1823: 464;
„Betezsnikov gvant naj drűgi nenoszijo; niti nyegve poszteline naj nenücajo.” IF 1904: 91. ►
betežnost -i fem. ʻbolezenʼ ▪ ’betegség’ (Plet. 1: 23; SSKJ 1: 125; Novak 1988: 27; Novak
2006: 11). A beteg főnévből -ost képzővel alkotott főnév. ♦ „Csi szlüʼzbeníka betéʼznoszt
vértov bín zrokűje, tega duʼzen vrácsiti dati i vsze sztroske nosziti, csi sze pa drʼzincse
szvojim bínom v-betéʼznoszti szprávi, more vérti vsze zavrnôti, ka bi nyemi sztoga kvár
prihájo.” AIP 1876/1: 3. ► obetežati -am perf. ‘zboletiʼ ▪ ’megbetegszik’ (Plet. 1: 726;
Mukič 2005: 291; Novak 2006: 360). A nem adatolható betežati ige o- prefixumos befejezett
aspektusú párja. ♦ „Csi ſto obeteʼsá med vami, naj zové ſzluge Matére Czérkvi, i naj molijo
nad nyim namazajoucsi ga z-oliom vu iméni Goſzpodna, i vre molítev zdrʼsí toga
betéʼsnoga, i pomore ga Goſzpoud, i csi bode vu grejhi, odpiſztíjo ſze nyemi:” KM 1781: 11–
2; „Csi stero drʼzincse obeteʼzá zvön szvojega i vértovoga bina, od vrácsênye nyagovoga sze
more vért szkrbeti na eden mêszec, i csi v-betégi vsze dobi ovak, ka nyemi potrêbno, na eto
vrêmen lón ne dobi.” AIP 1876/1: 3; „O keliko so dnes nesrečni bili, jaz pa blagoslovljen,
keliki obetežali, keliko z toga sveta na račun šli, jaz sem pa živ i zdrav na duže pri Oltarskom
svestvi ostao, naj si žnjim vekše milošče i vekšo diko nebesko prislüžim.” KLJ 1910: 228.
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ʻškrlatʼ ▪ ’bíbor’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 2006: 12). A magy. bíbor

átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és bizonytalan eredetű (TESz 1: 295;
EWUng 1: 103). A TESz feltevése szerint (1: 295) talán származékszó: a búb szóból alakult -r
kicsinyítő képzővel, *bubor, s a szóban elhasonulás történhetett, így lett bíbor. ♦ „Bi-bor”
ABC 1725: 5; „bi-bor” KM 1790: 6.
bin -a masc. ʻgrehʼ ▪ ’bűn’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 2006: 12). A magy. bűn régi
bin alakjából származik. A magy. szó 1195 k. adatolható először és ismeretlen eredetű (TESz
1: 402; EWUng 1: 153). A mszln. szó igen réginek tekinthető, hiszen az ómagyar kori
labializáció előtti alakot őrzi. Az /i/ > /y/ labializáció a 10. században indult és a 13. századig
volt erőteljes (E. Abaffy 2003: 324). ♦ „Gda ga je eden-krát na bíni zgrábila mati, povejdala je
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ocsi, i privolila ſzta obá k-tomi, naj ſze to lagoje dejte za tom mocsnó pokaſtiga.” KM 1790:
52; „Ali oni ogrizávcze nedúʼznoga národa etoga poszlűhnovsi, nyega, zvön bina, ze-vszêm,
ka pamet cslovecsa groznoga zmiszliti more,” KAJ 1840: 52; „Csi stero drʼzincse obeteʼzá
zvön szvojega i vértovoga bina, od vrácsênye nyagovoga sze more vért szkrbeti na eden
mêszec, i csi v-betégi vsze dobi ovak, ka nyemi potrêbno, na eto vrêmen lón ne dobi.” AIP
1876/1: 3.
birka -e fem. ʻovcaʼ ▪ ’birka’ (Plet. 1: 27; ESSJ 1: 22; Novak 1996: 21; BSJ: 46; Mukič 2005:
17; Novak 2006: 12; Bajzek Lukač 2009: 67). A magy. birka átvétele. A magyarban 1461 óta
adatolható (TESz 1: 304; EWUng 1: 108) és hozzánk Morvaországból egy juhfajtával együtt
terjedt el (Kniezsa 1974: 93), vö. morva birka, burka, bira, mind ’birka’; szlk. birka, bira,
mindkettő ’birka’ (Kniezsa 1974: 92). A szó a déli szláv nyelvekbe, így a muravidéki
szlovénba is, a magyarból került, vö. (Kniezsa 1974: 93; TESz 1: 305). ♦ „Steri szpôl ôvc má
vékso vuno, jeli vogarszke ovcé ali birke?” KAJ 1870a: 100; „Radi ga dávlo jüncom, kravam,
szvinjam, birkam, kozam ; poszebno dobro mleko szprávi.” IF 1904: 121; „Birke, gléj ovcé.”
PJ 1909: 9.
birouv/birov -a masc. ʻsodnikʼ ▪ ’bíró’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 2006: 12; Bajzek
Lukač 2009: 67). Manapság a mszln. nyelvjárásokban birauv (Mukič 2005: 17) és birouf
(Novak 1996: 21) alakokban is él. A magy. bíró átvétele. A magy. szó 1306/1359 óta
adatolható és származékszó: a bír ige -ó képzős melléknévi igeneve, amely főnevesült (TESz
1: 305; EWUng 1: 108). A mszln. szóban a szóvégi magy. /-o:/ → mszln. /-ov/
fonémahelyettesítés szabályos, amely diftongizálódhatott is. ♦ „Jáncsi sze je nej povüpao kszvojemi goszpodáni, - kí ga je za vologveranya szvojega kvára plemenitnomi G. Birouvi
obtouʼso.” KOJ 1845: 50; „ʼZena notariusi glász poszlala od zgodnyênya i taki szo sze
pandurje i birôv vöpopascsili.” AIP 1876/2: 8; „Cigán: Zlati moj Birov ve bi sze ga jaz
pobolso, szamo da ga zadoszta csasza zato ne dobim.” IF 1904: 129. ► birovija -e fem.
ʻsodiščeʼ ▪ ’bíróság’ (Novak 1996: 21; BSJ: 46; Mukič 2005: 17; Novak 2006: 12; Bajzek
Lukač 2009: 67). A birov/birouv főnévből -ija képzővel alkotott főnév. Ezzel a képzővel több
foglalkozást jelentő főnévből képeztek másik főnevet, amely a munkavégzés, foglalkozás
helyét jelöli, vö. eršek → eršekija, gazda → gazdija, herceg → hercegija, püšpek →
püšpekija, stb. ♦ „d) Dotek poprek za odrédbe testamentomov ino za regisztreranje gibajocse
sztvári, csi je od birovije, ali szirotnice poszlani;” IF 1904: 116; „Gláva csi te boli, z birovijov
bos sze szprejcsao.” PJ 1909: 37.
104

bojtar -a masc. ʻpastirjev pomočnik pri črediʼ ▪ ’bojtár’ (Plet. 1: 42; Novak 2006: 18). A
magy. bojtár átvétele. A magyarban 1660 óta adatolható, s valószínűleg bujt ~ bojt
’felingerel, felbujt’ ige -ár képzős származéka (TESz 1: 326). Az EWUng (1: 118) azonban
felveti a bajor-osztrák származás lehetőségét is, vö. baj.-osztr. wachter, w ’őrző, csősz’. ♦
„padló, pod. borju, tele. bojtár, bojtár.” KAJ 1871b: 66; „bojtár je pojbár ovcsára.” KAJ
1871a: 24.
bot -a masc. ʻpalicaʼ ▪ ’bot’ (Miklosich 1867: 7; Plet. 1: 47; Mukič 2005: 21; Novak 2006:
20). A magy. bot átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először (TESz 1: 353). A
magyar szakirodalom vagy ótörök jövevényszónak tartja, vö. *but ~ *bud ’bot’, vagy pedig
szláv eredetűnek, vö. szr-hr. bat, szlk. bat, le. bat, or. бат (Kniezsa 1974: 801–2; TESz 1:
353–4; EWUng 1: 131). ♦ „Zjákim kricsem Judas i Sidovje / poidejo na Gdna, szpszosztyom
zveli,, / kimi botmi, i zosztrim orosjem.” MP: 181; „I szpodobnim tálom, koudis szvoj bot
csíszti, / Navadila szta sze, nyé naszledüvati.” SIZ 1807: 46; „Geto je jáko trplívi, escse i deca
sze rada ʼz-nyim sáli: z-botmi ga podbádajo, z-szprevedíe szi na nyega szêdajo bêszijo i
mlátijo ga.” KAJ 1870a: 98; „Grcsaszti bot, vödávanye.” PJ 1909: 37.
bronz -a masc. ʻbronʼ ▪ ’bronz’ (Novak 2006: 24). A magy. bronz átvétele. A magyarban
1808 óta adatolható, s feltehetőleg a németből került át, vö. ném. Bronze (TESz 1: 371;
EWUng 1: 139). ♦ „Esi se sliši, bronz (broncz), tompak (tompak), pakovina (pakfon).” AI
1878: 56 (hapax legomenon).
bunda -e fem. 1. ʻbundaʼ ▪ ’bunda’ (Miklosich 1867: 8; Plet. 1: 71; SSKJ 1: 225; Novak
1996: 24; Mukič 2005: 27; Novak 2006: 25; Bajzek Lukač 2009: 78). A magy. bunda
átvétele, amely és a kfn. bunt ’fekete posztó’ szóból származik (Hadrovics 1985: 157).
Etimológiai szótáraink 1723 óta adatolják és bizonytalan eredetűként tartják számon (TESz 1:
389; EWUng 1: 147). ♦ „Imenűjte ʼze eti vu sôli bodôcsa vsza ona dugoványa, stera bom jasz
z-pálicov ali z.rokôv kázao: sztêna, dveri, obloci, [...], bunde, jope, dolame, itv.” NF 1870: 44;
„bunda je topla odêvka.” KAJ 1871a: 24.
2. ʻkožuhʼ ▪ ’bunda’. ♦ „Nyega trűp je priglíhni k-trűpi najvéksega meszárszkoga lovinára, ali
od toga je kúsi; brnászto szívo bundo i, kak omelo kosaraszti rép má.” NF 1870: 100–01;
„opôdné notripriʼzenémo ovcé v-ovcsárnico, podojímo je, potom nyim pa dolivzememo
bundo.” KAJ 1871a: 54; „Leszicsa bunda, nepráve prijátele bos meo.” PJ 1909: 70.
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bundaš -a masc. ʻpastirski pesʼ ▪ ’pásztorkutya’. A gyakori magyar Bundás kutyanév átvétele.
Valószínűleg a Bundás nevet elsősorban a hosszúszőrű magyar pásztorkutyafajták, a
komondor, a puli és a pumi kaphatták, s így történhetett meg a jelentésátvitel a kutya nevéről
a kutya fajtájára. ♦ „Na csuvanye ôvc drʼzani pszi sze ovcsárszki pszi (bundaske) zovéjo.”
KAJ 1870a: 86 (hapax legomenon).
butasti -a -o adj. ʻneumenʼ ▪ ’buta’ (Plet. 1: 73; SSKJ 1: 229; Mukič 2005: 27; Novak 2006:
25; Bajzek Lukač 2009: 78). A magy. buta szóból származik. A magyarban 1577 óta
adatolható és ismeretlen eredetű (TESz 1: 395; EWUng 1: 150). A magy. szó az átvételkor asti morfémával illeszkedett be a muravidéki szlovén nyelv rendszerébe. ♦ „Buta ; butaszti -a
-o.” KOJ 1833: 153 (hapax legomenon).

C
cedruš -a masc. ʻcedraʼ ▪ ’cédrus’ (Novak 2006: 27). A magy. cédrus átvétele, amely a lat.
cedrus ’gyalogfenyő, cédrus, cédrusolaj’ szóból származik, s 1395 k. adatolható először
(TESz 1: 414; EWUng 1: 159). A mszln. szó magyar eredete a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/
helyettesítés megtartásával magyarázható. ♦ „Glász Goszpodna zlámle czedrovje: dolizlámle
Goszpôd czedruse Libanona.” TŠ 1848: 22 (hapax legomenon).
cedula -e fem. ʻlistekʼ ▪ ’cédula’ (Novak 2006: 27). A szó a magy. cédula átvétele. A magy.
szó 1517 óta adatolható és latin eredetű, vö. k. lat. cedula ’papírlapocska’, h. lat. cedula ’ua.’
(TESz 1: 414; EWUng 1: 159). ♦ „Tzédula ; czedula.” KOJ 1833: 178 (hapax legomenon).
cejh -a masc. ʻcehʼ ▪ ’céh’ (Novak 2006: 27). Függetlenül attól, hogy a szó az irodalmi
szlovénban is ismert ceh alakban, én a mszln. szót ennek ellenére magyar eredetűnek tartom,
ugyanis a magy. /e:/ → mszln. /ej/ fonémahelyettesítés eredményét tükrözi. Az irodalmi
szlovén szó kfn. eredetű (ESSJ 1: 59). A magyarban a szó 1466 óta adatolható és a hazai baj.osztr. zech átvétele (TESz 1: 416; EWUng 1: 160). ♦ „Tzéh ; Czéjh, dr ǘsba.” KOJ 1833: 178
(hapax legomenon). ► cehmešter -tra masc. ʻcerkovnikʼ ▪ ’templomszolga’ (Novak 2006:
27). A beltinci nyelvjárásban cemešter alakban él (Novak 1996: 25), míg Apátistvánfalváról
cejmeštar alakváltozatban adatolható (Mukič 2005: 30), Felsőszölnökön pedig čemeštar
alakváltozatban él (Bajzek Lukač 2009: 90). A magy. céhmester átvétele. ♦ „Zdáj czéhmester,
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kak oroszlán zhrjüvajoucsi, vu iméni boʼsem náglo naprej od pécsi na sztrassilo vöszkocsi,
hlápecz Dühovnikov tüdi sze v-hiʼso notriszüne, –” KOJ 1845: 99 (hapax legomenon).
cica -e fem. ʻmucaʼ ▪ ’cica’ (Plet. 1: 82; BSJ: 76). A magy. cica átvétele. A magyarban 1668
óta adatolható és a cic macskahívogató szó -a kicsinyítő képzős származéka (TESz 1: 426;
EWUng 1: 165–6). ♦ „Táli i obrázka mácsek. Viste, eto je edna cica.” KAJ 1870a: 90; „cica
po hrámi miavcse, reca pa po dvôri sekca.”; „Ka je tô za delo cica?” KAJ 1871b: 35, 71.
cifra -e fem. ʻokrasekʼ ▪ ’dísz’ (Plet. 1: 82; ESSJ 1: 63; SES: 72; Novak 2006: 28). A magy.
cifra átvétele. A magy. szó 1518 k. adatolható először, s a latinból származik, vö. h. lat.
ziphra, ziffra ’jel, számjegy’, cifra ’titkos jegy’; k. lat. cifra, ziphra, zifera ’nulla, számjegy,
titkos írásjel’ (TESz 1: 428; EWUng 1: 166–7). ♦ „I lepsa csisztôcsa, kak czifre halicze.”
BRM 1820: 60 (hapax legomenon). ► cifran -a -o adj. ʻlep, okrašenʼ ▪ ’cifra’ (PetrovSlodnjak 1978: 301). A cifra főnév -an képzős származéka. ♦ „Cslovik, pogledni ti
menészpodoben szam ti, vidis me, leipi, mládi ; mocsen czifran, gli kako eden keip szpiszan.”
ŽJ 1910: 37 (hapax legomenon). ► cifranje -a n. ʻkrašenjeʼ ▪ ’cifrálkodás’ (Petrov-Slodnjak
1978: 301; BSJ: 77; Novak 2006: 28). A cifrati igéből -anje képzővel alkotott főnév. „Da sze
pa na velko csészt jasz ne podávam / Záto vszo czifránye z-tejla tá néhávam.” ♦ SIZ 1807: 44
(hapax legomenon). ► cifrasti -a -o adj. ʻokrašen, pisanʼ ▪ ’cifra’ (Plet. 1: 82; SSKJ 1: 250;
ESSJ 1: 63; Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 1996: 26; Mukič 2005: 31; Novak 2006: 28;
Bajzek Lukač 2009: 82). A cifra főnévből -asti képzővel alkotott melléknév. ♦ „Ino csi je
czifraszti Zvacsin vam prisao k-/ hiʼsi.” SIZ 1807: 55; „Vogrszki razbojnicski, czifraszti
gabánje, i krancsáki szo drági, ino sze poníznomi szloveni nevdájo.” KOJ 1845: 44; „Vnogo
penez sze pogübi poleg neszpametnoga küpüvanja, ár zvéksega sze ne placsüje blágo, nego
cifraszto pakivanje, skatula i t. d.” IF 1904: 121. ► nacifrani -a -o adj. ʻokrašenʼ ▪
’feldíszített’ (Plet. 1: 627, nacifrati alatt a példa). A nem adatolható nacifrati igéből -an
képzővel alkotott melléknév. ♦ „Nászlona obrázka: csetvéro=kükláta (?), nyega zgornyi tál
nacifráni.” KAJ 1870a: 61 (hapax legomenon).
cimer/cimejr -a masc. ʻgrbʼ ▪ ’címer’ (Miklosich 1867: 9; Miklošič 1886: 29; Plet. 1: 83;
Petrov-Slodnjak 1978: 301; BSJ: 78; Novak 2006: 29; Bajzek Lukač 2009: 83). A magy.
címer átvétele. A magyarban 1326 óta adatolható és a TESz és az EWUng is vándorszóként
tartja számon, vö. ném. Zimier, sp. cimera, fr. cimier, ol. cimiero, mind ’sisaktaraj, sisakdísz’
(TESz 1: 437; EWUng 1: 170). F. Miklosich a szláv szavakat a középfelnémetből
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származtatja, csakúgy mint F. Bezlaj, vö. (Miklosich 1886: 29; ESSJ 1: 64). Véleményem
szerint a mszln. szó feltehetőleg a magyarból származik, ugyanis csak a magyar
nyelvterülettel érintkező szlovén részekről adatolható a szó. A cimejr alakváltozatban a magy.
/e/ /ej/-jé diftongizálódott. A mszln. /ej/ diftongus az ősszl. *ě helyén alakult (Ramovš 1936:
143), pl. grejh, lejp, svejt, stb. ♦ „II. 11. Po trí mejſzeczi ſzmo pa odplavali na ednoj
Alexandriánſzkoj ládji prezímajoucsoj vtom zátoni, ſtere czimer je bio Dvojcseti.” KŠ 1771:
428; „5. zacsno je plemenitszke lisztí z-cimejrom darűvati, i on je po tom maleríji postenye
szpravo med Vogrinami, z-rejcsom.” KOJ 1848: 44; „Taljan de, kak páva zdaj nadűhti domô /
z cimerom országa, nam na szramoto sô...” KAJ 1925: 34.
cintor -a masc. ʻpokopališčeʼ ▪ ’temető’ (Plet. 1: 84; SSKJ 1: 256; ESSJ 1: 65; PetrovSlodnjak 1978: 301; Novak 1996: 26; Mukič 2005: 33; Novak 2006: 29; Bajzek Lukač 2009:
84). A régi magy. cinterem szóból alakult elvonással. Eredeti jelentése a magyarban 1372
u./1448 k. óta ’a templom körül lévő temető’ (TESz 1: 443). A magyar szó a lat. coemeterium
’temető, nyughely’; k. lat. coemeterium, cimiterium, cimeterium ’ua., templomudvar,
templom körüli védett hely’ szavakkal hozható összefüggésbe (TESz 1: 443; EWUng 1: 173).
A muravidéki szlovén nyelvjárásokban még cintorium és cintorony alakokban adatolható
(Petrov-Slodnjak 1978: 301). ♦ „11. Gda bi ſze po czintori ednouk séto, Znogouv ſzam ſze po
vmrtve koſzti potekno, Placsem rekocs :/:” BKM 1789: 433; „Vrli skolnik z-odDühovnika i
primoʼsnejsih fárnikov naproʼsenih pejnez dá naréditi edno precelejpo bandéro (zásztavo) zsterov bi nyegovi vucseniczke za malo plácso bogatejse mrtvecze na Cintor (britof)
szprevájali, i nad nyim popevali.”; „Idi negdanegda na Cintor (britov) moli za pokójne tvoje
sztarise, i drűge preminoucse.” KOJ 1845: 20, 44.
cipele -ȼ fem. ʻčevljiʼ ▪ ’cipő, cipellő’ (Miklosich 1867: 9; Miklošič 1886: 29; Plet. 1: 84;
Novak 1996: 26; Mukič 2005: 33). A magy. cipellő átvétele. A magy. szó 1650 k. adatolható
először, s latin eredetű, vö. k. lat. zipellus, zepellus ’lábbelifajta’ (TESz 1: 444; EWUng 1:
174, cipellős alatt). A mszln. szóban nincs meg a magyar gemináta, illetve a szóvégi /ȼ:/
helyén /e/ áll. ♦ „Cipele, obládanye protivníkov.”; „Cipele rasztrgane, sziromastvo.”; „Kopito
za cipele ali csizme, dobícsek ali placsilo.” PJ 1909: 15, 15, 66. ► cipelar -a masc. ʻčevljarʼ ▪
’cipész’. A cipele szóból -ar képzővel alkotott főnév. ♦ „Cipelár, doszta vödávanya bos meo.”
PJ 1909: 15 (hapax legomenon).
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cistercita -a masc. ʻcistercijanecʼ ▪ ’cisztercita’ (Novak 2006: 30). A magy. cisztercita
átvétele. A szó a magyarban 1770 óta adatolható és nyelvújítási alkotás a k. és h. lat.
cisterciensis ’Cisterciumba való, cistertiumi; cisztercita’ szóból a jezsuita, karmelita, minorita
mintájára (TESz 1: 450, ciszterci alatt; EWUng 1: 176, ciszterci alatt). ♦ „Záto sze je
dosztojao Benediktinarom, Cisztercitam ino Premonstratenzerom povrnoti grünte i one
dokodke, stere nyim Czaszar József II. szpojémao, naj bi líh soule oprávlali, i deczo vcsíli.”
KOJ 1848: 122 (hapax legomenon). ► cistercitenski -a -o adj. ʻcistercijanskiʼ ▪ ’cisztercita-’
(BSJ: 79; Novak 2006: 30). A cistercita főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „Broj
szlovenszkih papinczov je naraszao po tom, da je csaszar Ferdinand II. Popel Evi, Battyany
Ferentza dovici za düsnoszt nalośo protestante z cisztercitenszke sz. Gottharda apatnije
vösztrejbiti.” KOJ 1914: 136 (hapax legomenon).
citara -e fem. ʻcitreʼ ▪ ’citera’ (Novak 2006: 30). A rábavidéki szlovénban citare alakban él
(Mukič 2005: 33). A magy. citera főnév citara alakváltozatának átvétele, amely 1626-tól
adatolható (TESz 1: 451). A citera szó latin eredetű, a lat. cithara ’négyhúrú zeneszerszám,
lant’, citera ’ua.’ átvétele (TESz 1: 451; EWUng 1: 177). ♦ „I cso ſzam gláſz znebéſz; liki
vnoʼzino vodé gláſz, i liki gláſz velike grmlajcze: i cso ſzam gláſz czitaráſov, ki ſzo
czitarálivali zſzvojmi czitarami.” KŠ 1771: 791; „Gda bi od Bouga zavrʼſenoga Saula hǘdi
dǘjh mantrao, pridoucſi z-ſzvojov czitarov Dávid, igrao je pri nyem, i leʼſi je grátalo Sauli.”
KM 1796: 55. ► citaralivati -am impf. ʻigrati na citrahʼ ▪ ’citerál, citerázik’. A magy. citaráz
(TESz 1: 451) átvétele, amely -ivati honosító képzőt kapott. ♦ „I cso ſzam gláſz znebéſz; liki
vnoʼzino vodé gláſz, i liki gláſz velike grmlajcze: i cso ſzam gláſz czitaráſov, ki ſzo
czitarálivali zſzvojmi czitarami.” KŠ 1771: 791 (hapax legomenon). ► citaraš/citeraš -a
masc. ʻcitrarʼ ▪ ’citerás’ (Petrov-Slodnjak 1978: 301; Novak 2006: 30). A magy.
citaras/citerás átvétele. ♦ „I cso ſzam gláſz znebéſz; liki vnoʼzino vodé gláſz, i liki gláſz
velike grmlajcze: i cso ſzam gláſz czitaráſov, ki ſzo czitarálivali zſzvojmi czitarami.” KŠ
1771: 791 (hapax legomenon); „ʼS-nyouv je tam bio Czitherás, iʼ z-vínom puna pütra” SIZ
1807: 55 (hapax legomenon).

Č
čalaren -na -no adj. ʻgoljufiv, varljivʼ ▪ ’csaló’ (Miklosich 1867: 10, čaler alatt; Miklošič
1886: 31; Plet. 1: 93; SSKJ 1: 275; ESSJ 1: 72; Petrov-Slodnjak 1978: 302; Novak 1996: 29;
Mukič 2005: 40; Novak 2006: 33). Hadrovics László véleménye szerint a szócsalád alapja a
magy. csalárd (Hadrovics 1985: 173–4), amely 1372 u./1448 k. adatolható először és
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ismeretlen eredetű (TESz 1: 471; EWUng 1: 186, csal alatt). A muravidéki szlovénban a szó en melléknévképzőt kapott. ♦ „I kacsa je csalarneiſa bila med vſzeimi polſzkimi ſztvármi,
ſtere je Bog ſztvoro, ino je erkla k-ſeni: Jelie Bog erkal kaibi zetoga ograda nikakſega ſzáda ne
jela?” SM 1747: 5; „4. Veroſztüjte da váſz nevkani Ti grêhov csalárna radoſzt;” BRM 1823:
351; „nad menom sze neplacsi, znám kaszi me zdobre, voule prijao naté szvejt, na csalárnom
szveiti nemresme zdrʼsati; od szmrti szam poveihno.” ŽJ 1910: 89. ► čalaria/čalarija -e fem.
ʻprevara, zvijačnostʼ ▪ ’csalás, ravaszság’ (Plet. 1: 93; Petrov-Slodnjak 1978: 302; BSJ: 84;
Novak 2006: 33; Bajzek Lukač 2009: 89). Az elvonással létrejött, ám nem adatolható čalar
szóból -ija képzővel alkotott főnév. ♦ „Tou potribüje kaibiſze mi Bogá bojali nyega lübili,
naſſega blisnyega peinez ali márhe nevzéli ali zlov márhov ali zcsalaríov kſzebi ne pritégli;”
TF 1715: 16; „4. Vari me tak, oh Bôg, Od vſzáke csalaríe, Jálnoſzti, krívicze, I od vſze
hamicsíe;” BRM 1823: 300; „27. Bár bi nigdár toga szveita csalarijo, szvetloszt szunca nebi
vido, nyé szvetloszti, rodjenikom, nigdár nebi glásza jasz csüo niti szpoznao.” ŽJ 1910: 86. ►
čalarnost -i fem. ʻzvijačnost, varljivostʼ ▪ ’csalás, ravaszság’ (Plet. 1: 93; ESSJ 1: 72; PetrovSlodnjak 1978: 302; BSJ: 84; Novak 2006: 33). A čalaren szóból -ost képzővel alkotott
főnév. ♦ „14. Naj vecs ne bomo czeczátja decsicza; kí bi ſze premetávali i okouli gonili od
vſzákoga vtra kakſtè návuka, vu jálnoſzti i vu csalárnoſzti lſztva, ki za nami stajo.” KŠ
1771: 581; „Jaj kak me ſztiſzkáva csalárnoſzt ſatana.” KM 1783: 267; „zakaj naszledüjes
telovno naszládnoszt. zakaj neosztávis veliko csalárnoszt?” ŽJ 1910: 72.
čardaš -a masc. ʻčardaš, madžarski ljudski plesʼ ▪ ’csárdás’ (SSKJ 1: 276; Novak 1996: 29;
SES: 80; Mukič 2005: 41; Bajzek Lukač 2009: 89). A magy. csárdás átvétele. A magyarban
1835 óta adatolható (TESz 1: 482; EWUng 1: 192, csárda alatt) és a csárda főnév -s képzős
származéka. ♦ „Csárdás, gléj plesz.”; „Plesz csárdás, hüda vola.” PJ 1909: 17, 116.
časar -a masc. ʻcesarʼ ▪ ’császár’ (Petrov-Slodnjak 1978: 302; BSJ: 85; Novak 2006: 33). A
magy. császár átvétele. A magy. szó 1405 k. adatolható először és szláv jövevényszó, vö.
szln. cêsar, szr. cȅsar, hr. cȅsar (TESz 1: 483; EWUng 1: 192–93; Kniezsa 1974: 121). A
mszln. szó magyar eredetéről a szókezdő /ʧ/ fonéma megtartása vall, ugyanis amikor a szláv
szó a magyarba átkerült akkor még nem volt a magyarban szókezdő /ʦ/, ezért azt /ʧ/-vel
helyettesítették. ♦ „Zdai bodte csuli, tusne placse / velike nareke gledal ne bom / jasz krallya
huda, Csaſzara na,, / pre vſzakomu bodem nyegov / lon daval, polgi nyega Vőre.” MP: 295–6;
„Átila je bio nyih náj strasnejsi Kráo, ki z-Gotmi, Szarmatmi, ino drűgimi národmi zdrűʼsen
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v-nezmernoj vnoʼsíni ide zPannonie, gde szi je Králesztvo vravnao, nad czarigrádszkoga
Csaszara Theodózia II, preobláda ga, i na placsüvanye bojovine primora.” KOJ 1848: 3.
čata -e fem. ʻboj, borbaʼ ▪ ’csata’ (Miklosich 1867: 10; Plet. 1: 95; ESSJ 1: 74; BSJ: 85;
Novak 2006: 33). A magy. csata átvétele, ám F. Bezlaj véleménye szerint nem zárható ki az
indoeur. *škēt- tőből való származtatás sem (ESSJ 1: 74). A szó véleményem szerint
szóföldrajzi elhelyezkedése miatt a magyarból való, ugyanis az egész szlovén nyelvterületen
csak a magyarral szomszédságban lévő muravidéki szlovénból adatolható. A magyarban a
csata szláv eredetű, közelebbről a szerb vagy horvát četa átvétele, amely 1532 óta adatolható
(TESz 1: 484; Hadrovics 1965: 20–1; EWUng 1: 193; Kniezsa 1974: 122). ♦ „Szedí vu
predvori sütovczov, na csataj vmorí nedúʼznog; ocsí nyegove za nevolákom czílajo.” TŠ
1848: 8, 8.
čiga -e fem. ʻpolžʼ ▪ ’csiga’ (Plet. 1: 108; ESSJ 1: 81; Novak 1996: 30; Novak 2006: 35). A
magy. csiga átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és ismeretlen eredetű (TESz 1:
521; EWUng 1: 210). ♦ „Csi-ga” LŠ 1820: 4; „deʼzdʼz z-szpára zemlé i vôd nasztáne,
dʼzündʼz môrszke csige dávajo” KAJ 1871b: 46.
čigabiga -e fem. ʻpolžʼ ▪ ’csigabiga’. A magy. csigabiga átvétele. A magyarban 1590 óta
adatolható ’csiga’ jelentésben (TESz 1: 521). Ikerszó, amelynek előtagja a csiga főnév,
utótagja pedig ennek továbbalakított változata (TESz 1: 521; EWUng 1: 210). ♦ „na zapôved
vönepríde, odgovorí jancsi, ali znam jasz púʼzov nôto, na stero pa vö má pridti. na tô praviti
zacsne jancsi: csiga biga, csiga biga!” KAJ 1871b: 39 (hapax legomenon).
čikoš -a masc. ʻkonjarʼ ▪ ’csikós’ (SSKJ 1: 298; Novak 2006: 35; Bajzek Lukač 2009: 91). A
magy. csikós átvétele. A szó a magyarban köznévként 1630 óta adatolható (TESz 1: 525,
csikó alatt) és a csikó -s képzős származéka. Maga a csikó is származékszó, mégpedig az
állathívogató és terelő csi, csid, csit, cset szavakból keletkezett -kó kicsinyítő képzővel (TESz
1: 525; EWUng 1: 212–3). ♦ „Csikós, gulyás.” KAJ 1870b: 141, idézi (Novak 2006: 35, čikoš
alatt) (hapax legomenon).
čipka -e fem. ʻčipkaʼ ▪ ’csipke’ (SSKJ 1: ; ESSJ 1: 83; Mukič 2005: 43; Novak 2006: 36;
Bajzek Lukač 2009: 91). A magy. csipke átvétele. A magyarban a szó 1607 óta adatolható
köznévként (TESz 1: 537, csipke2 alatt). Az etimológiai szótárak eredetét különböző módon
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magyarázzák. A TESz (1: 537) és az EWUng (1: 218) határozottan a magyar származás
mellett foglal állást, míg a szlovén etimológiai szótár esetleges olasz és német származásról
tesz említést, igaz magát a szót bizonytalan eredetűnek véli (ESSJ 1: 83). ♦ „kak da bi zcsipkmi zarobleno bilô” KAJ 1870b: 101, idézi (Novak 2006: 36, čipka alatt) (hapax
legomenon).
čiriz -a masc. ʻlepiloʼ ▪ ’csiriz’. A magy. csiriz átvétele. A magyarban 1647 óta adatolható, s
oszmán-török eredetű, vö. oszm. çiriş ’cipész ragasztószere, csiriz’ (TESz 1: 541). Nem
zárható ki a szerb és horvát közvetítés lehetősége sem, vö. szr.-hr. čiriš (TESz 1: 541;
EWUng 1: 220). A mszln. szó magyar eredete a szóvégi oszm. /ʃ/ > magy. /s/ > /z/
elhasonulás megtartásával magyarázható. ♦ „Csiriz, csirizivati, prijátelsztvo szklenyávati.” PJ
1909: 18 (hapax legomenon). ► čirizivati -am perf. ʻlepitiʼ ▪ ’csirizzel ragaszt’. A čiriz
főnévből -ivati képzővel alkotott ige. ♦ „Csiriz, csirizivati, prijátelsztvo szklenyávati.” PJ
1909: 18 (hapax legomenon).
čonkla -e fem. ʻštrceljʼ ▪ ’csonk’. A magy. csonka átvétele. A magyarban 1264 óta adatolható
és bizonytalan eredetű, ám valószínűleg az ol. cionco ’csonka, megcsonkolt’ átvétele (TESz
1: 553; EWUng 1: 225). ♦ „16. Zſteroga vſze tejlo zrédom vkp zloʼzeno i ſzklenyeno po vſzej
csonkláj podávanya pouleg premoucsi vu meri ednoga vſzákſega tála raſenyè tejla csiní na
czimpranye ſzvoje lbeznoſzti.” KŠ 1771: 581 (hapax legomenon). ► čonkavi/čonklavi -a -o
adj. ʻpohabljen, štrcljatʼ ▪ ’csonka’ (Plet. 1: 108; ESSJ 1: 86; Petrov-Slodnjak 1978: 302;
Novak 1996: 30; Mukič 2005: 44; Novak 2006: 37; Bajzek Lukač 2009: 93). A szó a čonkla
főnév -av képzős származéka. ♦ „Jeli szte ʼze vidili csonkavo dête? – Jasz szem poznao
ednoga, kí je csonkave prszte meo.” KAJ 1870a: 23; „Márijo veliko zʼsorgányi najslá,
govorilá, blájʼsena divica Márijá tou témlój ino csonkavoj dekli:” ŽJ 1908: 28; „43. I csi te
ſzpáka tvoja rouka ; odſzejkaj jo : lepse je tebi csonklavomi vu ʼzítek idti ; liki dvej rokej meti,
ino idti vu gehenno vu te nevgaſſeni ogyen.” KŠ 1771: 132; „Csi pa rouka tvoja, ali nouga
tvoja ſzpácsa tébé, odreʼsi jo, i vrʼsi jo od tébé: bole je tébi vu ʼsítek idti csonklavomi, ali
plantamovi, kak dvej rokej, ali dvej nogej imajoucsemi ſze vrcsi vu ogyen vekivecsni. ” KM
1804: 120; „Tsonka; csonklavi, krnyaszti -a -o” KOJ 1833: 177.
čonta -e fem. ʻkostʼ ▪ ’csont’ (Miklosich 1867: 10; Plet. 1: 108; ESSJ 1: 86; Petrov-Slodnjak
1978: 302; Mukič 2005: 44; Novak 2006: 37; Bajzek Lukač 2009: 93). A magy. csont
átvétele. A magy. szó először 1416 u./1450 k. adatolható, s ősi örökség a finnugor korból, vö.
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lapp čutta ’csont’ (TESz 1: 553–4; EWUng 1: 226). A mszln. szó -a honosító képzővel
illeszkedett be a nyelv rendszerébe. Ennek magyarázata valószínűleg az lehet, hogy a szlovén
irodalmi nyelvben csak idegen szavak végződhetnek -nt mássalhangzó kapcsolatra (vö.
OSSKJ). ♦ „Neiga obrázu préczimbe, / ſivot zbicsuvanyem pun je, na / meszti jedne csonte
nei, to mi / vcsine ſzveita greihi.” MP: 77; „i ti edni nyihova csrêva, pá ti drügi nyihove csonte
na haszek obrnôti dájo.” LŠ 1820: 13; „3. Gda sze zvoni, glász odleti, daga niscse nevlovi, mi
vam vszi tak preminémo, kak dim megla odidemo, zmóʼsnoga dnesz postüjemo, vütro
pocsontaj klácsimo, gda sze zvoni glász odleti, daga niscse nevlovi.” ŽJ 1910: 104. ►
čontica -e fem. ʻkoščicaʼ ▪ ’csontocska’ (Novak 2006: 37). A čonta főnév -ica kicsinyítőképzős származéka. ♦ „Moj Boug, i ocsa pravicze, Obarje mi vſze csonticze:” BKM 1789:
411; „Moj Boug, i ocsa pravicze, Obarje mi vſze csonticze:” SŠ 1796: 144; „Čonte i čontice
májo ribe preveč vnogo.” AI 1878: 30. ► čonten -tna -o adj. ʻkoščenʼ ▪ ’csontos’. A čonta
főnévből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „Ova lubav v Nebo doisla, / do mozg csontenih
doszegla, / vusgala me i podigla, / vu ſzerczi haszek ſzpravila.” MP: 92; „Csontni glombís na
szredíni, / V-gʼlombisi pa gedro v-mreni.” KAJ 1871b: 81.
čujskati se -am se impf. ʻdrsati seʼ ▪ ’csúszkál’ (Mukič 2005: 46; Bajzek Lukač 2009: 95). A
magy. csúszkál átvétele. A magyarban 1760 óta adatolható és hangutánzó eredetű (TESz 1:
576; EWUng 1: 236). ♦ „Léd po nyem sze csujszkati, vkányena lübézen.” PJ 1909: 69 (hapax
legomenon). ► čuskanje -a n. ʻdrsenjeʼ ▪ ’csúszkálás’ (Novak 2006: 39). A rábavidéki
szlovénban čujskanje alakváltozatban él (Mukič 2005: 46; Bajzek Lukač 2009: 95). A čuskati
igéből -je képzővel alkotott főnév. ♦ „szam dale delao szvoje csuszkanye” AI 1875/2: 7, idézi
(Novak 2006: 39, čuskanje alatt) (hapax legomenon).

D
darda -e fem. ʻkopje, sulicaʼ ▪ ’dárda’ (Miklosich 1867: 11; Miklošič 1886: 39; Plet. 1: 122;
ESSJ 1: 94–5; Petrov-Slodnjak 1978: 302; BSJ: 97; Novak 2006: 40). A magy. dárda
átvétele. A magyarban 1554 óta adatolható és a TESz (1: 595) szerint a szó közelebbi forrása
nem dönthető el. Hadrovics László (1985: 185–6) a magyar szó forrásaként az ol. dardo-t
jelöli meg. Ezt arra lehet alapozni, hogy számos katonai kifejezésünk, pl. bombarda, lándzsa,
trombita az olaszból származik (TESz 1: 595). A mszln. szó magyar eredetét véleményem
szerint a szóvégi ol. /o/ → magy. /ɔ/ fonémahelyettesítés megtartása látszik támogatni,
valamint az a tény, hogy a nyugat-szlovéniai nyelvjárásokban a szóvégi ol. /o/ általában
lekopik, vö. ol. ritratto > szln. ritrat ’portré’, ol. co(n)scitto > szln. konškrit, koškrit
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’sorköteles’, ol. volontario > szln. volontar ’önkéntes’; vagy pedig megmarad, vö. ol. deposito
> szln. deposito ’raktár’, ol. treno > szln. treno ’vonat’ (Skubic 1997: 140–3, 150). A darda
szó egyébként is csak a kelet-szlovéniai nyelvjárásokból adatolható, s ha az olaszból
származna nehezen lenne elképzelhető, hogy éppen az olasz nyelvterülettel érintkező nyugatszlovéniai nyelvjárásokból hiányozna. ♦ „34. Nego eden vitézov zdárdov ſzvojov je ſzmekno
vnyegovo rebro: i preczi je v sla krv i voda.” KŠ 1771: 330; „K-Jeſsusi pa gda bi prisli, kak
ſzo vidili nyega ʼse mrtvoga, nej ſzo ſztrli nyegove golejni nego eden vitézov zdárdovje
nyegovo rebro oudpro, i taki je vö sla krv, i voda.” KM 1804: 43; „Od obej sztráni sze zacsne
z-1600 stükov sztrasna sztrelba, za tém sze primejo z-száblami i dárdami (szuliczami) zádnics
zavézna vojszka franczúszke náj mocsnejso szerdíno razvrʼse, i na pobég priszili.” KOJ 1848:
121.
deak -a masc. ʻdijakʼ ▪ ’deák, diák’ (Novak 2006: 42). A régi magy. deák átvétele. A magy.
szó 1285 óta adatolható, s szláv eredetű (TESz 1: 628, diák alatt). Valamely bizánci rítusú
szláv nép nyelvből való, ugyanis a magyarba ’diakónus’ jelentésben került, amely csak az ő
nyelvükben élt, vö. óegyh. szl. dijakъ; blg., szr., or. egyh. szl. дийакъ, дьйакъ; mind
’diakónus’ (Kniezsa 1974: 154–5). A mszln. szó magyar eredetét a megegyező hangalak és
jelentés támogatja. ♦ „Szvoj Evangyeliom je píſzao na proſnyo Petrovi poſzlsávczov nej
Deacski, csi gli Deákom, ali Vlahom, liki Paveo ſzvoj líſzt Rimlánczom:” KŠ 1771: 102;
„Nasso dobro volo vszáki zadovoli, / Sziromake deáke vrejdno naj pomága:” SIZ 1807: 50;
„Kis tanuló, máli deák.” KAJ 1871a: 61. ► deački/diački -a -o adj. ʻlatinskiʼ ▪ ’latin’ (Mukič
2005: 53; Novak 2006: 42; Bajzek Lukač 2009: 100). A deak főnévből -čki képzővel alkotott
melléknév. A szó ’latin’ jelentése 1466 óta él (NySz 1: 187). A magyarban végbement
jelentésfejlődést gazdag példatárral Hadrovics László (1992: 202–3) részletesen tárgyalja. ♦
„§ 12. Vtom táli ſzo naj prednyejſi Vlahi, ali Taliánje (Itali): ki ſzo naſzkori po ſzmrti
Apoſtolov, neznamo od koga, doubili Vlasko, ali, kak zdaj naſi Szlovenye gucsíjo, Deacsko
czejlo Biblio ;” KŠ 1771: VII; „Pilátus je napíszao titulus, ʼzidovszki, grcski, deacski, i djao
ga je na Kríʼz.” TŠ 1847: 182; „Kak vszako sziromasko dete, tak i mali József je doma vu
prosztoj vesznicskoj soli zacsno szvoje vcsenyé i sztarisje vidivsi biszter razum maloga szina
poszlali szo ga vu blizsanye meszto Castelfranko na deacsko solo.” IF 1904: 80; „3. Z dvema
jezikoma – z-grcskim ino diacskim – je mogôcse bilô véksi tál szvêta obhoditi i szkrovne potí
boʼze rázlocsnim pokolênyam z-razmetim i hasznovitim tálom kázati ino porácsati.” KAJ
1840: 58; „Tej szo vszáki tjeden nisteroucs pri Lutheri vu Wittenberg várasi vküpprisli i z-
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szebom prineszli to zdávnyo diacsko, hebrejisko, kaldejisko i grcsko biblio, pa tüdi nistero
razláganye z-one.” LUT 1900: 22; „Latinszki ali diacski gúcsati, goszposztvo.” PJ 1909: 72.
dereš -a masc. ʻderežʼ ▪ ’deres’ (Novak 1996: 33; Mukič 2005: 52; Bajzek Lukač 2009: 99).
A magy. deres szó átvétele. A magy. szó 1748 óta adatolható és a dér főnév -s képzős
származéka (TESz 1: 619; EWUng 1: 255). Érdekesség, hogy a szó a szlovén irodalmi
nyelvbe is átkerült, derež alakban él (ESSJ 1: 98). ♦ „Deres ; innyaszti, deres (sztolicza).”
KOJ 1833: 153 (hapax legomenon).
dezertör -a masc. ʻdezerterʼ ▪ ’dezertőr’. A magy. dezertőr átvétele. A magyarban 1791 óta
adatolható, s nemzetközi szó, ám a magyar szó közvetlen forrása valószínűleg a ném.
Deserteur ’katonaszökevény’ (TESz 1: 626, dezertál alatt; EWUng 1: 258). A mszln. szó a
magyarral megegyező hangalak miatt a magyarból való. ♦ „Dezertör, gléj odsztopnik.” PJ
1909: 19 (hapax legomenon).
diakonuš -a masc. ʻdijakonʼ ▪ ’diakónus’ (Novak 2006: 46). A magy. diakónus átvétele. A
magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. diaconus ’egyházi szolga,
diakónus’; lat. diaconissa ’egyházi szolgáló, diakonissza’ (TESz 1: 629; EWUng 1: 259–60).
A mszln. szó magyar eredetéről a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása vall. ♦ „I.
Szeden Diakonuſov ſze odebrè, 1–7.” KŠ 1771: 357; „Od Diakonuſſov, i od Kriſztuſſovi vörni
onoga vrejmena.” KM 1796: 121; „Tak je prisao i Filip eden z ti szedmi diakonusov vu
Samário, gde sze je nyemi k delavnoszti sirôki presztor pôdao.” TŠ 1847: 199.
dičiti -im impf. ʻčastitiʼ ▪ ’dicsőít, dícsér’ (Plet. 1: 137; SSKJ 1: 399; ESSJ 101, dika alatt;
Novak 1996: 33; Mukič 2005: 53; Novak 2006: 46; Bajzek Lukač 2009: 100). A magy. dicsér
ige tövéből -iti képzővel alkotott ige. A magyarban a szó 1372 u./1448 k. adatolható először, s
ismeretlen eredetű szócsalád tagjaként tartja számon a magyar szakirodalom (TESz 1: 631;
EWUng 1: 260–1). Hadrovics László véleménye szerint (1974: 447; 1985: 191) viszont a lat.ol. (bene)dicare ’dícsőít’ szóval hozható összefüggésbe. ♦ „Nega vſzegdar mi dicsimo, / za
koga je nas Otecz Bogh: vszeh / vre priel vu miloscso,” MP: 107; „Kak Te morem dícsiti,
milosztiven dober Bôg!” CJ 1829: 12; „Končno, moja najdragša i najlüblenejša mati, včini, če
je mogoče, naj jaz nikšega drügoga düha nemam, kak tvojega, da bi spoznao Jezuša Kristuša i
njegovo božansko volo; naj jaz nikše drüge düše nemam, kak tvojo, da bi Gospoda hvalo i
dičo;” KLJ 1913: 37. ► dičiti se -im se impf. ʻčastiti seʼ ▪ ’dicsőül’ (SSKJ 1: 399) ♦ „ſtero ga
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ſze Boug dícsi, je prepovejdano” KŠ 1754: 35; „9. Daj, naj ſze tak ſzvéti Tvoja szvetloſzt vnami, Da ſze dícsi, szvéti Imé tvoje v-nami Pôleg tvoje vôle.” BRM 1823: 11; „Naj se diči,
hváli, moli ino lübi v oltárskom svestvi najsmilenejše Srce Jezusovo.” KLJ 1910: 213. ►
dičeči -a -o part. ʻčastečʼ ▪ ’dicsőítvén’ (Novak 2006: 46, dičiti alatt). A dičiti ige
particípiuma. ♦ „20. I povrnoli ſzo ſze paſztérje dicsécſi i hvalécſi Bogà za vſza;” KŠ 1771:
169; „Da ga vszi veszelécs / Zvicsávamo dicsécs, / Pred nyim klecsécs.” SIZ 1807: 65;
„(Dicsécse peszmi !)” KAJ 1870a: 197. ► dičen -a -o adj. ʻčaščenʼ ▪ ’dicsőített’. A dičiti
igéből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „195. Goſzpodne, tvojo lübéznoſzt Szí dícseno vö
ſzkázao, Da ſzi rêcsi Tvoje ſzvetloſzt Etomi ſzvêti vö dao;” BRM 1823: 166; „szmecseni lüdjé
szo nepokojni. te mocsen je i dícsen.” KAJ 1871b: 16; „Oh hváleno, dicseno, Od vszej nász
lübleno, Preszvéto Szrce Jezus.” PJ 1900: 129. ► dičenje -a n. ʻčaščenjeʼ ▪ ’dicsőítés’
(Novak 2006: 46). A dičiti igéből -enje képzővel alkotott főnév. ♦ „Jesus rousa csiszte
maike, / nasſe lubezni zdersane, / Nebeszke Dike dicsene, / Ime tve jeszt zvelicsane.” MP:
92; „ár bi rad tá sao vu sereg, i szpravo sze ʼz nyim k Híʼzi boʼzoj, z glasznim szpêvanyem, i
dícsenyem, z vnoʼzinov szvétek szvetécsov.” TŠ 1848: 34. ► dika -e fem. ʻslavaʼ ▪ ’dicsőség’
(Miklosich 1886: 46; Plet. 1: 137; SSKJ 1: 403; ESSJ 1: 101; Novak 2006: 33; Mukič 2005:
53; Novak 2006: 46; Bajzek Lukač 2009: 100). A dičiti igéből keletkezett elvonással, vö.
(Hadrovics 1985: 191). ♦ „Vzemi záto ov moi máli dár za veliko ino za dobro, ſivi ſnyim
Bougi na Diko ino na Hválo, blisnyemi Tvojemi na haſzen, ſzám ſzebi pak na Düſno
zvelícſanye.” TF 1715: 9; „Tomi vekivecsnomi, nemrtelnomi, i nevidôcseni Králi, szamomi
môdromi, postenyé i díka na vekʼ i veke.” BRM 1820: 5; „obleka, dika, dober diték, vrednosti
i jakosti Jezuša i Marije v düši roba Jezušovoga i Marijinoga, ki se je slekeo i je veren v toj
práznosti.” KLJ 1913: 20. ► odičiti -im perf. ‘zveličatiʼ ▪ ’megdicsőít’ (Plet. 1: 768). A dičiti
ige o- prefixumos befjezett aspektusú párja. ♦ „Ocsa, odícsi tvoje imè.” KŠ 1771: 308; „Ne
henyas Tí nigdár z-menom dobro csiniti, i Tvojo verno ocsinszko szkrbnoszt na meni
odícsiti.” CJ 1829: 7; „[…] i jaz bi poleg svoje svetosti te najmenjši greh ne mogeo za vsa ta
velika dobra dela i za lepo nebo dopüstiti, da te najmenjši greh me bole razžali, kak me vsi
svetniki morejo odičiti i cela nebesa razveseliti.” KLJ 1910: 80. ► odičiti se -im perf.
‘zveličati seʼ ▪ ’megdicsőül’ (Mukič 2005: 236). ♦ „Cſi ſzmo ſzinovje, i rocsniczke:
rocsniczke zaiſztino Bo’zi navkp pa rocsniczke Kriſztusevi, csi ’znyim ſze navkp
odícſimo.” KŠ 1754: 137; „Szvéti Anton csüdovitni szvetník, od koga szo lehko escse i
szerafíni nej bole lűbili Bogá, pozdrávlam te vu iméni preszvétoga Szrca Jezusovoga ino v
tom preszvétom Szrci hválo dávam Bógi za vsze one miloszti, z sterim sze je tebé odicsiti
dosztójao.” PJ 1898; „Odiči naj se oča Bog, / jedinorodjen njegov Sin, / Z dűhom
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oveselitelom, / Zdaj i na vekov veke vse.” KLJ 1913: 41. ► odičeni -a -o adj. ‘počaščen,
zveličanʼ ▪ ’megdicsőült’ (Plet. 1: 768, odičiti alatt). Az odičiti igéből -en képzővel alkotott
melléknév. ♦ „Bog je náz odébral, stere je za ſzini gori vzél ſzám ſzebi, po Jesussi Kristussi,
poleg ſzvoje dobre volje, na odicsene miloſzti nyegove, stere je náſz ſzébi zoubſztom prietne
vcsino, vu tom lblénom.” SM 1747: 20–1; „Po tvojem odicsenom vsztájenyi, rejsi je, o
goszpod.” BJ 1870: 124; „Razdeli se čislo na veseli, žalosten i odičeni del.” KLJ 1910: 224.
► odičenje -a n. ‘počaščenje, zveličanjeʼ ▪ ’megdicsőülés’ (Plet. 1: 768). Az odičiti igéből anje képzővel alkotott főnév. ♦ „9. On príde ſzódit veſz ſzvêt; Hüdim na ſzkvarjênye; Tim
vernim pa na poſzvêt, I na odícsenye:” BRM 1823: 14; „Brezi dvojnoszti; ár nyê na odícsenye
je – praj –” KAJ 1840: 18. ► odičeno adv. ‘počaščeno, zveličanoʼ ▪ ’megdicsőülve’. ♦
„vſzejh ’saloſztnih práva radoſzt, za ono tvoje veliko veſzeljé, ſtero ſzi mejla, gda ſzi zvejdla,
ka je tvoj prelübléni ſzin Goſzpon Kriſztus Jezus odícsenó od mrtvi gori ſztano, bojdi obramba
düse moje, gda de mi na ſztrasni racsun pojdti.” KM 1783: 80; „V-nedelo v-zorjo sze je
Goszpon Jezus na zsítek prebüdo i odicseno je z-groba gori sztano.” KAJ 1897: 46; „2. Na
Vüzemszko Nedelo rano je Jezus szvoje têlo znovics zjedino z düsov i odicseno od mrtvih
gorsztano.” SJ 1907: 35. ► odičenost -i fem. ‘počaščenost, zveličanostʼ ▪ ’megdicsőülés’. Az
odičen melléknév -ost képzős származéka. ♦ „Zrok mántre, trplênya / Je nasa szkvarjenoszt;
Czil toga odküplênya / Nasa Odicsenoszt.” BRM 1820: 23; „Ete ſze i mí dr’zmo, Jálnoſzt toga
ſzvêta zavr’zmo: Vera ino pobo’znoſzt Dá v-nébi odícsenoſzt.” BRM 1823: 5; „Vido je
bodem; vido bojdem i mojga Zvelicsitela; i veszelio sze bodem vu tüváristvi vnogi angelov i
blá’zeni dǘs, Tvojoj odícsenoszti, oh vecsen Bôg!” CJ 1829: 149. ► preodičeni -a -o adj.
‘preslaven’ ▪ ’dicsőséges’. (Novak 2006: 549). Az odičeni melléknév pre- prefixumos
származéka. ♦ „Vrjem vu preſzvétom, i preodícsenom Trojsztvi, v-Ocsi, Szini, i ſz. Dhi, vednom Bougi.” KM 1781: 24; „Oh preodícsena B. Divicza María!” KM 1783: 82;
„Preodičena Devica i mari Božja Marija, moje celo vüpanje i jedina tolažba moje uboge düše,
prosim te, stoj v toj vüri poleg mene nevolnoga grešnika, kda jaz najdražje telo i krv tvojega
Sina ščem sprejeti.” KLJ 1910: 46. ► zdičeni -a -o adj. ‘počaščen, zveličanʼ ▪ ’megdicsőült’.
A nem adatolható zdičiti igéből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ BRM 1823.
dohan -a masc. ʻtobakʼ ▪ ’dohány’ (Novak 1996: 33; Novak 2006: 50). A Rábavidéken,
Apátistvánfalván dojan alakban ismert (Mukič 2005: 55). A magy. dohány átvétele. A
magyarban 1647 óta adatolható és oszmán-török eredetű, vö. oszm. duϰān, duhān; ir. oszm.
duhan, mind ’füst, dohány’ (TESz 1: 653; EWUng 1: 270). A mszln. szó magyar eredete
mellett szól, hogy a szó csak a magyarral határos szlovén területről adatolható, valamint az
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oszm. szóvégi /-u/ → magy. /-o/ fonémahelyettesítés megőrzése is a magyar eredetet látszik
támogatni. A mszln. szóvégi /-n/-je a magyar /-ɳ/-ből depalatalizálódott, vö. még magy.
hitvány > mszln. hitvan, magy. legény > mszln. legen, magy. sárkány > mszln. šarkan. ♦
„Dohány ; dohán.” KOJ 1833: 154; „Na szpráviscsi od vnôgi poszlavcov vöpovêdano
ʼzelênye, naj sze dohána szamodévanye doliszprávi.” AIP 1876/3: 1; „Dohan kaditi viditi, vu
veszélo tiváristvo prides.” PJ 1909: 27. ► dohanoš -a masc. ʻtobakar, kadilecʼ ▪ ’dohányos’
(Novak 1996: 33). A magy. dohányos átvétele, amely 1725 óta adatolható (TESz 1: 653). ♦
„Dam nyim ʼzájfo ino szvêcse, / Goszpam rokajce, papucse, / Goszlarom brnécse sztrüne, /
Pávrom jope z-mocsne vune, / Dohánosom lêpe zacske,” KAJ 1870a: 102. ► dohanov -a -o
adj. ʻtobakovʼ ▪ ’dohányos, dohány’. A dohan szóból -ov képzővel alkotott melléknév. ♦
„Petrzal i dohánov pepél nyim je prôti.” KAJ 1870a: 119; „Dohánov zacsek, prijétnoszt.”;
„Dohanov din, prázno vüpanye.” PJ 1909: 27, 27.
donajkati -am/-čem impf. ʻveselo petiʼ ▪ ’dalolgat’ (Plet. 1: 122; Novak 2006: 41). A magy.
danogat ’dalolgat’ átvétele. A magyarban a szó 1548 óta adatolható és hangutánzó eredetű
(TESz 1: 590 dal alatt; EWUng 1: 242, dal alatt). ♦ „Dalolni; donajkati, popevati.” KOJ 1833:
153; „Jancsi d’nájcse” KAJ 1870b: 12, idézi (Novak 2006: 41, danajkati alatt).
džündž/džünž/djöndj -a masc. ʻbiserʼ ▪ ’gyöngy’ (Novak 1996: 37; Novak 2006: 77; Bajzek
Lukač 2009: 122). A szó džundž alakban is adatolt (Plet. 1: 191; ESSJ 1: 124; BSJ: 132;
Mukič 2005: 78). A magy. gyöngy szó ősmagyar kori *dźsündźs alakjának átvétele. A magy.
szó 1372 u./1448 k. adatolható először és ótörök eredetű, vö. türk, ujg. yinčü; oszm. inci;
Kāšγ. ǰinǰü ’gyöngy’ (TESz 1: 1135; EWUng. 1: 499). A magyar nyelvterületen több helyen
is gyüngy alakban ismert (vö. ÚMTSz 2: 759). A mszln. szó az ősmagyar kori ótörök /ǰ/ >
magy. /ʤ/ változást őrzi (E. Abaffy 2003: 304). ♦ „6. Ne dájte to ſzvéto pſzom ; niti ne mecste
dʼzndʼze vaſe pred ſzvinyé ; naj gda ga ne zaklácsijo znogami ſzvojimi, i vrnoucse váſz
raſztrgajo.” KŠ 1771: 21; „vu rôki Augusztus czasza rimszkoga, kí je nyô, kak môder i
neobládani poglavnik tak ravnati znao, da je sztálen mir i blagoszlov obcsinszki zdâ rávno
najdragsi dʼzündʼz bio vu szvetloj korôni nyegovoj.” KAJ 1840: 57–8; „I szkuze radoszti
rodníce, / Z-mílim tráhom obszíjane, / Z-dʼzündʼzom oblejéjo nyé líce, / V-szvetli kaplaj
razszípane,” KAJ 1871b: 106; „4. Bode Roditelje! / vám na radoszt dejte / kak lejpi dʼsünʼs.”
KOJ 1845: 139; „Büdinszki törszki Bassa pa, naj Bocskaia escse bole podeʼsgé, vu iméni
szvojéga Czaszara ga z ednóv zlátov ino dʼsünʼsom obilno okincsenov korónov obdarüje zʼselejnyom, naj sze ʼsnyouv za vogerszkoga Krála dá okorónati.” KOJ 1848: 87; „Zláti Láncz
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na rokai, na vratu imeſſe, ſcsi,, / ſztim zlátom perſzi czifrane imeſſe, preſzvétli / Smaragdus na
vuhi viſziſſe, od dragoga Győn,, / ga ſzukna ſze ſzveitiſſe.” MP: 321 (hapax legomenon). ►
džündžaven/džündževni -na -o adj. ʻbiserenʼ ▪ ’gyöngyös’ (Novak 2006: 77). A džündž
főnévből -aven/-even képzővel alkotott melléknév. ♦ „Dzsündzsavno zrnye gorioklászti viditi;
lübiti szamnoszt.”; „Dzsündzsavni vejnec, zsaloszt vu familiji.”; „Dzsündzsavna hizsícska,
hüdi csasz.” PJ 1909: 24, 24, 24; „Párta moja dʼzündʼzevna / Je ʼze vu práh vrʼzena;” SIZ
1807: 62 (hapax legomenon).

Dj
djemant/gemmant -a masc. ʻdiamantʼ ▪ ’gyémánt’ (Petrov-Slodnjak 1978: 302; Novak 1996:
44; Novak 2006: 94). A magy. gyémánt átvétele. A magy. szó 1493 k. adatolható először és
német eredetű, vö. kfn. diamant; kfn. dîemant; baj.-osztr. demant; ir. ném. (der) Diamant,
mind ’gyémánt’ (TESz 1: 1125–6). A mszln. szó magyar származtatását a szókezdő /Ɉ/
fonéma indokolja. A gemmant alakvátozat a magy. gyémánt szó régi gemanth, gemantha
alakjának átvétele, amely 1525 óta adatolható (TESz 1: 1125). ♦ „Gyemant dragi kamen /
zbityem daje ognya, gda ſze on / potere ſzvo mocs ſzkase [...].” MP: 273; „4. Gyemant kamen,
Szvetli kristal razíde, Steri ſze v-zátoni Indie naide ; Lêpi zdenczov, potokov voda preide.”
BRM 1823: 249; „4. Gémmánt kamen, szvetli kristáo szteresze, steri zvodé Indiánszke vö
szhája, |: Jáki z denci :| i potoki záprosze.” ŽJ 1910: 24 (hapax legomenon).
djingavi/gingavi/ginglavi -a -o adj. ʻšibek, slabʼ ▪ ’gyenge’ (Miklosich 1867: 17; Miklosich
1886: 65; Plet. 1: 210; SSKJ 1: 683; ESSJ 1: 143; Petrov-Slodnjak 1978: 302; Novak 1996:
45; Mukič 2005: 104; Novak 2006: 94; Bajzek Lukač 2009: 141). A magy. gyenge átvétele. A
magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és ismeretlen eredtű (TESz 1: 1126). A mszln.
szó a nyíltabbá válást megelőző /i/-t őrzi. Az /i/ > /e/ nyíltabbá válás kezdete a 10. századra
tehető és a 14. századig tart (E. Abaffy 2003: 327). A /g-/ kezdetű alakok tekinthetők
eredetibbnek (TESz 1: 1126). ♦ „Od figovoga drejva ſze pa vcsite príliko : gda je ʼse vejka
nyegova gyingava , i líſztye je ſzpüscseno, znáte ka je blüzi leto:” KM 1804: 86; „Ne glédajte
mojga krátkoga ʼsivota, / Ni na moja mláda i gyingava lejta;” SIZ 1807: 43; „Tvoia Decsicza
zraſzto ti gori, oko,, / lo ſztola leipo ſze ſzpravio, kako / olike gingave ſibe, vu pravoi / vőri,
gori ſze ſzhranio.” MP: 355; „csi sze gli z-drűge sztráni tajiti nikak nedá, kâ sze je nyí
pogübelna nevrêloszt vu znamenitom dugoványi etom naime po dreszélnom zmenkanyi onom
szopila ino zvrsávala, stero szo ti gingavi mladícski notri do eti mao vu návuki czílavnom
pretrpeti mogli.” KAJ 1837: 3–4; „Cslovik! zvezda tvoja ʼsé je vgásznola, daje Bogá ocsé tak
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szvéta vola, gingav ali mocsen bojazliv batriven, bode zakopan.” ŽJ 1910: 105; „Záto, kai
kako goder ta Doika pomali zmertükom püſcsa mleiko, vu vüſzta ſzvojega ginglavoga deteta,
vſze tecsáſz dokecs ſze ono vmoucs gori vzeme.” TF 1715: 6–7 (hapax legomenon). ►
gingavec -ca mas. ‘slabičʼ ▪ ’gyenge’ (Plet. 1: 210; ESSJ 1: 143, gingav alatt; Petrov-Slodnjak
1978: 302; Novak 2006: 94). A gingavi melléknévből -ec képzővel alkotott főnév. ♦ „155.
ʼZálosztno gucsís od Bôga, Toʼzba tvoja je prevnôga, Mále vere gingavecz!” BRM 1823: 133
(hapax legomenon). ► gingavost/ginglavost -i fem. ‘šibkost, slabostʼ ▪ ’gyengeség’ (Plet. 1:
210; ESSJ 1: 143, gingavi alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 302; Mukič 2005: 104; Novak 2006:
94). A gingavi melléknév -ost képzős származéka. ♦ „Tí ſzam lehko zmores Mojoj
gingavoſzti, Potrdi mi vero V-Jezusa ſzvetloſzti.” BRM 1823: 196; „Mlaíno preci vu nyé
gingavoszti vö trbê poszkűbszti, ali paziti trbê, da sze ʼz-nyôv i te hasznoviti nárasz
vöneposzkübé.” KAJ 1870a: 161; „2. Tebé je szmrt tüdi najsla, v gingavoszti pokoszila, ali
vdühi szi szvetlicza, vnébi szi leipa rouzsicá, zanász tüdi rouzsá leipa, tam vu nébi, proszi
bougá.” ŽJ 1910: 108; „Zrok ete nyihove Dühovne velike ſzlepoſzti nai pervi ino nai vékſi
zRoditelov pohája, koteri rái vginglavoſzti ino vu velikoi préczimbi ſzvoje dráge ſzinke gori
zhránio, kakobi nyé ſztov skulſzkov ſibov kaſtigati ino na boſi ſztraih na poſtenyé vcſiti dáli.”
TF 1715: 4 (hapax legomenon).
djolč -a masc. ʻtančicaʼ ▪ ’gyolcs’. F. Bezlaj džoldž alakban közli (ESSJ 1: 124). A magy.
gyolcs átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és német eredetű, vö. kfn.
golsch, kölsch ’kölni posztó’; baj.-osztr. golsch, golisch, kəlisch, kölnisch ’egyfajta posztó’
(TESz 1: 1131; EWUng. 1: 497). ♦ „Nyega Teilo szkrisa do,, / li odvzésse, zavinol sze je vu /
csiszti gyolcs, Sene je plakaſſe, / obimaſſe nega rane kervave.”; „Teilo nyegovo zmasztyom
na,, / mazaſſe i vu beili gyolcs preleipo za,, / viſſe vu grob zreizani noter polosiſſe, / i tak
pokopasſe.” MP: 173, 187.
djülejš -a masc. ʻsestanekʼ ▪ ’gyűlés’. A rábavidéki szlovénban djilejš alakban él (Mukič
2005: 83; Bajzek Lukač 2009: 121). A magy. gyűlés átvétele. A magy. szó 1519 k. adatolható
először és a gyűlik ige -és képzős származéka (TESz 1: 1139, gyűjt alatt; EWUng 1: 501,
gyűlik alatt). A mszln. szóban a magy. /e:/ → mszln. /ej/ fonémahelyettesítés ment végbe. ♦
„Za volo te velike vnozsíne lüdsztva, stero je escse sztrejhe hízs obleglo, naj nyega viditi
more, szo ga prejk po ográdci i sztránszki potáj pelali vu to püspekovo palacso, gde je gyülejs
drzsáni.”; „Luther je za cajta gyülejsa vu Wartburg grádi bio, ino je z-vrejlim molejnyem
szprevájao razprávlanye szpráviscsa.”; „Mí tak zavrzsemo vszáko tradício ali vűsztno
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porocsilo (ka je od vűszt do vűszt goriosztao), stero sze z-tov csísztov recsjouv Bozsov
protiví, naj szi bode one od pápov, cérkevni gyülejsov, verenávucsni profeszororv ali od
kogakoli notriprineseno.” LM 1900: 16, 29, 34. ► djülejšnica -e fem. ʻzbirališčeʼ ▪
’gyűlekezőhely, gyűlésterem’. A djülejš főnévből -nica helyképzővel alkotott főnév. ♦ „Vgyülejsnici szedo V (péti) Károl caszar i nyegov brat Ferdinand herceg:”; „V-zádnyem táli
gyülejsnice sze je pa sztou i sztou vitézov, pravdeníkov i tak vecs viditi dalou.”; „Zazdaj je
notri sztoupo v-gyülejsnico kancelár toga vísnoga püspeka z-Trier várasa po iméni Eck János
(neszmi sze premeniti z-doktor Eck Jánosom) ino je pokázao Lutherina caszárszko povelejnye
one knige, stere je Luther dao stampati, eto dvouje pítanye posztavivsi prednyega:” LM 1900:
16, 16, 17.

E
ebed -a masc. ‘kosilo’ ▪ ’ebéd’. A magy. ebéd átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k.
adatolható először és szláv eredetű, vö. ősszl. *obědъ; óegyh. szl. obědъ; blg. oбед; szr. obed;
hr. objed; szlk. obed; cs. oběd; or. oбед, mind ’ebéd’ (TESz 1: 702; Kniezsa 1974: 166–7;
EWUng 1: 291–2). Az átadó nyelv közelebbről nem határozható meg. ♦ „E-bed” LŠ 1820: 4
(hapax legomenon).
egriš -a masc. ‘kosmulja’ ▪ ’egres’ (Plet. 1: 193; ESSJ 1: 125; Novak 2006: 79). A magy.
egres átvétele. A magy. szó 1577 k. adatolható először ebben a jelentésben, vándorszó (TESz
1: 714). Az EWUng (1: 296–7) szerint észak-itáliai jövevényszó. Erdélyben és a Felvidék
egyes részein is az egris alak ismert (ÚMTSz 2: 26). ♦ „Egris. Jeli poznate egris?”; „Jeli
visziko szteblo má egris, ribizka, scsípek?” KAJ 1870a: 153, 177; „Jasz tűdi mam dvá
grmícsa egrisa, doszta ríbiszk i eden lêpi scsípek (rôʼzo).” KAJ 1871b: 80.
ejnje interj. ‘ej’ ▪ ’ejnye’. A magy. ejnye szó átvétele. A magy. szó 1604 k. adatolható először
(TESz 1: 731). Összetett szó: előtagja az ej/aj indulatszó, utótagja pedig a ne figyelemfelhívó
szó (TESz 1: 731; EWUng 1: 305). ♦ „gda bi po dolê jagode brao, pod ednim rasztom je eden
dúgi ténki korén várao. – »ênye, míszli on, z-toga de dober bics!«” KAJ 1871b: 42 (hapax
legomenon).
elefant -a masc. ‘slon’ ▪ ’elefánt’ (Novak 1996: 38; BSJ: 137; Novak 2006: 79; Bajzek Lukač
2009: 124). A magy. elefánt átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és latin eredetű,
vö. lat. elephantus ’elefántcsont, -agyar, elefánt’ (TESz 1: 738–9; EWUng 1: 308). A mszln.
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szó magyar eredete mellett a szóföldrajz szól, azaz a szó csak a magyarral határos területről
mutatható ki. ♦ „Elefant je jáko čedna stvár.”; „Vstári vremenaj so elefante v boji nücali, zdaj
gaz a nošenje bremena i za lov nücajo.” AI 1878: 19, 19; „Elefánt na nyem jezditi, ober
zaszlüzsenoszti sze oblonas.” PJ 1909: 27.
engeduvati/engedüvati -ujem/-üjem impf. ‘dopuščati, dopustiti, odpuščatiʼ ▪ ’enged’ (PetrovSlodnjak 1978: 302; Novak 1996: 38; Mukič 2005: 87; Novak 2006: 80; Bajzek Lukač 2009:
125). A szlovén etimológiai szótárban az engedovati alakváltozat szerepel (ESSJ 1: 125). A
magy. enged átvétele. A magy. szó 1195 k. adatolható először és ismeretlen eredetű (TESz 1:
768), ám újabban török jövevénynek gondolják (EWUng 1: 323). A muravidéki szlovénban a
szó -uvati/-üvati honosító képzőt kapott. Előbbi alakváltozatban csak a Martyánczi
énekeskönyvből adatolható. ♦ „Devicza Maria Angyelu / engeduva ino taki po,, / prie vſzei
narodov pravoga / ſzodcza, ino proti / naturi Devicza be vbremeni.”; „Engeduval szi sze
ſzvojoi / marlivoszti, kmeszto greih ve,, / lik pozna i szramoto na szebi vi,, / di, teda priveza
kpeklu, vsze szve / drage szini.”; „16. Oh Jesus dai mi zacsuti, / vu ſzebi plamna lubavi, /
engedui te prav videti, / i pred liczem sztobom biti.” MP: 77, 83, 90; „nego da nám on vſza
veta, ſzvoje velike dobroute nai engedüje.” TF 1715: 29; „Da je Sámuel kmetom poredno
dácse engedüvao, ino ʼsnyimi rad gúcsao: obcsinszko szo ga za Apo zváli.” KOJ 1848: 16;
„22. Raszpitávas szvétom histvi, endrügogálübi, ki endrügomi szve lübézni, teila priszegli szo
te vküp sztáti natom szveiti, dugo ne engedüjes.” ŽJ 1910: 35. ► engedüvanje -a n.
‘dopuščanje, odpuščanjeʼ ▪ ’elbocsátás, elengedés’. Az engedüvati igéből -anje képzővel
alkotott főnév. ♦ „Obecsao nyim je engedüvanye vszega hűdoga, stero szo prouti Nyemi
vcsínili.” KOJ 1848: 103 (hapax legomenon).
eršek -a masc. ‘nadškofʼ ▪ ’érsek’ (ESSJ 1: 126; Petrov-Slodnjak 1978: 302; Novak 2006: 81;
Ulčnik 2009: 196). A magy. érsek átvétele. A magy. szó 1405 k. adatolható először és végső
soron a görögből származik, vö. gör. aϱχιεπιοϰοποϛ ’főpüspök’ (TESz 1: 790–1; EWUng 1:
332). Hadrovics László véleménye szerint (1985: 215) valószínűbbnek látszik az ófr.
archevêque szóval való rokonítás, amelyet a középkori francia-magyar egyházi kapcsolatok is
támogatnak. ♦ „za ſzebom ga tam nihà nej, liki Provincziáliſa ali Archiepiſcopuſa, ali ſzi bojdi
Érſeka, tou je, velikoga pſpeka, kak Eras. Roterod. gucsí;” KŠ 1771: 655; „Sz. Stevan od
Bogá pomágani nyemi szvojo zahválnoszt plácsa z-tém, da nasztávi deszét Püspekíjh pod
oblásztjom esztergamszkoga Érseka na sírejnye i varvanye krsztsánsztva.” KOJ 1848: 12;
„Érsek, gléj velki püspek.” PJ 1909: 28. ► eršekia/eršekija -e fem. ‘nadškofijaʼ ▪ ’érsekség’
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(Novak 2006: 81). Az eršek főnévből -ija képzővel alkotott szó. ♦ „Za toga volo je z-Egerszke
Püspekíje, stera je na Érsekíjo podignyene, dvej nouvih szpravo:” KOJ 1848: 122; „ZDOPÜSCSEJNYOM VLASZTNISZTVA ESZTERGOMSZKE ÉRSEKIE.” KAJ 1897: 1.
ešpereš -a masc. ‘dekanʼ ▪ ’esperes’ (Petrov-Slodnjak 1978: 302; Novak 1996: 38; BSJ: 145;
Novak 2006: 82; Bajzek Lukač 2009: 125). A magy. esperes átvétele. A magy. szó 1405 k.
adatolható először (TESz 1: 797). Eredetéről két elmélet vert gyökeret a szakirodalomban: 1.
összetett szó, amelynek előtagja ős szavunk régi magyar es- ’atya’ változata, míg utótagja az
észak-itáliai *preśt ’pap’ jelentésű szó (TESz 1: 797); 2. jövevényszó, de közvetlen forrása
nem állapítható meg, feltehetően egy nem adatolható észak-itáliai *ašpreśt került át a
magyarba (TESz 1: 797). Bárczi Géza (SzófSz: 68) az előbbit, Kniezsa István (Kniezsa 1974:
633) az utóbbit tartja valószínűbbnek. Kniezsa a kaj-horvát közvetítés lehetőségét
kategorikusan elveti (Kniezsa 1974: 633). Az EWUng (1: 335) szerint valamely újlatin, vagy
a német nyelv közvetítésével került át a magyarba. ♦ „Zádnyics szo G. Esperes (Sinjour) nad
ednim ali dvöma pokázali, v-kaksih obcsnohasznovitno - leʼsejsih nápravaj sze nej vcsenyé
deli?” KOJ 1845: 18; „Gda bi śe vsze gotovo bilou po lutheranszkom, prisli szo (od Zvonarits
Mihala szloven. luth. szuperintendense) vöposzlani szenorje (esperesi ali śinjorje)
szlovenszke ekklesie ali fare preglejüvat opiszüvat zoucsi gradovenih vladnikov Szechia ino
Battyana, kak i varmegyjszkoga szodcza (birouva) 1627.” Sztar.: 135; „Dr. Ivanóczy Ferencz,
Szobotske okrogline esperes.” KAJ 1897: 4. ► podešpereš -a masc. ‘prodekan’ ▪ ’alesperes’.
Az ešpereš főnévből pod- prefixummal képzett szó. ♦ „Dekán, gléj podesperes.” PJ 1909: 19
(hapax legomenon).
evandjeliom/evangeliom/evandjelium/evangelium -a masc. ‘evangelijʼ ▪ ’evangélium’
(Novak 1996: 38; Mukič 2005: 88; Novak 2006: 83; Bajzek Lukač 2009: 126). A magy.
evangyéliom/evangyélium ill. evangéliom/evangélium átvétele. A magy. szavak a 15.
századtól adatolhatók és latin eredetűek, vö. e. lat. euangelium ’a Jézus életét tartalmazó négy
újszövetségi könyv egyike’ (TESz 1: 813; EWUng 1: 342). A mszln. szó magyar eredete
mellett szól a lat. /-ge-/ → magy. /-Ɉe-/ helyettesítés megőrzése, illetve az /-om/ végződés
megtartása. ♦ „I csi bi mí, ali angyeo znebéſz vám drügi Evangyeliom nazvescsávao zvün
toga, ſteroga ſzmo vám nazvescsávali; prekléti bojdi.” KŠ 1754: 2; „Jaſz N. N. vſza eta zpríſzegom potrdjávam: tako meni Boug pomozi, i ete Boʼsi ſz. Evangyeliom.” KM 1780: 113;
„4. ʼZe ſzo bátrivni grátali, Evangyeliom gláſzili ; Kriſztusa rêcs ſzo predgali, i csüda csiníli.”
BRM 1823: 94; „V Evangeliomi, te Christus to go,, / vori, vszakomu kerscseniku, Bogh /
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isztino jasz tou govorim ki bo vő / ruval vu mni, nigdar sze ne ſzkvari.” MP: 84; „Zaisztino
velim vam, gdekoli sze bode predgao ete Evangeliom vu czêlom Szvêti, i ka je ona vcsiníla,
gúcsalo sze bode na nyé szpomínanye.” TŠ 1847: 161; „pá zátoga volo szám poszláo navász
pogainszko lüsztvo, kabivász vróbóve gyárme prégali, pásztesze dönok nej sovrnoli pa dönok
szte lagovi ino szmertni grej nej tányáli, nevetesze naprávo bozʼspout povrnouti, szvétogá
Evangélioma recsi nescsete poszlüsati, tak liki vám právim.” ŽJ 1908: 4; „Ta ſzvetloſzt je
Evangyelium.” KŠ 1754: 127; „14. I predgani bode ete Evangyelium králeſztva Boʼzega
povſzem ſzvejti na ſzvedouſztvo vſzemi národi.” KŠ 1771: 80; „Obdersi nám tűdi nasse
roditele, ino pravicsne pasztire, ki tvoi ſzvéti Evangelium isztinszkim tálom glaszio.” ABC
1725: 12; „Nej me je szrám Krisztusovoga Evangelioma, ár je Boʼza môcs vszákomi
vervajôcsemi na zvelicsanye.” BRM 1820: 3; „Evangélium, eden prijátel ti dober tanács dá.”
PJ 1909: 28. ► evandjeliomski/evangeliomski -a -o adj. ‘evangelijskiʼ ▪ ’evangéliumi’
(Novak 2006: 84). Az evandjeliom/evangeliom főnevekből -ski képzővel alkotott melléknév.
♦ „14. Ali, gda bi vido, kaj rávno ne hodijo k-Evangyeliomſzkoj iſztini, erkao ſzam Petri pred
vſzejmi:”; „II. Obcsinſzko káranye i na Evangyelimſzko csiſztoucso nazáj zványe, 8–20.”; „I.
Opomina je, naj ſteri z-Evangyeliomſzke miloſcse v ne ſzpádne 1–3.” KŠ 1771: 560, 564,
676; „Tak piſſe ſzvéti JánosEvangeliſta vu ſzvoih Evangeliomſzki knigai na 20. táli govorécſi:”
TF 1715: 34 (hapax legomenon).
evandjelišta/evangelišta -e masc. ‘evangelistʼ ▪ ’evangélista’ (Mukič 2005: 88; Novak 2006:
84; Bajzek Lukač 2009: 126). A magy. evangélista/evangyelista átvétele; előbbi először 1372
u./1448 k., míg utóbbi 1517 óta adatolható a magyarban (TESz 1: 813; EWUng 1: 342). Latin
eredetű, az e. lat. euangelista ’a négy evangélium szerzőinek egyike’ átvétele. A mszln. szó
magyar eredete mellett a lat. /-st-/ → magy. /-ʃt-/ helyettesítés és a szóvégi /-a/ megtartása
szól. ♦ „I on je dáo níſtere Apoſtole, níſtere Preroke, níſtere pa Evangyeliſte, níſtere pa Páſztére
i Vucſitele.” KŠ 1754: 102; „Jezus Vucſiteo Evangyeliſtov,” KM 1783: 41; „Vſzi ſzv.
Apostolje, i Evangyelistje!” KM 1804: 153; „Da bi naſz i zPekla reisil, i zNeba je / na ſzveit
prisel: nemu je bilo vmreti, / kako to Evangeliſte, ino Apoſtoʃzki Liſzti, poredom
ſzvedocsio;” MP: 159; „Niki Ujlaki Lovrencz zmoʼsen Velikás ga je pa czlou za Sz. Lükátsa,
tou je tou: za jüncza: z-sterim sze té Evangelista mála, szmeo oszmehávati.” KOJ 1848: 70;
„Vsi svéti Apoštolje i Evangelištje,” KLJ 1910: 191.

F
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fačuk -a masc. ‘nezakonski otrokʼ ▪ ’fattyú’ (Plet. 1: 197; SSKJ 1: 610; ESSJ 1: 126; Novak
1996: 39; Novak 2006: 85). A magy. fattyú szó átvétele. A magy. szó 1456 k. adatolható
először és ismeretlen eredetű (TESz 1: 853; EWUng 1: 361–2). A mszln. szóban a magy. /ty/
→ mszln. /ʧ/ fonémahelyettesítés történt. Hadrovics László (1985: 219) szerint a szóvégi /-k/
a magy. hajdú > szr.-hr., szln. hajduk analógiájával magyarázható. ♦ „I liki zákonszka decza
vékso praviczo májo k-ocsinszkoj örocsini, kak facsuki, fotivje: tak onim, ki szo nej od
nyegove Cérkvi szkrmleni, Krisztus prekráti szvoje vekivecsno nebeszko králesztvo.” KOJ
1845: 77 (hapax legomenon).
fajta -e fem. ‘vrstaʼ ▪ ’fajta’ (Novak 1996: 39; Mukič 2005: 89; Bajzek Lukač 2009: 126). A
magy. fajta szó átvétele. A magyarban 1615-től adatolható (TESz 1: 830). Magyar fejlemény,
ám alakulásmódja vitatott, ugyanis vagy a faj főnév -ta kicsinyítő képzős származéka, vagy
pedig a faj -t kicsinyítő képzős származékának személyragos alakulata (TESz 1: 830; EWUng
1: 351–2). ♦ „Fárbe szo nove, takse, kak szo pri tej fajti escse ne bilé.” IF 1904: 127 (hapax
legomenon).
falat -a masc. 1. ‘kosʼ ▪ ’falat’ (Miklosich 1886: 57; Plet. 1: 198; ESSJ 1: 127; PetrovSlodnjak 1978: 302; Novak 1996: 39; BSJ: 149; Mukič 2005: 90; Novak 2006: 85; Bajzek
Lukač 2009: 127). A magy. falat átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és a fal ige
származéka, amely ősi örökség az uráli korból (TESz 1: 833–4, fal1 alatt; EWUng 1: 352–3,
fal1 alatt). ♦ „Níki petlar je pravo ednouk ednomi deteti, ſtero je vſzákoj rouki eden falat krüha
melo.” KM 1790: 42; „Te bogátecz je méo vnogo ovécz i márhe, te sziromák je pa zvűna
jedínoga ágnecza nej méo nicseszá, steri je ’z nyegovoga falata jo ’z nyegovoga pehára pio, i
vu nyegovom kríli szpao.” TŠ 1847: 81; „10. Moli pred szép resztrés, z-csrvi szeodenes, tomi
ti ne vujdes, kam sze koli gyenes, nede priátela, ocso ni materé, |: negmesztoté dike :| eden
falat zemlé.” ŽJ 1910: 43. ► falačec/falaček -čca/-čka masc. ‘koščekʼ ▪ ’falatka’ (PetrovSlodnjak 1978: 302; BSJ: 149; Novak 2006: 85). A falat főnév -ec/-ek kicsinyítő képzős
származéka. ♦ „I namocsivſi falácsecz dáo ga je Judás iskarioteſi Símonovomi ſzíni.” KŠ
1771: 312; „Záto sze i’ pómeni dáte zvati, na vecsérjo naprej-imenüvána nedele, ali pa na
eden lejpi falácsecz krüha, i’ na dvej-trí kupicze vína;” SIZ 1807: 12; „Vrgla szta nyemi eden
falácsek krűha, potom szta ga pogladila.” KAJ 1871a: 46. ► falačiček -čka masc. ‘koščekʼ ▪
’falatka’ (Petrov-Slodnjak 1978: 302; Novak 1996: 39; Novak 2006: 85). A falat főnév -iček
kicsinyítő képzős származéka. ♦ „30. Vzévſi záto on te falácsicsek, preczi je v ſou.” KŠ
1771; „26. Mira Czaszar, i páver, bogátecz, i ſziromák, nega med tejmi rázlocska vu ſzmrti;
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vſzejm dojde eden falácſicsek zemlé, i prejde takí vsza zmo’snoszt, díka, i poſtenyé.” KM
1783: 201.
2. ‘delʼ ▪ ’rész’. ♦ „Od Po’zona doli do Orsove, na tom dugom falati zemljé, kre Dünaja lidjé
szo z-véksega ali z-ménsega tála na nikoj szprávleni.” AIP 1876/4: 5 (hapax legomenon).
farao -na masc. ‘faraonʼ ▪ ’fáraó’ (BSJ: 149; Mukič 2005: 90; Novak 2006: 85). A magy.
fáraó átvétele. A magy. szó 1416 u./1490 k. adatolható először és latin eredetű, vö. e. lat.
Pharao ’óegyiptomi uralkodó’ (TESz 1: 843; EWUng 1: 357). ♦ „10. I oſzloubodo ga je
zevſzej nevoul nyegovi : i dáo nyemi je miloſcso i moudroſzt pred Farao Králom
Egyiptomſzkim ; i poſztavo ga je voja nad Egyiptomom i czejlov hi’zov ſzvojov.” KŠ 1771:
359; „Te naszledüvajôcsi faraó je lepraj hitro z-szpômenka püszto dobrotívno zaszlü’zenoszt
Jô’zefa, i odvêtek nyegov ze-vsze sztráni sztrasno mantrati zácsao.” KAJ 1840: 32; „Kapa,
Ovo, zdâ szkűszijo Egiptamczi, ka szem jasz Goszpôd, csi sze odícsim nad Faraonom,
kolíjami i konyenikaj nyegovi!” TŠ 1847: 48. ► faraov -a -o adj. ‘faraonovʼ ▪ ’fáraói’
(Mukič 2005: 90). A farao főnév -ov képzős származéka. ♦ „21. V djánoga je pa gori vzéla
csí Faraova : i gori ga je hránila ſzebi za ſzinà.” KŠ 1771: 360; „Rávno je tá prisla csí
Faraova, ka bi sze v Nilusi kôpala, stera zaglédnovsa to ládjiczo, je poszlála deklo szvojo po
nyô.”; „Nasztano je veliki jôcs, krics i czvil v Egiptomi, i bio je sztráh vu Faraovoj hi’zi.” TŠ
1847: 41, 47.
fela -e fem. ‘vrstaʼ ▪ ’féle’ (Miklosich 1886: 58; Plet. 1: 199; ESSJ 1: 128; Petrov-Slodnjak
1978: 302; Novak 1996: 40; BSJ: 151; Novak 2006: 86). A felsőszölnöki nyelvjárásban fele
alakban él (Bajzek Lukač 2009: 129). A magy. féle átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k.
adatolható először és ősi örökség az uráli korból; az uráli alapalak *pälä lehetett (TESz 1:
870–1, fél2 alatt; EWUng 1: 372–3). ♦ „Csi je bilou, czomper, ſatringa (i csi bi na tou i
drügoga navcso) krivicsno, skodlívo, nemertücslivo, kakse je piánsztvo, obloszünoszt vu
jejsztvini, necsíszto delo, gde je potrejbno tǘdi racsun, i félo grejha povedati, kakkoli v
vszákom drügom ſzmrtnom grejhi.” KM 1783: 147; „Znaménka. Té féle szo i eta: agyarkodni,
boszonkodni, haragudni, i.t.v.” KOJ 1833: 131.
filejr/filer/filler -a masc. ‘vinarʼ ▪ ’fillér’ (SSKJ 1: 629; Novak 1996: 40; Mukič 2005: 93;
Bajzek Lukač 2009: 130). A magy. fillér átvétele. A magyarban 1425 óta adatolható és német
eredetű, vö. kfn. vierer ’apró pénzdarab’ (tkp. ’a négyes’), korai úfn. vierer/virer ’ua.’, ir.
ném. Vierer ’a négyes’ (TESz 1: 910; EWUng 1: 389). A muravidéki szlovénban a filer és
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filler alakok újabb átvételek az eredeti filejr mellett, amelyben a magy. /e:/ → mszln. /ej/
fonémahelyettesítés ment végbe. ♦ „Eden ſzin raſzipni ocza oduriſſe, i zato od nye,, / ga
ſzvega tala vzeſſe, tanczajocs praznujocs, snyim / hudo ſiveſſe, ino do fileira blago potro,, /
siſe.” MP: 323; „Zaiſztino velím tebi, ne bos vö sou odnet; dokecs ne plácsas ſzlejdnyega
filejra.” KM 1804: 65; „Pa vszaki vert je tüdi dúzsen poleg posztáve drzsávne od vszakoga
szvojega zvünesnjega drzsincseta na leto 1 korono i 20 filerov notri plácsati, brezi toga, ka bi
to szmeo z lona dolipotégnoti, ár csi to vcsini pa sze obtozsi, te lahko dobi do 15 dni voze ino
200 koron strofa.” IF 1904: 54; „Filer, filerje, radoszt i razveszeljávanye.” PJ 1909: 29;
„Álmoštva pri nas navadno ti bogati 2 koroni, siromaški pa 24 filerov dávajo na leto.” KLJ
1910: 242; „Dovica, szirmaska szlüzsbeníca fillére, prilicsnejse szrebro, bogátec pa zláto dene
v sparavec; ali nej rejtkokrát szo velki papirnati pejnezi tüdi v nyem.”; „Tá zsena je na vszáki
dén nisterne fillere obecsala, csi szvéti Anton vö zvrácsi nyenoga mozsá z toga greha
nemertücslivoszti.” PJ 1898: 6, 15; „Cena: 60 fillerov” IF 1904: címlap.
fiškališ -a masc. ‘odvetnikʼ ▪ ’fiskális’ (SSKJ 1: 634; Novak 1996: 40; Mukič 2005: 94;
Novak 2006: 87). A felsőszölnöki nyelvjárásban fiškariš alakban él. A magyar fiskális
átvétele. A magyarban 1642 óta adatolt és a lat. fiscalis ’a kincstárat illető’ átvétele, vö. még
k. lat. fiscalis ’kincstári prokurátor’ (TESz 1: 920–1, fiskus alatt; EWUng 1: 394). A mszln.
szó magyar eredete mellet a lat. /-sc-/ → magy. /-ʃk-/ és a lat. /-is/ → magy. /-iʃ/ helyettesítés
megtartása szól. ♦ „Fiskálisa viditi, delo ti nede teklo po vóli.” PJ 1909: 29 (hapax
legomenon).
flaška -e fem. ‘steklenicaʼ ▪ ’flaska’ (SSKJ 1: 638; Mukič 2005: 94; Novak 2006: 87). A
magy. flaska átvétele. A magyarban 1650 óta adatolható és latin eredetű, vö. k., h. lat. flasca,
k. lat. flasco ’palack’ (TESz 1: 929; EWUng 1: 398). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-sc-/
→ magy. /-ʃk-/ helyettesítés megtartása szól. ♦ „Palatzk ; flaska.” KOJ 1833: 168 (hapax
legomenon).
fotif/fotiv -a masc. ‘nezakonski otrokʼ ▪ ’fattyú’ (Miklosich 1867: 16; Miklosich 1886: 58;
Plet. 1: 202; ESSJ 1: 130; Petrov-Slodnjak 1978: 302; Novak 1996: 41; BSJ: 159; Mukič
2005: 95; Novak 2006: 88; Bajzek Lukač 2009: 133). A magy. fattyú szóból származik.
Etimológiáját l. fačuk alatt. Hadrovics László (1985: 219) véleménye szerint ez az alak a
régebbi, amely a korábbi magyar magánhangzófejlődései állapotot őrizte meg, míg az -iv
végződés egy feltételezett *fotiu alak kettős kiejtését tükrözi (Hadrovics 1985: 219). A mszln.
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fotif alak /f/-e zöngétlenedés eredménye. ♦ „Za prázen vogerszki trón szo sze stirje zglászili.
1. János Matyasa I. fotif.” KOJ 1848: 68; „fo-tiv” KM 1790: 6; „49. fattyú, fotiv” KAJ 1871a:
64; „Nezákonszko dejte ali fotiv, dobicsek.” PJ 1909: 92. ► fotivojca -e fem. ‘nezakonska
matiʼ ▪ ’leányanya’ (Novak 2006: 88). Felsőszölnökön fotivka alakváltozatban él (Bajzek
Lukač 2009: 133). A fotiv főnévből képzett főnév. ♦ „I da je edna nevola nigdár nej száma, –
zovádjena szo takájse Jancsiova vnouga tolvajsztva; – krcsmárje i fotivojce ga tüdi terjajo.”
KOJ 1845: 50 (hapax legomenon).
főbirov -a masc. ‘glavni sodnikʼ ▪ ’főbíró’. A magy. főbíró átvétele. Etimológiáját ld.
birov/birouv alatt. ♦ „Oh moj drági, zláti főbirov ne szam jo v krao szamo szam jo szmrti reso
da ovak bi sze vtopo, csi bi je ne vüpotegno.” IF 1904: 129 (hapax legomenon).
föišpan -a masc. ‘veliki županʼ ▪ ’főispán’ (Novak 2006: 87). A magy. főispán átvétele. A
magy. szó alapszava, az ispán, 1269 óta adatolható (TESz 2: 239) és szláv eredetű, vö. óegyh.
szl. županъ, szr. és hr. župan, szln. župan (Kniezsa 1974: 225). Kniezsa István (1974: 225)
véleménye szerint a magy. ispán és spán szavak az ómagyar *vári-zsupán és *udvari-zsupán
összetételekből keletkeztek, s az ispán és spán szavak önállósodását a nemesi vármegye
kialakulásával kapcsolja össze. ♦ „püspöki i föispáni od krála pozvánom piszmom szedijo” AI
1875/kaz. br.: 2, idézi (Novak 2006: 87, föišpan alatt) (hapax legomenon).
fundamentom/fundamentum -a masc. ‘temelj, osnovaʼ ▪ ’fundamentum’ (Novak 2006: 90).
A magy. fundamentom/fundamentum átvétele. A magyarban 1416 u./1450 k. adatolható
először és latin eredetű, vö. lat. fundamentum ’valaminek az alapja, alapzata’ (TESz 1: 986;
EWUng 1: 427–8, fundál alatt). A mszln. szó magyar eredete mellett a szóvégi /-om/
megtartása szól. ♦ „Vám, Vám právi ſteribi mogli pouleg vaſſega vreimena Doctorje ino
Vucsitelje biti, fali esche pervi grünt ino fundamentom reicſi Bosje ſzvéte.” TF 1715: 7;
„Vnougi szvoj fundamentom kam szvojega blá’sensztva” SIZ 1807: 55; „Zemla sze je gíbala,
ino trôszila, i fundamentomi gôr szo sze gíbali i trepetali, gda sze je razszrdo.” TŠ 1848: 13;
„Krſztsánſzko vadlüvanye je tákſa Bo’za ſzlü’zba, ſtere fundamentum je czejlo Szvéto
Píſzmo.” KŠ 1754: 1; „V-kom sztojí fundamentum vugíbanya verbumov?” KOJ 1833: 55;
„Dvanájszet glavni punktumov te evangelicsánszke vere, kak sze táksi pri ouszvetnom
gorijemányi katalicsáncov vu to evangelicsánszko cérkev za fundamentum posztávijo.” LUT
1900: 33.
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funduš -a masc. ‘zemljiščeʼ ▪ ’fundus, telek’ (Plet. 1: 204; ESSJ 1: 133; Novak 1996: 43;
BSJ: 163; Novak 2006: 90). A rábevidéki szlovénban funtoš alakban él (Mukič 2005: 99;
Bajzek Lukač 2009: 136). A magy. fundus átvétele. A magyarban 1689 óta adatolható és latin
eredetű, vö. lat., h. lat. fundus ’edény feneke, föld’ (TESz 1: 986; EWUng 1: 427–8, fundál
alatt). A mszln. szó magyar eredete mellett szól a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés és a
végződés megtartása. ♦ „Pokedob sze nebi steli podati lutheránje pápinczom: dokoncsano je:
naj sze lutheránje na indasnye pápinsztvo nazáj povrnéjo, ino naj pápinszkim Cérkvam i
Popom po szili pográblene funduse nazájpüsztíjo,” KOJ 1845: 67 (hapax legomenon).

G
gavalejr -a masc. ‘kavalirʼ ▪ ’gavallér’ (Novak 1996: 44; Mukič 2005: 103). A magy.
gavallér átvétele. A magy. szó 1628 óta adatolható; vándorszó, vö. ang. cavalier, ném.
Kavalier, fr. cavalier, ol. cavaliere, mind ’lovas, lovas katona, lovag, gavallér’ (TESz 1:
1035; EWUng 1: 450). A magyar szó szókezdő /g-/-je feltehetően bajor-osztrák hatással
magyarázható (TESz 1: 1036). A mszln. szó magyar eredetét a szókezdő /g-/ mellett a
szabályos magy. /e:/ → mszln. /ej/ fonémahelyettesítés támogatja. ♦ „Gavalejr, zgübicsek.”
PJ 1909: 33 (hapax legomenon).
gazda -a masc. ‘gospodarʼ ▪ ’gazda’ (Miklosich 1867: 17; Miklosich 1886: 61; Plet. 1: 208;
SSKJ 1: 673; Petrov-Slodnjak 1978: 302; Novak 1996: 44; SES: 169; Mukič 2005: 103;
Novak 2006: 91; Bajzek Lukač 2009: 139). A magy. gazda átvétele. A magyarban 1372
u./1448 k. adatolható először (TESz 1: 1037) és valószínűleg szláv eredetű (TESz 1: 1038;
EWUng 1: 450–1), vö. óegyh. szl. gospoda ’szállásadó ház, vendégfogadó’, szr.-hr. gospoda
’urak, uraságok’, szln. gospoda ’ua.’, cs. hospoda ’házigazda, háziasszony; vendégfogadó,
kocsma’, hasonló szó a többi szláv nyelvben is (vö. Kniezsa 1974: 640–1; TESz 1: 1038). A
szlávból való származtatás legnagyobb nehézsége, hogy nem adatolható *goszpoda alak
(Kniezsa 1974: 641; TESz 1: 1038). A TESz (1: 1038) véleménye szerint a gazda ugyanúgy
keletkezett, mint a vojevoda szóból a vajda. ♦ „I, i, i, bojte gazdi gotovi: / deczo z-námi
püsztite / zevszim nász darüjte / I, i, i, bojte gazdi gotovi.”; „Zdáj szmo vám szpopejvali / ka
szmo steli povedali / dober gazda gazdaricza! / Dájte nám ka zmorete / prázne neodposlite /
posten gazda gazdaricza!” KOJ 1845: 142, 143. ► gazdarica -e fem. ‘gospodinjaʼ ▪
’gazdasszony’ (Plet. 1: 208; SSKJ 1: 673; Petrov-Slodnjak 1978: 302, gazda alatt; Novak
2006: 91; Bajzek Lukač 2009: 139). A gazda szóból -arica képzővel alkotott főnév. ♦ „Pouleg
szvojga Móʼsa, dobra gazdaricza / Bogme vöri tou tí, senítev je dobra:” SIZ 1807: 51; „Zdáj
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szmo vám szpopejvali / ka szmo steli povedali / dober gazda gazdaricza! / Dájte nám ka
zmorete / prázne neodposlite / posten gazda gazdaricza!” KOJ 1845: 143. ► gazdija -e fem.
‘kmetijaʼ ▪ ’gazdaság’ (Petrov-Slodnjak 1978: 302, gazda alatt; Novak 2006: 91; Bajzek
Lukač 2009: 139). A gazda főnév -ija helynévképzős származéka, vö. eršekija, hercegija,
pišpekija. ♦ „Na hiʼso moskoga, csisztoucsa, lepota, / Dober glász, drági kincs, velika
gazdíja.” SIZ 1807: 51; „Csemi moski nemanyiküvajo, nego i v-zimi, dare vünej od hüdoga
vrejmena i mrazi drügoga delati nevejo, med préljami drevenke, kosáre, kosse, i t, v, – grebla,
lopáre lesztvice, ʼslice, járme, talige, lopate, perotnice, i drügefele okoli gazdije potrebne skeri
narédijo.” KOJ 1845: 42.
generališ -a masc. ‘generalʼ ▪ ’generális’. A magy. generális átvétele. A magy. szó 1639 óta
adatolható és latin eredetű, német közvetítéssel, vö. k. lat., h. lat. generalis ’tábornok’; e. lat.
generalis ’rendfőnök’; kései lat., h. lat. generalissimus ’főhadvezér’ (TESz 1: 1044; EWUng
1: 454, generális2 alatt). A mszln. szó magyar eredete mellet szól a lat. /-is/ → magy. /-iʃ/
helyettesítés megtartása. ♦ „Generál, generális, pogübelnoszt, bojaznoszt i groza.” PJ 1909:
35 (hapax legomenon).
glombiš/golombiš -a masc. ‘kroglaʼ ▪ ’golyó’ (Plet. 1: 229; ESSJ 1: 159; Novak 2006: 102).
A beltinci nyelvjárásban golumbiš (Novak 1996: 46), míg Felsőszölnökön goloubiš alakban
ismert (Bajzek Lukač 2009: 145). A magy. golyóbis átvétele. A magy. szó 1493 óta
adatolható és latin eredetű, vö. lat. globus ’gömb, golyó’ (TESz 1: 1070; EWUng 1: 466). A
mszln. szó magyar eredete mellett szól a szó elejei mássalhangzó torlódás feloldásának
megőrzése, valamint a lat. /-us/ → magy. /-iʃ/ helyettesítés megőrzése. A szó belsejében lévő
/m/ az átvevő nyelvben került bele a szóba (ESSJ 1: 159). ♦ „Csontni glombís na szredíni, / Vgʼlombisi pa gedro v-mreni.” KAJ 1871b: 81 (hapax legomenon); „Pred nisterimi dnévi törci
– nê znati z.káksega zroka – szo prêg Unne na násem kráji na ednom brégi sztojécso
szoldacsko hrámbo sztrêlali, pred sterov sztojécsemi drevji golombisje szo vnôgo vêk szpotrli
i malo zfalito ka bi eden golombis szkoro szobocskomi Kirbisch Károly kaplari v-cselo vdaro,
da je nyemi jáko blizi fücsko kré gláve.” AIP 1876: 1/5 (hapax legomenon).
gomba -a/-e masc. ‘gumbʼ ▪ ’gomb’ (Plet. 1: 230; Mukič 2005: 111; Novak 2006: 102;
Bajzek Lukač 2009: 145). A magy. gomb átvétele. A magyarban 1494 óta adatolható és
valószínűleg hangfestő eredetű, amely összefügg a gombolyag, guba, gubacs, gubó szavakkal
(TESz 1: 1071). A gomb az ebbe a szócsaládba tartozó bog ~ gob alakpárja (TESz 1: 1071;
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EWUng 1: 466). A mszln. /-a/ végződésű változatához vö. magy. csont > mszln. čonta. A
magyar eredet mellett szól az is, hogy a szomszédos nyelvek közül csak a magyar
nyelvterülettel közvetlenül érintkező kaj-horvát és muravidéki szlovén nyelvben él (vö.
Kniezsa 1974: 829). ♦ „vcsászi szi je z-dolame gombe dolizrezao i z-têmi szi zmêno
szprávlao.” KAJ 1871b: 28; „Rávno tak sze tüdi na ednom viszikom törni edna gomba kak
edna peszmicza, drovna vídi, i doszta krát je dönök véksa, kak eden korcz;” LŠ 1820: 19;
„Karneol (karneol), s toga prstane, gombe rédijo.” AI 1878. 54; „Gombe gorizasiti, dobicsek
pri pejnezi.” PJ 1909: 37.
guljaš -a masc. ‘živinski pastirʼ ▪ ’gulyás’ (Novak 2006: 127). A magy. gulyás átvétele. A
magyarban 1588 óta adatolható (TESz 1: 1105, gulya alatt; EWUng 1: 560–1, gulya alatt) és a
gulya főnév -s képzős származéka. ♦ „Csikós, gulyás.” KAJ 1870b: 141, idézi (Novak 2006:
127, gulyás alatt) (hapax legomenon).

H
hadnadj -a masc. ‘poročnik, poveljnikʼ ▪ ’hadnagy’. A magy. hadnagy átvétele. A magyarban
1213 óta adatolható, a had és nagy szavakból alakult szóösszetétel (TESz 2: 15; EWUng 1:
508). ♦ „Kamnove ſzo sze pokali, z grobov / mertvi gori vsztajali, vnogim szo sze szka,, / zali;
Zato je Hadnagy govoril, to je pravi Bo,, / si ſzin bil, nacsi neiszmo meinili, ti ki / szo pri
krisi, ſztali, na perszi szo sze bijali, / ino szo sze povernoli.” MP: 164 (hapax legomenon). ►
hadnadjstvo -a n. ‘poveljstvoʼ ▪ ’parancsnokság’. A hadnadj szóból -stvo képzővel alkotott
főnév. ♦ „Zide ztebe na Sido,, / vszko Zemlo, mojemu Lusztvo na / Hadnagyſztvo, vernim
moim / na Kralesztvo, i na vekivecsno / blasensztvo.” MP: 138 (hapax legomenon).
hajduk -a masc. 1. ‘hajdukʼ ▪ ’hajdú’ (Miklosich 1867: 20; Miklosich 1886: 83; Plet. 1: 263;
SSKJ 1: 779; Novak 1996: 51; SES: 198; Novak 2006: 129). A magy. hajdú többes számú
hajdúk alakjának átvétele. A magyarban 1514 óta adatolható, s szóhasadással jött létre: a
hajtó folyamatos melléknévi igenévnek elkülönült változata (TESz 2: 23–4; EWUng 1: 512–
3). Ennek a magyarázatnak a gyengéjére már Kniezsa is rámutatott (Kniezsa 1974: 834–6),
miszerint nehezen magyarázható a magyar /t/ helyén jelentkező /d/. Erre a változásra a TESz
(2: 24) analógiakánt a *hajtan > hajdan fejlődést hozza. ♦ „Zrinſzki Nicolaus herlo gori /
ſzkocsi ſzvoimi Vitézmi zleipimi / Haiduki i pocsne on poiti po / sirokom polie, preik biſztre
Drave / hitro mi setuje.” MP: 330 (hapax legomenon)
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2. ‘biričʼ ▪ ’hajdú’ ♦ „Zemelszki Goszpoudje, i nyihovi Vládniczke bi mogli pri vszákoi príliki
naprejpomágati razsérenyé vogrszkoga Jezika, dp. oní bi mogli za ʼSüpane, Hajdúke, Hlápcze
i. t. v., tiszte, steri vogrszki znájo, posztávlati, i ʼsnyimi szi vogrszki zgovárjati etc.” KOJ
1833: XVII; „Z-etaksim tálom sze je veszelé vecs oblákov resüvala nyegova pamet, –
nyegova prouszta zvünejsina oplemenitena, zobriszala, i olepsala tak, da je grátao nej
súslavecz, pa nej ozúrni hajdúk za vucsenike, – nej je prisao v-solo med deczo nedosztojno po
páverszkom oblecseni, tüdi nej po opicsjem na glávi kapiczo, ali v-zoubi szmodko ali pipo
majoucsi, z rejcsom:” KOJ 1845: 5. ► hajdučni -a -o adj. ‘biriškiʼ ▪ ’hajdú-’ (Novak 2006:
129). A hajduk főnévből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „Bougso hráno ali pitjé od
goszpodara terjati, je hajdúcsno grobjánsztvo.” KOJ 1845: 36 (hapax legomenon).
hajov/hajouv masc. ‘ladjaʼ ▪ ’hajó’ (Novak 1996: 51; Novak 2006: 129). A magy. hajó
átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és vitatott eredetű (TESz 2: 26).
Etimológusaink vagy az ótörökből, vagy pedig az uráli korból megmaradt haj- tőből
magyarázzák, vö. (TESz 2: 26–7; EWUng 1: 514). A mszln. szóban a magy. /o:/ → mszln.
/ov/ fonémahelyettesítésre vö. aldov, birov. A diftongizálódást lásd ugyanott. ♦ „Eta morska
riba zná na 300 stopájov leteti i v letejnji včási na hajove spádne na velko veseljé
morjancom.” AI 1878: 32; „Rad bi z szredozemelszkimi morszkími hajóvmi tá potüvao, ali
zse je nej vecs visisnyega meszta biló za nyega.”; „Hajóv je zse naszkori idti steo ino
zsenszka je zse nej vecs mejla telko csasza, ka bi sze nazáj povrnóla marelo iszkat.” PJ 1898:
13, 14; „Na môrjaj nikeltokrat od velki vötrov vnogo hajôvi szo zmantrani i nisteri szo sze
vtôpili.” AIP 1876/2: 8.
hami -ov masc. ‘del konjske ali kravje opreme za vožnjoʼ ▪ ’hám’ (Miklosich 1867: 20; Plet.
1: 263; ESSJ 1: 191; Novak 1996: 51; Novak 2006: 129). A rábavidéki szlovénban hame
alakban él (Mukič 2005: 130). A magyar hám átvétele. A szó a magyarban 1366 óta
adatolható és valószínűleg alnémet eredetű, vö. kaln. hāme, aln. haam ’hám’ (TESz 2: 39–40;
EWUng 1: 520). ♦ „Hám ; kónyszka oprava, hámi.” KOJ 1833: 158; „V-háme v-kôla
napregata” KAJ 1870b: 42.
hamičen/hamišen -na -no adj. ‘neiskren, prevaranʼ ▪ ’hamis’ (Miklosich 1886: 83, hamišija
alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 303; Novak 1996: 51; Mukič 2005: 130; Novak 2006: 129;
Bajzek Lukač 2009: 159). A hamis átvétele. A magyarban 1195 k. adatolható először és
bizonytalan eredetű (TESz 2: 40). A TESz (2: 40) és EWUng (1: 520–1) szerint a hámlik,
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hámoz, stb. szócsalád hám névszói alapszavából keletkezett -s melléknévképzővel. A TESz
által kizárt német származtatás ellenére Hadrovics (1985: 254) véleménye szerint lehetséges,
hogy a kfn. hemisch, hemsch ’titkos, rossz, hamis, kétszinű’ szavak átvétele. A mszln. szó /ʧ/je a magy. /ʃ/ helyén nem világos. A hamišen ugyanazon szó újabb átvétele. A szó a
muravidéki szlovénbe kerülve -en honosító képzőt kapott. ♦ „Ti lascze umárjas, Goſzpodie
merszki nad tisztimi, koteri kerv preleivaio, ino ſzo hamicsni.” ABC 1725: 14; „Hamicsno
blágo, ti nede drágo.” LŠ 1820: 27; „[…]vi pá dobro znáte kate na vökvökouma v
peklénszkom oggnyi goreli, zátoga volo kaszte krouto lagovi grátali hamisni pá nepobʼsni,
nelübite eden drügoga, liki szouszed na szouszeda, ide zvelkimi csemérami, [...]”; „[…]v-kraj
od vász obrném naj necsüjem vase veliko joákánye pa kricsánye ná vőke vász povrʼsem
kaszte hüsi grátali od poganov nepoboʼsni, hamisni, eden drügogá nelübite spotlivi szte
glijatesze sodomorszkome lüsztve [...],” ŽJ 1908: 6, 9. ► hamično/hamišno adv. ‘neiskreno,
prevaranoʼ ▪ ’hamisan’ (Novak 2006: 130). A hamičen/hamišen melléknévből alakult
határozószó. ♦ „Plüvali, bili, i ſz-trnyem koronüvali, Sz-krívimi ſzvedokmi hamicsno
potvárjali.” BRM 1823: 51; „Jaj onomí, kí sze hamicsno obogáti z-lüdszkim blágom.” CJ
1829: 174; „Odgouvoroje: Ti edni szo lüsztvo hamisno szoudili ti edni szo nevreidno
priszégali, ti edni szo hiʼse vusigali, ti edni szo szvéte kejpe nej postüvali;” ŽJ 1908: 23
(hapax legomenon). ► hamičia/hamičija -e fem. ‘neiskrenost, prevaranstvoʼ ▪ ’hamisság’
(Miklosich 1867: 20, hamišija alatt; Miklosich 1886: 83, hamišija alatt; Plet. 1: 263; PetrovSlodnjak 1978: 303, hamičen alatt; Novak 1996: 51; Novak 2006: 130; Bajzek Lukač 2009:
160). A hamičen melléknévből -ija képzővel alkotott főnév. ♦ „Nebouʼzaj bliʼznyega z-tatíov,
/ Ni z-szilov, i hamicsíov.” SIZ 1807: 79; „Hamicsia i ometenoszt.” BRM 1820: 46; „3. Tam
nehaſzni csalaría; Haſzni tam li pravicza: Potere ſze hamicsía, Pokastiga krivicza:” BRM
1823: 260; „Vaſsa hamicſija razloucſi váſz, ino vaſſega Bogá eden od drgoga, ino za vasſih
grehov voljo ſzeje zkrilo nyegovo licze od váſz, kai váſz ne poſzlhne.” SM 1747: 6; „Bôgse
je blágo i ʼzítek zgübiti, / Kak sz-hamicsíjov príszego vcsiniti.” LŠ 1820: 26; „Oblecsalo
zsúto, hamicsija.” PJ 1909: 97. ► hamičnjak -a masc. ‘neiskren človek, prevaranecʼ ▪
’hamis, csaló ember’ (Novak 1996: 51; Novak 2006: 130). A hamičen melléknévből -njak
képzővel alkotott főnév. ♦ „Raj bom ſziromák poboʼzen, Kak hamicsnyák bogat, zmoʼzen.”
BRM 1823: 384 (hapax legomenon).
harc -a masc. ‘boj, borbaʼ ▪ ’harc’ (Miklosich 1867: 20; Miklosich 1886: 83, harĭcĭ alatt;
Petrov-Slodnjak 1978: 303). A m. harc átvétele. A magyarban a szó először 1519 k.
adatolható és elvonás a harcol igéből (TESz 2: 58; EWUng 1: 529–30). ♦ „Malo ih pogine
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Szigetskih Ju,, / nakov na pervom Harczi kroto ba,, / trivni beſſe a Czár Szoliman kroto /
ſaloszten beſſe, kai na jednom Hár,, / czi niſtar nedobiſſe.” MP: 330–1; „Tí ſzi ti ſzlabi
môcs,Meni tüdi bodes V-tom harczi na pomôcs.” BRM 1823: 187; „Szkrivni szrdniczke
Krála szo med tém raztrobentali; da je ʼSiga ali vu neszrecsnom harci, ali na pobegi vmorjeni,
da ga nega domou;” KOJ 1848: 50. ► harcovati se -ujem se impf. ‘boriti seʼ ▪ ’harcol’
(Miklosich 1886: 83, harĭcĭ alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 303, harc alatt). A m. harcol
átvétele, amely 1476 k. adatolható először és a harzsol, horhol, horzsol rokonságába tartozó
származékszó, egyben a szócsalád alapja (TESz 2: 58; Kniezsa 1974: 838; Hadrovics 1985:
255–6). ♦ „Vre ſzmo pogubleni ino / dopelani, zdai ſze ſarcsujemo / ino harczujemo.”; „zSzigeta Varaſſa Junáczi zi,, / doſſe, od za jutra dober noter do / vécsera, kroto ſze harczujo
ſzpre,, / klétimi Turki, i vnogo Turſzkih / glav ondi doli opa.”; „Vszaki den gledasſe, Zrinſzki
ſzam / pomocsi, ni jednoga nigder nemresse / videti, nego ſzame Turke ke vſzak den /
harczujo, ki vszak den Varasſa pre,, / mocsno terejo.” MP: 265, 330, 334.
hasek -ska masc. ‘koristʼ ▪ ’haszon’ (Miklosich 1886: 83, hasĭnĭ alatt; Plet. 1: 264; SSKJ 1:
784; ESSJ 1: 192; Petrov-Slodnjak 1978: 303, hasniti alatt; Novak 1988: 39; Novak 1996: 51;
SES: 200; Mukič 2005: 130; Novak 2006: 130). A magy. haszon átvétele. A szó a magyarban
1193 óta adatolható (TESz 2: 69–70) és ugyanabból a finnugor tőből származik, mint a finn
kasvaa ’nőni, növekedés’, tehát eredetileg a magyar szó jelentése is ez lehetett (SES: 200;
EWUng 1: 535–6). A muravidéki szlovénban a magyar haszon főnév hasz- tövéhez honosító ek képző járult. ♦ „Ova lubav v Nebo doisla, / do mozg csontenih doszegla, / vusgala me i
podigla, / vu ſzerczi haszek ſzpravila.” MP: 92; „Proszimo te, naj nam bo té návuk kcsasznomi i vecsnomi haszki.” BJ 1868: 36; „Haski té posvetitve” KLJ 1913: 18. ► hasen sna masc. ‘koristʼ ▪ ’haszon’ (Miklosich 1867: 20; Miklosich 1886: 83, hasĭnĭ alatt; Plet. 1:
264; ESSJ 1: 192, hasek alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 303, hasniti alatt; Novak 1988: 40; SES:
200, hasek alatt; Novak 2006: 130). A magy. haszon átvétele, amelynek tövéhez -en honosító
képző járult. ♦ „Tomu narodo haszen, ſzve,, / ti Pavel razglaszil je, na konczi / toga vreimena,
ſzam Otecz / Bogh knam poszlal je jedina / ſzina ſzvega, i od Sene ro,, / di ga nasz po ſzini za
vol ne,, / ga, te nam ſzvoi ország Nebesz,, / ki, odlocsi leprai za nyega.” MP: 109; „Vzemi
záto ov moi máli dár za veliko ino za dobro, ſivi ſnyim Bougi na Diko ino na Hválo,
blisnyemi Tvojemi na haſzen, ſzám ſzebi pak na Düſno zvelícſanye.” TF 1715: 9; „Zdaj se
svilarstvo v Europi v dosta mesti z velkim hasnom dela, nájmre na Talianskom i jüžnom
Francoškom.” AI 1878: 33. ► hasniti -im impf. ‘koristiti, pomagatiʼ ▪ ’használ, segít’
(Miklosich 1886: 83, hasĭnĭ alatt; Plet. 1: 264; ESSJ 1: 192, hasek alatt; Petrov-Slodnjak
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1978: 303; Novak 1988: 40; Novak 1996: 51; SES: 200, hasek alatt; Mukič 2005: 130; Novak
2006: 130). A hasen főnévből -iti képzővel alkotott ige. ♦ „Nikomur blago ne haſzne, / gizda
mladoſzti nikaj ne haſzni, moramo vſzi vmreti, kai ni zla,, / to  ſzrebro, ino to vſzacskoe
bla,, / go vu zemlo poiti moramo.” MP: 314; „Ka nam haszni sz. krszt?” KAJ 1837: 21;
„Hrana pa teli samo tečas hasni, dokeč telo živé; mrtvo telo nemore vživati hrane.” KLJ 1910:
37. ► hasnoti -em impf. ‘pomagati, koristitiʼ ▪ ’használ, segít’ (Novak 1988: 41; Novak
2006: 130). A hasen főnévből -oti képzővel alkotott ige. ♦ „I. ʼZidovom je nikaj nej haſznolo,
ſzveſztvom ʼzivlejnye brezi ſzvétoga ʼzítka, 1–13.” KŠ 1771: 508; „Jeli je kaj haſznolo, ka je
G. Kriſztus v nazvejcsení?” KM 1796: 96; „Da nigdár ne bi pozábo: kaj, kelko nász rázumni
sztvár jeszte, i ʼzivé na szvejti, vszi szmo szi kotrige, rodbina, i nebeszkoga Ocsé décza; i
dúʼzni szmo eden drǘgomi z – dǘse i tejla krepkosztami hasznoti, i szrecso naprejpomágati.”
CJ 1829: 173. ► hasnoviti -a -o adj. ‘koristenʼ ▪ ’hasznos’ (Plet. 1: 264; ESSJ 1: 192, hasek
alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 303, hasniti alatt; Novak 1996: 52; Mukič 2005: 130; Novak
2006: 130). A hasen főnévből -oviti képzővel alkotott melléknév. ♦ „Na / koi me zapovid, tva
vmem redu / nagible; dai nai vcſinim kme,, / ſzto, onda gda tomu czait, i gda / vcſinimo vre,
dai nai haſznovito bo.” MP: 266; „ona v-toplom leti nigdar nedrevenê; hasznovito delo je
szladko bremen nyê.” KAJ 1871b: 33; „Te edpüstke zadobiti je jako hasnovito, ali ne je
dužnost.” KLJ 1910: 255. ► hasnovito adv. ‘koristnoʼ ▪ ’hasznosan’ (Novak 1988: 42) A
hasnoviti melléknévből alakult határozószó. ♦ „Gda na teliko odpre sze nyihov rázum i na
teliko szo podvucsena i priprávlena, da hasznovito morejo prijémati szakramente, stero
szpoznati dühovnoga pasztéra duzsnoszt je.” BJ 1880: 41 (hapax legomenon). ► hasnovitost
-i fem. ‘koristnostʼ ▪ ’hasznosság’ (Plet. 1: 264; Petrov-Slodnjak 1978: 303, hasniti alatt). A
hasnoviti melléknévből -ost képzővel alkotott főnév. ♦ „Vucs. Szpomínati má i drűge
obcsinszke hrambe i naimre vu varasê bodôcse obcsinszke násztave, kakti viszike solé,
nápravnice, mlíne itv., naprêdávsi nyí cíle i hasznovitoszt na ország i národ gledôcs.”;
„Potüvanye na ʼzeleznoj pôti vugodno vcsiní nyé nászladnoszt, hasznovitoszt bisztrôcsa i
tônyoszt.” KAJ 1870a: 128, 147. ► hasnoviten -tna -tno adj. ‘koristenʼ ▪ ’hasznos’ (Plet. 1:
264; Novak 1988: 41; Novak 2006: 130). A hasen főnév -oviten képzős származéka. ♦ „Ztouv szvojov dobroutov je Gejza na Vogerszkom vráta goriodpro osznájsenyi, ár szo vnougi
nemci i szlovenje szem volo doubili, divjim poganszkim Magyarom kázali, da je lepse i
bougse meszto neszmilnoga razbijanya, necslovecskoga vsze pokoncsanya, i poʼsgánya, na
krsztsánszko krotkoszt i mirnoszt sze váditi ; meszto lüdomeszárnih mecsov vszém
hasznovitna plűsna ʼseleza v-rouke vzéti, ino meszto szem i tá mlejnya vu mirne hiʼse sze
vdrűʼsiti.”; „Za toga volo je vecsfárti orszácske sztálise i Réde vküppouzvao, ino ʼsnyimi
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hasznovitne zapouvedi narédo.” KOJ 1848: 11, 121; „Ne nikaj bole hasnovitnoga, nadaljüje
sv. Tomaž kak sveto obhajilo.” KLJ 1910: 38. ► hasnovitnost -i fem. ‘koristnostʼ ▪
’hasznosság’ (Petrov-Slodnjak 1978: 303, hasniti alatt; Novak 1988: 42; Novak 2006: 130). A
hasnoviten melléknévből -ost képzővel alkotott főnév. ♦ „Goszpoud velíjo vszém doliszészti,
ino zacsnejo v-mláda szrcza szemen vöransztva i lejpe csednoszti szejati, - hasznovitnoszt
jákoszti i poboʼsnoszti v-náj lepsem obrázi naprejposztávlajoucs preporocsáti,” KOJ 1845:
13; „Vszem trpécsim toplo preporácsamo domácsa vrásztva z apoteke k „orli“ v Lugosi, sterih
hasznovitnoszt vnogo zahvalnih piszem potrdjáva (Sasgyógytár, Lugos).” IF 1904: 128; „Tü
szo od stajerszkih Szlovenov nási zacsúli hasznovitnoszt hajdine, i szijati zacsnili 1345.”
Sztar: 107. ► nehasnoviten -tna -tno adj. ʻnekoristenʼ ▪ ’haszontalan’ (Novak 2006: 314). A
hasnoviten melléknévből ne- prefixummal alkotott melléknév. ♦ „To Dobro sze nekota pod
nogámi, nego sze dá íszkati; – nej liki nehsznoviten czvejt, steri szám dolikáple z –drevja,
nego kak técsni szád, steri sze brati more.” KOJ 1833: 145; „Pokedob bi sze nouve vere
(lutheranszka i kalvinszka) szploh borile proti sztarejsoj katolicsanszkoj, eta pa nye ne bi
mogla zadüsiti ino vüsztrejbiti; tak szo sze na zadnye vu nehasznovitnom boji pogoudile edna
kre drüge śiveti.” KOJ 1914: 125. ► nehasnoviti -a -o adj. ʻnekoristenʼ ▪ ’haszontalan’
(Novak 2006: 314). A hasnoviti melléknévből ne- prefixummal alkotott melléknév. ♦ „Taki i
ví; gda vcsinite vſza, ſtera ſzo vám zapovejdana, erczite: kaj ſzmo ſzlugi nehaſznoviti; ár, ſtera
ſzmo duʼzni bili csiniti, li tà ſzmo vcsinili.” KŠ 1771: 228; „Naime pa áldov, po nyem
prineseni, je tak popolen i vekivecsen, da je rávno po etom vszáki drűgi áldov, kakti
nehasznoviti i nepotrêben, czelô dolizbríszani.” KAJ 1837: 16; „Sparaven cslovek
nerazszipáva pênez na nepotrêbna i nehasznovita dugoványa.” KAJ 1870a: 141. ►
nehasnovitost -i fem. ʻnekoristnostʼ ▪ ’haszontalanság’. A hasnovitost főnévből neprefixummal képzett főnév. ♦ „Luther je vu ti szlejdnyi lejti zsítka szvojega v-ednom
tezskomobísztnom betégi jáko doszta trpo steri ga je zse vecskrát na kraj groba prípelao, ino
sze je vnogokrát touzso od szvoje povéksávajoucse szlaboszti i nehasznovitoszti.” LUT 1900:
30. ► pohasniti -im perf. ‘uporabiti, izkoristiti’ ▪ ’kihasznál’ (Novak 2006: 463). A hasniti
ige po- prefixumos befejezett aspektusú párja. ♦ „Vu obrácsanyi szam pohaszno deacske recsí
na polescsánye vucsitelov – za vucseníke szam je pa poszloveno.”; „Za toga volo, csi gli do
gdetam níki bodikaj csevkácske, kí kak z-toga nikaj nerazmijo, tak tebi dobra nevouscsijo, eto
szprávo hüdili; tí dönk nyou nezavrʼsi, nego priátelcsno porazmivsi pomenkanya, pohaszni
moje trüde, stere csi nescses plácsati, koncsimár za nyih volo me preosztro nepokastigaj, tebé
proszi Obrniteo.” KOJ 1833: V, VI. ► pohasnivši -a -e part. ‘uporabljajoč’ ▪ ’használván’
(Novak 2006: 463, pohasniti alatt). A pohasniti ige particípiuma. ♦ „Tou, da nyihovo
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vugibanye vu premenyávanyi ʼsnyimi vküphodécsih personszkih ládavnih pronomenov sztoji,
dp. van könyvem, könyved, könyve; könyvünk, könyvetek, könyvök; vannak könyveim,
könyveid, könyvei; könyveink, könyveitek, könyveik, i tak dale po vszáksem módusi, ino
vrejmeni szamo to trétyo persóno vu oboujem racsúni pohasznivsi, ino nekem, neked, neki, i.
t. d. podrazmivsi.” KOJ 1833: 99. ► pohasnejnje -a n. ‘uporaba’ ▪ ’használat’ (Novak 2006:
463). A pohasniti igéből képzett főnév. ♦ „Medtémtoga tá pridoucsi Lajos II. vecs nenájde za
pohasznejnye katanov, kak szamo 26 jezér” KOJ 1848: 73 (hapax legomenon).
hatar -a masc. 1. ‘mejaʼ ▪ ’határ’ (Miklosich 1867: 20; Plet. 1: 264; ESSJ 1: 192; PetrovSlodnjak 1978: 303; Novak 1996: 52; Novak 2006: 130). A magy. határ átvétele, amely
1061/1390 óta adatolható és a magy. hat ige származéka (TESz 2: 73–4; EWUng 1: 537).
Bezlaj szerint (ESSJ 1: 192) a mszln. szó nem a magyarból származik. ♦ „I v Ægptom
országi, na hata,, / ri Libiæ, zmed keh szo Cirenusſi, / i Rimſzki priseſzniczi.” MP: 253; „3.
Vszáko vöro je gotova, sztebom bitti moja düssa, nezbéram vöre vrejmená, ni határa, gda je
koli tvoja volla.” ŽJ 1910: 14.
2. ‘njive, polja, senožeti okrog kraja, ki jih uporabljajo kmetjeʼ ▪ ’határ’ ♦ „Sz. Trojſztvo eden
Boug oſzloboudi náſz, i vſze naſſe határe od vſzega kvára i pogibelnoſzti.” KM 1804: 141
(hapax legomenon).
herceg -a masc. ‘vojvoda, knezʼ ▪ ’herceg’ (Miklosich 1867: 20; Petrov-Slodnjak 1978: 303;
BSJ: 192; Novak 2006: 131; Bajzek Lukač 2009: 160; Ulčnik 2009: 206). A magy. herceg
átvétele. A magy. szó 1405 k. adatolható először és német eredetű, vö. kfn. hercog ’herceg’
(TESz 2: 94; EWUng 1: 548–9). A mszln. szó magyar eredetét a magyarban végbement
hangrendi kiegyenlítődés megőrzése bizonyítja (vö. Hadrovics 1985: 263). ♦ „Dike jeszi Ti
král (zmosen) velik, / mocsnoga Herczega voinik, / Jesus zmosnoszti darovnik, / vecsna dobra
napravlenik.” MP: 93; „Ali on, gda bi pozváni v-Csehszko potvvao na pomirejnye níkih
szposzvájenih Hercegov: obeteʼsá, ino v-Nitravi düso vödá.” KOJ 1848: 24; „3. Sto je té kime
zdaj pozna? bio szam goszpocskogá réda herceg goszpon, ali goszpá, pörgár, kmetics ali
szluga.” ŽJ 1910: 37–8. ► hercegia -e fem. ‘kneževinaʼ ▪ ’hercegség’ (Novak 2006: 131). A
herceg főnévből -ija képzővel alkotott szó, vö. birovija, eršekija. ♦ „Hertzegség; Herczegía.”
KOJ 1833: 159 (hapax legomenon). ► hercegovija -e fem. ‘kneževinaʼ ▪ ’hercegség’ (Novak
2006: 131). A herceg főnévből -ov birtokos melléknévképző és -ija képző segítségével
alkotott főnév. ♦ „Zdáj merjé Czaszarice mous Ferencz, po sterom je austriánszka Hiʼsa
Toskánumszko Hercegovíjo pridobíla, z-sterov sze od tisztih máo drűgo-rodjeni Princz
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obtála.” KOJ 1848: 110 (hapax legomenon). ► hercegovica -e fem. ‘kneginjaʼ ▪ ’hercegnő’.
A herceg főnévből -ov birtokos melléknévképző és -ica képző segítségével alkotott főnév. ♦
„Hercegovica, protivinsztvo.”; „Hercegovica, zs nyóv gúcsati, dobro zsenítev szklenoti.” PJ
1909: 41, 41.
hiacintuš -a masc. ‘hiacintʼ ▪ ’hiacintus’ (Novak 2006: 132). A magy. hiacintus átvétele,
amely a lat. hiacinthus szóból származik. A mszln. szó magyar eredete mellett a lat. /-us/ →
magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása szól. ♦„Te péti ſardonix, te séſzti ſardius, te ſzédmi
krizolitus, te ouſzmi berillus, te devéti topázius, te deſzéti krizopraſius, te edenájſzeti
hiaczinthus, te dvanájſzeti amethiſztus.” KŠ 1771: 806 (hapax legomenon).
himnus -a masc. ‘himnaʼ ▪ ’himnusz’. A felsőszölnöki nyelvjárásban himnos alakban él
(SSKJ 1: 798; Bajzek Lukač 2009: 160), a muravidéki szlovén nyelvtörténeti szótár pedig
himnuš alakban adatolja (Novak 2006: 132). A magy. himnusz átvétele, amely 1416 u./1490
k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. hymnus ’dicsének’, k. lat. (h)ympnus ’ua.’, e. lat.
ymnus ’ua.’ (TESz 2: 114; EWUng 1: 559). A mszln. szó magyar eredete mellett a lat. /-us/
megtartása szól. ♦ „Himnusze szpejvati, tróst príde na zsaloszt.”; „Himnusze szpejvati csüti,
tezskócsa vu vszem delu.” PJ 1909: 42, 42.
hintouv -a masc. ‘kočijaʼ ▪ ’hintó’ (Miklosich 1867: 20; Miklosich 1886: 84; Plet. 1: 267;
ESSJ 1: 193; Novak 2006: 132). A magy. hintó átvétele. A szó a magyarban 1500 k.
adatolható először és a hintószekér szószerkezetből önállósult jelentéstapadással (TESz 2:
116; EWUng 1: 560–1). A mszln. az átvételkor a magy. /o:/ fonémát /ov/-val helyettesítette,
amely diftongizálódott és így /-ouv/ keletkezett, vö. akouv, birouv. ♦ „i vu hintôvi je trosi”,
„gda je várao telko cifraszti hintôvov, vu stere szo” KAJ 1870b: 38, 117; „Omedléno kraliczo
szo v-hintôvi domô pelali” AI 1875/mut.: 8. A példákat idézi (Novak 2006: 132, hintova
alatt).
hirešen -na -no adj. ‘slavenʼ ▪ ’híres’ (Novak 2006: 132). A magy. híres szóból származik. A
magyarban 1416 u./1450 k. adatolható először és ismeretlen eredetű (TESz 2: 116; EWUng 1:
561). A származékszavak nagy száma arra enged következtetni, hogy a magyar szókincs régi
eleméről van szó (TESz 2: 116). A muravidéki szlovénban a szó -en honosító képzőt kapott. ♦
„Vu drügi Országaj, jáko szam hiresni / Ár ma lejpa dela, velka szo pred-vszejmi.” SIZ 1807:
45; „Ár Predikátorje / hiresni Doktorje / v-souli zrászo: / ár Magistratuske / z-soule vö
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vládniczke / zido rázno.” KOJ 1845: 140; „Túzsnoga-Francuskoga országa je híresen morszki
váras Toulon, gde paduánszki szvéti Anton zse szedem lejt tála szvoje miloszti ino
sziromákov krüh.” PJ 1898: 5.
hištoria -e fem. ‘zgodovina, zgodbaʼ ▪ ’história’ (Novak 2006: 132). A magy. história
átvétele. A magyarban 1416 u./1450 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. historia
’hír, tudomás valamiről, történet, történelmi mű’; historicus ’történeti, történelmi, történetíró’;
k. lat. istoria ’(énekelt) történet’ (TESz 2: 118–9; EWUng 1: 562). A mszln. szó megőrizte a
lat. /-st-/ → magy. /-ʃt-/ változást. ♦ „Kakda je na kráczi Jobova hiſtória?” KM 1796: 37; „Ka
naime porácsa historio bibliszko?” KAJ 1840: 7; „Dvakrat 52 Bibliszke Historie za
evangelicsanszke Solé ino Hiʼze. Szlovencsene po Terplán Sándori Püczonszkom Farari. Z
vnôgimi nôvimi Obrázki” TŠ 1847: 1.
hitvani -a -o adj. ‘suhʼ ▪ ’sovány’. A magy. hitvány átvétele. A magy. szó 1350 k. adatolható
először és ismeretlen eredetű (TESz 2: 121; EWUng 1: 563). A mszln. szóban
depalatalizálódott a szóvégi magy. /ɲ/, vö. magy. bársony > mszln. baršon, magy. legény >
mszln. legen. ♦ „Sovány ; lossi, hitváni -a-o” KOJ 1833: 172 (hapax legomenon).
honved -a masc. ‘pripadnik ogrskega dela vojske v Avstro-Ogrskiʼ ▪ ’honvéd’ (SSKJ 1: 819;
Novak 2006: 135). A magy. honvéd átvétele. A magy. szó 1821 óta adatolható és német
mintára alkotott tükörszó, vö. ném. Landwehr ’a (porosz) haderő tartalékállománya,
népfelkelés’ és Landwehrmann ’népfelkelő, tartalékos’ (TESz 2: 142; EWUng 1: 574). ♦ „Te
szo sze honvédje goriposztavili i po Andrássy-i je Szende Béla domobránitelsztva dugovány
ravnanye v-rôke dôbe, i ʼze tri lêta eto csészt noszi.” AIP 1876/1: 5. ► honvedčki -a -o adj.
‘pridevnik od honvedʼ ▪ ’honvéd-’ (SSKJ 1: 819; Novak 2006: 135). A honved főnévből -čki
képzővel alkotott melléknév. ♦ „ka vojszka honvédcska kak poszebna vojszka de vboj sla”
AIP 1876/12: 2 (idézi Novak 2006: 135, honvedski alatt) (hapax legomenon).
Horvat -a masc. ‘Hrvatʼ ▪ ’horvát’ (Novak 2006: 136). A magy. horvát átvétele. A magy. szó
1395 k. adatolható először és szláv eredetű, a hr. chъrvatъ (Kniezsa 1974: 218) szóból
származik (TESz 2: 150; EWUng 1: 579–80). A mszln. szó magyar eredetét a hr. ъ → magy.
/o/ fonémahelyettesítés megtartása magyarázza. ♦ „Szamo szi volo vzemi k-vcsenyej, po
navajanoszti bos znáo gucsati vogrszki, kak zdaj znájo vnougi Nemczi, Szlováki, Horvátje,
Szlovenye etc., steri szo inda tak miszlili, kak zdaj tí.” KOJ 1833: XVIII; „Tecsasz, ka sze je
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Kolman z-kriʼsovojszkami nevoulivao ; szo sze Horvátje zbontárali.” KOJ 1848: 24. ►
horvački -a -o adj. ‘hrvaškiʼ ▪ ’horvát’ (Novak 2006: 136; Ulčnik 2009: 207). A Horvat
főnévből -čki képzővel alkotott melléknév. ♦ „Zrinſzki Nicolaus lekmeſzti mi poi,, / de vu
terden Sziget Grád ſz Horvacskon / Goſzpodom, i zleipim ſeregom nyega ſzpre,, / vodisſe,
Horvacska, Vogerſzka, Szloven,, / ſzka Goſzpoda.” MP: 329; „Voucsi mʼi mecsetu, kaj
neznam déacski, / Bár sze hodmo stükat, csi neznam horvacski” SIZ 1807: 46.
hošanna/hožanna -e fem. ‘hozanaʼ ▪ ’hozsanna’ (Novak 2006: 136). A magy. hozsanna
átvétele. A magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és latin eredetű, vö. e. lat. osanna,
hosanna ’üdv [Istent dicsőítő felkiáltásként]’ (TESz 2: 154; EWUng 1: 582). A mszln. szó a
lat. intervokális /s/ → magy. /ʒ/ helyettesítést őrzi. Az /ʃ/-es alakok az eredetibb héber
változatot tükrözik, éppúgy, mint a magyarban (vö. TESz 2: 154). ♦ „9. I ti naprej idoucsi i
naſzledvajoucsi ſzo krícsali govorécsi: Hoſanna blagoſzlovleni, ki ide vu iméni
Goſzpodnovom.” KŠ 1771: 137; „Blagoſzlovleno je to idoucse králeſztvo vu iméni
Goſzpodnovom ocsè naſega Dávida: Hoſanna na viſzini.” KŠ 1771: 137; „To lſztvo pa
naprej idoucse i naſzledvajoucse je krícsalo govorécse: Hoʼzanna Színi Dávidovomi;
blagoſzlovleni, kí je priſao vu Iméni Goſzpodnovom: Hoʼzanna na viſzíni.]” KŠ 1771: 68;
„vnoʼsina pa, stera je naprej sla, i stera ga je naſzledüvala, krícsala je, govorécsa: Hoʼsanna
Színi Dávidovomi!” KM 1804: 34.
husar -a masc. 1. ‘huzarʼ ▪ ’huszár’ (Miklosich 1867: 21; Plet. 1: 288; Novak 1996: 52;
Mukič 2005: 134; Novak 2006: 140; Bajzek Lukač 2009: 161). A magy. huszár átvétele. A
magy. szó ebben a jelentésben 1481 óta adatolható és óhorvát illetve ószerb eredetű, vö. ószh.
chusar ’tolvaj’(Kniezsa 1974: 219–20; TESz 2: 174; EWUng 1: 591–2). A mszln. szó magyar
eredete a magyarban kifejlődött jelentés átvételével magyarázható. ♦ „ki kak huszár vu
francuskom boji” AI 1875/2: 5 (idézi Novak 2006: 140, husar alatt); „Huszár, dobra vola.” PJ
1909: 42. ► husarski -a -o adj. ‘huzarskiʼ ▪ ’huszár-’ (Novak 2006: 140). A husar főnévből ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „Ob 11-toj vöri kral v-huszárszkom gvanti na trónus
idévcsi” AI 1875/mut.: 1 (idézi Novak 2006: 140) (hapax legomenon).
2. ‘Husar, kot priimekʼ ▪ ’Huszár, mint vezetéknév’ ♦ „Zvün toga vnogo pejnez naproszi od
rimszkoga Pápe; od vogerszkih Plemenitásov pa dobi od dvájszetih Kmetov ednoga
konyenika Huszár ozvánoga.” KOJ 1848: 63 (hapax legomenon).
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inaš -a masc. ‘vajenec, hlapecʼ ▪ ’inas’ (Plet. 1: 295; ESSJ 1: 211; Novak 1996: 54; BSJ: 210;
Novak 2006: 145; Bajzek Lukač 2009: 162). A magy. inas átvétele. A magyarban 1524 óta
adatolható (TESz 2: 209) és szláv eredetű, vö. ószr. junoš ’apród’, óegyh. szl. junoša ’ifjú’,
blg. юноша ’ua.’, le. nyj. junosza ’ua., ifjú férj, vőlegény’ (Kniezsa 1974: 223; TESz 2: 209;
EWUng 1: 611). Kniezsa István véleménye szerint (1974: 223) a szó a magyarba a szerbből
került. Az első szótag fejlődésére vö. magy. juhász ~ ihász, juhar ~ ihar (Kniezsa 1974: 223).
♦ „Teda do nisteri párvi (polodelci), drűgi mesterszki ali trʼzki navucsnici (inaske), pá drűgi
szlüʼzecska drʼzina; nisteri sze pa escse duʼze v-soláj vcsíjo.” KAJ 1870a: 130; „Dva
meszárszkiva inasa sze szrécsata ino szi segavo pripovedávata, ka steroga mester má pa zná:”
IF 1904: 131; „Bence je Toldia vojniszki inas bio / dosztakrat sze je ’znyim vu velkom ognyi
bíjo,” KAJ 1925: 21.

J
jacint -a masc. ‘hijacintaʼ ▪ ’jácint’ (Novak 1996: 56). A magy. jácint átvétele. A magy. szó
1416 u./1450 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. hyacinthus ’egy fajta ibolyakék
színű virág, ilyen színű drágakő’, botanikai lat. Hyacinthus orientalis ’jácint’ (TESz 2: 256;
EWUng 1: 636). ♦ „ʼze ráno szprotolêtje szo sze ji csrsztvo vrsenilí jácintje, tulipánje; cseresz
leta szo pa ji lepô cveli klinci, zorjanke, szuncsevnicze i drűgo nídno cvêtje.”; „Juliska pa tam
cvêtje zgája kakti. tulipáne, jácinte, viole, rôʼze, itv.”; „Tulipán i jácint je prvo cvêtje
ôgradov.” KAJ 1871a: 49, 80, 100.
jal -a masc. ‘neiskrenost, hinavščinaʼ ▪ ’álnokság’ (Miklosich 1867: 21; Miklosich 1886: 99;
Plet. 1: 356; ESSJ 1: 218). A magy. ál szó átvétele. A magyarban 1342 u./1584 óta adatolható
és valószínűleg ótörök eredetű, vö. ujg. al ʼeszköz, mód, cselʼ; csag. al ʼcsalásʼ; oszm. al
ʼrászedés, cselʼ; tat. al ʼcsalásʼ (TESz 1: 122; EWUng 1: 20). A mszln. szó az átvételkor /j-/
protézist kapott. ♦ „8. Vorui da ne vmoris Csloveka zorusiem, ni zlim govorjenyem, ni
zhudim vcsinenyem, jala ſzerda nemai dobro csiniti vſzeim.” SM 1747: 88 (hapax
legomenon). ► jalec -ca masc. ‘goljuf, hinavecʼ ▪ ’álnok, csaló’ (Plet. 1: 356; ESSJ 1: 218,
jal alatt; BSJ: 234; Novak 2006: 151). A jal főnévből -ec képzővel alkotott szó. ♦ „Ka te
krvárni jálecz Szprávla, tô vſze poginyáva : Má lüdi preklinyanye ; Od Bôga kastiganye.”
BRM 1823: 390 (hapax legomenon). ► jalen -na -no adj. ‘goljufiv, hinavskiʼ ▪ ’álnok, csaló’
(Miklosich 1886: 99; Plet. 1: 356; ESSJ 1: 218, jal alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 303; Novak
1996: 56; BSJ: 234; Mukič 2005: 139; Novak 2006: 151). A jal főnévből -en képzővel képzett
melléknév. ♦ „5. Dobro noucs, oh ſzrecsa! jálne düſe mreſa, ti mi ne lbis,” SM 1747: 77;
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„Pogübís laʼzcze; krviʼzelni i jálni szo gnüsz pred Goszpodnom.” TŠ 1848: 5; „30. Pogledni
kaj te tak vkani te jálni szveit, vö vtrgnolá tá szmrt kako czveitek, csemér leiva potom zsitki,
zátou szveczko vszo szladkoucso.” ŽJ 1910: 86. ► jaliti se -im se impf. ‘hliniti, pretvarjati
seʼ ▪ ’színlel, tettei magát’ (Miklosich 1886: 99; Plet. 1: 356; ESSJ 1: 218, jal alatt; Novak
2006: 151). A jal főnévből -iti képzővel alkotott ige. ♦ „Csi gli ſze on do csaſza jáli, Obládas
ga z-pravicsnoſztjov;” BRM 1823: 370; „Csi szo bár jalili z szvojimi vusztami i z jezikom
szvojim szo nyemi lagali.” TŠ 1848: 63. ► jalnik -a masc. ‘goljuf, hinavecʼ ▪ ’álnok, csaló’
(Plet. 1: 356; ESSJ 1: 218, jal alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 303, jalen alatt; Novak 2006: 151–
2). A jal főnévből -nik képzővel alkotott szó. ♦ „6. Práznika, razmi tatá lüdomorcza, Jálnika
takáj piancza i laʼzcza: RécsGoſzpodnovo oni odürijo; kmiczo lübijo.” BRM 1823: 96; „Tak
zvíszi pravicza boʼza toga nedúʼzno obteʼzenoga do nebész, geto toga szkrivnoga jálnika notri
do pekla ponízi.” KAJ 1840: 28; „râ boj pravicsen szirmák, kak prémocsen jálnik.” KAJ
1871a: 27. ► jalnivi -a -o adj. ‘goljufiv, hinavskiʼ ▪ ’álnok, csaló’. A jal főnévből -iv
képzővel alkotott melléknév. ♦ „Dvá brata, Sándor i Béla, szta méla dva psza; teva szta tak
jálniva bilá, da szta nikoga nêpüsztila k-hiʼzi, ali Sándroi i Béli szta tak pokorniva bilá, da
szta sze i napréʼzti dalá vu mále szanícsice.” KAJ 1870a: 87–8 (hapax legomenon). ► jalno
adv. ‘goljufivo, hinavskoʼ ▪ ’álnokul, csalárdul’ (Plet. 1: 356; Novak 2006: 152). A jalen
melléknévből alakult határozószó. ♦ „Ouszma prepovejda krívó ſzvedocſiti, I blíʼsnyega
ſzvojʼga jálnó obtouʼſiti,” KM 1783: 276; „Ár nyega vu nyí vüsztaj sztanovitoszti i znôtra vu
nyíh je zlocsasztnoszti odprti grob je nyí grlo, z jezikom szvojim jálno gucsíjo.” TŠ 1848: 5;
„Kak sze primejo, mlátijo vogerszki junáczke po törkih, da káplejo kak tráva pod koszov na
teliko, da zdvojeni Törci obrnocski sze szpüsztíjo, vu pobég jálno za teliko, ka szo sze vougri
za nyimi zegnáli.” KOJ 1848: 73–4. ► jalnost -i fem. ‘zavist, zmotaʼ ▪ ’álnokság, csalárdság’
(Miklosich 1867: 21, jal alatt; Plet. 1: 356; ESSJ 1: 218, jal alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 303,
jalen alatt; Novak 2006: 152). A jalen melléknévből -ost képzővel alkotott főnév. ♦ „Ovo jaſz
ſzem vu jálnoſzti popriel, i mati moja je mené vu greihi ſzegreila vu utrobi ſzvojoi.” SM 1747:
7; „jeli szem sze vreden Tvoje dejte, í tTisztoga naszledník zvati, kí je nigdár nej greh csino, i
vu koga vǘsztaj sze je jálnoszt nej naisla?” CJ 1829: 109; „ki vsakoga ščes zveličati, pogübiti
pa nikoga neščes, zgledni se na düše po vrajžoj jalnosti oslepjene, naj se odpovejo vsoj
krivoverskoj okornosti, se blodnih srca pobolšajo i se v jedinost tvoje pravičnosti nazaj
povrnejo.” KLJ 1910: 222.
jašpiš -a masc. ‘jaspisʼ ▪ ’jáspis’ (Novak 2006: 154). A magy. jáspis átvétele, amely latin
eredetű (EWUng 1: 639). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-sp-/ → magy. /-ʃp-/
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helyettesítés és az /-iʃ/ végződés megtartása igazolja. ♦ „Vlei vgloboko moje ſzercze, / i Dusſo
lubezni tvoje, oh Ja,, / spis kamen dragi :/:” MP: 94; „3. I te ſzidécsi je bio priſzpodoben na
glédanye kamni jaſpiſi i ſardiuſi i roug je okouli vzéo te ſztolecz priſzpodoben na pogléd
kímaragduſi.” KŠ 1771: 774.
jeretnik -a masc. ‘krivoverecʼ ▪ ’eretnek’ (Plet. 1: 366; ESSJ 1: 227, jeretin alatt; Novak
2006: 157). A magy. eretnek átvétele. A magy. szó 1456 k. adatolható először (TESz 1: 785).
A szó végső soron görög eredetű, s innen származnak az e. lat. haereticus, aereticus szavak
(TESz 1: 785; EWUng 1: 330). A magy. eretnek szót szlávból is származtatták, ám
véleményem szerint mind a szóföldrajz – tudniillik csak a magyar nyelvvel közvetlenül
érintkező kaj-horvátban és a muravidéki szlovénban élt eretnik, jeretnik alakban –, mind
pedig Kniezsa István érvelése (1974: 631–2) – miszerint az eretnek másodlagos, az
egyházszervezet és egyházi élet körébe tartozó fogalmak kifejezése, amelyek a magyarban
nem szláv eredetűek, viszont a kaj-horvátban (és a muravidéki szlovénban is) éppen ezek
származnak a magyarból – meggyőzően bizonyítja, hogy valószínűleg nem lehet szláv
eredetű, hanem ezek a szavak a magyarból származnak. A szó a mszln nyelv rendszerébe
kerülve /j-/ protézist kapott. ♦ „Da Boug krüh vſzakdenésnyi vſzákomi csloveki brezi naſſe,
eſche i tim Jeretnikom ino vſzeim hüdo delnikom do nyihove ſzmerti;” TF 1715: 28; „I.
Opomina ga, naj te verne opomina na podloʼznoſzt i aela 1–8. nehaſznovita ſzpitávanya i
jeretnikov ſz hába, 9–11.” KŠ 1771: 659; „Kurfirst je szvojo nejjevolo z-tém zagovárjao, ka je
Luther escse nej zakúnyeni jeretnik (krivovörecz) –” KOJ 1845: 58. ► jeretinstvo -a n.
‘krivoverstvoʼ ▪ ’eretnekség’ (Plet. 1: 366; Novak 2006: 156). A muravidéki szlovén
forrásokból nem adatolható, ám a szótárakban szereplő jeretin (Plet. 1: 366; ESSJ 1: 227)
főnévből -stvo képzővel alkotott szó. ♦ „Jeretinſztvo, hda dsna vejſzt, nepokora, nevora,
vdvojnoſzt opádjenyé, nágla hda ſzmrt, pekeo i vekivecsno ſzkvarjenyé.” KŠ 1754: 176; „5.
Gori pa ſztanovſi níki zti vrvajoucsi, kí ſzo z-Farizeuskoga jeretinſztva bilí, govorécsi: ka je
je potrejbno obrezati i zapovedati naj zdrʼzávájo Mojʼzeſovo právdo.” KŠ 1771: 388; „Vſza
hüda od náſz odvrni: Od bloudnoſzti, krivo-vörſztva, Vari náſz od jeretinſztva.” BKM 1789:
143.
jezero num. ‘tisočʼ ▪ ’ezer’ (Miklosich 1886: 106; Plet. 1: 370; SSKJ 2: 230; ESSJ 1: 231;
Petrov-Slodnjak 1978: 303; Novak 1988: 47; Novak 1996: 57; Novak 2006: 158). A
rábavidéki szlovénban gezero alakban ismert (Mukič 2005: 104; Bajzek Lukač 2009: 140). A
mszln. /j/ > /ɟ/ > /g/ változásról részletesen Asbóth Oszkár (1908) tájékoztat. A magy. ezer
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átvétele. A magy. szó először 1372 u./1448 k. adatolható (TESz 1: 819) és az újperzsa hazar
’ezer’ szó átvétele, amely megegyezik a szanszkrit sahásram ’ua.’ szóval (ERHSJ 1: 781;
EWUng 1: 346). A magy. szó a mszln. nyelvbe kerülve /j-/ protézist kapott, míg a szóvégi /-o/
talán a ’tó’ jelentésű jezero szó hatásaként lenne magyarázható (vö. Hadrovics 1974: 458;
1985: 284), ám ilyen szó a muravidéki szlovénban nincs. ♦ „Vnogo Decze pomoriſſe, / ſztou
ſtirideszet ſtiro Jeze,, / ro, vmorio oczeve ſaloszni posztaſſe, / Matere né ſalosztjo plakaſſe.”
MP: 140; „Moja pamet nezapopadne te neszkoncsane szkrivnoszti, pa koliko jezero jezer
drügi rejcsi stere szi sztvovo tüdi nezapopadnem, zato rad podverszem mojo szlabo pamet
tvojim szv. recsam, ki szi vecsna isztina, pravo szi »To je moje telo, to je moja kerv.«” BJ
1868: 134; „Vsaki den vidimo libanonske cedre v prah kapati i orle, ki so se do sunce
zdigavale v nočne ptiče se spremenjati; da, jezero pravičnih mi kaple na levoj strani i
desetjezero na desnoj;” KLJ 1913: 21. ► jezerni -a -o num. ‘tisočiʼ ▪ ’ezredik’ (Plet. 1: 370;
Novak 1988: 47; Novak 2006: 158). A jezero tőszámnévből -en képzővel alkotott
sorszámnév. ♦ „O hvala jezerna naj bo za miloščo to dobromi Bogi mojemi!” KLJ 1910: 121
(hapax legomenon). ► jezernik -a masc. ‘polkovnik, poveljnikʼ ▪ ’ezredes’ (Plet. 1: 370;
Novak 1988: 47; Novak 2006: 158). A jezero számnévből a magy. ezredes mintájára -nik
képzővel alkotott főnév. ♦ „21. I prigoudo ſze je dén pripravni: gda bi Herodes na ſzvojega
narodjenya dén vecsérjo napravo tim viſesnyim ſzvojim i jezernikom i tim prednyejſim
Galilee.” KŠ 1771: 119; „Oni pa, gda bi vidili jezernika i vitèze, hejnyali ſzo biti Pavla.” KŠ
1771: 409; „Priſao je pa Jezernik z-vitézmi, zapovedao ga je z-dvma lanczoma zvézati, i vu
grád pelati.” KM 1796: 129.
jubileum -a masc. ‘jubilejʼ ▪ ’jubileum’. A mszln. nyelvtörténeti szótár jubileom alakban
idézi (Novak 2006: 161). A magy. jubileum átvétele. A magyarban 1771 óta adatolható és
latin eredetű, vö. lat. jubilaeum ʼujjongás, örvendezésʼ; e. lat., h. lat. jubilaeum ʼfeloldozással
egybekötött jubileumi időszak, búcsúévʼ (TESz 2: 283; EWUng 1: 650). A mszln. szó magyar
eredetét a megőrzött lat. /-um/ végződés igazolja. ♦ „1888 leta szo XIII. Leon med veszeljom
celoga szveta drzsali szvojo zláto Meso, to je 50 letni jubileum njihovoga poposztva.”; „1893
leta szo sze XIII. Leon escse véksega szvétka vcsakali, to je bio nyihov 50 letni püspekov
jubileum.”; „Escse véksa radoszt, escse véksi dári szo szvedocsili lübav krscsenikov k XIII.
Leoni pri tom retkom jubileumi.” IF 1904: 75, 75, 75.
juliuš -a masc. ‘julijʼ ▪ ’július’ (Novak 1996: 57; Mukič 2005: 141). A magy. július átvétele.
A magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és a lat. Julius ’a 12 hónapos naptári év 7., C.
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Julius Caesarról elnevezett hónapja’ szóból származik (TESz 2: 286; EWUng 1: 650). A
mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása bizonyítja.
♦„Julius má 31 dnévov.” PJ 1900: 11; „Juliusa velki szpári / Grmlaviczo in tocsó / V
mésnjeki szi cvetje beri,”; „Ka sze njemi tüdi dopűsztilo od vszeh sztránih potom, ka je 1898.
juliusa 17-ga szvojo prvo szvéto meso Bogi darüvao.” IF 1904: 30, 52.
juniuš -a masc. ‘junijʼ ▪ ’június’ (Novak 1996: 57; Mukič 2005: 142). A magy. június
átvétele. A magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és a lat. Junius ’a 12 hónapos naptári év
6., Juno istennőnek szentelt hónapja’ szó átvétele (TESz 2: 286; EWUng 1: 651–2). A mszln.
szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „Junius
má 30 dnévov.” PJ 1900: 10; „Leta zacsetek: juniusa 21-ga ob 9 v. 51 min. odvecsara.” IF
1904: 27. ► juniuški -a -o adj. ‘junijskiʼ ▪ ’júniusi’. A juniuš főnévből -ski képzővel alkotott
melléknév. ♦ „Juniuski hladni vötri / Burkanje nebá neszo,” IF 1904: 30 (hapax legomenon).

K
kabat -a masc. ‘plaščʼ ▪ ’kabát’ (Miklosich 1886: 107; Bajzek Lukač 2009: 165). A magy.
kabát átvétele. A magyarban 1751 u. adatolható és nyugati szláv, feltehetőleg szlovák eredetű,
vö. szlk. kabát ’felöltő, kiskabát, zakó’ (TESz 2: 291; Kniezsa 1974: 656; EWUng 1: 654).
Mivel a szó a déli szláv nyelvekből hiányzik, így nincs akadálya annak a feltételezésnek, hogy
a muravidéki szlovénba a magyaron keresztül jutott el. ♦ „Moʼzki szabô síva dolame, kabáte,
lacse, prsznyeke, plascsé, z-szűknya i drűge tkálbe.” KAJ 1870a: 135 (hapax legomenon).
kalamariš -a masc. ‘črnilnikʼ ▪ ’tintatartó, kalamáris’ (Plet. 1: 380; ESSJ 2: 11, kalamar alatt;
Novak 2006: 170). A magy. kalamáris átvétele. A magy. szó 1527 óta adatolható és latin
eredetű, vö. h. lat. calamaris ’a tolltartóhoz való’ (TESz 2: 317; EWUng 1: 666). A mszln.
szó magyar eredetét a lat. /-is/ → magy. /-iʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „Kalamáris;
tintnyek, kalamáris.” KOJ 1833: 161; „(Vucsitel vküp naj prigliháva escse vecs dugovány na
nyí velkoszt gledôcs) i (obrnivsi pítanya) ka je ménse, jeli kalamáris ali téntni glas?” KAJ
1870a: 55; „Téntnik, kalamáris, vkánis sze; máli haszek.” PJ 1909: 161.
kalendariom/kalendarium -a masc. ‘koledarʼ ▪ ’kalendárium’. A magy. kalendárium illetve
régebbi kalendáriom alakjának átvétele. A magy. szó 1474 óta adatolható és a latinból
származik, vö. k., e. lat. calendarium ~ kalendarium ’naptár’ (TESz 2: 322; EWUng 1: 668).
A mszln. szó magyar eredetét az /-om/ és /-um/ végződés megtartása bizonyítja. ♦ „SZVÉTI
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EVANGYELIOMI Pouleg Kalendárioma” KM 1804: 1; „Cerkveni kalendárium” PJ 1900: 3;
„Denesnyi visesni pasztir szombotelszke püspekije szo zato namenili na szpodobnoszt szv.
Mohora edno drüstvo nasztaviti, steroga pozvanje bi bilo vszako leto zvün kalendariuma
escse dvej knízsici dati med národ.” IF 1904: 76.
kalvaria -e fem. ‘kalvarijaʼ ▪ ’kálvária’. A magy. kálvária átvétele. A magyarban 1795 óta
adatolható és latin eredetű, vö. e. lat. Calvaria ’az a domb, amelyen – az evangéliumok szerint
– Krisztust keresztre feszítették, Golgota’, h. lat. Calvaria ’Golgota, búcsújáró domb’ (TESz
2: 331; EWUng 1: 672). A mszln. szó magyar eredetét a hiátustöltő /j/ hiánya igazolja. ♦ „ka
ſzi za náſz na té vzéo Kríʼsa bremen; da bi ʼsmécsavo naſſi grejhov doli vzéo z-naſſega
ſinyeka: na Kalvarii ſzi do nágoga ſz[...]cseni, ka bi naſſo nágocso pokrio: ” KM 1780: 22
(hapax legomenon).
kamfor -a masc. ‘kafraʼ ▪ ’kámfor’. A magy. kámfor átvétele. A magyarban 1577 k.
adatolható először és feltehetőleg a németből került át, vö. ném. Kampfer ’kámfor’ (TESz 2:
336; EWUng 1: 675). A mszln. szó magyar eredete mellett szól a magyarral azonos hangalak.
♦ „Kamfor, tróst vu trplejnyi.” PJ 1909: 57 (hapax legomenon).
kanališ -a masc. ‘kanalʼ ▪ ’kanális’. A magy. kanális átvétele. A magy. szó 1683 óta
adatolható és latin eredetű, vö. lat. canalis ’cső, vízlevezető, csatorna’ (TESz 2: 340; EWUng
1: 677). A mszln. szó magyar eredete mellett szól a lat. /-is/ → magy. /-iʃ/ helyettesítés
megtartása. ♦ „Kanális, glej zslejb.” PJ 1909: 57 (hapax legomenon).
kanapej -a masc. ‘kanapeʼ ▪ ’kanapé’ (Novak 1996: 60). A magy. kanapé átvétele. A magy.
szó 1736 óta adatolható és a ném. Kanapee ’kanapé, ágy, mennyezetes ágy’ szóból származik
(TESz 2: 340; EWUng 1: 677). A mszln. szó vagy a magyar szó kanapéj alakváltozatának
(vö. TESz 2: 340) átvétele, vagy pedig a szóvégi -ej diftongus a m. /-e:/-t helyettesíti. ♦ „Ka
pa tiszta dúga med híʼznov szpravov, na stero szi szédemo i léʼzemo i stera je navékse na
méhko vönapána? – Pocsivnicza (kanapê).” KAJ 1870a: 62 (hapax legomenon).
kanas -a masc. ‘svinjski pastirʼ ▪ ’kanász’ (Novak 1996: 60; BSJ: 249; Novak 2006: 172;
Bajzek Lukač 2009: 167). A magy. kanász átvétele. A magy. szó 1589 óta adatolható és az
ismeretlen eredetű kan szóból keletkezett -ász képzővel (TESz 2: 338–9, kan alatt; EWUng 1:
676–7, kan alatt). ♦ „Odörna Kanászsza zdaj povejta meni, / Csi je nej tak, kak szo odváj
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moje míszli?” SIZ 1807: 45; „kondás, kanász. tolvaj, tát.” KAJ 1871b: 67; „kanász túli pri
csrêdi.” KAJ 1871a: 23.
kantar -a masc. ‘povodecʼ ▪ ’kantár’ (Miklosich 1867: 24; Novak 1996: 60; BSJ: 249; Novak
2006: 173). A magy. kantár átvétele. A magy. szó 1599 óta adatolható és valószínűleg ótörök
eredetű, vö. csag. qantar ’rövid gyeplő’, qantar- ’rövid gyeplőre fogja a lovat’ (TESz 2: 350;
EWUng 1: 682).♦ „9. Ne boidite kako kony ino Oszel, steri neimajo razuma, sterim Cslovik
more vzdo ino kantar vu lauloke polositi (djati) akoie kſzebi scsé meti.” SM 1747: 96 (hapax
legomenon).
kardinališ -a masc. ‘kardinalʼ ▪ ’kardinális’ (Novak 1996: 60). A magy. kardinális átvétele. A
magyarban 1372 u./1448 k. adatolható először és egyházi latin eredetű, vö. e. lat. cardinalis
’bíboros’ (TESz 2: 380; EWUng 1: 698). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-is/ → magy. /iʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „SZVÉTI EVANGYELIOMI Pouleg Kalendárioma, i
Réda Rimſzkoga na Vſze Nedelne, i Szvétesnye Dní z-Obcsinſzkoga ſzvétoga Píſzma po
zapouvidi NYÍH GOSZPOSZTVA, i Náj Viſſe Postüvanoga GOSZPODINA SZILY
JÁNOSA z-Gornyega Szopora, Prvoga Szombotelſzkoga Püspeka, na Sztári Szlovenſzki
Jezik, Po Postüvanom Goſzpoudi KÜZMICS MIKLÓSI, Szvétoga Benedeka Fare Dühovníki,
ino Okrogline Szlovenſzke Vice-Öspöröſsa Obrnyeni, i ſztroſkom Nyíh Goſzpoſztva
Previſzikoga, i náj visse Postüvanoga GOSZPODINA HERZAN FERENCZA, z-HARASSA
GROFA, Sz. R. Cz. Popa Kardinalissa, Dürgoga Szombotelſzkoga Püspeka znouvics vö
zostampani” KM 1804: 1; „Luther je v-poníznoj podlozsnoszti sztoupo pred toga sze
poszlanoga pápovoga kardinálisa, kí sze je Kajetán zvao, ali ni edne rejcsi je nej scséo csüti
od nazájvzétja návuka szvojega.” LM 1900: 14; „Vu konklavi je zvün vnozsine hizs edna
velika kapela, vu steroj kardinalisje vszaki den dvakrat na volitev vküp pridejo:” IF 1904: 78.
katana -e masc. ‘vojakʼ ▪ ’katona’ (Miklosich 1867: 25, katan alatt; Miklosich 1886: 113;
Plet. 1: 390, katan alatt; ESSJ 2: 23; Petrov-Slodnjak 1978: 303; Novak 1996: 61; BSJ: 255;
Novak 2006: 175). A magy. katona átvétele. A magyarban 1436 óta adatolható, s a magyarba
a bizánci görög κατσυα ’háznép, málha, poggyász, sátor, tábor, szállás’ került, bár az eltérő
jelentések nem erősítik ezt az állítást (TESz 2: 409). Az EWUng (1: 712) véleménye szerint
viszont a magy. katona egy észak-itáliai cattano ’várúr’ átvétele. A mszln. szó a régi magyar
alakváltozat átvétele, vö. 1327: Kathana hn. (TESz 2: 409). ♦ „Katona; katana, szoldák,
vojnik, junák.” KOJ 1833: 162; „da Luther telko priátelov má, ka bi ga i katanom z-rouk
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zmeknoli, csi bi ga v-Rim szprevájli.” KOJ 1845: 58; „Ali da Rákóci táksa terja od Krála,
stera sze brezi obcsinszkoga kvára, i poménsanya králeszkoga velicsánsztva dovoliti
nemorejo: pogájanye Rákóci pretrgne, ino szvojim obecsajoucs, ka za bojno vecs sztroska, i
vecs katanov za malocsasza prineszé: odmekne sze vu Polónio.” KOJ 1848: 105. ► katanija
-e fem. ‘vojskovanjeʼ ▪ ’katonáskodás’ (Novak 2006: 175). A katana főnévből -ija képzővel
alkotott főnév. ♦ „Nej dávno, kaj szo me zváli v-kataníjo, / Steli szo mi dati cseszt
Kapitáníjo,” SIZ 1807: 48; „Za prvi poszeo szi je ʼSiga vzéo szvoje Tivárisice oszlobájanye,
v-sterom je nyemi vesz Ország krédi bio; escse szo sze i mlájsi na passi ino ceszti v-kataníji
vajali.” KOJ 1848: 49. ► katanski -a -o adj. ‘vojaškiʼ ▪ ’katonai’ (Novak 2006: 175). A
katana főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „Katanszko soulo (Thereziánum) vnouvommeszti je i vogerszkim mladénczom vouscsila, it, v.”; „On je za nevolne nejme i
glűhe soulo nasztavo vu Váciumi; - za mláde katanszke Officíre pa v-Pesti;” KOJ 1848: 111,
122.
katekizmuš -a masc. ‘katekizemʼ ▪ ’katekizmus’ (Novak 1996: 61; BSJ: 255; Mukič 2005:
148; Novak 2006: 175; Bajzek Lukač 2009: 169). A magy. katekizmus átvétele. A magyarban
1585 óta adatolható és latin eredetű, vö. e. lat. catechismus ’hittankönyv, káté’; h. lat.
catechismus ’hitoktatás’ (TESz 2: 407; EWUng 1: 711). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „Potom ſzem pa pouleg D. L. M.
máloga Katekizmusa czejli návuk na ſészt tále razdejlo.” KŠ 1754: Előszó; „Jeli nebi czílavno
bilô, predevszêm historio eto, i potom kátekizmus gingavoj decsiczi sôlszkoj v-rôke dati?”
KAJ 1840: 4; „Na dale dáo je posztaviti právdo na szlobodno razlocsenje hizsnoga zakona,
vcsenjé katekizmusa je v solah prepovedao, z ednov recsjov: divje pregánjanje je zacsno proti
katholicsanszkoj veri.” IF 1904: 73.
kebzüvati -üjem impf. ‘paziti, prežatiʼ ▪ ’vigyáz’ (Miklosich 1867: 25; Miklosich 1886: 114;
ESSJ 2: 27, kebzovati alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 303; Novak 1996: 61; Novak 2006: 177).
A magy. képzel ige átvétele. A magyarban 1645 óta adatolható és a kép főnév származéka
(TESz 2: 452; EWUng 1: 733). A mszln. szó /b/-je a magyar /p/ helyén a zöngésség szerinti
kiejtés alapján keletkezett. A mszln. szó jelentése a magyarból nem adatolható. ♦ „Kebzjte,
álmoſtvo vaſe ne csinte pred lidmí; naj ſze od nyíh vidite: drgacsi nájma nejmate pri Ocsi
vaſem, ſteri je vu nebéſzaj.” KŠ 1771: 17; „Oh! veli Paveo, ſto more na vſza kebzüvati!” KM
1790: 34; „9. Potrejbno nám záto kebzüvati, Ino z-grejhov ſze gori z-büditi, Na ſzvéti ’ſítek
krouto pascsiti, Da ’sivémo z-Kriſztuſom v-radoſzti.” SŠ 1796: 38. ► kebzüjouči -a -e part.
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‘pazeč, opazujočʼ ▪ ’vigyázó’. A kebzüvati igéből képzett particípium. ♦ „20. I kebzjoucsi na
nyega poſzlali ſzo zaſzidávcze; kí ſzo ſzo ſze ſzkaʼzvali, ka ſzo oni pravicsni.” KŠ 1771: 239
(hapax legomenon). ► kebzüvajouči -a -e part. ‘pazeč, opazujočʼ ▪ ’vigyázó’ (Novak 2006:
177). A kebzüvati igéből képzett particípium. ♦ „2. Páſzte to med vami bodoucso csrejdo
Boʼzo; kebzvajoucsi na nyou nej zprimárjenyà; nego zdobre voule: niti za grdí dobícsek;
nego zgotovoga ſzrczà.” KŠ 1771: 712 (hapax legomenon). ► kebzüvanje -a n. ‘opazovanjeʼ
▪ ’vigyázás, figyelés’. A kebzüvati igéből képzett főnév. ♦ „Zradoſztyov i molécsi, cseſztou i
ſzkebzvanyem,” KŠ 1754: 4; „Kebzüvanya vrêdno je, zaisztino, kâ vsziposzelníczi boʼzi vu
píszmaj szvoji predevszêm násztaje prígodne obilnê razkládajo, i potom, po etak zravnanoj
sztezi, na czílavno pôt sz. pozványa szvojega prêkidôcs, lüdsztvo mrtelno k-vretini
popolnêsega szpoznanya boʼzega ino szkrovnoszt vísni, po návuki vere i ʼzítka, za szebom
pelati setűjejo.” KAJ 1840: 4.
kefa -e fem. ‘krtačaʼ ▪ ’kefe’ (Miklosich 1867: 25; Miklosich 1886: 114; Plet. 1: 394; ESSJ 2:
28; Novak 1996: 61; BSJ: 257; Mukič 2005: 150; Novak 2006: 177; Bajzek Lukač 2009:
169). A magy. kefe átvétele. A magyarban 1552 óta adatolható és oszmán-török eredetű, vö.
oszm. kefe ’lószőrből készült, zacskóhoz hasonló lóápoló eszköz, kefe’ (TESz 2: 422;
EWUng 1: 719). A mszln. szó -a végződést kapva illeszkedett be a nőnemű szavak közé. ♦
„Z-koszminya pokrôvce, kefe, meklé, málarszke omêtke itv. rédijo.” KAJ 1870a: 104; „Za
pucanye dobiti takse mále kefe za 4 krajcare, z sterimi sze ceiv vöszpucati i potom szplaviti
more.” IF 1904: 90; „Kefa, lagoje pogovárjanye.” PJ 1909: 52. ► kefati -am impf. ‘krtačitiʼ ▪
’kefél’ (Plet. 1: 394; ESSJ 2: 28, kefa alatt; Novak 1996: 61; Mukič 2005: 150; Bajzek Lukač
2009: 169). A kefa főnévből -ati képzővel alkotott ige. ♦ „Kefati, ednoga lagnoga gosztá
dobis.” PJ 1909: 52. ► kefica -e fem. ‘krtačicaʼ ▪ ’kefécske’ (ESSJ 2: 28, kefa alatt). A kefa
főnév -ica kicsinyítő képzős származéka. ♦ „Krédi naj bodeta 2 glázska, , 2 cuclina i 2 kefici,
naj ne trbej te bezsat küpüvat, gda je zse potrebno.” IF 1904: 90 (hapax legomenon).
kejp/kep -a masc. ‘slika, podobaʼ ▪ ’kép’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 1996: 61;
Mukič 2005: 150; Novak 2006: 177; Bajzek Lukač 2009: 170; Ulčnik 2009: 218). A magy.
kép átvétele. A magyarban 1315 óta adatolható és ótörök eredetű, vö. alt. käp, hak. kip, jak.
kiäb ’minta, forma, képmás, kaptafa’ (TESz 2: 448; EWUng 1: 730–1). A muravidéki
szlovénban a kep változat csak a 20. század elejéről adatolható (kivéve a Martyánczi
énekeskönyvben található egyetlen példát), újabb átvétel, a kejp tekinthető eredetinek,
amelyben a magy. /e:/ → mszln. /ej/ helyettesítés ment végbe. ♦ „Séden ino lacsen betesen / i
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gol ſzem bil, potnik ſzusen vu / keipu ti nevolni ſzam ti sze molil, / obsalnosztjom i bojom, / ti
ſzi ſze mi grozil.” MP: 72; „zdaj vu etom hipi – ár szmo Boga vidili mi vu krühsnom kejpi” BJ
1868: 173–4; „32. Szvéto trojsztvo edno bojstvo, naj sze dicsi v nébi; kaje v-moʼsnoszti
jedino, a vutrojem keipi, preminoucsim sztoga szveitá, dáj ország nebeszki.” ŽJ 1910: 37;
„Mene csi scsés poznati, Adam / szem Ocsa tvoi, od Boga sztvorjen / ja szem, szpodobna znal
nei szem, / mene je na szvoi kep, sztvoril da / szem bil leip, v Paradisomi szem / sztál, i
vszakomu szem bil jasz králl.” MP: 189; „Ne szamo, ka vu nasem kráji ne nájdemo szkoro
nindri cérkve, vu steroj koncsi eden kep preszladkoga szrcá nebi bio obeseni, nego známo ka
oltárje szo povszodi na szveti njemi na császt, gde pobozsno lüdsztvo poszebno rado klecsi
proszécse za lübéznoszt to szladko Szrcé.” IF 1904: 37; „Naj se siromaškim cerkvam leže
pomaga, drüžbeni voditelje i drüžtvo ražirjavajoči zvelkov zahválnostjov vzemejo vsaki
nájménjši dár, kak: plátno, ščipke, svilo, konce, cerkveno obleko, sveče, posvečnjeke, kelihe,
stebre, kepe, réme itd. zadár zanjih.” KLJ 1910: 243.
kertejs/kertes -a masc. ‘vrtnarʼ ▪ ’kertész’ (Novak 1996: 62). A magy. kertész átvétele. A
magy. szó 1395 k. adatolható először (TESz 2: 464, kert alatt; EWUng 1: 739, kert alatt) és a
kert főnév -ész képzős származéka. A muravidéki szlovénban a kertejs alakváltozat esetében
megtörtént a magy. /e:/ → mszln. /ej/ fonémahelyettesítés, vö. kejp, tanjejr, talejr, stb. ♦
„Kertejsz, gléj ogradcsar.” PJ 1909: 54; „Kertes. Vrt, vrtec ma na skrbi, zato so pravi vrtnar; v
našem kraji se inda zvao: gredar – da je grede oskrblavao od tod se ešče stari pridavek:
gredar.” KLJ 1913: 32 (lábjegyzetben).
kinč -a masc. ‘zakladʼ ▪ ’kincs’ (Miklosich 1867: 26; Miklosich 1886: 116; Plet. 1: 397; SSKJ
2: 317; ESSJ 2: 32; Petrov-Slodnjak 1978: 304; SES: 271; Mukič 2005: 151; Novak 2006:
180; Bajzek Lukač 2009: 171). A magy. kincs átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k.
adatolható először (TESz 2: 492). A TESz (2: 492) szerint iráni és török származtatása nem
fogadható el, s ismeretlen eredetűnek tartja. Az újabb szakirodalom, viszont valamely iráni
nyelvből származtatja, vö. óperzsa ganǰ ʼkincs, kincsestár’, kurd genǰ ʼkincsestár’ (SES: 271;
EWUng 1: 754). ♦ „Oh Jesus ſzlatkoucsa ſzercza, / ſiv zdenecz ino ſzvetloscsa / vszakoga
kincsa Ladicza / dober konecz ſzi ſelena.” MP: 89; „Nigdár sze naj ne loví dǘsa moja prevecs
za eta zemelszka, nego za tákse kincse sze pascsi, steri szo obsztojécsi, i vu szlednyem hípi mi
trôst podelíjo, ino me prejk szpevodijo na ov bogsi szvejt.” CJ 1829: 202; „O, kakši kinč! O,
kakša tolažba!” KLJ 1913: 35. ► kinčiti -im impf. ‘okrasitiʼ ▪ ’díszít’ (Plet. 1: 397; ESSJ 2:
32, kinč alatt). A kinč főnévből képzett ige. A rábavidéki szlovénban kinčati alakváltozatban
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él, vö. (Mukič 2005: 151; Bajzek Lukač 2009: 171). ♦ „Vö szo sli pred nyega, Z pálme
vejkami, Kincsili szo ceszto, Vszi z korinami.” PJ 1900: 253; „1. Kem bole bodo tvoje cérkvi
nepoštüvane i ošpotane, 2. tem bole skrbno ščémo se mi za nje goridržati i nje kinčiti, oh
najsvetejše Jezusovo Srcé.” KLJ 1910: 164. ► kinčni -a -o adj. ‘zakladenʼ ▪ ’kincses’ (Novak
2006: 180). A kinč főnévből képzett melléknév. ♦ „Kincsni kopács, vkányen bos.” PJ 1909:
68 (hapax legomenon). ► kinčnica -e fem. ‘skrinja za dragotine, omarica/škatla za nakitʼ ▪
’ékszerdoboz’ (Plet. 1: 397; ESSJ 2: 32, kinč alatt). A kinčni melléknévből -ica képzővel
alkotott főnév. ♦ „Da pa eti z-zacsinyajôcsov decôv mámo delo, nezamüdno je, da obszojnomi
návuki jesícsnomi, naimre vu níʼzisi zlôcsi, vorcavno vküpposztávlene i od sztopnye do
sztopnye tekôcse návodne niti szlűʼzijo meszta temela, i da sze za volo ponücanya kojne,
zlehkôtenya ôpravic vucsitela i vucseníka, i sparanya vrêmena, pred vucsníkom z-eti návodní
níti zgotovlena kincsnica flíszany, péld i goridány odpré, prídavsi na oʼzivávanye znánya
jezika szlüʼzécse i med vucsenyem vöpotégnyene jezícsno-návucsne djátke ino vorcane.” NV
1871: 10 (hapax legomenon). ► kinčničarka -e fem. ‘zakladničarkaʼ ▪ ’kincstárosnő’. A
kinčnik főnévből -čarka képzővel alkotott főnév. ♦ „Bog je Marijo za kinčničarko, oskrbnico i
razdelivko vseh svojih milost odebrao, tak, da vse njegove milošče i vsi njegova dári skoz
njen rok tečejo;” KLJ 1913: 8 (hapax legomenon). ► kinčnik -a masc. ‘zakladnikʼ ▪
’kincstáros’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 2006: 180). A kinč főnévből -nik képzővel
alkotott szó. ♦ „Szlisavsi Melankton Filip, da Nadasdi Tomas kraleszki kintsnik, śelezni süpan
szledkar tüdi palatin szploh preveliko nagnenye kase k sztranskonovini ino nyou bole stima
kak domacse navade i sege, k nyemi je napouto z priliznim szvojim lisztom Devai Matyasa
odszkocsenoga barata, steri sze je v Sarvari okoli grofa Nadasdia tak dugo szladkaro i
vklányao, da ga je z tivarisiczov Kaniszai Orsolov vred na lutheransztvo zapelao, v sterom je
tüdi vmro (1562).” KOJ 1914: 117 (hapax legomenon). ► nakinčiti se -im se perf. ʻokrasiti
seʼ ▪ ’feldíszítődik’. A nem adatolható kinčiti se ige befejezett aspektusú párja. ♦ „hválo
dávam Bógi za vsze one miloszti ino csödna dela, z sterimi sze je tebé nakincsiti dosztójao
(hapax legomenon).” PJ 1898: 30. ► obkinčani -a -o adj. ‘okrašenʼ ▪ ’feldíszített’ (Novak
2006: 363). A nem adatolható obkinčiti igéből képzett melléknév. ♦ „Tam zapazita nyiva lêpo
nyivo, obkincsano szpredrágim sziljom” AIP 1876/10: 7, idézi (Novak 2006: 363) (hapax
legomenon). ► okinčati -am perf. ‘okrasitiʼ ▪ ’feldíszít’ (Plet. 1: 808; Mukič 2005: 240). A
kinčati ige befejezett aspektusú párja. ♦ „O ne, ti si mi vse moje grehe odpüsto, ti si mi düšo
že ščisto, zdaj pa prideš pa jo okinčaš ešče kakti vredno prebivališče postane.” KLJ 1910: 65–
6. ► okinčeni -a -o adj. ‘okrašenʼ ▪ ’feldíszített’ (Novak 2006: 388). Az okinčati igéből -en
képzővel alkotott melléknév. ♦ „Z-tém znaményom okintseni morejo vszelé príti v-Cérkev.”
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KOJ 1845: 91; „Koloman je nyé z tém szpokójo, da je Cérkvenomi Rédi ino Plemenitásom
uprav tiszte szloboscsine prikázao, z-sterimi szo táksi na vogerszkom bilí okintseni.” KOJ
1848: 24; „Neizgovorno se veseliš dober Jezus ti zdaj toj mojoj okinčanoj, okrepčanoj z
lübljeno lepim znamenjom olepšanoj düši, düši tvojega vojaka.” KLJ 1910: 17. ► okinčanje
-a n. ‘okrasitevʼ ▪ ’feldíszítés’ (Novak 2006: 388). Az okinčati igéből -anje képzővel alkotott
főnév. ♦ „kriʼsnati Réd, od Sz. Stevana prvoga vogerszkoga Krála ozváni, za okincsanye vrlih
Domorodczov je nasztávila;” KOJ 1848: 111 (hapax legomenon).
kivanüvati -üjem impf. ‘želetiʼ ▪ ’kíván’ (Novak 2006: 180). A magy. kíván ige átvétele. A
magy. szó 1350 k. adatolható először és ismeretlen eredetű (TESz 2: 500; EWUng 1: 758). A
magyar ige a mszln. nyelv fonomorfológiai rendszerébe az -üvati képzővel illeszkedett be. ♦
„Tou ti ſelej; kivánüje zchiſztoga ſzerczá, ſteroga Imé gori más naznanyeno.” TF 1715: 9
(hapax legomenon).
klariš -a masc. ‘ogrlica iz koralʼ ▪ ’kláris’ (Plet. 1: 402; ESSJ 2: 37). A magy. kláris átvétele.
A magyar szó latin eredetű, vö. lat. corallus ’korall’ (ESSJ 2: 37). A mszln. szó magyar
eredetét a lat. /-is/ → magy. /-iʃ/ változás megőrzése indokolja. ♦ „Tva korona terne, vu /
ſzvétih rokai csavli, nad ſina,, / kom vnogi dárczi, jeszo da / nei kláris.” MP: 198 (hapax
legomenon).
kočia -e fem. ‘kočijaʼ ▪ ’kocsi’ (Miklosich 1867: 27; Miklosich 1886: 122; Plet. 1: 418; SSKJ
2: 357; SES: 287; Novak 2006: 184). A magy. kocsi átvétele. A magyarban 1494 óta
adatolható, s magyar fejlemény; a Komárom-Esztergom megyei Kocs község -i
melléknévképzős származéka (TESz 2: 514; EWUng 1: 765–6). ♦ „Bak; (bok med ovczámi),
(na kocsiaj odzaja ʼsagdile).”; „Kotsi; kotsie.” KOJ 1833: 151, 163. ► kočiš -a masc.
‘kočijažʼ ▪ ’kocsis’ (Plet. 1: 418; Novak 1996: 63; Mukič 2005: 155; Novak 2006: 184;
Bajzek Lukač 2009: 175). A magy. kocsis átvétele, amely 1524 óta adatolható (TESz 2: 514,
kocsi alatt; EWUng 1: 765–6, kocsi alatt), és a kocsi főnév -s képzős származéka. ♦ „Luther je
kardináli obecsao, ka vecs nikaj nede krivovörnoga predgao i piszao, szamo naj i nyegovi
protivníczke nyemi mír dájo; - i da sze nyemi prav nezdi v-Augsburgi : za dobro plácso sze dá
po osterjasovom kocsisi med szlamov vöodpelati v nocsi, na zidje pribito piszamo
odsztavivsi, vu sterom sze je na obcsinszko Cérkveno szpráviscse zezváo.” KOJ 1845: 57;
„Za cügel (vűzdo) sze poravnati dá, kama ga kocsis scsé.” KAJ 1870a: 96; „10. A kocsis itat,
kocsis napája.” KAJ 1871b: 72.
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kodivati/koudivati -am impf. ‘beračitiʼ ▪ ’koldul’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304, koldoš alatt;
Novak 1996: 65; Novak 2006: 191; Bajzek Lukač 2009: 179). A magy. koldul ige átvétele. A
magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és a szócsalád tagjai valószínűleg
származékszavak (TESz 2: 524; EWUng 1: 770). A szócsalád alapszava azonos lehet azzal a
’csavarog, kószál’ jelentésű igetővel, amelynek származékszavai pl. kalandozik, kóricál
(TESz 2: 524). A mszln. nyelvbe a szó -ivati képzővel illeszkedett be. A diftongizálódott alak
a régebbi, s feltehetően a nyugat-dunántúli kódul alak átvétele, vö. (ÚMTSz 3: 433–4). ♦
„Kódivati, sztiszkávanye i nevola vu familiji.” PJ 1909: 50; „Kopati ne morem, koudivati me
je pa ſzrám.” KŠ 1771: 224; „Koldulni; koudivati.” KOJ 1833: 163. ► kodiš/kolduš/koudiš a masc. ‘beračʼ ▪ ’koldus’ (Miklosich 1867: 27; Miklosich 1886: 123, kold- alatt; Plet. 1: 421;
ESSJ 2: 55; Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 1996: 65; Novak 2006: 191; Bajzek Lukač
2009: 179). A magy. koldus átvétele, amely 1416 u./1466 óta adatolható (TESz 2: 524, koldul
alatt; EWUng 1: 770, koldul alatt) és a koldul ige -s képzős származéka. A mszln. koudiš
alakváltozat közvetlen átvétele a nyugat-dunántúli kódis tájszónak. ♦ „Kódis, csi vu hizso
pride, szvaja.”; „Kódis, csi ga vidis, vnogo szkrbi bodes meo.” PJ 1909: 50, 51; „Czaszari i
Kralli, Goſzpoda / i kolduſſi, verni ino neverni, / Sirokoga Szveita narodi, / i ki ſzo ga pribili,
bodo ga vi,, / dili.” MP: 72; „Krála, kako koldusa Szmrt zná pokoſziti.” BRM 1823: 375; „4.
Gyingave rouʼsicze vküp potere z-ſztarczmi, I zmoʼsno Goszpodo z-ſzirmaskimi koudismi,
Ino te bogáte vküpe z-nevolnimi;” SŠ 1796: 147; „1. Komaj preminôcse vrêmen, da je
csinênye komaj dokoncsano, dp. az utas vára (pôtnik je csako); a koldus kére (kôdis je
proszo).” AIN 1876: 47; „3. Gingave rouzsice potere sztárimi, i zmosno goszpodo szirumák
koudisi, ino te bogáte vküpe znevolnimi!” ŽJ 1910: 95. ► kodiški/koudiški -a -o adj.
‘beraškiʼ ▪ ’koldus-’ (Petrov-Slodnjak 304, koldoš alatt; Novak 2006: 191). A kodiš/koudiš
főnévből -ški képzővel alkotott melléknév. ♦ „Kódiski vojda, szrecsa i bogásztvo.” PJ 1909:
50; „Eden hertar, koga je vtrága bilou v-zími z-delom krűh szlűʼsiti, szi je zvolo koudisko
paliczo, na stero szi je nikeliko ʼseleznih rincsicz gorina rédo.” KOJ 1845: 106; „vise jezerojezer lüsztva od povôdeni vu kôdiski sztális szühnyeno” AIP 1876/3: 7 (idézi Novak 2006:
191). ► koldüvajouči/koudivajouči -a -e part. ‘kdo beračiʼ ▪ ’kolduló’ (Novak 2006: 191,
koudivati alatt). A koldüvati és koudivati igékből képzett particípium. ♦ „VI. 35. Prigoudilo
ſze je pa, gda bi ſze pribliʼzávao k-Jerichi; níki ſzlejpi je ſzedo kre pouti koldvajoucsi.” KŠ
1771: 233; „Vcsinyeno je pa, gda bi ſze pribliʼsávao k-Jeriki, níki ſzlejpi je ſzedo kre pouti
koldüvajoucsi.” KM 1804: 26; „VI. 46. I prisli ſzo vu Jericho: i on v idoucsi z-Jeriche i
vucsníczke nyegovi i vnoho lſztva, Szin Timeuſov, Bartimeus, ſzlejpi, je ſzedo kre pouti
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koudivajoucsi.” KŠ 1771: 136. ► koudištvo -a n. ‘beraštvoʼ ▪ ’koldusság’ (Petrov-Slodnjak
1978: 304; Novak 1996: 65; Novak 2006: 191). A koudiš főnévből -štvo képzővel alkotott
elvont főnév. ♦ „i szam szebé krádne i na kôdistvo szprávla” KAJ 1870b: 161 (idézi Novak
2006: 191); „Delo je vszê zemlé dobrôt / Prva, csíszta vretina / Ali manyôszt kôdistva pôt / I
vszega zla blazina.” KAJ 1871a: 66. ► spokoudivati -am impf. ‘naberačitiʼ ▪ ’kikoldul’
(Novak 2006: 681). A koudivati ige befejezett aspektusú párja. ♦ „Nega nyemi ni dűha, nej
sztopnye, kí je cejli keden z-szvojimi pajdási na brejgom kühao, peko i pojo, ka szo
szpokoudivali, ali vkrádnili: zdaj z-Marka pejnezi inan je odfükno.” KOJ 1845: 115 (hapax
legomenon).
kolomper -a masc. ‘krompirʼ ▪ ’burgonya’. A magy. nyelvjárási kolompér átvétele. A
magyarban 1774 óta adatolható (TESz 2: 650, krumpli alatt). ♦ „Krumpiske (kolompér).” KAJ
1870a: 154 (hapax legomenon).
komediaš -a masc. ‘komedijantʼ ▪ ’komédiás’ (Novak 2006: 186). Pleteršnik (Plet. 1: 427)
komedijaš alakváltozatban közli, s ebben az alakban él a beltinci nyelvjárásban is (Novak
1996: 64). A magy. komédiás átvétele. A szó a magyarban 1604 óta adatolható és a lat.
eredetű comedia ’vígjáték’ -s képzős származéka (TESz 2: 535, komédia alatt; EWUng 2:
775–6). ♦ „Tou doprnásajo kautlarje, komediáske” KŠ 1754: 50, idézi (Novak 2006: 186)
(hapax legomenon).
korona/korouna -e fem. 1. ‘kronaʼ ▪ ’korona’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 1996: 64;
Mukič 2005: 158; Novak 2006: 189; Bajzek Lukač 2009: 177). A magy. korona átvétele. A
magy. szó 1350 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. corona ’virágkoszorú,
koronaszegély: párkányzat, perem, hegykoszorú, napudvar, hallgatóság, gyülekezet’; k. lat.
’tonzúra, a szentek feje köré festett fénykör’ (TESz 2: 579; EWUng 2: 801). A mszln. szó
magyar eredetét az eredeti latin alak megőrzése bizonyítja, hiszen a szlovén irodalmi
nyelvben mássalhnagzókapcsolattal kezdődik a szó és középfelnémet eredetű (vö. ESSJ 2:
99). ♦ „Kada pa gorécsa zséja / S-zsucsom ga napojijo, / Szulica i z-tern korona / Zrok, da mu
kerv sztocsijo.” BJ 1870: 221; „Štrta zvünešnja vaja stoji v tom da, vsaki den, ne, da bi se pod
grehom na to zavezali, zmolimo malo korono preblažene Device, štera ma v sebi tri očenaše i
dvanajset zdravimarj.” KLJ 1913: 30; „trnavo korouno na ſz. gávi noſzo” KŠ 1754: 237 (idézi
Novak 2006: 189); „Éʼnok ʼzívi vneseni vu nebésza, da bi vzéo korôno obecsanya, stera je
tam szranyena, vszêm, kí szo sze eti verno bojüvali za nyé vekivecsen őrok.” KAJ 1840: 18–
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9; „7. Jasz szam zagledno nebeszko bozsoprelejpo diko |: zdaj bom osznájʼsen znebeszkim
leipim in beilim gvantom, i dike zlátom korounom, sztáo bom pred bozsim sztolom, i glédao
bom radoszt tákso kaj nigdar koncza nebou.” ŽJ 1910: 55.
2. ‘vrsta avstro-ogrskega denarjaʼ ▪ ’korona’. ♦ „V 1892. leti je 5600 korón, v 1893-em
38000, v 1894-om 110000 korón szpravo nyegov szvéti sparavec.” PJ 1898: 7; „Od
pobozsnoga tála francovszkoga lüdsztva známo, ka szo preminocsa leta vecs kak 20 million
koron penez vküpdáli, z sterimi szo poleg Parisa, glávnoga meszta Francoszkoga na bregi
ʼMont Martreʼ edno velko ino lepo cérkev posztavili preszvétomi Szrci na császt.” IF 1904:
37. ► koronati/koroniti/koronüvati -am/-im/-üjem impf. ‘kronatiʼ ▪ ’koronáz’ (Novak 1996:
64; Mukič 2005: 158; Novak 2006: 189). A magy. koronáz átvétele, különböző honosító
képzőkkel. A koronati/koroniti alakváltozatok egyszeri írói megoldásoknak tekinthetők. ♦ „5,
Kí je tebé v nebészaj korónao.” PJ 1900: 71 (hapax legomenon); „Gde nad nami placs ni
ʼzaloſzt, Ni vrág nebode meo obláſzt. Tam vám dám jaſz moje blágo, I vekivecsno
blájʼzenſztvo, Koronim vám vaſo glávo.” BKM 1789: 151; „Ar ti Goſzpodne ſegnávas te
pravicsne, ti nyé koronűes zmiloschov, kako zednim paisom.” ABC 1725: 15; „Csi szi ga gli
malo ménsega nihao od angelov; dönok szi ga z díkov i postenyom koronüvao.” TŠ 1848: 7;
„2. Zveličiteo božánski, za volo predráge tvoje krvi, štero si ti prelajao, gda so te bičüvali i
ztrnjom koronüvali, smiluj se onim, ki vu blodnosti živéjo i pelaj nje nazáj vu svojo svéto
Matercerkev.” KLJ 1910: 167. ► koronan/koronüvani -a -o adj. ‘kronanʼ ▪ ’koronázott’
(Novak 1996: 64; Mukič 2005: 158; Novak 2006: 189). A koronati/koronüvati igékből -an
képzővel alkotott melléknév. ♦ „Dober moj Jezus, ti si krv potio, ti si bičüvan bio, ti si z
bodečim, velikim trnjom koronan bio, ti si žmeten križ noso, ti si na križi tri vüre viso, špot i
sramoto pretrpo i od vseh i od vsega odstavljen, tužno mro.”; „c, Ki je za nas s trnjom
koronan bio.” KLJ 1910: 115, 227; „Oh na viſzikom kríʼsnom drejvi viſzécsi, i ſztrnyom
koronvani ſzlatki moj Jezus!” KM 1781: 17; „I – eti – je – koronüvano – veliko – delo –
boʼze – po – Môzesi – zacsnyeno!!!” KAJ 1840: 40; „Za vogrszkoga krála koronüvan 1867.
jun. 8.” IF 1904: 28. ► koronüvanje -a n. ‘kronanjeʼ ▪ ’koronázás’ (Novak 2006: 189). A
koronüvati igéből -anje képzővel alkotott főnév. ♦ „V-koronvanyi.” KŠ 1771: 813;
„Naszkorom je vsze muknolo; ár vcsaszi po oprávlenom Koronüvanya szvétki András Krao
osztro zapouved vöpüsztí po Országi:” KOJ 1848: 18; „Koróna za koronüvanye, vari sze
napihnyenoszti.” PJ 1909: 60. ► okoronati -am perf. ʻkronatiʼ ▪ ’megkoronáz’. A koronati
igéből o- prefixummal képzett befejezett aspektusú ige. ♦ „Oni, kí szo z-kralíczov vlekli: szo
trí mejszecsnoga nyé sziná Ladiszlava vu sztolnombelgrádi okorónali.” KOJ 1848: 54 (hapax
legomenon). ► okoronanje -a n. ʻkronanjeʼ ▪ ’megkoronázás’ (Novak 2006: 390). Az
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okoronati igéből -anje képzővel alkotott melléknév. ♦ „Ovi szo mladoszledkar tüdi ovencsali
Wladiszlava nej toti z-právov korónov, stero je kralícza z-szebom v-Győr odneszla: nego ztisztov, stero szo z temena sz. Stevana dolivzéli ’snyegove mrtvecsne skrinye, ino szo
oznánili, da je csecsátkoga Wladiszlava okorónanye nevaláno.” KOJ 1848: 54 (hapax
legomenon). ► okoronüvati -üjem perf. ʻokronatiʼ ▪ ’megkoronáz’ (Novak 2006: 390). A
koronüvati ige o- prefixummal képzett befejezett aspektusú párja. ♦ „Ferentz I. sze záto dá vBüdini za vogerszkoga Krála okorónüvati, pri steroj priliki je nyegov právi brat József za
Palatína zvolen, ino szo vküpszprávleni Sztálisi ino Rédovje nouvomi szvojemi Králi kodicsenomi dokoncsanyi gotovoga boja rekrute ’sivész, konye, ino pejneze dobrovolno
ponüdili.” KOJ 1848: 118.
koruš/kouruš -a masc. 1. ‘zborʼ ▪ ’kórus’ (BSJ: 285; Novak 2006: 190; Bajzek Lukač 2009:
179). A magy. kórus átvétele. A magy. szó 1560 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat.
chorus ’körtánc, táncoló, éneklő csoport’; k., e. lat. ’az énekesek helye a templomban’ (TESz
2: 584; EWUng 2: 804). A mszln. szó megőrizte a lat. /-us/ > magy. /-uʃ/ változást. ♦ „Oh
vnoʼsina Nebeſzka, i vſzi Angyelſzki Korusi!” KM 1781: 32; „Dávida peszem v vísisem
Korusi.” TŠ 1848: 106.
2. ‘korʼ ▪ ’karzat’ (Novak 2006: 190; Bajzek Lukač 2009: 179). ♦ „ino dober glász okol i
okoli meli tak, da szo sze kumaj vcsakale nedele i szvétka radovédne ʼsenszke, naj morejo
csüti dvá solara kre skolnika na kórusi lejpe nouve peszme popevati;” KOJ 1845: 19; „Komaj
szi to zmiszli, odpréjo sze dveri korusa i nad njé notrsztopivsi eden angel naznani:” IF 1904:
101.
követ -a masc. ‘poslanecʼ ▪ ’követ’ (Novak 1996: 65). A magy. követ átvétele. A magy. szó
1372 u./1448 k. adatolható először és alapszava ősi örökség a finnugor korból (TESz 2: 629–
30; EWUng 2: 826). ♦ „V tom teskom csaszi szo mogli XVI. Gregor pápa novoga nunciusa
(poslanca, követa), poszlati v Belgij.”; „Ali na to szo katholicsanci previdili, ka csi scséjo
szvojo pravico obrániti, tê nyim je potrebno edno katholicsanszko politicsno sztran
goriposztaviti i na drzsávni zbor práve katholicsanszke poszlance (követe) zvoliti.” IF 1904:
70, 74.
krumpli -ov masc. ‘krompirʼ ▪ ’burgonya’ (Novak 1996: 67; BSJ: 301; Mukič 2005: 166;
Bajzek Lukač 2009: 185). A magy. krumpli átvétele. A magyarban 1768 óta adatolható és
német eredetű (TESz 2. 650–1). A magyar szó forrásaként főként a bajor-osztrák vehető
156

számításba, vö. hazai baj.-osztr. krump (TESz 2: 651; EWUng 2: 837–8). ♦ „To leto je: 319o, ka szo krumpli szpoznáni v Europi.” IF 1904: 27 (hapax legomenon).
kukorica -a fem. ‘koruzaʼ ▪ ’kukorica’ (Plet. 1: 486; Novak 2006: 209). A magy. kukorica
átvétele. A magy. szó 1691 óta adatolható és a TESz (2: 660) és az EWUng (2: 841) is
vándorszónak tartja, amely a magyarba elsősorban a szerbből és horvátból, illetve helyenként
a románból került. Kniezsa István (1974: 680) azonban lehetetlennek tartja, hogy a déli szláv
nyelvekben található ’kukorica’ jelentésű szavak -uz/-uza végződését a magyar -ica
végződéssel cserélte volna fel. Kniezsa szerint, ahol a szó -ica végződéssel él, ott a magyarból
való (Kniezsa 1974: 680). ♦ „Jeli bi mêla jeszti ʼzivína, csi ji nebi rászla tráva, gyecsmen,
kukorica, proszô, detelica, grahka?”; „Na nyívaj raszté psenica, ʼzito, gyecsmen, ovesz,
proszô, kukorica, grahka, detelica, konôple, lén, dohan, krumpiske (na krajíno gledôcs), itv.”
KAJ 1870a: 34, 162; „3. kukoricze raszté 25.000,000 hektolitrov vu vradnoszti 240 millionov
koron.” IF 1904: 125.
kuruc -a masc. ‘krucʼ ▪ ’kuruc’ (BSJ: 306). A m. kuruc átvétele. A magy. szó 1679 óta
adatolható és ismeretlen eredetű (TESz 2: 681; EWUng 2: 852). A TESz (2: 681) elveti a lat.
cruxe szóval való esetleges összefüggését. Hadrovics László (1978: 115–21) részletesen
foglalkozott a szóval, s a megvizsgált források tükrében arra jutott, hogy a kuruc és crux
(vagy valamely származékának) összefüggését nem lehet tagadni (Hadrovics 1978: 120), ám a
kételyek eloszlatásához további vizsgálatok szükségeltetnének (Hadrovics 1978: 121). ♦
„Dózsa Gyüri je ʼse namenyévao z témi divjajoucsimi, i grozovitno vmárjajoucsimi bojdikal
lüsztvami steri szo sze za Kurucz, – krúce – imenüvali (od diacske rejcsi ete: Crux, kríʼs) –
encsasz sztráh delati; na zádnye pa ʼsnyihovim pomáganyom za Krála sze posztaviti.” KOJ
1848: 71 (hapax legomenon).

L
lakat -a masc. ‘žabica, viseča ključavnicaʼ ▪ ’lakat’ (Plet. 1: 497; Novak 1996: 69; Novak
2006: 215; Bajzek Lukač 2009: 190). A magy. lakat átvétele. A magy. szó 1405 k. adatolható
először és ófrancia eredetű, vö. ófr. loquet ’kilincses ajtózár’; fr. loquet ’csappanós zár vagy
kilincs, kallantyú’ (TESz 2: 709). Ezzel szemben az EWUng (2: 867) a magyar szó olasz
eredete mellett foglal állást. ♦ „Lakat Lakat” KM 1790: 93; „1890. leta márciusa 12-ga za
rána je Bouffier goszpodicsina nej mogla odprejti dveri szvoje baute, lakat sze je pokvárjla.”
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PJ 1898: 6; „Gda je zse z vszejmi szvojimi klűcsi zóbszton probao lakat odprejti domó je só
po diletvo z sterov je gori steo vtrgnoti dveri.” IF 1904: 103.
lampaš -a masc. ‘svetilkaʼ ▪ ’lámpa, lámpás’ (Plet. 1: 498; Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak
1996: 69; BSJ: 312; Novak 2006: 216; Bajzek Lukač 2009: 190). A magy. lámpás átvétele. A
magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először (TESz 2: 713) és latin eredetű, vö. lat. lampas
’fáklya, világítótest, lámpa’ (TESz 2: 714; EWUng 2: 868–9). A mszln. szó magyar eredetét a
lat. /-as/ → magy. /-aʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „No se lubeznoſzt vi bratinſzko
imeite, / ſtero zdobrim delom vunka pokasite, / gorécse Lampaſſe vu rokai dersite, / kak nore
Devicze da ne poginete.” MP: 324; „Teda priszpodobno bode Králevsztvo nebeszko k deszét
deviczam, stere szo vzelé lampase szvoje i vö szo sle prôti ʼzenini.” TŠ 1847: 167; „Viszécsi
lampas, gléj szvetilnica.” PJ 1909: 171.
lanc -a masc. ‘verigaʼ ▪ ’lánc’ (Miklosich 1886: 160; Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak
1996: 69; Mukič 2005: 173; Novak 2006: 216; Bajzek Lukač 2009: 190). A magy. lánc
átvétele. A m. szó 1405 k. adatolható először (TESz 2: 714) és nyugati vagy keleti szláv
eredetű, vö. régi cseh lancúch ’láncʼ, régi or. ланцуга ’ua.ʼ, or. nyj. ланцуг ’uaʼ, ukr. ланцюг
’ua.ʼ (EWUng 2: 869), részletes szótörténeti adatokat l. (Hadrovics 1965: 29–33) alatt. Ezzel
szemben Kniezsa István szerint (1974: 302–3) a magyar szó déli szláv eredetű, bár megjegyzi,
hogy a kaj-horvát lanc a magyarból való. Ugyanezt mondhatjuk a muravidéki szlovén szóról
is. ♦ „Za vsze dobro me vcsineine / denesz mi to vcsini, gda golena vcsi,, / ni mene, ksztebru
privezati, ztèr,, / dnimi Lanczmi.” MP: 185; „4. Csi ſze pa te necsiſztôcse Szpametno scsés
varvati, Prvle, kak je ſzrdcze vrôcse, Sze je mores hábati: Csi ſze ſzrdcze ednok gene; Tak te
lehko na lancz dene.” BRM 1823: 355; „Závornica, lanc za zavéranye, zádeve bos meo.” PJ
1909: 182.
lendjelski -a -o adj. ‘poljskiʼ ▪ ’lengyel’. A lendjel- ’lengyel’ szótő a magyar lengyel átvétele.
A magy. szó 1395 k. adatolható először (TESz 2: 751) és feltehetőleg az óor. *lędžanъ
átvétele. Ebből a régi magyarban a magánhangzó harmónia miatt *legyen lett, míg a mai
lengyel alak n : n > n : l asszimiláció eredménye (TESz 2: 751; EWUng 2: 888). Kniezsa
István (1974: 313) hozzáteszi, hogy az alapszó ismert volt a régi szerbben is, amelyet a
népköltészetben előforduló ledjanski kralj ’lengyel király’ kifejezés bizonyít. A szláv szó a
magyarba a denazalizáció előtt került (10. század vége előtt), amelyet az ę helyén lévő /-en-/
bizonyít. A mszln. szó magyar eredetét az orrhangú magánhangzó helyén lévő /-en-/
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indokolja. ♦ „I nasse Goszpode ondi vnogo / poginolo, Horvacske, Szlovenſzke, / Vogerſzke
Goszpode, Nemske, Len,, / gyelſzke i Csehske Goszpode, i do,, / bri vaidove zdobrimi junáki.”
MP: 340 (hapax legomenon).
licenciatuš -a masc. ‘licencijatʼ ▪ ’licenciátus’ (Novak 2006: 223). A magy. licenciátus
átvétele. A magyarban latin eredetű, vö. lat. licenciatus. A mszln. szó magyar eredetét a lat. /us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „Licentiatusi szo bili neposzvecseni,
ledicsni, zevcseni, postenoga śitka mośacske svetski, steri szo meli od pispeka oblaszt: deczo
kersztiti, zarocsnike v hisni zakon vküpzdati, mertve szprevajati, po nedelaj ino szvetkaj
lüsztvi evangeliom preśteti v cerkvi, pobośne knige i molitve preśteti, ino szpejvati.” KOJ
1914: 136 (hapax legomenon).
liliom -a masc. ‘lilijaʼ ▪ ’liliom’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 2006: 224). A magy.
liliom átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. lilium
’liliom’ (TESz 2: 771; EWUng 2: 899). A magyar származást az /-om/ végződés magyarázza.
♦ „To polſzko leipo czvetye, ino / Liliomi, Vu lepsem gvanti jeſzo, kak je Salamon bil.” MP:
298; „Szvadbena peszem i vucsenye korehovi otrokov od liliomov k naprêszpêvanyi.” TŠ
1848: 36; „2. Ka krouzʼsa szám rászo, (rászla) roditelom naradoszt, ʼse szam pa poveihno,
kak liliom vu pouli, posterom szam ʼsaloszt, mojim roditelom, szpravó, vu nyihovih szrczáj.”
ŽJ 1910: 88.
lugaš -a masc. ‘brajdaʼ ▪ ’lugas’ (Novak 1996: 71; BSJ: 330; Mukič 2005: 181; Bajzek Lukač
2009: 196). A magy. lugas átvétele. A magyarban 1493 óta adatolható köznévként és
ismeretlen eredetű (TESz 2: 799). Újabban észak-olasz eredetűként tartják számon (EWUng
2: 913) ♦ „Lugas, zobsztonszko modrüvanye.”; „Lugas v nyem bidti, szrecsa lübézni.” PJ
1909: 72, 72.

M
maguš -a masc. ‘čarovnikʼ ▪ ’mágus’ (Novak 2006: 232). A magy. mágus átvétele. A
magyarban a szó 1416 u./1450 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. magus ’perzsa
pap, bölcs; varázsló’ (TESz 2: 816; EWUng 2: 923). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/
→ magy. /uʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „Na konecz ide v-Rim, i brs za volo Símon
Máguſa, priétnoga Nero Czaſzari czomprnyeka, ſteroga je na nyegovo prosnyo Boug doli
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zráka vr’zenoga vmouro, raſzpéti na krí’z, zglavom doli, ſzpetami gori, Ivánſcseka 29. dnéva,
vleti od Kriſztuſovoga rojsztva 70. preminè.” KŠ 1771: 700 (hapax legomenon).
majuš -a masc. ‘majʼ ▪ ’május’ (Novak 1996: 71; Mukič 2005: 185). A magy. május átvétele.
A magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. Maius ’a 12 hónapos év 5.,
Maius istennek szentelt hónapja, május’ (TESz 2: 822; EWUng 2: 926–7). A mszln. szó
magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „Plebanos szo
v 1893. leta v május mejszeci szledécse piszmo dobili z Páris várasa:” PJ 1898: 13; „Május
má 31 dnévov.” PJ 1900: 8. ► majuški -a -o adj. ‘majskiʼ ▪ ’májusi’. A majuš főnévből -ški
képzővel alkotott melléknév. ♦ „Májuski dezsdzs pa rosza bliszkécsa / Od dávnoga veka szta
paso noszécsa!” IF 1904: 30.
marciuš -a masc. ‘marecʼ ▪ ’március’ (Novak 1996: 74; Mukič 2005: 187). A magy. március
átvétele. A magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. Martius ’a 12
hónapos év 3., Mars istennek szentelt hónapja, március’ (TESz 2: 844; EWUng 2: 937). A
mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦
„1890. leta márciusa 12-ga za rána je Bouffier goszpodicsina nej mogla odprejti dveri szvoje
baute, lakat sze je pokvárjla.” PJ 1898: 6; „Március má 31 dnévov.” PJ 1900: 6; „XIII. Leon,
po prvejsem szvojem iméni Pecci (csti: Pecscsi) Joakim grof, szo sze narodili 1810. leta
marciusa 2. v Karpineti na Talianszkom.” IF 1904: 70.
matroz -a masc. ‘mornarʼ ▪ ’matróz’ (SSKJ 2: 711). A magy. matróz átvétele. A magyarban
1763 óta adatolható és német eredetű, vö. ném. Matrose ’matróz, tengerész’ (TESz 2: 864;
EWUng 2: 947). ♦ „Brodárszki detics, gléj matróz.”; „Matróz, vu szvájo prides.”; „Matróz zs
nyim gúcsati, szrecsen bos na potüvanyi.” PJ 1909: 8, 81, 81.
medalia -e fem. ‘medaljonʼ ▪ ’medália’. A magy. medália átvétele. A magyarban 1597 óta
adatolható és vándorszó (TESz 2: 870–1; EWUng 2: 951, medál alatt), a magyarba elsősorban
a németből kerülhetett, vö. ném. Medaille, Medaillon ’pénzérme, emlékérme’. A mszln. szó
magyar eredetét a hiátustöltő /j/ hiánya bizonyítja. ♦ „Csi to ponoseni mésni-gvant, nej za nüc
vkraj djáne sztebre, kejpe, z papéra korine, mále medálie, csiszla, kosarice, za deco spilaráje,
za muzsiko kákse dugoványe, kruglice, kufferne gombe má, tó vsze goszpodocsini
odposlejo.” PJ 1898: 17 (hapax legomenon).
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mentuvati/mentüvati -ujem/-üjem impf. ‘reševatiʼ ▪ ’ment’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304;
Mukič 2005: 192; Novak 2006: 243). A magy. ment átvétele. A szó a magyarban 1195 óta
adatolható és a men tő származéka, amely a menik, menekedik, menedék szócsaládjába
tartozik (TESz 2: 890; EWUng 2: 961). A muravidéki szlovén nyelvbe került magyar szó uvati/-üvati honosító képzőt kapott. ♦ „Hvala boidi oczu Bogu, / ki nam sze je ſzmiluval,
ſzvega / nam je ſzina poszlal, i od vraga / mentuval, o hvaleni ſzin Bosij / vreiden szi hvale
[...]” MP: 119; „Hválim jaſz tebe, Goſzpodne, kai ſzi ovo noucs mene miloſztivno obaruval, i
od hda mentuval.” SM 1747: 64; „Naj me ne sgé ʼſarki ogyen / Mentuj me Jezus! Amen.”
KM 1783: 302; „Kí ſzi Kralicsa Sziná mérajoucsega od tréslike mentvao.” KM 1781: 63;
„Odgôvoro je Joʼzef: ’Mentűj Bôg!’” TŠ 1847: 34; „9. Bogat szi ali sziromák, tou te ne
mentüje; prouti szmrti niti moudroszti, lepouta nehaszni, ni Czaszarsztvo, ni Králesztvo,
nemre obrániti.” ŽJ 1910: 78. ► mentüvati se -üjem se impf. ‘reševati se’ ▪ ’megmenekül’
(Novak 2006: 243, mentüvati alatt). ♦ „Da bi pri tebi mogo ſztáti, zſzega zla ſze mentüvati.”
BKM 1789: 176; „Po tom na drügom ſzvêti: Mentüjem ſze krhkôcse, Rêsim ſze vſze teskôcse,
Dobím vekvecsno bogátſztvo, To vekivecsno bláʼzenſztvo.” BRM 1823: 340; „19. Ali
oberszega jasz sze zdaj mentüjem, i vu neszkoncsano veszélje jasz pridem.” ŽJ 1910: 92. ►
mentüvan -a -o adj. ‘odrešen, rešenʼ ▪ ’megmentett’ (Novak 2006: 243, mentüvati alatt). A
mentüvati igéből -an képzővel alkotott melléknév. ♦ „Proſzimo vu toi proſnyi, kako vjednoi
ſummi dabi náz Boug otecz Nebeſzki, od vſzeih Düſſevni i Telovni nevoul, naſſega blagá ino
poſtenyá neſreche, obarvan ino mentüvan,” TF 1715: 30; „Mentüvan krvávih poszlov je vu
Spíri pod predszedbenisztvom szvojega brata Ferdinánda szpáviscse drʼsao, vu sterom je
ednovolno dokoncsano:” KOJ 1845: 66; „Od vojnicske szkrbi mentüvan Károl III. nemajoucsi
moskoga odvedka, réd naszlednisztva naprávi, polek steroga má (csi nebi meo kralüvajoucsi
austriánszki Herceg sziná) sztárejsa csí ládanye prejkvzeti (1722).” KOJ 1848: 106–7. ►
mentüvanje -a n. ‘rešitevʼ ▪ ’mentés’ (Novak 2006: 243). A mentüvati igéből -anje képzővel
alkotott főnév. ♦ „Teliko znamenűje, liki: mentüvanye, ali oszlobodjênye.” KAJ 1837: 14;
„Kabi té szvéte recsi poszlüsáli, za volo vnougi greihov mentüvanya.” ŽJ 1908: 13.
mertik/mertük -a masc. ‘meraʼ ▪ ’mérték’ (Miklosich 1867: 38; Plet. 1: 572; SSKJ 2: 748;
ESSJ 2: 178, mertek alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 1996: 75; Novak 2006: 244;
Ulčnik 2009: 233). A magy. mérték átvétele. A magy. szó 1416 u./1450 k. adatolható először
és vitatott eredetű (TESz 2: 897, mér alatt). A szakirodalomban eddig a szó szláv és a
finnugor származtatása vert gyökeret, vö. (EWUng 2: 965, mér alatt). A szlávból való
származtatás nehézsége, hogy a szláv nyelvekből átvett igék a magyarban rendszerint /l/
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képzőt kapnak, vö. bérmál, keresztel, párol, stb. (Kniezsa 1974: 692). A finnugor
származtatás súlyos hangtani nehézségekbe ütközik (Kniezsa 1974: 693). Maga a mérték
magyar képzés, amely számos szláv nyelvbe átkerült (Kniezsa 1974: 693). A mszln. szó a régi
magyar *mértük átvétele. Adatok mertök alakváltozatra 1512 óta, vö. (NySz 2: 775). ♦
„Vſzákom dugoványi mertik zdrʼſi.” KM 1790: 78; „Záto kai kako goder ta Doika pomali
zmertükom püſcsa mleiko, vu vüſzta ſzvojega ginglavoga deteta, vſze tecsáſz dokecs ſze ono
vmoucs gori vzeme;” TF 1715: 6; „Dôb eta je za grüntno i rodnícsno szpoznana; ali dönok je
vu nasem vrêmeni za voje szpoznani môʼzje nedrʼzíjo za cílno, geto po nyê zadoblenoga
nászleda nenaidejo vu primêrnom mertüki z-na nyô obrácsanim delom, trűdom i vrêmenom;”
NV 1871: 4; „Zamán sze szveit noszi, z moʼsnoszti velike, i zamán je nyega veliko veszélje,
ár náglo premine tou szvecko veszeljé, |:kak mertük zemelszki:| kiszanáglosztere.” ŽJ 1910:
28. ► mertüčen -čna -čno adj. ‘zmerenʼ ▪ ’mértékletes’ (Novak 2006: 244). A mertük
főnévből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „Mértékletes, mertücsen-a-o,” AIN 1876: 23
(hapax legomenon). ► mertüčlivi -a -o adj. ‘zmerenʼ ▪ ’mértékletes’ (Novak 2006: 244). A
mertük főnévből -liv képzővel alkotott melléknév. ♦ „Mertcslivo ʼzivlejnye vu jejſztvini,
pítvini i ſzne za poboʼznejsega molenyà i priprávlanya volo.” KŠ 1754: 211; „Jeli szem nej
bio mányi, gde bi jedrni; neszpameten, gde bi cseden; zapravlács, gde bi mertücslivi mogao
bidti?” CJ 1829: 134; „Vu jesztvini i pitvini szo jako mertücslivi bili.” IF 1904: 75. ►
nemertüčlivi -a -o adj. ʻneizmerenʼ ▪ ’mértéktelen’ (Novak 2006: 316). A mertüčlivi
melléknévből ne- prefixummal képzett melléknév. ♦ „kai ſzi ti mené ſztvoje nezgovorne
dobroute, ino znemertücslive velike miloſche eto…” TF 1715: 45; „Kí nyô nemertücslívo pijé,
dűso i têlo szi pokvarí; norlavi, nezdrav, szirmák de.” KAJ 1870a: 163. ► mertüčlivo adv.
‘zmernoʼ ▪ ’mértékletesen’ (Novak 2006: 244). A mertük főnévből -livo képzővel alkotott
határozószó. ♦ „Píj ino jej tí mertücslívo; / Têlo ti nede beteʼzlívo.” LŠ 1820: 28; „Ka mi
pozványe na szrdcze zvéʼze: tô bom z-neobtrüdjenov jedrnisztjov csino; csi mi szrecso i
radoszt podelís: mertücslivo bom ʼznyôv ʼzivo, z-vremenom csedno trʼzo;” CJ 1829: 83; „Naj
mertücslivo zsivé, lejke hráne vzsiva i zsalodec szi naj ne obtersi, ne pokvári.” IF 1904: 88. ►
mertüčlivost -i fem. ‘zmernostʼ ▪ ’mértékletesség’ (Novak 2006: 245). A mertüčliv
melléknévből -ost képzővel alkotott főnév. ♦ „zmertcslivoſztjom” KŠ 1754: 47; „Tebi, oh
nebeſzka vísesnoſzt, Z-vrêlim ſzrdczom hválo dati, Vu ſzrecsi mi naj mertücslívoſzt dá, vneſzrecsi pa trôst právi, I gda oſztávim ſzvéta ſzvetloſzt, Naj mi ſzmrti ſzlatkoſzt ſzprávi!”
BRM 1823: 112; „Záto cslek dokecs más vrejmen, nepüscsáj sze vu grejhe |:neg verosztüj
nesztanoma, v-mertücslivoszti ʼsitka, vszedni szpoznüjh vprávoj vöri, ár neznás gda szmrt
pride, mogao bos na boj ʼsnyom pojti i scséte zadaviti.” ŽJ 1910: 52. ► nemertüčlivost -i
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fem. ʻnezmernostʼ ▪ ’mértéktelenség’ (Novak 2006: 316). A mertüčlivost főnévből neprefixummal képzett főnév. ♦ „Ár ſznájʼzite zvna vas pehár i ſzkledo : znoutra ſzo pa puna
zgrablivoſztyom i znemertcslivoſztyom.” KŠ 1771: 77; „Ké nemertücslívoſzt poide, Pred
nyim kak poſztánejo?” BRM 1823: 12; „Tá zsena je na vszáki dén nisterne fillere obecsala,
csi szvéti Anton vö zvrácsi nyénoga mozsá z toga greha nemertücslívoszti.” PJ 1898: 15.
Meššiaš -a masc. ‘Mesijaʼ ▪ ’messiás’ (Novak 2006: 246). A magy. messiás átvétele. A
magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és az e. lat. Messias ’Isten küldötte, megváltó, felkent
király’ átvétele (TESz 2: 905; EWUng 2: 969). A mszln. szó magyar eredetét a gemináta
megtartása, valamint a latin /s/-t a magyarban helyettesítő /ʃ/ megőrzése bizonyítja. ♦
„ʼzidoſzka, ſtera ednoga Bogà i príseſztnoga Meſſiáſa;” KŠ 1754: 85; „4. On je te Krisztus,
Messiás Tô je, oſzloboditel vas, Szvêta právi preſzvetitel, I od grêhov odküpitel.” BRM 1823:
17; „2. Messiás je gori sztano, Kak je biló povejdano; Rejcs Bozsánszka sze szpunila, Álleluja
i t. d.” PJ 1900: 266. ► Meššiašov -a -o adj. ‘Mesijevʼ ▪ ’messiási’ (Novak 2006: 246). A
Meššiaš főnévből -ov képzővel alkotott melléknév. ♦ „I tak ſzvojega ſztrána ocsiveſzno
káʼzejo, ka ko ſze ſzpunila ſztároga Zákona prorokvanya b); na naſe vu Meſſiáſovom
vrejmeni bodoucse bláʼzenſztvo glédajoucsa nazvecsávanya” KŠ 1771: Predg. 12; „Gda je ʼſe
ſzebi veliki gláſz ſzpravo, i ſzvojo Králevcſino mocsno potrdo; pouleg toga je pa vre,
poboʼsnoſzti, pokouro-cſinejnya i Bogá-bojaznoſzti nám lejpo példo oſztávo na zemli;
naſzlejdnye, gda je poſzebno obecsanye vzéo od Meſſiáſſovoga príseſztja;” KM 1796: 65.
mešter -a masc. 1. ‘učiteljʼ ▪ ’tanító’ (Plet. 1: 576; SSKJ 2: 757; Petrov-Slodnjak 1978: 304;
Novak 1996: 75; Novak 2006: 246). A magy. mester átvétele. A magyar szó 1372 u./1448 k.
adatolható először és feltehetőleg ófrancia eredetű, vö. ófr. maiestre ’mester’, maistre ’ua.’
(TESz 2: 905). Újabb eredetű az a vélemény, miszerint a magy. mester forrásául a bolognai
mêster szó szolgált, amely a bolognai egyetemen tanuló magyar diákok által kerülhetett a
magyarba (EWUng 2: 969). ♦ „To je moi Szin drági, nye,, / ga vi poszlusſaite, Mester / vam
on bode, ſitek i vsza vas,, / ſa pravicza, i nyega sze hote,, / nya od nyega navcsite.” MP: 84;
„Ví zovéte mené Meſter, i Goſzpoud; i dobro velíte: ár ſzam jaſz.” KM 1804: 36; „4.
Vucsenicje vküpszprávleni, Jezusa kak zsalűjo vszi; Na ednók je z nyimi, Mester nyihʼv szo
vidili, Álle i t. d.” PJ 1900: 267.
2. ‘mojster, obrtnikʼ ▪ ’mester’. ♦ „Pa rejszan vidévsi Gejza, da sze lüsztvo po vnougom
krivicsnom bojovanyi krouto vösztrejbi: rad sze je pomíro z-zsoszedmi, krsztsánszkim
sztránszkim, mestrom, i trʼsczom je nej bráno vu Vogerszkom sze naszeliti, i za vzsigdár sze
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vdomoviti.” KOJ 1848: 10; „Moj mester, párvi eden, má taksi masín, ka csi v njega edno
zsívo szvinjo notri dene, odszpodi okajene sunke pa kolbaszi vö z njega szpádnejo.” IF 1904:
131; „Mester ali májszter posztáti, lübécsim v jedínanye drűgim zádevo znamenűje.” PJ 1909:
82. ► mešterski -a -o adj. ‘obrtniškiʼ ▪ ’mester-’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 2006:
247). A mešter főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „24. Ár níki po iméni Domiter
ſzrebrnár, je naprávlao ſzrebrne czérkvi Diáni; i ſzprávo je meſterſzkim lidém dobícska nej
malo.” KŠ 1771: 402; „Na bole vdrüʼsbejnye sztanovnikov, i naprejpomáganye zobrázejnya
je vcsino meszta gornapraviti, najbi Magyarom pred tém na pouli z-kouʼs ʼsivinszkih satore,
v-zimi pa v-zemlo szkopane votlíne za sztán majoucsim vola prisla v-hiʼsaj vküpprebivati, ino
bi tam mirno ʼsivocsi kaj mesterszkoga zacsnili delati.” KOJ 1848: 31; „Vu etaksi stacúni
sztojíjo trʼzci i mesterszki lüdjé.” KAJ 1871a: 94. ► meštria/meštrija -e fem. ‘obrtʼ ▪
’mesterség’ (Plet. 1: 576; Petrov-Slodnjak 1978: 304; BSJ: 354; Novak 1996: 75; Novak
2006: 247). A mešter főnévből -ija képzővel alkotott főnév. ♦ „Pekléne voze Vrágh, zhitrim /
ſetuvanyem, ki jezera jezér /Mestrie je Mester, Ocza ino / Mater ſsſemerom vu mori,
ve,, /cſnoga ſzkvarjenya, zgercſe,, / nim csemerom.” MP: 309; „Vido ſzam vu ſzneh, kak da bi
trí krobǘle mele meo na mojoj glávi; vu zgornyoj krobǘli ſzo pa vſzáke féle hráne bilé pouleg
pekoſzke meſtríe priprávlene, i z-one krobǘle ſzo fticze jele.” KM 1796: 27; „gda sze pa orl,
kak med vszêmi najvise letécsi, ʼze nikak vise pozdignoti nebi mogao, teda nyemi je kralics
od perôt vözleto, najvise sze pozdigno, i tak po jálnoj mestríi králevszko csészt dôbo.” KAJ
1871a: 56; „I nikſi meſterſzki cslovik nikſe meſtríje ſze vecs vtebi ne nájde, i mlinſzkoga
gláſza ne bode vecs vtebi csti.” KŠ 1771: 800; „Ete sze dobro vcsi, ete more dühovnik bidti;
ta drűga je deklina, dekline nyihovoj velikoszti nê trbê; Ferencek: ete mi ʼze v-mestriji
pomága, brezi toga nemʼrem bidti;” AIP 1876: 1/7; „Záto sze deco odhranüvati tüdi more
vcsiti kak kaksi sté drügi künst ali mestrijo na szveti.” IF 1904: 85.
ministerium -a masc. ‘ministrstvoʼ ▪ ’minisztérium’ (Novak 2006: 251; Ulčnik 2009: 237). A
magy. minisztérium átvétele. A magyarban 1763 óta adatolható és latin eredetű, vö. k., h. lat.
ministerium ’szolgálat, hivatal’ (TESz 2: 930, miniszter alatt; EWUng 2: 981, miniszter alatt).
A mszln. szó magyar eredete mellett az /-um/ végződés megtartása szól. ♦ „Eto szo záto tak
vcsinoli, ár szo prôti nê vüpali szlavati miniszteriumi i szvojemi lasztivnomi sztráni pôleg szo
pa tüdi nê vüpali szlávati záto, da bi sze z-tém krôto zamerili onim, ki szo je za poszlavca
zébrali i potáksem glibár je szramotlivo, del beʼzáti, etaksi lidje sztoga potáksem haszek
vlecsejo.” AIP 1876: 1/2; 5, 5.
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mirha -e fem. ‘mira, dišavaʼ ▪ ’mirha’ (Novak 2006: 252). A magy. mirha átvétele. A magyar
szó 1416 u./1450 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. myrrha, murra, murrha
’mirha’ (TESz 2: 933; EWUng 2: 983). ♦ „23. I dáli ſzo nyemi piti víno zmirhom zmejſano:
on je pa nej vzéo.” KŠ 1771: 152; „Dáo je ʼz nyimí dár, Kanaáni vöprebráni szád, zácsimbo,
mirho, datle, mandele.” TŠ 1847: 33; „7. Zláto, mirho, I kadilo, Szo trej módri, Dári bʼlí; Ka
pa bom od, Vász dobilo?” PJ 1900: 225.
moduš/moudoš -a masc. ‘premoženjeʼ ▪ ’érték, birtok’. A magy. módos átvétele. A
magyarban 1604 óta adatolható és a latin modus ’az, amivel mérnek, mérték, mennyiség,
nagyság, hosszúság, terjedelem, ütem, dallam, cél, vég, határ, korlátozás, előírás, szabály,
mód, igealak, igemód’ átvétele (TESz 2: 939–40;EWUng 2: 986–7, mód alatt). A mszln. szó
magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „Kí líh more,
náj teda pride na prosecio, – bratje brezi gabána i pláscsa (komi módus nefalí v-szüknyenom)
oblecseni, –” KOJ 1845: 94; „Krátki moudus ino forma molejnyá po koterom vſza Düſſevna i
Televna dobra, po Jeſuſſi Kriſtuſſi zponiznim, zpráve vöre pohajajoucſim zdihávanyem, od
Bogá ocsé naſſega proſzimo.” TF 1715: 25. ► modušen -šna -šno adj. ‘premoženʼ ▪ ’módos’
(Novak 2006: 259). A moduš főnévből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „Cseden kmet csi
gli modusen, gosztsenyá pogousztoma nenápravla, nego spárácza jalove letine, za beteg, za
dácso, za sziromáke, i drügefele neprevidjene potrejbnoszti.” KOJ 1845: 33 (hapax
legomenon).
monoštor -a masc. ‘samostanʼ ▪ ’monostor’. A magy. monostor átvétele. A magy. szó 1372
u/1448 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat., e. lat. monasterium ’kolostor’; népi lat.
monisterium ’ua.’; k. lat. monasteria ’ua.’ (TESz 2: 951–2; EWUng 2: 992). Lehetséges, hogy
a latin szó német közvetítéssel került a magyarba (TESz 2: 952; EWUng 2: 992). A mszln.
szó magyar eredetét a lat. /-st-/ → magy. /-ʃt-/ helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „Ober
toga je Béla I. na vdomovlenyé práve vöre za vszigdár eden Monostor za Benediktinare vu
Szexárdi zozidao.” KOJ 1848: 19–20 (hapax legomenon).
mužika -e fem. ‘glasbaʼ ▪ ’muzsika, zene’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 1996: 77; BSJ:
383; Novak 2006: 270). A magy. muzsika átvétele. A szó a magyarban 1585 óta adatolható és
latin eredetű, vö. lat. musica ’zene’ (TESz 2: 986; EWUng 2: 1008–9). A mszln. szó
megőrizte a lat. /s/ → magy. /ʒ/ helyettesítést. ► „Jezus lepota Angyelszka, / Vu vühi drága
Muſika, / Vu vüsztaj méda ſzlatkoucsa, / Vu ſzrczi ſzlatkoszt nebeszka.” KM 1783: 249; „Csi
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to ponoseni mésni-gvant, nej za nüc vkraj djáne sztebre, kejpe, z papéra korine, mále
medállie, csiszla, kosarice, za deco spilaráje, za muzsiko kákse dugoványe, kruglice, kufferne
gombe má, tó vsze goszpodicsini odposlejo.” PJ 1898: 17; „Nocsna muzsika, protiven gucs
csüti.” PJ 1909: 90. ► mužikaš -a masc. ‘glasbenikʼ ▪ ’muzsikus’ (Novak 1996: 78; BSJ:
383; Novak 2006: 270). A mužika főnévből -aš képzővel alkotott szó. ♦ „I gláſz ti czitaráſov i
muſikáſov i ʼzveglárov i trombitáſov ne bode vecs csti vu tebi.” KŠ 1771: 800; „Stere je
Muʼsikás nazáj vküp prikelo.” SIZ 1807: 54.

N
nemeški -a -o adj. ʻplemiškiʼ ▪ ’nemes-’ (ESSJ 2: 219, nemeštvo alatt; Novak 1996: 83;
Novak 2006: 316). A mszln. szó töve a nemeš-, a magyarból származik. A magy. nemes 1372
u./1448 k. adatolható először és a nem főnév -s képzős származéka (TESz 2: 1011; EWUng 2:
1023). A magyar szó a muravidéki szlovénba átkerülve -ški honosító képzőt kapott, s így
illeszkedett be a melléknevek közé. ♦ „Nemeska velika, obernye,, / na licza kako ſzpiſzani
keip, / leipog obraſza szo bila.” MP: 265; „Nemeski cslovik szam tou mi vörte sztálno.” SIZ
1807:48; „Tá sze je v-1498-mom leti Szocsná 29-toga dnéva narodíla i z-ednoga zdávnyega
nemeskoga roda szhájala.” LUT 1900: 26. ► nemešnjak -a masc. ʻplemičʼ ▪ ’nemes’ (ESSJ
2: 219, nemeštvo alatt; Novak 1996: 84; Novak 2006: 316). A nemeš szóból -njak képzővel
alkotott főnév. ♦ „Ali kak tou more biti, píta ga te Nemesnyák, da ſzi ʼse gníli prvle, liki ſzi vgrob ſzpadno?” KM 1781: 104; „ka naj nemesnyáke zasztápla” AIP 1876/2: 2. ► nemeštvo -a
n. ʻplemstvoʼ ▪ ’nemesség’ (ESSJ 2: 219; Novak 2006: 316). A nemeš szóból -stvo képzővel
alkotott főnév. ♦ „12. Zláto, szrebro ni goszposztvo, velikástvo ni nemestvo, niti prebráno
junásztvo.” ŽJ 1910: 16; „da szo od krala Ladiszlava V. z nemestvom (plemenistvom)
obdarüvani bili.” KOJ 1914: 110.
nossa interj. ʻdajʼ ▪ ’nosza’ (Novak 2006: 346). A magy. nosza átvétele. A magyarban a szó
1515 k. adatolható először és magyar fejlemény: a no indulatszó és a -sza (-sze, -szi)
nyomatékosító elem kapcsolata (TESz 2: 1023; EWUng 2: 1030). ♦ „Noszsza, drága brátya,
radi jejmo píjmo!” SIZ 1807: 35 (hapax legomenon).
notarijuš/notariuš/notarjuš/notaroš/notaruš -a masc. ʻnotarʼ ▪ ’nótárius’ (SSKJ 3: 159;
Novak 1996: 85; BSJ: 449; Novak 2006: 347). A magy. nótárius átvétele. A magy. szó 1372
u./1448 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat., h. lat. notarius ’írnok, titkár’ (TESz 2:
1024; EWUng 2: 1030). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés
166

megtartása igazolja. ♦ „Dotek králeszkoga notarjusa.” IF 1904: 116; „Ete dnih sze je notarius
na Buzias odpelo, tecsasz lüsztva v-nyagovo hrámbo vdarilo i vsze szo zapecsatile, pa szo sze
protili, k aga bujajo csi nezáj pride.” AIP 1876/2: 8; „Da je v-1523-tom leti z-timi ovimi
nünami Klouster odsztávila, vu Wittenberg je prisla, gde je vu hizsi toga varaskoga notáriusa
i kesznejsega pörgerszkoga mestra Rájkenbaka kvarteo dobíla.” LUT 1900: 26; „Pri vszeh
kontraktusaj, stere kr. notarjus dela – csi je cena sztvári po racsúni povedana, ali sze lehko
povej poleg 9. i 10-ga paragrafusa – je dotek naszledüvajocsi:” IF 1904; „Notárus, pernik,
erbijo dobis.” PJ 1909: 91; „pri králeszkom notarosi dolidjánom testamenti.” AIP 1876/3: 2.
noviciuš -a masc. ʻnovicʼ ▪ ’novicius’. A magy. novicius átvétele, amely latin eredetű, vö. lat.
novicius. A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása
bizonyítja. ♦ „Nájprvle je kak novícius (novák) bio prejkdáni mestri novíciusov, kí je
novíciuse na pobozsnoszt vcsio i tüdi na nyihovo zvönejsnye zsivlejnye pazo.” LUT 1900: 7.
nunciuš -a masc. ʻnuncijʼ ▪ ’nuncius’. A magy. nuncius átvétele, amely latin eredetű, vö. lat.
nuncius. A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása
bizonyítja. ♦ „V tom teskom csaszi szo mogli XVI. Gregor pápa novoga nunciusa (poszlanca,
követa) poszlati v Belgij.” IF 1904: 70 (hapax legomenon).

O
odkapčiti -im perf. ʻločitiʼ ▪ ’elválaszt’ (Plet. 1: 769). A mszln. szó tövéül szolgáló nem
adatolható kapčiti ige a magy. kapcsol átvétele, amely 1551 óta adatolható és magyar
fejlemény, amely összefügg a kap igével (TESz 2: 361–2, kapocs alatt; EWUng 1: 688,
kapocs alatt). A mszln. ige od- prefixumot kapott. ♦ „Odſztoupte ’se od méne vsza, ſtera ſzte
mené gda od mojega drágoga Jezuſſa odkapcſila;” KM 1783: 160 (hapax legomenon). ►
odkapčiti se -im se perf. ʻodločiti seʼ ▪ ’elválasztódik’. ♦ „Záto me ſcsukaj eti pouleg tvoje ſz.
voule, ſzamo mi dáj miloſco na mirovno trplivoſzt, naj ſze ne odkapcsim od tvoje lbavi.” KM
1781: 28 (hapax legomenon).
oproda -e masc. ʻoprodaʼ ▪ ’apród’ (Miklosich 1867: 43; Miklosich 1886: 225; Plet. 1: 844;
SSKJ 3: 424; ESSJ 2: 252; SES: 475). A magy. apród átvétele. A magy. szó 1416 u./1450 k.
adatolható először és az apró melléknévből keletkezett -d kicsinyítő képzővel (TESz 1: 167;
EWUng 1: 43). ♦ „Eden od szonca szpecseni, vu zselezo oblecseni voják – od nisterni
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oprodov okolivzéti – je so od szpodi pod grádom na belom konji proti Becsi.” IF 1904: 82
(hapax legomenon).
orgona -e fem. ʻorgleʼ ▪ ’orgona’ (Novak 2006: 402). A magy. orgona átvétele. A magy. szó
1372 u./1448 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. orgona (TESz 2: 1090; EWUng 1:
1067–8). ♦ „Zato nai ſzpeiva orgona, / i dobrovolna Musika, nai zvo,, / nio j peszmi :/:” MP:
95; „6. Naj ſzpejva tak i orgona, I dobrovolna vſzta igra, Naj zvonijo i peſzmi :/:” BKM 1789:
286; „Hválte ga z bobnom i ’zuglov; z goszlami i orgonami.” TŠ 1848.
oriaš -a masc. ʻvelikanʼ ▪ ’óriás’ (Miklosich 1867: 43; Miklosich 1886: 225; Plet. 1: 847;
ESSJ 2: 253, orjak alatt). A magy. óriás átvétele. A magyarban a szó 1395 k. adatolható
először és a TESz (2: 1091) ismeretlen eredetűnek tartja, míg az EWUng (2: 1068) szerint
bizonytalan eredetű. Hadrovics László (1975: 67–70) viszont az óor. varjagъ népnév alany
eset többes számú varjaźi átvételének tartja (Hadrovics 1975: 67). ♦ „Oſzloboudi Goſzpodne
tvojega ſzlugo (ſzl’sbenicze) dſo, liki ſzi oſzloubodo Henoka, i Eliáſa od obcsinſzke
ſzveczke ſzmrti; (…) Dávida z-Saulovi, i Oriáſovi rouk; Petra i Pavla z-temnicze.” KM 1781:
76 (hapax legomenon). ► orjaški -a -o adj. ʻvelikanskiʼ ▪ ’óriás-’ (Plet. 1: 847; SSKJ 3: 435;
ESSJ 2: 253, orjak alatt). Az orjaš főnévből -ški képzővel alkotott melléknév. ♦ „Da se z
lübéznosti do Marije prostovolno njej za robe napravimo, tá dobra gospa iz zahvalnosti
raztégne nam srcé, da moremo z orjáškimi stopáji pot Božih zapovedhoditi.” KLJ 1913: 22
(hapax legomenon).
oroslan/oroslanj -a masc. ʻlevʼ ▪ ’oroszlán’ (Miklosich 1867: 43; Plet. 1: 848; ESSJ 2: 254;
Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak 1996: 91; BSJ: 500; Novak 2006: 403). A magy.
oroszlán/oroszlány átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és ótörök
eredetű, vö. tat., bask., nog., kkalp. arïslan ’oroszlán’ (TESz 2: 1093; EWUng 1: 1069). A
TESz (2: 1093) véleménye szerint az oroszlány népetimológiás alakulás. ♦ „Nai erjuje Satan,
kak divji oroſzlán, Nikai ne máram.” SM 1747: 76; „Oroslana májo že od starodávnoga
vremena za krála vsej stvári.” AI 1878: 11; „Oroszlána bujti, dobra spekulácija.” PJ 1909:
101; „Kai te nas Jesus Xtus, ki sze govori neobladan / oroszlány velika ſarkana, toga vraga
gda gori / vszta, oblada.” MP: 170; „Rogá je molo; záto je vu oroſzlánſzko jamo vr’seni; ali da
je Boug nyega tam ’sívoga, i zdravoga obdr’sao, na drügi dén je v potégnyeni ſz te jame, i
meſzto nyega ſzo nyegovi to’sczi v-nyou vr’seni, ſtere ſzo oroſzlányi taki razcsejſzali, i vküp
ſzemleli.” KM 1796: 81; „29. Bole bilou oroszlányom bime vrgla, naj bi jasz bio nyihovim
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mládim za jeisztvino, nej kaj etak, szam szi szpravo velike moke naglávo.” ŽJ 1910: 86. ►
oroslanski/oroslanjski -a -o adj. ʻlevjiʼ ▪ ’oroszlán-’ (ESSJ 2: 254, oroslan alatt; PetrovSlodnjak 1978: 305; Novak 2006: 403). Az oroslan/oroslanj főnévből -ski képzővel alkotott
melléknév. ♦ „Rogá je molo; záto je vu oroſzlánſzko jamo vr’seni; ali da je Boug nyega tam
’sívoga, i zdravoga obdr’sao, na drügi dén je v potégnyeni ſz te jame, i meſzto nyega ſzo
nyegovi to’sczi v-nyou vr’seni, ſtere ſzo oroſzlányi taki razcsejſzali, i vküp ſzemleli.” KM
1796; „Gedeona beſſe Bogh / z-mlatitve pozval, Josepha ztem,, / nicze na Goſzpoſztvo
zdigel, / Daniela zjame oroſzlanſz,, / ke zmogel, Paſztira Davida / na Kralleſztvo zebral.” MP:
272; „Ti ſztári ſzo ga 2-Ez. 1, 10. pod oroſzlányſzkim kejpom za volo vu 1,3. dánoga zroka,
kázali.” KŠ 1771: 101–2; „Oroszlánszko meszó jeszti, bogásztvo i csészt.” PJ 1909: 101.
orsag -a masc. ʻdržavaʼ ▪ ’ország’ (Miklosich 1886: 226; Plet. 1: 849; ESSJ 2: 254; PetrovSlodnjak 1978: 305; Novak 1996: 91; BSJ: 500; Novak 2006: 404; Ulčnik 2009: 264). A
magy. ország átvétele. A szó a magyarban 1195 k. adatolható először és az uru főnév -szág
képzős származéka (TESz 2: 1095; EWUng 1: 1070). ♦ „Nepriatele, od nász da odver,, / ne,
ino tak ſzam ſzebi, vcsini / nasz delnike, vOcsinom orsza,, / gi.” MP: 87; „Tak idite k-nyemi, /
Tá v-tühi ország, / K-sztvoriteli szvejta, / Ki vam je tak drag.” BJ 1868: 215; „26. Jezusa
Krisztusa reics tészlisao bodem, radüj sze má düsa vu országi mojem.” ŽJ 1910: 93. ►
orsački -a -o adj. ʻdržavenʼ ▪ ’országos’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305, orsag alatt; Novak
1996: 91; Novak 2006: 403). Az orsag főnévből -čki képzővel alkotott melléknév. ♦ „Tak li
ſzi Ferdinand Ti meni o,, / becsal, zevszom orſzácskom velikom / Goſzpodom, da hocsete me
ſzkoro posalu,, / vati.” MP: 335; „Ár je te escse Bôg nej tak kastigao lűdi, liki zdâ, po
orszacski nevoláj, blíszki i grúmi, i pomori;” TŠ 1847: 7; „Trzstvo oudpüsztkov je prouti
konca toga szrejdnyega cajta naravnoucs edna orszacska szpáka i nevola posztála vu oni
drzsélaj, gde sze je ono gorivdarilo.” LUT 1900: 11.

Ö
örok -a masc. ʻdediščinaʼ ▪ ’örökség’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304; Novak 1996: 91; Novak
2006: 403). A magy. örök átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és ótörök
eredetű, vö. ujg. ürük ’hosszan tartó, állandó’; jak. örü, ürü ’hosszan, állandóan, egészen’
(TESz 3: 35; EWUng 2: 1086). Ezzel szemben Bezlaj szlovén etimológiai szótára szerint a
magyar szó származik a szlávból (ESSJ 4: 267, urok II alatt). ♦ „15. I záto je nouvoga Zákona
ſzredbeník: da bi po vcsinyenoj ſzmrti na odkplenyè pod prvim Zákonom bodoucsega
preſztoplenyà, ti pozváni vekivecsnoga roka obecsanye vzéli.” KŠ 1771: 686; „Po
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vekivecsnom závezki nyemi je potrdo ’ze prvle dáno obecsanye sztálnoga őroka zemlé
kanaánszke na vesz odvêtek nyegov gledôcs, na steroga znamênye nyemi je obrezávanye
trdno zapovedao; ali nyega sz-têm obészelo, kâ sze nyemi z-Sáre őrocsnik naroditi má.” KAJ
1840: 25; „lêpi őrok je vucsenoszt tim vucsenim i môdrim.” KAJ 1871a: 19. ►
öročina/öröčina -e fem. ʻdediščinaʼ ▪ ’örökség’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304, örok alatt;
Mukič 2005: 246; Novak 2006: 403). Az örok főnévből -ina képzővel alkotott főnév. ♦ „7.
Oni pa, ti delavczi, ſzo erkli med ſzebom: ete je rocsnik; hodte bujmo ga, i naſa bode ta

rocsína.” KŠ 1771: 140; „Oſzloubodi tvoje lüſztvo Goſzpodne: i blagoſzlovi örocsíno tvojo.”
KM 1804: 159; „” IF 1896: 5; „On greh sze izhodni ali poprijétja greh zové, ár z nasim
poprijetjom vküp od Adama kak öröcsino zadobimo.” BJ 1880: 20; „Pridi öröcsini, Tvom
lüdsztvi vernomi, Bodi proszimo te, Nam k obrambi;” PJ 1900: 153–4. ► öročni -a -o adj.
ʻvečenʼ ▪ ’örökös’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304, örok alatt; Novak 1996: 91; Mukič 2005: 246;
Novak 2006: 403). Az örok főnévből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „örök; vekivecsen,
örocsni -a -o” KOJ 1833: 168; „Po szmrti nyegovoj szo Jo’zef i i bratje nyegovi têlo ocsé
szvojega med szprevájanyem vnôgi ti prednyêsi Egiptomczov, vno’zine kolíj i konyenikov tâ
szpavíli vu Kanaánszko zemlo, polo’zécsi je vu örocsno pokopáliscse Ábraháma vu jami
Makpelah.” TŠ 1847: 39; „vcsíni őrocsno tvoje delo.” KAJ 1871a: 19. ► öročnik/öröčnik -a
masc. ʻdedičʼ ▪ ’örökös’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305, örok alatt; Novak 2006: 403). Az örok
főnévből -nik képzővel alkotott főnév. ♦ „Nebode rocsnik králeſztva nebeſzkoga.” KŠ 1754:
45; „Po vekivecsnom závezki nyemi je potrdo ’ze prvle dáno obecsanye sztálnoga őroka
zemlé kanaánszke na vesz odvêtek nyegov gledôcs, na steroga znamênye nyemi je
obrezávanye trdno zapovedao; ali nyega sz-têm obészelo, kâ sze nyemi z-Sáre őrocsnik
naroditi má.” KAJ 1840: 25; „szin je örocsník ocsé.” KAJ 1871a: 19; „Mi szmo Evini Otroci /
Preganyeni sziromáki / Vnogo-jocsa öröcsniki / Vszem nevolam podlozsniki.” BJ 1868: 247;
„Ti szi nam vüpanye, Moli sze za verne: Kí szmo öröcsnícje, Tvoje szvéte vere.” PJ 1900:
287. ► öroküvati/öröküvati -üjem impf. ʻdedovatiʼ ▪ ’örököl’ (Petrov-Slodnjak 1978: 304,
örok alatt; Mukič 2005: 246; Novak 2006: 403). Az örok főnévből -üvati képzővel alkotott
ige, vagy pedig az örököl ige átvétele, amely -üvti honosító képzőt kapott. ♦ „Blá’zeni ſzo
krotki; ár oni bodo rokvali zemlou.” KŠ 1754: 41; „Dűsa nyegova bode vu dobrom
prebívala, i szemen nyegovo bode őroküvalo zemlo.” TŠ 1848: 19; „Jeli, ka szo od szvojega
pokojnoga ocsé vzéli prêk poistvo, po nyi szo je öroküvali?” KAJ 1870a: 140; „12. Naj manyi
ne bodete: naſzledjte pa one, kí po vri i trplivoſzti obecsanyà rkjejo.” KŠ 1771: 680;
„Jeli neznate, kaj ti nepravicsni Králesztva Bo’zega nebodo öröküvali?” BRM 1820: 17. ►
öroküvajouči -a -e part. ʻdedujočʼ ▪ ’öröklő’. Az öroküvati igéből képzett particípium. ♦
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„Geto je poszebno öroküvajôcsi pokolény Izraela od dvánajszet niti vecs, ni menye bidti
nêszmelo.” KAJ 1840: 32 (hapax legomenon). ► öroküvanje/öröküvanje -a n. ʻdedovanjeʼ ▪
’öröklés’ (Mukič 2005: 246). Az öroküvati/öröküvati igéből -anje képzővel alkotott főnév. ♦
„’Z-nyega szpomenek mi naj dobro szpomenek mi naj dobro zarazmeti dá: kaj szem nej
szamo prájh, nego szam i na vecsnoga ’zitka i blá’zensztva roküvanye pozváni i odebráni.
1829: 119; „Tak sze k-poistvi po öroküvanyi prídti dá.” KAJ 1870a: 140; „Nezdrava hrána je
pod iménom „necsíszte”, prepovedana: prepiszki gledôcs na ’zenítev őröküvanye, polszko
delo i pasztérsztvo;” TŠ 1847: 53.

P
pajiž/pajž -a masc. ‘ščitʼ ▪ ’pajzs’ (Plet. 2: 4; ESSJ 3: 3; Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak
2006: 419). A magy. pajzs átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és itáliai
eredetű, vö. ol. pavese ’pajzs; pajzzsal felszerelt katona; a hajó első részének pajzsszerű
kiképzése’ (TESz 3: 61). A szlovén etimológiai szótár a szót nem magyar eredetűnek, hanem
csupán magyar közvetítésűnek tartja, vö. (ESSJ 3: 3). ♦ „Medeni klobǘk je meo na ſzvojoj
glávi, i ríbnolǘſzkaſzti prſznyek; z-meda nyegovi csrejvli, medeni pajiʼs, i dárda, vſza ſzo bilá
ſztrasna.”; „Dávid je pa pravo Goliáti: tí nad mé ides z-mecsim, z-dárdov i z-pajiʼſom; jáſz pa
prouti tebi idem vu iméni Goſzpouda, i Bogá ſeregouv Izraelſzki, ſtere ſzi tí dneſz oſpotao.”
KM 1796: 55, 56; „Ar ti Goſzpodne ſegnávas te pravicsne, ti nyé koronűes zmiloschov, kako
zednim paisom.” ABC 1725: 15; „Dopſzti miloſztivno moj Goſzpodne Boʼse, naj eto
ſzlejdnye Sz. Mázanye bode na ocsiſcsávanye dſse, i tejla mojega, mocsna obramba naj bode,
i pajs prouti csemérnim ſztrejlam ſatana peklénſzkoga,” KM 1781: 12.
palca -e fem. ‘palicaʼ ▪ ’pálca’ (Mukič 2005: 248; Novak 2006: 420, palica alatt). A magy.
pálca átvétele. A magy. szó 1493 k. adatolható először (TESz 3: 70) és szláv eredetű, vö.
óegyh. szl. палица, blg. палица, szr. palica, hr. palica, szln. palica, szlk. palica, cs. palice, le.
palica, ukr. палица, or. палица (Kniezsa 1974: 376–7). ♦ „Páltza ; paltza.” KOJ 1833: 168;
„Leopold I. taki, kak bi králevszko palczo v-rouke prijao, je pomogao polszkomi Králi
svedszkoga Krála serege z-Polszkoga vöpotiszniti.” KOJ 1848: 94.
palinka -e fem. ‘žganjeʼ ▪ ’pálinka’ (Plet. 2: 5; Novak 1996: 93; BSJ: 517; Mukič 2005: 248;
Novak 2006: 420). A magy. pálinka átvétele. A magyarban 1630 óta adatolható, s a szlk.
palenka, páljenka (Kniezsa 1974: 377) átvétele. ♦ „Z-ʼzita i palinko zgéjo.” KAJ 1870a: 163;
„Borojca (a gyalogfenyő vagy boróka cserje) má čarne jagode, štere se za kadilo nücajo;
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vnogi mestaj z borojce palinko, borovičko žgéjo.” AI 1878: 47; „Pálinka, gléj zsganica.” PJ
1909: 107.
pandur -a masc. ‘stražnik, biričʼ ▪ ’pandúr’ (Plet. 2: 7; SSKJ 3: 517; Petrov-Slodnjak 1978:
305; Novak 1996: 94; SES: 489; Novak 2006: 421). A magy. pandúr átvétele, amely
’zsandár’ jelentésben 1738 óta adatolható a magyarban (TESz 3: 82) és szláv eredetű. Kniezsa
(1974: 383–4) szerint a szerb és horvát pandur átvétele a magyar szó, amelynek végső forrása
talán az észak-itáliai bandiore ’terjesztő, hírmondó, szószóló’, ám ez hangtani szempontból
egyenlőre tisztázatlan. A mszln. szó magyar eredete melletti szóföldrajzi érvet Hadrovics
László (1985: 399) említi a horváttal kapcsolatban, miszerint a szó ’zsandár’ jelentésben
először a Magyar Királyságban élő népek nyelvében jelent meg. Tehát a szó ebben a
jelentésében a magyarból származik. ♦ „Morti ʼse tak znáte koga iscsejo vármegyévszki
pandúrje v-nasoj vészi?” KOJ 1845: 50; „ʼZena notariusi glász poszlala od zgodnyênya i taki
szo sze pandurje i birôv vöpopascsili.” AIP 1876/2: 8.
pantlik/pantlika/plantlika -a/-e/-e masc./fem./fem. ‘trakʼ ▪ ’pántlika’ (Miklosich 1867: 44;
Miklosich 1886: 231; Novak 1996: 94; Novak 2006: 421). A magy. pántlika átvétele. A
magyarban 1612 óta adatolható és baj.-osztr. eredetű, vö. baj.-osztr. bandl, bantl, h. baj.-osztr.
pant, pantt (TESz 3: 86). A mszln. szó magyar eredete mellett szól, hogy csak a magyarral
közvetlenül érintkező területről adatolható. ♦ „Pántlika ; kiticza, pántlik.” KOJ 1833: 168;
„Na viszíni nébe, od zhoda prôti záhodi sze kak pantlik vlecsé prêk niksi tenki bêli poszvêt,
steri cêlo nébo tak okôli vzeme, kak eden podjász, i mlêcsna pôt sze zové.” KAJ 1870a: 191;
„Kralice vênec je z-beli rôʼz i dva dlana sürki ʼzidan beli pantlik doli ʼznyega viszi.” AIP
1876/2: 1; „Čarno dlako má i tak da bi v bele pantlike zasükana bila.” AI 1878: 14; „Popek
mora pocsakati, dokecs de v nyega krv tekla i szamo ga te more v dvema mesztoma zvézati na
eden máli prszt kraj od teila z csisztov zsnyorov ali pantlikom, pa ne z koncami.” IF 1904: 86;
SIZ 1807.
papa -e fem. ‘papežʼ ▪ ’pápa’ (Miklosich 1867: 44; Miklosich 1886: 231; Petrov-Slodnjak
1978: 305; Novak 1996: 94; Mukič 2005: 249; Novak 2006: 421). A magy. pápa átvétele. A
magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. papa ’atya’; k., e. lat.
papa ’püspök, pápa’ (TESz 3: 90). A mszln. szó magyar eredete mellett szól, hogy a szlovén
nyelvterület más részéről ebben a jelentésben nem mutatható ki a szó. ♦ „Szám Kriſztus tak eti
na zemli, kak tam vnebéſzaj; nej pa Rimſzki Pápa.” KŠ 1754: 131; „Eden Lokatelli zváni,
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bogábojécsi ino móder paduánszki pop, je v Rím prisao k XIII. Leo pápi.” PJ 1898: 3; „Naj to
potrdim, bi lahko jaz tü ešče naprejprineseo vsa pisma i odpüstke pápov, pastirske liste
püšpekov naklonjene na našo pobožnost, ravno tak njej na čast nastavlane bratovčine, zgled
vnogih svetnikov i velikih oseb, ki so to pobožnost opravlali ; ali jaz vse to opüstim z tihim
mučanjom.” KLJ 1913: 22. ► papinec -ca masc. ‘katolikʼ ▪ ’pápista, katolikus’ (Plet. 2: 8;
SSKJ 3: 521; Petrov-Slodnjak 1978: 305, papa alatt; Novak 1996: 94; Novak 2006: 421). A
papa szóból -in és -ec képzővel alkotott főnév. ♦ „Med etaksimi komédiami merjé Fridrik
Szaxonszki Kúrfirst, steri gli bár je odobrouto Luthera zacsinyanye: szám je denok pápinecz
obsztáo, niti je nej v-szvojem Országi pápinsztva doliszpravo.” KOJ 1845: 64; „Pápinci szo
za volo ʼselnoga míra nikse lübavi i dobroute nej Kruczom szkrátili, nego z-protesztantimi
krouto dobri bili tak, da szo sze nyihovi szuperintendensi za veliko stimali, ino za Nyih
Exellencie sze dáli ozváti.” KOJ 1848: 103; „Gda bi sze tou szpunilo, csaszar je velo naj
fararje szamo v artikularszkom meszti bośoszlüsijo, indi pa protesztantje majo meśnike
pohaszniti ino nyim z papinczi vred placsüvati: naj papinszki esperesje (sinjori) pazijo, jeli
fararje prav kersztijo: csi papinkinya protesztantszkoga mośa vzeme, decza oboujega szpola
ma papinszka biti; KOJ 1914: 148–9.” ► papinkinja -e fem. ‘katoličankaʼ ▪ ’pápista,
katolikus’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305, papa alatt; Novak 2006: 421). A papa szóból -in és inja képzővel alkotott főnév. ♦ „ʼsene sze dájo kak pápinkinye szpelávati na szpominanye
szpelávanya Materé boʼse Marie, po steroj ʼselejo lehki porod zadobiti od Bogá;” KOJ 1845:
83; „Gda bi sze tou szpunilo, csaszar je velo naj fararje szamo v artikularszkom meszti
bośoszlüsijo, indi pa protesztantje majo meśnike pohaszniti ino nyim z papinczi vred
placsüvati: naj papinszki esperesje (sinjori) pazijo, jeli fararje prav kersztijo: csi papinkinya
protesztantszkoga mośa vzeme, decza oboujega szpola ma papinszka biti;” KOJ 1914: 148–9.
► papinski -a -o adj. ‘katoliškiʼ ▪ ’pápista, katolikus’ (Plet. 2: 8; Petrov-Slodnjak 1978: 305,
papa alatt; Novak 2006: 421). A papa főnévből -in és -ski képzőkkel alkotott melléknév. ♦
„Páli krſztsánſzke ſzo ſtiri: Rimſzka, ali Pápinſzka” KŠ 1754: 85, idézi (Novak 2006: 421);
„Nego János nyegov brat, kak je szám od Luthera obajani nyegove miszli bio: tak je i
povszem szvojem ládansztvi zapovedao podloʼsnikom vmeszto pápinszke Sz. Mese
lutheránszko boʼso szlüʼsbo vdomoviti;” KOJ 1845: 64; „Nase perve papinszke cerkve szo
bile male, leszene za volo malo kersztsenikov in zmenkanya mestrov i sztroska.” KOJ 1914:
100. ► papinstvo -a n. ‘katolištvoʼ ▪ ’pápistaság, katolikusság’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305,
papa alatt; Novak 2006: 421). A papa szóból -in és -stvo képzőkkel alkotott főnév. ♦ „Med
etaksimi komédiami merjé Fridrik Szaxonszki Kúrfirst, steri gli bár je odobrouto Luthera
zacsinyanye: szám je denok pápinecz obsztáo, niti je nej v-szvojem Országi pápinsztva
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doliszpravo.” KOJ 1845: 64; „Pod tecsajom Bocskajove i Bethlenove reberije szo po peldi
nemskih velikásov na sziloma doli terli ino zanicsavali papinsztvo.” KOJ 1914: 132.
paradičom/paradižom -a masc. ‘rajʼ ▪ ’paradicsom’ (Novak 1996: 94; Mukič 2005: 249;
Novak 2006: 422). A magy. paradicsom, illetve régebbi paradizsom alakváltozatának
átvétele. A magy. szó 1372 u./1446 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. paradisum
’paradicsomot, Édenkertet’, amely a paradisus főnév accusativusa (TESz 3: 99; EWUng 2:
1115). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /s/ > magy. /ʒ/ helyettesítés igazolja. ♦ „vParadicsomi.” KŠ 1754: 142; „Verujem v Christusi vu / pravom Bosem Szini, vnasen Zve,, /
licſiteli ſzredbeniki Jesus / Christusi, ki v Néba dela, / mu be v Paradisomi.” MP: 73; „Vu
paradiʼzom, ali vu eden vszê dobrôt ʼzitka pún ograd, Éden imenüvani.” KAJ 1840: 12; „13.
Vu bozsem országi szam ʼse, v-Krisztussa paradiʼsomi, vu angyelszkom tiváristvi.” ŽJ 1910:
75–6. ► paradižomski -a -o adj. ‘rajskiʼ ▪ ’paradicsomi’ (Novak 2006: 422). A paradižom
főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „Naj te poſztavi Kriſztus Szin ʼsívoga Bogá vu
Paradiʼsomſzko radoſzt, i pravicsni paſztér naj te ſzpozna med ſzvojimi ovcsiczami:” KM
1781: 75; „Paradizsomszka jáboka, po vóli bos meo vszákdenésnyi krüh tvoj.” PJ 1909: 121;
„Zsé vu veszélje tá poidem, v-paradizsomszki vrt idem, vu bozsi rokáj jasz bodem.” ŽJ 1910:
99.
paragrafuš -a masc. ‘paragrafʼ ▪ ’paragrafus’. A magy. paragrafus átvétele. A magyarban
1787 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. paragraphus ’S alakú nyelvtani szövegtaglaló
jel’; k., h. lat. paragraphus ’törvénycikkely’ (TESz 3: 99). A mszln. szó magyar eredetét a lat.
/-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megőrzése bizonyítja. ♦ „f) Dotki, stere szi szlobodno
racsuna poleg posztáve XXXV., paragrafusa 55-ga, leta 1874., csi ga sto privátno oproszi vu
potrebcsini.”; „3. §. Pri vszeh kontraktusaj, stere kr. notarjus dela – csi je cena sztvári po
racsúni povedana, ali sze lehko povej poleg 9. i 10-ga paragrafusa – je dotek
naszledüvajocsi:” IF 1904: 116, 116.
parduc -a masc. ‘leopardʼ ▪ ’párduc’ (Miklosich 1867: 44, pardosъ alatt; Novak 2006: 422).
A magy. párduc átvétele. A magy. szó 1405 k. adatolható először és bizonytalan eredetű
(TESz 3: 105). A TESz (3: 105) és a SzófSz (236) szerint is valószínűleg a lat. pardus
’párduc’ átvétele. Ennek nehézsége a lat. /s/-nek a magy. /ʦ/-vel való helyettesítése, amelyre
már Kniezsa (1974: 707) is rámutatott. A Bárczi Géza által felvetetett (SzófSz: 236) esetleges
szláv származás lehetőségét, miszerint az egyh. szl. parъdusъ átvétele lenne, Kniezsa István
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(1974: 707) azzal az indokkal veti el, hogy az egyházi szláv semmilyen hatással sem volt a
magyarra és inkább görög eredetűnek véli. Hadrovics László (1985: 404) elfogadja a szó
szláv származását, a nehezen magyarázható idegen nyelvi /s/ → magy. /ʦ/ helyettesítésre
pedig több példát is idéz, pl. lazac, tornác. A mszln. szó magyar eredetét az idegen nyelvi /s/
→ magy. /ʦ/ helyettesíts megtartása bizonyítja. ♦ „3. I ta divjácsina, ſtero ſzam vido, je
priſzpodobna bila kpárduczi, i nyè nogè, liki medveda, i nyè vſzta, liki vſzta oroſzlánya.”
KŠ 1771: 789 (hapax legomenon).
parta -e fem. ‘proga, trak, partaʼ ▪ ’párta’ (Miklosich 1886: 232; Plet. 2: 10; SSKJ 3: 534;
ESSJ 3: 11; Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak 1996: 94; Novak 2006: 422). A magy. párta
átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és német eredetű, vö. kfn. borte ’szalag,
foglalat, szegély, part, pajzstartó szíj, öv’; baj.-osztr. porte ’szalag, amellyel valamit
körülfognak’ (TESz 3: 114–5). A mszln. szó magyar eredetét a ném. /o/ helyén álló magy. /a:/
megőrzése bizonyítja. ♦ „nego szte jo vö na mraz zagnali, ino szte nyej nyé deklinsztva lejpi
czimer, ali párto vzéli, ino szte jo tak ospotali;” SIZ 1807: 42; „Kí lih more, náj teda pride na
prosecio, – bratje brezi gabána i pláscsa (komi módus nefali v-szüknyenom) oblecseni, – vszvojem rekleci, ali v-jopi zvrs rozmarina vteknyeni: – szesztre pa csedno odpletene zeláni
vejnecz – ali párto – na glávi!” KOJ 1845: 94; „Tak jeszo bêle, csrne, szíve, píszane mácske,
kakti z-bêlo=csrnimi, i z-bêlo=ʼzútimi krpami, pártaszte z-brnászto=csrnkasztimi pártami
(trôje lícojne mácsek je rêtki).” KAJ 1870a: 91. ► partasti -a -o adj. ‘progast, trakastʼ ▪
’pártás’. A parta főnévből -asti képzővel alkotott melléknév. ♦ „Tak jeszo bêle, csrne, szíve,
píszane

mácske,

kakti

z-bêlo=csrnimi,

i

z-bêlo=ʼzútimi

krpami,

pártaszte

z-

brnászto=csrnkasztimi pártami (trôje lícojne mácsek je rêtki).” KAJ 1870a: 91. ► partica -e
fem. ‘partica, trakecʼ ▪ ’pártácska’ (Novak 2006: 422). A parta főnévből -ica kicsinyítő
képzővel alkotott szó. ♦ „Dévojsztva vejcsicza, Ma lejpa párticza, / Troust je meni bíla, Ar
mé nej teʼsíla,” SIZ 1807: 58 (hapax legomenon).
paštetom -a masc. ‘paštetaʼ ▪ ’pástétom’ (Novak 2006: 424). A magy. pástétom átvétele. A
szó a magyarban 1600 k. adatolható először és ausztriai német eredetű, vö. ném. B. paschtet’n
’pástétom, kellemetlenség’, ir. ném. Pastete ’pástétom’ (TESz 3: 118). ♦ „szam sze jasz
szkrivomá na te telecsi pástétom gledüvao” AI 1875/2: 7, idézi (Novak 2006: 424, paštetom
alatt) (hapax legomenon).
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patriarka -e masc. ‘patriarhʼ ▪ ’pátriárka’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak 2006: 424). A
magy. pátriárka átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és latin eredetű, vö.
lat. patriarcha ’ősatya, pátriárka’; e. lat. patriarcha ’főpap, főpüspök, érsek’ (TESz 3: 133). ♦
„I tè je poroudo Iʼzaáka i obrezao ga je na ouſzmi dén, i Iʼzaák Jákoba, i Jákob dvanájſzet
patriárke.” KŠ 1771: 359; „Sz. József, naj visji med Patriarki, proszi za nasz.” BJ 1868: 118;
„Vsi svéti Patriarki i Proroki, molte Boga za nas!” KLJ 1910: 190.
patronuš -a masc. ‘patronʼ ▪ ’patrónus’. A m. patrónus átvétele. A magyarban 1568 óta
adatolható és a lat. patronus ’pártfogó, oltalmazó’ szóból származik (TESz 3: 134). A mszln.
szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „K-Szvétim
Patronuſſom.” KM 1781: 33 (hapax legomenon).
pelda -e fem. ‘vzor, zgled, primerʼ ▪ ’példa’ (Miklosich 1868: 45; Miklosich 1886: 236; ESSJ
3: 23; Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak 1996: 96; BSJ: 529; Mukič 2005: 254; Novak 2006:
428; Ulčnik 2009: 270). A magy. példa átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható
először (TESz 3: 147) és az ófn. bilìidi ’példa’ vagy a ném. Bild ’kép’ szóból származik
(ERHSJ 2: 632). Ezzel szemben Hadrovics László (1974: 474) a baj-osztr. Pild ’kép’ szóból
eredezteti a magyar szót. ♦ „Vzemte szi példo od phticz / neimih, i od ſztvarih nerazumnih, /
ſztante gori ar je zorja.” MP: 97; „Vcsino szi nasz példo med poganmi, da bi kívali z glávami
nad nami.” TŠ 1848: 36; „Vzemi jo ino jo čti ino či si ešče ne v njem, stopi notri, či pa že si,
te se skrbi, da boš verno slüžila Jezuša pod krüšnim kepom za tvojo volo nazoči bodočega i
skrbi se, da tüdi drüge nagneš zsvojov lepov példov, da do Njega iz pobožnoga srca molili ino
častili.” KLJ 1910: 235–6. ► peldatno adv. ‘vzorno, zgledno, primernoʼ ▪ ’példásan’
(Petrov-Slodnjak 1978: 305, pelda alatt; Novak 2006: 428). A pelda főnévből alkotott
határozószó. ♦ „ʼSiga i teva szpoloví, ino példatno pokastiga.” KOJ 1848: 51. ► pelden -dna
-dno adj. ‘vzoren, zgleden, primerenʼ ▪ ’példás’. A pelda főnévből -en képzővel alkotott
melléknév. ♦ „i záto sze návuk maternoga jezika [...] na k-poszebnim kotrigam gucsa, kgovorom, nego k-ednomi véksemi cêlomi, k-cêlim példnim cstenyam prikapcsiti, tak da liki
sztvaré prvle vu cêlom, nê pa pôleg poszebni kôszt, i prvle cêli nárasz, i potom nyega
poszebne tále szpoznávamo:”; „Pôleg vöpotégnyeni djátk i vorcanov sze razkládajo potom
példni govorje, z-kníg cstenyá vzéti táli cstenyá, ali nyí poszebni falatje.” KAJ 1871b: 5, 11.
► peldivati/pelduvati -am/-ujem impf. ‘prikazovati, predstavljatiʼ ▪ ’példáz’ (PetrovSlodnjak 1978: 305, pelda alatt; Novak 2006: 428). A pelda főnévből -ivati/-uvati képzővel
alkotott ige. ♦ „4. Piſzmo ſze je vtebi moglo ſzpuniti, Tve tejlo ſzeje moglo v zemlo djáti, Ka
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je Dániel i Jonás példivo, Vſze je gotovo.” BKM 1789: 89; „Ár kak Sz. Páveo Ap. Szvedocsi,
krsztsenikov hiʼsni zákon példiva Krisztusovo zjedinejnye (zarocsenyé) z-Cérkov.”; „Vsza eta
példivajo, ka mo páli szami katoliki!” KOJ 1845: 76, 83.; „Angyel vboini mimo ide, per,, / vo
rodna nepobie, petniki vrat / poskroplene, Christuſſa kerv / példuva.” MP: 206 (hapax
legomenon). ► peldüvajouči -a -e part. ‘prikazujoč, predstavljajočʼ ▪ ’példázva’ (Novak
2006: 428, peldivati alatt). A nem adatolható peldüvati ige particípiuma. ♦ „Bile szo presztare
cerkve okrogle peldüvajoucse ono na veke terpecso korono ali vejnecz, stero szi ma cslovek
na zemli szpravlati.” KOJ 1914: 100 (hapax legomenon).
peštiš -a masc. ‘kugaʼ ▪ ’pestis’ (Novak 2006: 431). A magy. pestis átvétele. A magyarban a
szó 1554 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. pestis ’fertőző betegség, járvány, pestis;
egészségtelen időjárás; pusztulás’, orvosi lat. ’dögvész, döghalál, mirigyvész’ (TESz 3: 172).
A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-st-/ → magy. /-ʃt-/, illetve a lat. /-is/ → magy. /-iʃ/
helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „Ár te on oszlobodi od pogüblenoga pestisa” TŠ 1848: 75,
idézi (Novak 2006: 431, peštiš alatt) (hapax legomenon).
piac -a masc. ‘trg, tržnicaʼ ▪ ’piac’. A magy. piac átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k.
adatolható először és olasz eredetű, vö. ol. piazza; észak-itáliai piaza ’piac, város, bolt,
tőzsde’ (TESz 3: 180; EWUng 2: 1153). ♦ „Nigdar nieden tako lepoga varas,, / ſa nei vidil,
dvanaiſzet ſzteine / draga kamenya zidana ie imel, / lepſi  dragsi, od ſuta zlata on,, / ie piacz
imel.”; „Ino te varas dvoja naideſztva ſzva / vrata imesſe, zdraga kamenya lepo / zreizana ta
vrata imesſse, lepsi  / dragsi od ſuta zlata on ie piacz imel.” MP: 293, 294.
piksiš -a masc. ‘pločevinkaʼ ▪ ’pikszis’. A magy. pikszis átvétele. A magyarban 1758 óta
adatolható és latin eredetű, vö. lat. pyxis ’(puszpángfából készült) szelence, amelyben
sebkenőcsöt és más orvosszereket tartanak’; h. lat. pyxis, pixis ’(puszpángfából készült)
doboz, edényke, persely’ (TESz 3: 188). ♦ „Pikszis za dróben tobák, gléj tobacsnica.” PJ
1909: 116 (hapax legomenon).
pipasar -a masc. ‘cev pipeʼ ▪ ’pipaszár’ (Novak 1996: 97). A magy. pipaszár átvétele, amely
a pipa és szár szavak összetételével keletkezett. ♦ „(Vucsitel pred nyé drʼzí edno palico,
pipaszár, szvêcso, itv.)” KAJ 1870a: 53 (hapax legomenon).
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pipiter -a masc. ‘kamilicaʼ ▪ ’pipitér’ (Novak 2006: 434). A magy. pipitér átvétele. A
magyarban 1796 óta adatolható és bizonytalan eredetű (TESz 3: 205). A TESz (3: 205) felveti
annak lehetőségét, hogy a púp szóhasadással elkülönült píp változatának származékszava. ♦
„2. Kamelija (az orvosi szikfü) ali pipitér rasté pogostoma po našem poli i po njivaj; cvetne
glávice so žute z belim robom.” AI 1878: 50 (hapax legomenon).
pišpek/püšpek/püšpök -a masc. ‘škofʼ ▪ ’püspök’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak 1996:
121; Mukič 2005: 300; Novak 2006: 436, 594; Ulčnik 2009: 296). A magy. püspök illetve
régebbi alakváltozatainak átvétele. A szó a magyarban pispek alakváltozatban 1372 u./1448 k.
adatolható először, a püspek alakváltozatra az első adat 1575-ből, míg a ma is használatos
püspök alakváltozat 1585 óta adatolható (TESz 3: 321). A magyar szó forrása valószínűleg a
német, vö. ófn. biscof ’püspök’, amelyből az eredeti magyar alak *piskup lehetett, s ebből
fejlődött a többi alakváltozat (TESz 3: 322). ♦ „Tou zaszlisavsi Oto Czaszar, Brúno Pispeka
posle na Vogerszko, nájbi Gejzi na zvejszto; da ga veszelí nyegovo na Vojvodsztvo
zviʼsejnye.”; „Franczúzi pa, kak dabi zbesznili, szo vesz red i formo szprevrgli; z-oroʼsjom
szo Králi, Princzom, Pispekom, Abbásom, i vnougim drűgim kak vu franczúszkom, tak
Nemskom vkrajvzéli lasztinsztvo, i ládansztvo.” KOJ 1848: 11, 116; „On je k Egervari ino
Reszneki szlisajoucse szvoje szlovenszke kmete zveksino rejso lutheransztva, po tom da je
csöpinszko i selszko cerkev vzeo fararom ino k nyim licetiatuse szpravo, [pokedob pispek
nebi zmogli szlovenszkih mesnikov.]” KOJ 1914: 145; „I, ka, geto mí nejmamo táksega
pspeka, ſteri bi nemogao potrplejnye meti znaſſimi ſzlaboſztami, nego ſzksanoga vu vſzei
knám ſzpodobnim zvn grejha, tak i nám vu ſzksáva.” KŠ 1754: 101; „Jeszo escse i püspeki,
ki kak aposztolov naszledniki, pod poglavársztvom pape poszébne püspekijeravnajo ino
sterim drügi dühovni pasztirje szo podvrzseni.” BJ 1880: 31–2; „Naj to potrdim bi lehko jaz
tü ešče naprejprineseo vsa pisma i odpüstke pápov, pastirske liste püšpekov naklonjene za
našo pobožnost, ravno tak njej na čast nastavlene bratovčine, zgled vnogih svetnikov i velikih
oseb, ki so to pobožnost opravljali:” KLJ 1913: 22; „Esztergomszki kardinao i oszem
püspökov je v-cerkvenom oblêki nazôcsi bilô.” AIP 1876/2: 2; „Z-dovoljenyom v. p. mil.
Szombathelyszkoga Püspöka dánim pod Nr. 904. léta 1897. márciusa 10-ga na szlovenszki
jezik preobrnjena kniga.” PJ 1897: 4; „Egger Ágoston püspök od St. Gallena pise:” IF 1904:
95. ► pišpekija/püšpekija/püšpökija -e fem. ‘škofijaʼ ▪ ’püspökség’ (Petrov-Slodnjak 1978:
305, püšpek alatt; Novak 2006: 436, 595). A pišpek/püšpek/püšpök főnévből -ija képzővel
alkotott szó. ♦ „Za stero sze je Sz. Stevan Bougi tak zahválo, da je tam edno Pispekíjo
nasztavo.” KOJ 1848: 13; „V pispekijo györszko szo śelezni v veszprimszko szalaszki
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Szlovenje racsunani bili brezi prav sztalno osznovanih far.”; „Draskovits Jüri, kolocsanszki
Ersek i navküp györszki pispekije oszkerbiteo küsne povodni dir.” KOJ 1914: 102, 119; „20.
Ar je píſzano vu ʼZoltárſzki knigaj: naj bode prebiváliscse nyegovo pſcsa, i ne bode
prebívajoucsi vnyem. 1: pspekíjo nyegovo naj drgí vzeme.” KŠ 1771: 343; „Záto je
bogábojécsa sega v-szombatelszkoj püspekiji z-velikim trifárti na krátkom zazvoniti, i
krsztsenike k-molitvam opomínati, gda sze pogibelni obláczke pribliʼsávajo, –” KOJ 1845:
104; „1. Za celo püšpekijo, či kakši svetek na postni den spadne.” KLJ 1910: 111; „V zacsétki
szo zsamo toulonszki, szladi pa v cejloj püspökiji bodócsi szirmácje dóbili; zdaj pa zse
cejloga országa vnozsino szirotinszki ino sziromákov-hízs má táo v szvétoga Antona krühi.”
PJ 1898: 7 (hapax legomenon). ► pišpekstvo -a n. ‘škofovstvoʼ ▪ ’püspökösség’ (PetrovSlodnjak 1978: 305, püšpek alatt; Novak 2006: 436). A pišpek főnévből -stvo képzővel
alkotott szó. ♦ „Za toga volo ar szo pispeki nej bili nazoucsi ino protestantje nekoliko 8
sztolicz (varmegyj) szo je pa zavergli, ka szo pispeksztvo za osztanek katolicsansztva drśali.”
KOJ 1914: 126 (hapax legomenon). ► püšpekijski/püšpekski/püšpeski -a -o adj.
‘škofovskiʼ ▪ ’püspöki’ (Novak 2006: 595). A püšpek főnévből -ski képzővel alkotott
melléknév. ♦ „Szám visji Pastir, milosztiven Dr. István Vilmos szo jo pred celov püspekijov
szpoznali i poszvedocsili, kda szo l. 1902, v szvojem pasztérszkom liszti tisinszko cérkev za
edno tih nájlepsih püspekijszkih cerkvih imenüvali.” IF 1904: 66; „25 lêt noszévsi püspekszko
plemenitoszt” AI 1875/m/8 (idézi Novak 2006: 595, püšpekski alatt); „Pijanim pávrom sz sze
nej milili dühovniczke, nej Apatice, nego szo Csáki Jánosa csanadinszkoga Pispeka ba rásen
goripotégnoli ʼsivoga, i vu püspeszkom oblecsali.” KOJ 1848: 71. ► püšpekov/püšpökov -a
-o adj. ‘škofovʼ ▪ ’püspöki’ (Novak 2006: 595). A püšpek/püšpök főnévből -ov képzővel
alkotott melléknév. ♦ „Záto pápinszki popi szo mogli procs, – ʼsnyihovih dohodkov nekaj je
luth. Fararom pripiszano; ovo pa, kak püspekov i klastrov imánya, pod szébe je potégno
(1525).” KOJ 1845: 64; „Za volo te velike vnozsíne lüdsztva, stero je escse sztrejhe hízs
obleglo, naj nyega viditi more, szo ga prejk po ográdci i sztránszki potáj pelali vu to
püspekovo palacso, gde je gyülejs drzsáni.” LUT 1900: 16; „gda je prázno grátalo edno
püspökovo meszto” AI 1875/2: 2 (idézi Novak 2006: 595, püšpökov alatt).
plebanoš/plebanuš -a masc. ‘župnikʼ ▪ ’plébános’ (Miklosich 1886: 249; Plet. 2: 54; SSKJ 3:
628; ESSJ 3: 52, pleban alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak 2006: 440). A rábavidéki
szlovénban plebanoša alakban adatolható (Mukič 2005: 261). A magy. plébános átvétele. A
magy. szó 1405 k. adatolható először és latin eredetű, vö. k., e., h. lat. plebanus ’lelkipásztor,
plébános’ (TESz 3: 225, plébánia alatt). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ → magy. /179

uʃ/, /-oʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „(Na tou bi mogli Plebanos, i Skolnik paziti.)”
KOJ 1833: XVI; „Vu Poitierszi, v Francuskom országi, tüdi jáko cveté postüvanye szvétoga
Antona, Plebános szo v 1893. leta v május mejszeci szledécse piszmo dobili z Páris várasa:”
PJ 1898: 13; „Klekl Jožef plebanoš” KLJ 1910: 10; „Steri plebánus je ali bode za nyou
mouʼs?” KOJ 1845: 5; „Lutheránszkim Predgarom je tüdi zapovedanovsze Cérkve i Farofe,
stere szo negda pápinszkim Plebánusom po szili vkrajvzéli, prejkdáti Mésnikom, ino sze od
etecz celou pobrati (1732).” KOJ 1848: 108; „Po vesnicah i drügih stranskih krajah je nájboše
či kotrige z dopüščenjom svojega plebánuša vsáki mesec prvo ali drügo nedelo vküp
obderžijo vüro molbe v cérkvi.” KLJ 1910: 241.
pompa -e fem. ‘pompʼ ▪ ’pompa’ (Novak 2006: 477). A magy. pompa átvétele. A magy. szó
1512 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. pompa ’ünnepélyes felvonulás; fény,
pompa, ragyogás’ (TESz 3: 248). A mszln. szó magyar eredetét a szóvégi /-ɔ/ megtartása
igazolja. ♦ „Odnet jo je tak Dávid na nouvi kouli z-velikov pompov vu ſzvojo laſztivno hiʼſo
dáo pelati, i ſzprevájao jo je Dávid z-lüſztvom ſzvoje Králevcſine z-velikom rádoſztjom; edno
ſzo trombönte píhali; níki ſzo ſzo ʼſveglárili, i bobnyárili, drǘgi ſzo pa z-czimbolami, i zgoſzlami igrali.”; „Ali vſzoj pompi ſze je k-csaſzi konecz vtrgno, i radoſzt ſze je na ʼſaloſzt
obrnoula;” KM 1796: 60, 60; „Z velikov pompov i med tem veksim veszeljom neizmerjene
vnozsine narodov sze godi to koronüvanje, naj sze ztem pred celim szvetom dokazse
velikocsa one cseszti, vu stero sztopijo novo odebran pápa.” IF 1904: 81.
porkolab -a masc. ‘ječarʼ ▪ ’porkoláb’ (Miklosich 1868: 47; Miklosich 1886: 258–9; Plet. 2:
160; ESSJ 3: 89; BSJ: 596; Novak 2006: 487). A magy. porkoláb átvétele. A magy. szó 1405
k. adatolható először köznévként, s német eredetű, vö. kfn. purcrāv(e), burcgrâve ’várnagy;
városbíró; eunuch; kamarás’; ir. ném. Burggraf ’várnagy’ (TESz 3: 257). A mszln. szó
magyar eredetét a német szó magyar átvételekor lezajlott változások (mássalhangzó-torlódás
feloldása, /r/–/r/ > /r/–/l/ elhasonulás) megtartása bizonyítja. Miklosich (1868: 47; 1886: 258–
9) a szláv nyelvek porkolab szavait német eredetűnek tartja, míg az ESSJ (3: 89) a szln.
porkolab szót magyar közvetítésű német jövevényszóként tárgyalja. ♦ „58. Ár, gda ides
ſzprotivníkom tvojim kpoglavníki, na pouti na tom boj; da ſze ga oſzlobodís; naj te kak ne
privlicsè kſzodczi, i ſzodecz te dà porkolábi, i porkoláb te vrʼze vu temniczo.” NZ 1771: 214–
5 (hapax legomenon).
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predikavati/predikuvati/prediküvati -am/-ujem/-üjem impf. ‘pridigatiʼ ▪ ’prédikál’ (PetrovSlodnjak 1978: 305; BSJ: 624; Novak 2006: 533). A magy. prédikál átvétele. A magy. szó
1372 u./1448 k. adatolható először és egyházi latin eredetű, vö. e. lat. prædicare ’prédikál’
(TESz 3: 280; EWUng 2: 1201). ♦ „Peter pak i Zmocsi Bose, gda bi bil / videl veto vsze,
zacse nim Predika,, / vati, Vucsenike zagovárjati.” MP: 238 (hapax legomenon); „Joseph
lekmeszto vſzta / gori, i vNazareth poide go,, / ri, Jesus paki zraſzel bo gori, / Sidovom
Prædikuvati zacse.” MP: 140 (hapax legomenon); „Zapovedao kaj bi proroküvao, Szühim
kouſztam kaj bi prediküvao, z-Goſzpodina Bogá zmoʼsnom ricsjom, Nyim na vcsenyé velo
ſzam nyim z-predgom.” SŠ 1796: 35 (hapax legomenon). ► predikator -a masc. ‘pridigarʼ ▪
’prédikátor’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305, predikuvati alatt; Novak 2006: 533). A magy.
prédikátor átvétele, amely 1372 u./1448 k. adatolható először és az e. lat. prædicator
’igehirdető, hitszónok, lelkész’ szóból származik (TESz 3: 280, prédikál alatt). ♦ „Tákſa
moucs od Goſzpodna kriſtuſſa, vſzeim vernim Düſſevnim Paſztérom, touje Fararom ino
vernim reicſi Bosje Praedikátorom dána,” TF 1715: 34; „5. To kai godi ſzveti poſzluhni kai
veli, ino kai te vucsi predikátor pravi, csi gBosjemu ſztolo seles právi priti.” SM 1747: 88.
prepošt -a masc. ‘proštʼ ▪ ’prépost’. A magy. prépost átvétele. A magyarban köznévként 1405
k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. præpositus ’elöljáró’, e. lat. ’prépost’ (TESz 3:
282). ♦ „Prépost, lagoje vóle bos.” PJ 1909: 123 (hapax legomenon).
prikapčiti -im perf. ‘priključiti, pripetiʼ ▪ ’hozzákapcsol, hozzácsatol’ (Plet. 2: 310; Novak
1996: 117; Novak 2006: 568). A magy. kapcsol igéből származik, amely a mszln. nyelv
rendszerébe kerülve -iti honosító képzőt és pri- prefixumot kapott. A magy. kapcsol 1551 óta
adatolható (TESz 2: 361) és magyar fejlemény, amely összefügg a kap igével (TESz 2: 362).
♦ „kie tou ſzvoje napunenyé nám prikázau ino prikapcso” TF 1715: 20 (idézi Novak 2006:
568, prikapčiti alatt); „i tá vidimoszt szi je vtrgnola pôt, kâ sze jezik tak má prestímati, kak
obrázka najglobse míszli i znotrêsnyega ʼzítka: i záto sze návuk maternoga jezika [...]na kposzebnim kotrigam gucsa, k-govorom, nego k-ednomi véksemi cêlomi, k-cêlim példnim
cstenyám prikapcsiti, tak da liki sztvaré prvle vu cêlom, nê pa pôleg poszebni kôszt, i prvle
cêli nárasz, i potom nyega poszebne tále szpoznávamo:” KAJ 1871b: 4–5; „Zütra poldné, gda
bodo Angelszko pozdravlenje zvonili, zmolite z vasov detcov Angelszko pozdravlenje ino
príkapcsite k toj molitvi Szv. Bernáta prelepo molitvico.” IF 1904: 114. ► prikapčiti se -im
se pref. ‘priključiti se, pripeti seʼ ▪ ’hozzákapcsolódik, hozzácsatolódik’ (Novak 2006: 568). ♦
„Jezus, ki ſze je zdaj k-tebi prikapcso” KM 1790: 160 (idézi Novak 2006: 568, prikapčiti se
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alatt); „Prevido je Akitopel, da ſze medtejmtoga, vnoga lüſztva k-Dávidi prikapcſi, i veliko
pomoucs dobí, dokecs te veliki ſereg vküp ſzprávi Ábfalon;” KM 1796: 63; „Csi sze vrêmena
rêcsi csinênya korenasztoj formi -atik, -etik, ali -tatik, -tetik prikapcsi, po etaksem trpivna
vrêmena rêcs bode, dp. vár: vár-atik, kér: kér-etik, szeret: szeret- tetik, hordoz: hordoz-tatik.”
AIN 1876: 57–8. ► prikapčeni -a -o adj. ‘priključen, pripetʼ ▪ ’hozzákapcsolt, hozzácsatolt’
(Novak 2006: 568, prikapčiti alatt). A prikapčiti igéből -en képzővel alkotott melléknév. ♦ „I
ſzteim navküp ſzklenyenim ali prikápcsenim konczom etoga ſzveita,” SM 1747: 37; „Na etoj
sztopnyi ʼze drʼzétek k-Abcom prikapcseni jezícsni szpoznany eta vcsiníjo:” KAJ 1871b: 20;
„Vu vszákoj szillabi more eden glasznik bidti, steri ali jedino sztoji, ali je z-ednim ali je kvecs vküpglasznikom prikapcsen.” AIN 1876: 7. ► prikapčüvati -üjem impf. ‘pridruževatiʼ ▪
’hozzákapcsol, hozzácsatol’ (Novak 2006: 568). A prikapčiti ige folyamatos aspektusú párja.
♦ „Naj ſze nyegovov mokov radjemo, nyé vrejdnoſzt knám prikapcsjemo” KŠ 1754: 216
(idézi Novak 2006: 568 prikapčüvati alatt; hapax legomenon).
profejta/profeta -a masc. ‘prerokʼ ▪ ’próféta’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak 2006: 585).
A magy. próféta átvétele. A magy. szó 1405 k. adatolható először és egyházi latin eredetű, vö.
e. lat. propheta ’próféta’ (TESz 3: 290; EWUng 2: 1207). A muravidéki szlovénban a profeta
alakváltozat a régebbi. A profejta alakváltozatban a szabályos magy. /e:/ → mszln. /ej/
fonémahelyettesítés ment végbe. ♦ „Tej szo nej steli vörvati szvéto Trojsztvo; pa profeitov
reicsi, tej bodo na vöke vtej mokaj goréli!” ŽJ 1908: 20; „O milosztivni otecz Bogh, / ki ſzi
ſzinom poszvedocsil: da / szi greisnikom milosztiv, po vno,, / gih ſzvetih Prophetah; koga
szi / nam bil obecsal, i na te ſzveit / ſzi ga poszlal.” MP: 106; „Po jeiſztvini pali zſzvétim
Davidom Profétom ovako reczi:” TF 1715: 47; „13. Angyele i Patriárke, Apostole i Profeite,
vidli mo ocsé materé.” ŽJ 1910: 101. ► profetinski -a -o adj. ‘preroškiʼ ▪ ’prófétai’ (Novak
2006: 585). A profeta főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „Po koterom
Prophetinſzka, bodo / razmeli Piszma, jezikov govor,, / jene, i vnogo tolnácsana.” MP:
236–7; „Ino akovámje tou nei zadoſzta zglednite ſze vProfetinſzke knige ſzvétoga Ezechiela.”
TF 1715: 6; „Oſzebuinim Zákonom, na Profetinſzko Csészt, po steroi je nám Bogá, i nyegovo
volo oznano.” SM 1747: 34. ► profetüvati -üjem impf. ‘prerokovatiʼ ▪ ’prófétál’ (PetrovSlodnjak 1978: 305, profeita alatt). A profeta főnévből -üvati képzővel alkotott ige. ♦ „6.
Zápovedao kabi profetüvao.” ŽJ 1910: 17 (hapax legomenon).
primaš -a masc. ‘nadškofʼ ▪ ’hercegprímás’. A magy. prímás átvétele. A magyarban 1685 óta
adatolható és latin eredetű, vö. k. lat., e. lat. primas ’főérsek’ (TESz 3: 286). A mszln. szó
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magyar eredetét a lat. /-as/ → magy. /-aʃ/ helyettesítés megőrzése igazolja. ♦ „Poszlüsajte
drági krscseniczi bojécso inó sztrasno zgódbó, ka zaisztinó znáte, i zvedávajte kaje szpadno,
v-Jeruʼsálemi zráka eden kamen nágledoucs tóti máli, ali sztem ʼsmetnejsi koga edna
cslóvecsa moucs zdignóti nej moglá, eto je csüo Jéruʼsálemszki primás tiszti je vecs primásov
ino püspekov v-küper pouzváo, kaszo szvéte mesze i szvéte molidvi szlüsili vise kamla.” ŽJ
1908: 3 (hapax legomenon).
prokator -a masc. ‘zagovornikʼ ▪ ’prókátor’ (Novak 2006: 585). A magy. prókátor átvétele.
A magyarban 1495 előtt adatolható először köznévként és latin eredetű, vö. lat. procurator
’gondviselő; ügynök, ügyész, ügyvéd’ (TESz 3: 293). ♦ „7. Oh ma Mati drága prisla mi je
vöra, Prouti ſzmrti nejga meni prokátora; Tejlo ſze naj neſzé, csákam do czintora; Jaj jaſz
mála rouʼsa” SŠ 1796: 148; „Prokátor; prokátor.” KOJ 1833: 169; „5. Oh ma drága mati:
prisla mi je vöra, nemrem prouti szmrti nájdti prokátora, szamo csákam moiga teila
pokopanya!” ŽJ 1910: 96.
proteštalivati -am impf. ‘protestirati, ugovarjatiʼ ▪ ’protestál’ (Novak 2006: 586). A magy.
protestál átvétele, amely 1557 óta adatolható és a lat. protestari ’nyilvánosan bizonyít,
kijelent’, e. lat. ’tiltakozik, ellentmond’ szóból származik (TESz 3: 295–6). A muravidéki
szlovénban a magyar ige -ivati honosító képzőt kapott. ♦ „Prouti tomi dokoncsanyi szo sze
posztavili (protestálivali) níki lutheránszki Hercegi, ino nemeskih várasov Magistratusi szo
ʼsnyimi potégnoli.” KOJ 1845: 66 (hapax legomenon).
pudli -na masc. ‘pudeljʼ ▪ ’pudli’. A magy. pudli átvétele. A magy. szó 1675 k. adatolható
először és német eredetű, vö. ném. Pudel ’uszkár; göndör hajú ember’, Pudelhund
’uszkárkutya’ (TESz 3: 303). ♦ „Na lovino nücani pszi sze jágerszki pszi zovéjo; zmed etimi
pa oni, kare szamí závce lovíjo, hrti, kare závce goriíszcsejo gonárje, kare fticse szlêdijo,
szledárje, kare sze za volo cárte drʼzíjo, pudli, mopszli, ali plavárje zovéjo.” KAJ 1870a: 86
(hapax legomenon).
purgatoriom/purgatorium/purgatourium -a masc. ‘viceʼ ▪ ’purgatórium’ (Novak 1996:
120; Novak 2006: 593). A magy. purgatórium átvétele. A magy. szó 1405 k. adatolható
először és latin eredetű, vö. e. lat. purgatorium ’’ (TESz 3: 314; EWUng 2: 1218). A mszln
szó magyar eredetét a latin végződés megtartása igazolja. ♦ „Purgatoriom je ovdi na tom /
ſzveiti Bosi ſzveti ogen naj naſz / ovdi csiſzti, kak ſzrebernár / nai naſz on ocsiſzti, vu
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peklenſzki / ogen, da naz on ne puſzti.” MP: 275; „Ali taki v-Nébo; ali pa do csaſza vu
Purgatorium.” KM 1780: 21; „8. Da vu ognyi dugo zsalosztno trpimo, i ognyene szkuzé mi
vu nyem toucsimo, purgatorium je sztrasen ino zsárki, gli rávno kako ti, té ogyen peklénszki.”
ŽJ 1910: 102; „(11) On koukol, kaj szo cérkveno pokouro na kastigo purgatouriuma
(ocsisztsávajoucsega ognya) preobrnoli, sze je te mogo poszejjati, gda szo püspecke szpáli.”
LUT 1900: 12. ► purgatoriumski -a -o adj. ‘viškiʼ ▪ ’purgatóriumi’ (Novak 1996: 120;
Novak 2006: 593). A purgatorium főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „Od
zahvalnoszti purgatoriumszkih düsic.” IF 1904: 105; „Naj bo ta daritev na odrešenje düšic
purgatoriumskih, meni pa naj spravi vse za zveličanje potrebne milošče, posebno naj nikdár v
smrten greh ne privolim.”; „Naštete odpüstke so VI., VII. I IX. Pius pápa i XII. Leon XVI.
Gregor tak dopüstili, da je za purgatoriumske düše tüdi lehko notri prikážemo.” KLJ 1910:
26, 258.

R
rabbi -ja masc. ‘rabinʼ ▪ ’rabbi’ (Novak 2006: 597). A magy. rabbi átvétel. A magyarban
1416 u./1466 óta adatolható és latin eredetű, vö. e. lat. rabbi ’mester, tanító’, h. lat.
’törvénymagyarázó; zsidó pap’ (TESz 3: 324). A mszln. szó magyar eredetét a gemináta
megtartása bizonyítja. ♦ „7. I poklányanye na placzáj, i naj ſze zovéje od ldi: Rabbi, Rabbi.”;
„8. Velíjo nyemi vucseníczke: Rabbi, zdaj ſzo te íſzkali kamenvati ʼZidovje, i pà ides tà.” KŠ
1771: 76, 303; „Rabbi, tí szi Szin Boʼzi, tí szi Král Izraelszki.” TŠ 1847: 128.
regula -e fem. ‘praviloʼ ▪ ’regula, szabály’ (Petrov-Slodnjak 1978: 305; Novak 1996: 126;
BSJ: 718; Mukič 2005: 311; Novak 2006: 618). A magy. regula átvétele. A magy. szó 1372
u./1448 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat. regula ’vonalzó, zsinórmérték; szabály,
alapelv’, k. lat. regula ’kánon, alaptétel’, e. lat. regula ’[rendi, szerzetesi] szabály(zat)’ (TESz
3: 366). A mszln. szó magyar eredetét a szóföldrajz támogatja, ugyanis csak a magyarral
érintkező szlovén nyelvterületről adatolható. ♦ „IV. Regula poboʼznoga ʼzivlejnya.” KŠ 1771:
21; „Regule za dúgo zdrávje i dúgi ʼzitek.” LŠ 1820: 37; „6. Te regule ne véžejo pod
grehom.” KLJ 1910: 252.
rendeluvati/rendelüvati -ujem/-üjem impf. ‘postaviti, določitiʼ ▪ ’rendelkezik, rendel’
(Miklosich 1868: 50; Petrov-Slodnjak 1978: 306; Mukič 2005: 312; Novak 2006: 621). A
magy. rendel ige átvétele. A magy. szó 1506 k. adatolható először (TESz 3: 378, rend alatt) és
a szláv eredetű rend (< ősszl. rędъ) főnévből képzett ige. A mszln. a magyar igét -uvati/-üvati
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honosító képzővel vette át. ♦ „Bog je Jesussa rendeluval, (poſztavo) na miloſcso ſztolecz, dabi
on praviczo, stera pri nyem valá (haſzni), prikázal (offeruval,) vu tom, kai on grehe odpszti
na stere je Bog doſzehmal poterpleinye mel.” SM 1747: 17; „I jaſz váſz takaiſſe pokorno
proſzim, da vſze vaſſe vcſenyé tak rendelüite ino ravnaite, kágdabi mogli ponizne molitve,
ſummo vſzega kerſcſánſztva tvoje katechizmus, zmaterinſzkim mleikom navküpe, vto málo
Deczo noter vczepiti.” TF 1715: 6; „17. Kakſtè ſzi je; kak je komi Boug vdejlo i kak je ſteroga
Goſzpoud zváo: tak naj hodi. I tak vu vſzej gmajnaj rendeljem.” KŠ 1771: 502; „Zagrádi
okouli vu düso mojo poſzejjano tvoje ſz. ſzemen: rendelüj Angyela varüvácse na nyega
obrambo, naj ga nepriáteo vrág deli ne poklácsi, niti naj ga z-ſzvojim koukolom vküp ne
zmejsa.” KM 1804: 127. ► rendelüvan -a -o adj. ‘postavljen, določenʼ ▪ ’elrendelt’ (Novak
2006: 621, rendeluvati alatt). A rendelüvati igéből -an képzővel alkotott melléknév. ♦ „On,
Goſzpon Jesus, je zapovedal nám predgati tomi lſztvi, ino kázati, kai je on od Boga
rendelvan, ſzodecz ſivoucſi, ino mertvi.” SM 1747: 15 (hapax legomenon). ► rendelüvanje
-a n. ‘predpis, določbaʼ ▪ ’rendelkezés’ (Mukič 2005: 312; Novak 2006: 620). A rendelüvati
igéből -anje képzővel alkotott főnév. ♦ „2. Záto, kí prouti ſztáne obláſzti, Boʼzemi
rendelvanyi ſztáne prouti.” KŠ 1771: 477; „Decza! Gda ſzte vu hiʼsi vaſſi roditelov, nej li
ſzte ſze dúʼsni pouleg onoga rendelüvanya ravnati, ſtero ſzo naſztavili vaſſi roditelje?” KM
1790: 82; „Oni sze nájbole od 1791/2 letta máo krouto szkrbijo nej szamo za obarvanye
szvojega Jezika, nego z-szvojimi Orszácskimi, ino vármegyészkimi rendelüványi ʼselejo i tou,
ka bi nyihov Jezik vszi pod Vogrszkov Korounov bodoucsi Národje polübili, i po nyem
gúcsali, da bi sze moglo i od Vogrszke Králevcsine veleti ono, stero je Boug mládomi lüsztvi
pravo po obcsinszkom potopi:” KOJ 1833: VIII. ► zrendelüvati -üjem perf. ‘ukazati,
določitiʼ ▪ ’elrendel’ (Novak 1996: 181; Mukič 2005: 437; Novak 2006: 926–7). A
rendelüvati ige z- prefixummal képzett befejezett aspektusú párja. ♦ „19. I vcsiníli ſzo ti
vucseníczke tak; liki je nyim zrendelvao Jezus: i pripravili ſzo te ágnecz vzemſzki.” KŠ
1771: 88; „Tô ne proszim záto od Tébe, kaj bi eti szvetszki radoszt szlacsecz escse dugo
ʼzmahati steo; nej; – nego, moj ʼzítek, moj modrej zrendelüvati, vu dobrom vise pridti, i na ov
bog szvejt sze bole pripraviti morem.” CJ 1829: 32; „Bóg je tak tó módro zrendelüvao.” PJ
1909: 2. ► zrendelüvani -a -o adj. ‘ukazan, določenʼ ▪ ’elrendelt’ (Mukič 2005: 437; Novak
2006: 926–7, zrendelüvati alatt). A zrendelüvati igéből -an képzővel alkotott melléknév. ♦
„Telovna jejſztvina i pítvina je naſſa vſzakdenésnya hrána na zdrʼzávanya naſſega ʼzitka
zrendelvana.” KŠ 1754: 205; „On sze li od márnoga nágiba vodi; járem robsztva, vu steroga
je od malovrêdni bláznikov preʼzeni, vlecsé do csasza z-csüdavrêdnov trplívosztjov; dokecs
ga száma natúra neopomené, kâ je ou pod etak gnűszno nápravo rôk blázní nê zrendelüvani.”
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KAJ 1840: 67; „Jaji boude táksim sztarisom steri szvojo deczo ná dobro nevcsijo, ino ne
ravnajo, na práva bouzʼso pout, kaje ne posilate v-Czérkev k-szvétoj messi, veliki racsun
boudete od nyih napitani dén dávali, nepüsztiteje mérati nevcsene, liki nejhmo máró; zátoga
volo idite kdüsevnomi pasztéri, panyemi vadlüjte vsze vase greihe, kate té vreidni, po Jézusi
zrendelüvanomi, szvesztvi, steroje zá vase düsno zvelicsanye na sztávlano oltárszko
szvesztvo.” ŽJ 1908: 12. ► zrendelüvanje -a n. ‘ukaz, določbaʼ ▪ ’elrendelés’ (Novak 2006:
926). A zrendelüvati igéből -anje képzővel alkotott főnév. ♦ „26. Zdaj pa ſzkázane i po
píſzmaj proroczki pouleg zrendelvanya vekivecsnoga Bogà na bouganye vre med vſzejmi
poganmi oznanye.” KŠ 1771: 486; „steriva szta sze pouleg Boʼsega zrendelüványa na ʼsitek
szétoga histva doli zavézala,” SIZ 1807: 12; „Tvoje modro zrendelüvanye je, naj sze cslovecsi
národ sz-porodjényem plodi i narája;” CJ 1829: 243. ► zrendelüvavši -a -e part. ‘ukazavši,
določivšiʼ ▪ ’elrendelvén’ (Novak 2006: 926–7, zrendelüvati alatt). A zrendelüvati igéből
képzett particípium. ♦ „5. Zrendelvavsi náſz naprej na ſzinovcsino po Jezus Kriſztusi vu ſzebi
pouleg dopádnenyà voule ſzvoje.” KŠ 1771: 574 (hapax legomenon).
reteš -a masc. ‘zavitekʼ ▪ ’rétes’ (Plet. 2: 422; SSKJ 4: 491; ESSJ 3: 175). A beltinci
nyelvjárásban retaš (Novak 1996: 127), míg a rábavidéki szlovénban reteške (Mukič 2005:
313) alakváltozatban él. A magy. rétes átvétele. A magyarban a szó 1549 óta adatolható és a
rétes ’réteges’ melléknévből főnevesült (TESz 3: 397). ♦ „Rétes; poveticza, rétes.” KOJ 1833:
170 (hapax legomenon).
rud -a masc. ‘ojeʼ ▪ ’rúd, kocsirúd’ (Miklosich 1868: 51; Miklosich 1886: 282; Plet. 2: 442;
ESSJ 4: 205; Novak 1996: 128; Novak 2006: 627). A magy. rúd átvétele. A magy. szó 1372
u./1448 k. adatolható először és ismeretlen eredetű (TESz 3: 461). A szlovén etimológiai
szótár (ESSJ 4: 205) mind a kelet-stájer rudo, mind pedig a mszln. rud szavakat a magyarból
származtatja. ♦ „Rud; rúd.” KOJ 1833: 171; „Cêla kôla za rúd i ohé vozi márha” KAJ 1870b:
72 (idézi Novak 2006: 627, rud alatt).

S
sabo/sabou -la masc. ‘krojačʼ ▪ ’szabó’ (Miklosich 1886: 287; Petrov-Slodnjak 1978: 306;
Novak 1996: 130; Novak 2006: 629). A rábavidéki szlovénban a szó sabau alakban él (Mukič
2005: 318). A magy. szabó átvétele. A magyarban 1500 k. adatolható először köznévként és
az ismeretlen eredetű szab ige -ó képzős származéka (TESz 3: 641, szab alatt). A szlovén
etimológiai szótár (ESSJ 3: 212) a szln. sabol ’szabó’ szót a magyarból származtatja. A m.
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szabó átvételekor nem ment végbe a máshol szabályos magy. /o:/ → mszln. /ov/
fonémahelyettesítés. ♦ „Sza-bo” ABC 1725: 6; „Sivár, ali szabó, imánye szi priprávis.”;
„Szabó, gléj sivár.” PJ 1909: 142, 160; „Ka vsze zgotávla szabô?” KAJ 1870a: 56; „Eti delajo
mesterszki lüdjé, kakti: sztolarje, sporarje, kovácske, szabôlje, sôstarje, csizmárje, ledrarje,
zidárje, itv.” KAJ 1871a: 94; „V-Zombori nê davno eden szabô steo vráble sztrêlati, kak
zpüksov nadvor ide, püksa pôcsila i sztrláj szabôla blízi sztojécsemi ocsi v-glavô zleto.” AIP
1876/3: 8.
saga -e fem. ‘duh, vonjʼ ▪ ’szag’ (Plet. 2: 449; ESSJ 3: 213; Petrov-Slodnjak 1978: 306;
Novak 1996: 130; Mukič 2005: 318; Novak 2006: 630). A magy. szag átvétele, vö. (ESSJ 3:
213). A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható először (TESz 3: 645) és talán ősi örökség az
uráli korból (TESz 2: 646). A szó a muravidéki szlovénbe kerülve -a honosító képzőt kapott,
így a nőnemű főnevek közé illeszkedett be, vö. magy. csont > mszln. čonta. ♦ „Szag; disék,
szaga, zdüha.” KOJ 1833: 172; „oh! Ka má eti tak veliko, lagojo szago?” KAJ 1870a: 164;
„gnoj lagojo szago, ali nászladen názhaj má.” KAJ 1871b: 32–3.
sakač -a masc. ‘kuharʼ ▪ ’szakács’ (Novak 1996: 130; Mukič 2005: 318; Novak 2006: 630). A
magy. szakács átvétele. A magyarban 1405 k. adatolható először köznévként és a TESz (3:
650) vándorszónak tartja. Végső forrásaként megemlíti annak lehetőségét, hogy honfoglalás
előtti jövevényszó valamely keleti nyelvből (TESz 3: 650). Kniezsa István (1974: 746) szerint
a kaj-horvát és a szlovén szó a magyarból származik. ♦ „V tom hípi sze je prigodilo, ka szta
dvá visesnyíva csesztnika Králevszkiva, lepráj vísesnyi pehárnik, i vísisi szakács v vôzo
djániva i na Joʼzefa szkrb zavüpana.”; „Zacsűtivsi to vísesnyi szakács, ka je pehárniki tak
povolno vözloʼzo szenyo, obészelo sze je i naprê dá Jóʼzefi:” TŠ 1847: 27, 28; „Najbogsi
szakács je glad.” IF 1904: 91. ► sakačica -e fem. ‘kuharicaʼ ▪ ’szakácsnő’ (Novak 1996: 130;
Mukič 2005: 318; Novak 2006: 630). A sakač főnévből -ica képzővel alkotott nőnemű főnév.
♦ „Etam z-Szakacsíczov, malo szi poszméjém.” SIZ 1807: 35 (hapax legomenon).
sakramentom/šakramentom/sakramentum -a masc. ‘zakramentʼ ▪ ’szakramentum’ (Novak
2006: 630–1). A magy. szakramentum/sakramentum átvétele. A magyarban 1649 óta
adatolható és latin eredetű, vö. lat. sacramentum ’(hűség)eskü, fogadalom’, e. lat. ’vallási
titok, szentség’ (TESz 3: 655). Az s-ező változat a magyar hagyományoknak megfelelő, míg
az sz-es változat a magyar katolikus iskolákban a 16. században megvalósuló kiejtés
eredménye (TESz 3: 655). ♦ „Sze-dem je Sza-kra-men-to-mov.” KM 1780: 10; „208.
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Krſzcsanſzke vere eden fundamentom Je te Szvéti krſzt prvi Sakramentom; Po nyem ſzmo
gori vzéti na krſzcsánſztvo, I zvelicsanſztvo.” BRM 1823: 173; „Vsaki prvi pétek meseca se
pri oltari presvetoga Srca Jezusovoga sv. Meša slüži s izpostávlenim najsvetejšim
Sakramentom (na Tišini to ne dužnost) i vsako prvo nedelo popoldne se drži slovesna
odprošnja, to je pomirenje ali zadoščenje presvetomi Srci Jezusovomi;” KLJ 1910: 251;
„zSzvétoga Evangelioma, ino zreicsi ſzvétoga Sacramentoma, kako i ſnyegovoga ſzvétoga
Teila, i kervi, stero je meni vu Sacramentomi za zálog dáno.” SM 1747: 39; „1. Kem bole se
tvoj svéti Šakramentom zametáva i blázni, 2. s tem vékšim glasom i stem vékšov slavnostjov
ščémo mi glásiti: nad vse hváljeno i moljeno naj bode to presvéto Oltársko svestvo.” KLJ
1910: 163–4; „8. Mí zavrzsemo i meso zs-nyénim nadalnim obrázsanyem k-düsnoj mesi za
odszlobodjenyé ti pokojni z-purgatouriuma (ocsisztsávajoucsega ognya), kak edno kesznejse
preobrnejnye i prekrátsenye te szvéte vecsérje, stere bi ti apostolje, csi bi dnesz nazájprisli, vu
onoj formi nikak nej mogli szpoznati, i szvetímo to szvéto vecsérjo kak sakramentum
szkrivnosztipunoga zsítkaobcsinsztva z-Krisztusom teszno pouleg nyegovoga nasztávlenya
pod oboujim obrázom (tou je pod krűhom i vinom), brez toga tak, kaj bi lüsztvi kelih (pehár)
zadrzsali.” LUT 1900: 36–7.
salaš -a masc. ‘prenočiščeʼ ▪ ’szállás’ (Miklosich 1868: 52; Miklosich 1886: 287; Plet. 2: 450;
ESSJ 3: 215; Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 1996: 130; Novak 2006: 631). A magy.
szállás átvétele. A magyarban a szó 1211 óta adatolható és a száll igéből -ás képzővel alkotott
főnév (TESz 3: 661; EWUng 2: 1302). ♦ „Na Szveiti nikoga neimas, ki bi / te priel na ſzalas,
toploga me,, / ſzta ti neimas, ni lepe zibelke / neimas.” MP: 112; „Záto zdaj szmo ʼse veszéli,
iʼ tou radoszt, escse nadale meti nej moremo, te Mladénecz, tak velí povedati: proszim zá
drágo mojega Ocso, ino majo Mater, po toj mojoj lüblénoj zárocsniczi, da mi z mojim málim
seregom, edno ali dvej vöri szálas dájo,” SIZ 1807: 30; „Tak je ti szlatki moj ócsa ti bogáti
kovács, blájʼsenoj divicze Marije zakoj szi nej dau szálás.” ŽJ 1908: 29. ► salašivati -am
impf. ‘prenočevatiʼ ▪ ’megszáll’ (Novak 2006: 631). A salaš főnévből -ivati képzővel alkotott
ige. ♦ „18. I zvajoucsi zvidávali ſzo: csi bi Símon, kí ſze zovè Peter, tam ſzálasivao.” KŠ
1771: 372 (hapax legomenon).
sikešni/sükešni -a -o adj. ‘pičel, skromenʼ ▪ ’szűk, szűkös’ (Novak 2006: 642). A rábavidéki
szlovénben sükišen alakváltozatban él (Mukič 2005: 351). A szó alapja a magyar szűk
melléknév és annak származékai: szükség, szűkös. A magyarban a szűk melléknév 1350 k., a
szükség pedig 1315 k. adatolható először, míg a szűkös 1372 u./1448 k. mutatható ki először
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(TESz 3: 811, szűk alatt). A szócsalád a magyarban ismeretlen eredetű (TESz 3: 811). A
mszln. nyelvbe kerülve -en honosító kézőt kapott. ♦ „Nemirovna nyegova punicza Borbála zPolszkoga na csehszko pobegniti primorana, sze je tam do szmrti po szikesnom kocsárila.”
KOJ 1848: 53; „glászijo, ka tam szükesna ’zétva bode” AIP 1876/7: 8, idézi (Novak 2006:
642, sikešni alatt); „V jalovih ino szükesnih lejtih je vödelila vnogo śivezsa” KOJ 1914: 153,
idézi (Novak 2006: 642, sikešni alatt). ► sikešina/sükešina -e fem. ‘pomanjkanjeʼ ▪
’szűkölködés, szükség’ (Novak 2006: 642). A rébavidéki szlovénben sükišina alakban él
(Mukič 2005: 351). A sikešni/sükešni melléknévből -ina képzővel alkotott főnév. ♦ „Dabi biu
pak vpamet vzeu ino dobro znao, kai vu naſſem ſzlovenſzkom jeziki, neili leprai drügi nábosni
knig, nego eſche i ete mále ino nai potreibneſſe kniſicze, velikaje ſzükesina, ſtímau ſzem kaibi
nebilo brezi vſzega haſzka, akobiſze katechismus nemsſki na naſſ ſzlovenſzki jezik oberno;”
TF 1715: 8; „vſzkeſini pa vſzakſi pobo’zen krſztsenik ſzlobodno tou doprneſze” KŠ 1754:
186; „I tak szedem lejt trpí prájszki boj, steri nemska Dr’sánya od pejnez i lűdih szprávi;
menkanye i szikesino zrokűje, po tom glád, po gládi pomor pride.” KOJ 1848: 110.
somar -a masc. ‘oselʼ ▪ ’szamár’ (Plet. 2: 535; Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 1996: 136;
Mukič 2005: 334; Novak 2006: 673). A magy. szamár átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k.
adatolható először köznévként és a TESz (3: 668) olasz eredetűnek tartja. Kniezsa (1974: 747)
kizárásos alapon a velencei somaro ’szamár’ szóból való származtatásra jut, viszont
megemlíti az esetleges bizánci görög eredetet is. A mszln. szó szóföldrajzi szempontból a
magyarból való nem pedig fordítva – véli Kniezsa (1974: 747). ♦ „Ne po-ʼse-li tvo-je-ga blíʼsnye-ga hi-ʼse, ni ſzlu-go, ni ſzlʼs-be-ni-cze, ni gyn-cza, ni ſzo-má-ra, ni ni-kaj ka je nyego-vo.” KM 1780: 9; „Dobro znáte szomár má dvej dúgi vihej, / Natúra je tebi zrendelüvala
dvej.” SIZ 1807: 47; „X. Ne poželi svojega bližnjega hiže, ni pola, ni slugo, ni slüžbenice, ni
jünca, ni somara, ni nikaj, ka je njegovo.” KLJ 1910: 7. ► somarica -e fem. ‘oslicaʼ ▪ ’a
szamár kancája’ (Plet. 2: 535; Petrov-Slodnjak 1978: 306, somar alatt; Novak 1996: 136;
Mukič 2005: 334; Novak 2006: 673). A somar főnévből -ica képzővel alkotott nőnemű főnév.
♦ „Idta vu kasteo, steri je pred vama; i preczi nájdeta ſzomariczo privézano, i ʼserbé ʼs nyouv,
odvésta jo, i pripelajta meni: i csi de sto vama kaj pravo, povejta: ka Goſzpoud nyé potrebüje,
i preczi je odpiſztí.” KM 1804: 34. ► somarski -a -o adj. ‘oslovskiʼ ▪ ’szamár-’ (PetrovSlodnjak 1978: 306, somar alatt; Novak 1996: 136; Mukič 2005: 334; Novak 2006: 673). A
somar főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦„Níki sze pa o-szomárszki kejp rúʼsno
oblicsáva.” SIZ 1807: 56 (hapax legomenon).
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süč -a masc. ‘krznarʼ ▪ ’szűcs’. A magy. szűcs átvétele. A magy. szó 1380 k. adatolható
először és csuvasos jellegű ótörök jövevényszavaink közé tartozik, vö. csuv. śəvəźə ’szabó’;
Kāšγ. yiči ’ua.’; alt. yikči ’varró, aki varr’ (TESz 3: 810). ♦ „Ka vsze zgotávla szűcs?”;
„Tkálci, szabôlje, czizmárje, klobücsárje, gombárje, lűʼznarje, krznárje (szűcsi), szürszabôlje
itv. i nisteri trʼzci.” KAJ 1870a: 56, 133; „Fridrik szűcs.” KAJ 1871a: 99.
sürsabo -la masc. ‘krojač krznenih plaščevʼ ▪ ’szűrszabó’. A magy. szűr és szabó szavak
összetételéből keletkezett. ♦ „Tkálci, szabôlje, czizmárje, klobücsárje, gombárje, lűʼznarje,
krznárje (szűcsi), szürszabôlje itv. i nisteri trʼzci.” KAJ 1870a: 133 (hapax legomenon).

Š
šajka -e fem. ‘šajkaʼ ▪ ’sajka’ (Miklosich 1868: 56; Miklosich 1886: 336; Plet. 2: 615; SSKJ
4: 1044; ESSJ 4: 3; Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 2006: 727). A magy. sajka átvétele. A
magyarban 1355/1491 óta adatolható és a TESz (3: 472) olasz eredetűnek véli. A több szláv
nyelvben meglévő šajka szót már Miklosich (1868: 56; 1886: 336) is török eredetűnek véli, s
így gondolja a szlovén etimológiai szótár is (ESSJ 4: 3), amely az oszm. şajka ’hajó’ szóval
hozza összefüggésbe, azzal a megjegyzéssel, hogy a szlovén szó horvát, vagy magyar
közvetítésű lehet. A mszln. šajka földrajzi elhelyezkedése miatt közvetlenül a magyarból
származhat. ♦ „Hajó; ládja, sájka.” KOJ 1833: 158; „na sájkaj po veliki vodáj vozijo.” KAJ
1871b: 30.
šanc -a masc. ‘okop, nasipʼ ▪ ’sánc’ (BSJ: 821). A magy. sánc átvétele. A magyarban 1553
óta adatolható és német eredetű, vö. baj.-osztr. schanz ’töltés, gát, erődítés’, kfn. schanze
’rőzseköteg, töltés, gát, korlát’, ném. Schanze ’gát, töltés, erődítésül, védelmül emelt
földhányás’ (TESz 3: 483; EWUng 2: 1302). A mszln. szó magyar eredetét az /-nt/
mássalhangzó-csoport megtartása bizonyítja. ♦ „Prekléti Turczi hitro nacsiniſſe, / velike
Sancze, ſzvoimi Patancziami, / pocſeſſe terti Szigeta Várassa zevſzeh / ſtiri ſtráni prekreto
hitaho.” MP: 331; „Vu Szegedi 4000 jezér lüdi nôcsdén sance delajo i poprávlajo;” AIP
1876/4: 5.
šantavi -a -o adj. ‘šepavʼ ▪ ’sánta’ (Miklosich 1868: 56, šantati alatt; Miklosich 1886: 337,
šanta alatt; Plet. 2: 616; SSKJ 4: 1047; ESSJ 4: 7–8, šantati alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 306;
Novak 1996: 144; Mukič 2005: 355; Novak 2006: 728). A magy. sánta átvétele. A magy. szó
1372 u./1448 k. adatolható először és elvonás a szláv eredetű sántál igéből (TESz 3: 483). A
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szlovén etimológiai szótár szerint a šantati ige és a šantav melléknév nem feltétlenül magyar
eredetűek, hanem szláv szavak (ESSJ 4: 8), kiindulási alapként egy feltételezett *šam-ъt-ti
igét említ, amelyben a félhangzó kiesése után az /mt/ > /nt/-vé asszimilálódott. A mszln. szó av honosító képzőt kapott ♦ „Sánta; plantavi, santavi -a -o.” KOJ 1833: 171; „steri szo od
dalecs szem prihajali mocsno terditi, da sze pri nyej rada csüda godijo nad vszakojacskimi
beteśnimi, glühimi, szlejpimi, santavimi i njemimi.” KOJ 1914: 106. ► šantati -am impf.
‘šepatiʼ ▪ ’sántít’ (Miklosich 1868: 56; Miklosich 1886: 337, šanta alatt; SSKJ 4: 1047; ESSJ
4: 7–8; Novak 1996: 144; Mukič 2005: 355). A magy. sántít ige átvétele. ♦ „Santati ali
plantati, tezski beteg.” PJ 1909: 139.
šarcati se/šarcuvati se -am se/-ujem se impf. ‘odkupiti seʼ ▪ ’sarcol’ (Novak 2006: 728). A
magy. sarcol átvétele. A magyarban 1542 óta adatolható (TESz 3: 488) és bajor-osztrák
eredetű, vö. baj.-osztr. schatzen ’kincset gyűjt, pénzt halmoz fel’ (TESz 3: 489; EWUng 2:
1305–6). A muravidéki szlovénba a magyar ige -ati/-uvati képzővel került át. ♦ „Negʼ ednáko
ſztáre, mláde Kraj pobéra i jemlé; Z-ſzrebrom, ni z-zlátom ſze niscse ʼsnyom sarczati
nemore.” SŠ 1796: 170; „Tá britka szmrt szvojom sztreilom, – vszigdar zanami czila ǀ: nadá
szi nikomi – szebom igrati ni sáliti neg ednáko sztáre mláde, v-kraj pobéra i jemlé, szrebrom
ni zlátom sze niscse ʼsnyom sarczati nemore.” ŽJ 1910: 49–50; „Bil bi ſze ſarcuval za /
dvanaiſzet jezer, da te pogan nis,, / tar, nei ſtel poſzluhnoti.” MP: 264.
šarkan -a masc. ‘zmajʼ ▪ ’sárkány’ (Miklosich 1868: 56; Miklosich 1886: 337; PetrovSlodnjak 1978: 306; Novak 2006: 728). A magy. sárkány átvétele. A magy. szó 1372 u./1448
k. adatolható először és ótörök eredetű, vö. kipcs., IM. sazaγan; oszm. sazağan ’sárkány, nagy
kígyó’ (TESz 3: 493–4; EWUng 2: 1307). A mszln. šarkan szóvégi /n/-je a magy. /ɲ/
depalatalizálódásával jött létre, vö. magy. bársony > mszln. baršon, magy. legény > mszln.
legen. ♦ „Kai te nas Jesus Xtus, ki sze govori neobladan / oroszlány velika ſarkana, toga
vraga gda gori / vszta, oblada.” MP: 170; „Csi szi nasz taki szklacso med sárkane, i pokrío
nasz z szénczov szmrti.” TŠ 1848: 36; „Sárkan, gléj pozoj.” PJ 1909: 139.
šaš -a masc. ‘orelʼ ▪ ’sas’ (Novak 1996: ). A magy. sas átvétele. A magyarban köznévként
1525 k. adatolható először és bizonytalan eredetű, talán ősi örökség a finnugor korból, vö.
zürj. V. śuź ’(füles)bagoly’, lapp N. cisku ’sólyom’, K. cicka ’karvaly’ (TESz 3: 498). ♦
„Divji je sztári sas! Ali príde – míszli / pride dén, gda ti ga goripoiszkali, / gda bi moje rame,
ino ro’zje moje / radi vözmênili za rêcsko: miloscse.” KAJ 1925: 35 (hapax legomenon).
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šaška -e fem. ‘kobilicaʼ ▪ ’sáska’ (Novak 1996: 144; BSJ:; Novak 2006: 728). A magy. sáska
átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és ismeretlen eredetű (TESz 3: 498). ♦ „Té
Ivan je meo odeteo z-kaminſzkoga koſzminya, i remeni pojáſz okouli ſzvoji letevjouv;
nyegova hrána ſzo pa bilé sáske, i polſzki méd.” KM 1796: 93; „Največ škode dela konjič
selivli (šáška – sáska).” AI 1878: 35; „Csipá tou nete csinili ka vám zapovidávam zgládom
vász bodem kastigao, i na vaso márho kügo poslem na vász pa nepriátele, pa sáske naj vász
odpüscsávjo´i vasse ʼsivlejnye, i sztrasnimi mokami, dám szmrt, i veliko z-burkanye;” ŽJ
1908: 16.
šatan -a masc. ‘satanʼ ▪ ’sátán’ (Novak 1996: 144; Mukič 2005: 356; Novak 2006: 728). A
magy. sátán átvétele. A magy. szó 1416 u./1450 k. adatolható először és latin eredetű, vö. e.
lat. satan ’ellenzője valaminek, ellenség; ördög’, satanas ’ua.’ (TESz 3: 500). A mszln. szó
magyar eredetét a lat. /s/ → magy. /ʃ/ fonémahelyettesítés megtartása igazolja. ♦ „Ah ali pa
oni ſzo vu etom bláſenom ſztáli nei oſztánoli, nego ſzo ſze od ſatana dóli zapelati, za voljo
vékſega bláſenſztva pocſleinya, ino ſzlobodnoſzti ſzo tvojo Zápovid prelomili, ino ſzo od tébe
odpádnoli.” SM 1747: 50–1; „Posztavi nad nyim nepoboʼznoga, i satan naj sztoji kre dêszne
nyegove.” TŠ 1848: 92; „Jaz se odpovem šatani, njegovoj gizdi i njegovim delam, i se celô
prekdam Jezuši Kristuši včlovečenoj Modrosti, da bom križ za njim noso vsaki den svojega
živlenja.” KLJ 1913: 39. ► šatanov -a -o adj. ‘satanovʼ ▪ ’sátáni’ (Novak 2006: 728). A
šatan főnévből -ov képzővel alkotott melléknév. ♦ „Jaſz te zdaj med pogane poslem; da
odpres ocsí nyihove, i obrnés nyéh od kmicze k-ſzvetloſzti, i od obláſzti Satanove k-Bougi.”
KŠ 1754: 76; „18. Naj nyim odprés ocsi nyihove; da ſze povrnéjo os kmicze vu ſzvetloſzt, i
zobláſzti ſatanove k-Bougi, i vzemejo odpſcsanye grejhov i rocsino med poſzvecsenimi po
vri ſtera je vu meni.” KŠ 1771: 244; „Srečna i jezerokrat srečna je tista velikosrčna düša,
štera se čelô Jezuši i Mariji v lastivnosti ednoga roba z lübavi posveti, potom, ka se je po
svetom krsti robstva trinoškoga šatanovoga rešila.” KLJ 1913: 18.
šator -a masc. ‘šotorʼ ▪ ’sátor’ (Miklosich 1868: 56–7; Plet. 2: 617; ESSJ 4: 94, šotor alatt;
Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 1996: 144; Mukič 2005: 356; Novak 2006: 728). A magy.
sátor átvétele. A magyarban 1372 u./1448 k. adatolható először és ótörök eredetű, vö. Kāšγ.
čatïr, oszm., az. čadïr, türkm. čādïr, tat. čatïr, bask. satïr ’sátor’ (TESz 3: 500). A szlovén
etimológiai szótár véleménye szerint felesleges a magyar közvetítés feltételezése, ugyanis
csak a nyugati szláv nyelvek ’sátor’ szavai származnak a magyarból, a keleti és déli szláv
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szavak a törökből valók (ESSJ 4: 94). Mivel a šator alakváltozat csak a magyarral közvetlenül
érintkező Muravidékről adatolható, így joggal feltételezhetjük, hogy ide a magyarból került át
a szó (hasonlóképpen Hadrovics 1985: 472). ♦ „Napravmo tak tri ſatore, tebi ednoga, i
Mojʼzeſi ednoga, i Eliáſi ednoga.” KŠ 1771: 129; „Na bole vdrüʼsbejnye sztanovnikov, i
naprejpomáganye zobrázejnya je vcsino meszta gornapraviti, najbi Magyarom pred tém na
pouli z-kouʼs ʼsivinszkih satore, v-zimi pa v-zemlo szkopane votlíne za sztán majoucsim vola
prisla v-hiʼsaj vküpprebivati.” KOJ 1848: 31; „Sator vküptrszti, szvája.” PJ 1909: 144.
šereg -a masc. ‘četa, vojskaʼ ▪ ’sereg’ (Miklosich 1868: 57; Miklosich 1886: 338; Plet. 2: 624;
ESSJ 4: 35; Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 1996: 146; Novak 2006: 731). A magy. sereg
átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és ótörök eredetű, vö. ujg., Kāsγ. čärig,
oszm. çeri, tat. čiräü ’hadsereg, sereg’ (TESz 3: 521; EWUng 2: 1320). ♦ „Ô ti Betlehem moi
mali, / nai veksi ſzi med momi ſeregmi, / ar tebe meni hocse ziti, ki bo / mega Lusztva
Herczeg ino Voi.” MP: 137–8; „Kam te pelajo seregi Tolko zvoleni dühov?” BJ 1870: 162;
„12. Vszi vörni vodnom seregi, bomo vu ednojsztálnoszti, szvedocsi nám paveo szvéti.” KLJ
1910: 101.
šilabizalivati -am impf. ‘črkovatiʼ ▪ ’silabizál’. A magy. silabizál átvétele. A magyarban 1570
k./18. sz. eleje óta adatolható és latin eredetű, vö. k. lat. syllabizare ’betűz, szótagol’ (TESz 3:
537). A muravidéki szlovénban a szó -ivati honosító képzőt kapott. ♦ „Ja si-la-bi-zá-li-vam.”
LŠ 1820: 8 (hapax legomenon).
šinagouga/šinagoga/žinagoga -e fem. ‘sinagogaʼ ▪ ’zsinagóga’ (Novak 1996: 146; Novak
2006: 732, 941). A magy. zsinagóga ill. régi sinagóga alakváltozatának átvétele. A
magyarban 1416 u./1466 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. synagoga ’zsidó (vallási)
gyülekezet’, e. lat. ’zsidó zsinatház, templom’ (TESz 3: 1219). A mszln. hűen őrzi a lat. /s/ →
magy. /ʃ/ fonémahelyettesítést. ♦ „Mà 23. czérkev i 80. Sidovſzki Sinagoug, ali ſzi bojdi
ſzpráviſcs.” KŠ 1771: 612; „Odgouvoro je nyemi Jezus: jaſz ſzam ocsiveſzno gúcsao ſzvejti;
jaſz ſzam vſzigdár vcsio vu Synagogi, i vu Czérkvi kama vſzi ʼSidovje vküp prihájajo: i vu
ſzkrívnom meſzti ſzam nikaj nej gúcsao.”; „Ár váſz dájo vu ſzpráviscsa, i va Synagogaj ſzvoji
bodo váſz bicsüvali: i pred poglavníke, i Krále bodete pelani za mojo volo na ſzvedocsánſztvo
nyim, i poganom.” KM 1804: 38, 110; „Gda bi predgao Kriſztus Evangyeliom Bo’sega
Králeſztva, v je gláſz razíſao od nyega po vſzem ’Sidovſzkom dr’sányi; vcſio je on vu
nyihovi ’Sinagógaj, i vſzi ſzo ga gori zvisávali.” KM 1796: 97 (hapax legomenon).
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šišak -a masc. ‘čeladaʼ ▪ ’sisak’ (Miklosich 1868: 57; Miklosich 1886: 340; Plet. 2: 629; ESSJ
4: 48; Novak 2006: 733). A magy. sisak átvétele. A magyarban 1405 óta adatolható és
ismeretlen eredetű (TESz 3: 547). A szlovén etimológiai szótár (ESSJ 4: 48)
megfontolandónak tartja Matzenauer véleményét, miszerint a szláv nyelvek šišak szavai nem
a magyarból valók, hanem a magyar szó való a szlávból. Ezt a TESz (3: 547) elveti. ♦ „Poleg
toga vzemite gori zvelicsánſztva Siſsak, (ſelezni klobg) ino mecs Dhovni, steri je reics
Bosja.” SM 1747: 27 (hapax legomenon).
šmaragduš -a masc. ‘smaragdʼ ▪ ’smaragd’ (Novak 2006: 731). A magy. smaragd régies
smaragdus alakváltozatának átvétele. A magy. szó 1416 u./1450 k. adatolható először és latin
eredetű, vö. lat. smaragdus ’smaragd’ (TESz 3: 560; EWUng 2: 1339). A mszln. szó magyar
eredetét a lat. /s/ → magy. /ʃ/ fonémahelyettesítés és az /-uʃ/ végződés megtartása bizonyítja.
♦ „Zláti Láncz na rokai, na vratu imeſſe, ſcsi,, / ſztim zlátom perſzi czifrane imeſſe, preſzvétli /
Smaragdus na vuhi viſziſſe, od dragoga Győn,, / ga ſzukna ſze ſzvetiſſe.” MP: 321; „19. I
fundamentomovje zída toga meſzta ſzo bili vſzákſim drágim kaményom oſznájʼzeni. Te prvi
fundamentum je bio jaſpis, te drgi zafirus, te trétyi kalczedon, te ſtrti ſmaragdus.” KŠ 1771:
806.
šorš -a masc. 1. ‘usodaʼ ▪ ’sors’ (Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 1996: 148; Novak 2006:
736; Ulčnik 2009: 320). A magy. sors átvétele. A magyarban ebben a jelentésben 1519 óta
adatolható és latin eredetű, vö. lat. sors ’sorsolópálca; sorsolás, jóslat; osztályrész, sors’
(TESz 3: 576). A mszln. szó megőrizte a lat. /s/ → magy. /ʃ/ fonémahelyettesítést. ♦ „Dête je
escse i pri najníʼzesega sorsa roditelov hiʼzi nê brezi vszega dühovnoga ʼzítka i vrsenya.”
KAJ 1870a: 4; „dober i hűdi sors nesztojí v-oblászti csloveka.” KAJ 1871a: 29; „Ete dnih od
törszkoga cára znôvics edno piszmo vödáno, v-sterom sze hercegovinancarom obecsa, ka vu
prisesztnom vrêmeni nyihov sors pobogsa; ka krscseniczki nedovecs v-ʼzivinszkom rédi
sztáli.” AIP 1876/1: 3.
2. ‘žrebʼ ▪ ’sorsolókocka, sorsolópálca’ (Novak 2006: 736). Ez a magyar szó eredeti jelentése,
amelyet a sorsot vet, sorsot húz szókapcsolatok őriztek meg (TESz 3: 576). ♦ „26. I vrgli ſzo
ſors na nyidva, i ſzpadno je ſors na Matyaſa; i vſzej voulov je zracsúnani med ti edenájſzet
Apoſtolov.” KŠ 1771: 343; „Jónás ſze je pa ſteo ognoti té cséſzti, i ſzeo je vu edno ládjo,
ʼſelejoucſi v-drǘgi kraj odídti; ali na nágli ſze je mourje zburkalo, i vrgli ſzo ſors brodárje,
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ʼſelejoucſi, zvediti, ſto bi zrok bio té neſzrecse, i ſors je ſzpadno na Jónáſſa.” KM 1796: 81;
„Sors moj mi je szpadno z vugodnim tálom, lêpi örok mi je dáni.” TŠ 1848: 11.
šoršjedj -a masc. ‘srečkaʼ ▪ ’sorsjegy’. A magy. sorsjegy átvétele, amely a sors és jegy szavak
összetételéből jött létre. ♦ „Ali mejla je eden sorsjegy.”; „Dvejsztó korón je obecsala te
szvétomi Antoni, csi nyéni sorsjegy vöpotégnejo.”; „Nej je gvino isztina nyéni sorsjegy, nego
nedovejcs je 46.000 korón herbala.” PJ 1898: 12, 12, 12.
šör -a masc. ‘pivoʼ ▪ ’sör’ (Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 1996: 149; Novak 2006: 736).
A magy. sör átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és vándorszó, vö. zürj. sur, votj.
sur, csuv. serà, tat. sira, sera, bask. hira ’sör’ (TESz 3: 580). A szó valószínűleg még a
honfoglalás előtt került a magyarba valamelyik kelet-európai nyelvből (TESz 3: 580). ♦ „Zʼsaklom bom noszo sör, z-resetom pa víno,” SIZ 1807: 36; „Ejrik herceg z-Braunsvájga me je
eden szrebrni vrcs píve (söra) poszlao, z-stere je prvle on szám pio, ino me povedati dao, naj
sze z-onov otávi, na stero me je Luther etak dao odgovoriti:” LUT 1900: 19; „Sör técsni,
dobro zdrávje.” PJ 1909: 139.
špondja -e fem. ‘gobaʼ ▪ ’spongya, szivacs’ (Novak 2006: 737). A magy. spongya átvétele. A
magyarban 1519 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. spongia ’spongya, szivacs’ (TESz 3:
591; EWUng 2: 1354). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /s/ → magy. /ʃ/
fonémahelyettesítés megtartása és a /ɟ/ igazolja. ♦ „Vu sztrasnoi mantri piti gda / proszaſſe,
onda Sidovje nevernoszt / szkazaſſe, scsemérom zocztom, / ſpongio napuniſſe, piti mu tak
dasſe.” MP: 187; „48. I preczi biʼzí eden ʼznyih i vzeme ſpongio: napuni jo zjeſziom i okoli
trſzta jo je djáo i napájao ga je.” KŠ 1771: 96; „Drügôcs je pa on spongie meo prêk vodé
neszti, i pá szi je on v-nyô dolí légao, ali ka sze nyemi je zgôdilo?” LŠ 1820: 37.
štiluš -a masc. ‘slog, stilʼ ▪ ’stílus’ (Novak 2006: 740). A magy. stílus átvétele. A magyarban
a szó 1613 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. stylus/stilus ’hegyes karó; íróvessző; írásba
foglalás, írás; kifejezésmód, írásmód; irodalom; a nyelv, a beszéd’, k. lat. stil(l)us
’szerkesztésmód, szokás, modor, divat’, h. lat. stilus curialis, officialis ’hivatalos írásmód’
(TESz 3: 602). A mszln. szó magyar eredetét a szókezdő lat. /st-/ → magy. /ʃt-/, és a lat. /-us/
→ magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „§ 2. Piſzács toga je bio Sz. Lkács tiſzti, kí
je Evangyeliom píſzao: liki ſze tou nej ſzamo 1, 1. nego i zsegè gucsa (Styluſa) lejhko
ſzpozna.”; „I toga je on píſzao: ſtílus potrdjáva.” KŠ 1771: 337, 736.
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štrofa -e fem. ‘kiticaʼ ▪ ’strófa’ (Novak 2006: 743). A magy. strófa átvétele. A magyarban
1787 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. strophe, stropha ’fordulat; kardal váltakoztatva
előadott szakasza, strófa’ (TESz 3: 607). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /st-/ → magy.
/ʃt-/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „tak, ka je vu niſteroj ſtrofi vecs tálov recsicz (ſyllab)
bilou” BKM 1789: 2b, idézi (Novak 2006: 743, štrofa alatt) – megjegyzés: a szótár által
feltüntetett helyen az idézett szakasz nem található – (hapax legomenon).
šuba -e fem. ‘kožuhʼ ▪ ’suba’ (Miklosich 1868: 59; Miklosich 1886: 344; Plet. 2: 649; ESSJ 4:
127). A magy. suba átvétele. A magyarban 1290 óta adatolható és európai vándorszó (TESz
3: 609). Végső forrása az arab džubba ’béléses férfi ruha’, amely az olaszon át került a
németbe és onnan a magyarba, vö. kfn. schube ’hosszú, bő felsőruha’, úfn. schaube ’nyitott,
gyakran prémmel szegett felsőruha férfiak számára’ (Kniezsa 1974: 945). Kniezsa (1974:
946) szerint a kaj-horvát és a szerb šuba kétség kívül a magyarból származik, ezért úgy
gondolom, hogy a mszln. szóról is joggal gondolhatjuk, hogy a magyarból való. A szlovén
etimológiai szótár (ESSJ 4: 127) a szln. šuba szót az arabból származtatja, bár véleménye
szerint a közvetítő nyelv nem ismert. ♦ „Vucsitel ete versuse od rêcsi do rêcsi razkladé, i escse
drűge haszke ôvcz naprêdá, kaksi szo: vogrszki ôvcz précimbne bunde, dráge sube, szvilni
pokrôvci itv.” KAJ 1870a: 102; „Kozsüh ali suba, beteg.” PJ 1909: 63.

T
tabor -a masc. ‘vojska, četaʼ ▪ ’hadsereg, csapat’ (Miklosich 1868: 59; Miklosich 1886: 346;
Plet. 2: 653; SSKJ 5: 13; ESSJ 4: 144–5; Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 1996: 155; SES:
746; Mukič 2005: 371; Novak 2006: 745). A magy. tábor átvétele. A magy. szó 1383 óta
adatolható ebben a jelentésben (TESz 3: 818) és honfoglalás utáni török jövevényszavaink
egyike, vö. csag. dapqur, tapqur ’sereg, csapat’; oszm. tapkur ’lánccal egymáshoz kötött
szekerek, amelyek erősséget alkottak’; ’öv; sánckaró-fal; sor, vonal, különösen lovak, vagy
más állatok sorban felállítva; szekérvár’ (TESz 3: 819). A TESz (3: 819) véleménye szerint a
kelet-európai nyelvek megfelelő szavai a magyarból valók. Maria Petrov-Slodnjak (1978:
306) a déli-szláv nyelvek tabor szavaival kapcsolatban magyar közvetítést feltételez, Vilko
Novak (1996: 155) szerint pedig a beltinci tabor szó a magyarból származik. A szlovén
etimológiai szótár szerint (ESSJ 4: 144–5) európai kulturszó, bár megjegyzi, hogy Miklosich
óta török vagy magyar jövevényként magyarázzák. Mivel a magyarba igen korán
bekerülhetett a török eredetű szó, ezért a magyar adhatta át a szomszédos nyelvekbe. ♦ „34.
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Ognya moucs ſzo vgáſzili, oſztriczi mecsa ſzo vujsli, mocsni ſzo grátali od nemocsnoſzti,
vcsinyeni ſzo krepki vu vu boji, thénczov tábore ſzo razbejſzili.” KŠ 1771: 693; „Tábor;
vojszka, tábor.” KOJ 1833: 174; „Tü szo zdignoli mecs za dom Táborje Arpáda.” AIP
1876/6: 2 (idézi Novak 2006: 745, tabor alatt). ► taborski -a -o adj. ‘vojni, vojaškiʼ ▪ ’hadi’
(Plet. 2: 653; Petrov-Slodnjak 1978: 306, tabor alatt; Novak 2006: 745). A tabor főnévből ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „naj mlájsi táborſzko ſzlüʼsbo doprnásajo” KM 1790: 745
(idézi Novak 2006: 745, taborski alatt); „Zdáj sze vszi stükovje, i pükse na protivnike
vösztrelíjo, vszi bobénje ino trobente zahrűnijo; szekanye i klánye sze zacsne tak po
vroucsem, da szo csehovje celou pobiti, preobládani, i od vsze táborszke priprave szlecseni,
procs pretirani.” KOJ 1848: 91; „ino vszo táborszko pripravo nyim vzeme” KOJ 1914: 147
(idézi Novak 2006: 745, taborski alatt). ► utaboriti se -im se perf. ‘utaboriti seʼ ▪
’letáborozik, tábort ver’ (Plet. 2: 738; SSKJ 5: 327). A taboriti ige u- prefixumos befejezett
aspektusú párja. ♦ „Zatoga voloutáborili szo sze naednom kamenom meszti.” IF 1904: 82.
talejr/tallejr -a masc. ‘tolarʼ ▪ ’tallér’ (Novak 2006: 748). A magy. tallér átvétele, amely
1544 óta adatolható és német eredetű, vö. ném. Taler ’tallér’ (TESz 3: 830). A mszln. szó
magyar eredetét a magy. /e:/ > mszln. /ej/ fonémahelyettesítés és a gemináta megtartása
bizonyítja. ♦ „Orbis Talejr” KM 1780; „Tallér; tallejr, dollar.” KOJ 1833: 174.
talentom -a masc. ‘(antična) denarna enota, talentʼ ▪ ’talentum’ (Novak 2006: 748). A magy.
talentum régies talentom alakváltozatának átvétele. A magyarban ebben az alakban 1568 óta
adatolható és latin eredetű, vö. lat. talentum ’(görög) súlyegység, pénzösszeg’, h., e. lat.
’(észbeli) tehetség’ (TESz 3: 829). A mszln. szó magyar eredetét az /-om/ végződés
megtartása bizonyítja. ♦ „15. I etomi je dáo pét talentomov, ejnomi pa dvá, ovomi pa ednoga,
vſzáksemi pouleg ſzvoje premoucsi, i odíſao je preczi.” KŠ 1771: 84; „8. Nej ſzo ednáki nasi
talentomi; Szpámetjov ſzmo nej zvézani k-drügomi; Li ſzamo toga, kí vu grêhi pláva, Bôg
odürjava.” BRM 1823: 403; „Záto vzemte od nyega te tálentom, i dájte ga tomi, kí má
deszét.” TŠ 1847: 169.
talvaj/tolovaj/tolvaj/tovaj -a masc. ‘tatʼ ▪ ’tolvaj’ (Miklosich 1868: 60; Miklosich 1886: 358;
Plet. 2: 676; SSKJ 5: 117; Petrov-Slodnjak 1978: 306–7; SES: 771; Novak 2006: 762). A
beltinci nyelvjárásban touvaj (Novak 1996: 158) alakban él. A magy. tolvaj átvétele. A
magyarban 1214/1550 óta adatolható és ismeretlen eredetű (TESz 3: 936). ♦ „3. Drügôcs je
talvaja trôstao, Kí je nyega zagovárjao;” BRM 1823: 52 (hapax legomenon); „Drugocs
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miloscso pogledni, / ko Jesus szkazal Tolovaii, szvo,, / je miloscse rekocsi, verui denesz / v
Mem országi, zMenom bos v Paradiſomi.” MP: 179; 3. Drügoucs pogledni ſzpámetjom, Kaje
on vcſino ztolvajom, Gda etako ercsé nyemi: Za gvüsno dneſz bos primeni, Vnebeſzkom
Paradiʼzomi.” BKM 1789: 75; „csi gli Sz. Páveo Apostol velí: tolvaji ino razbojniczke
nebodo boʼsega králesztva öroküvali.” KOJ 1845: 120; „Sztare Proroke vasſi o,, /csaki,
vmorili szo je kako Tol,, / vai, vi szte zato nyihovi osztan,, / ki, ki szte vezdai Bogu pro,, / ti
ſztali.” MP: 130; „Dokeč se veliki kvár nepovrné je kvár činéči tolvaj i grehi se njemi ne
odpüstijo.” KLJ 1910: 108; „Tát, tóvaj, csi ga vidis goritrgati, pokoj i szrecsa.” PJ 1909: 161.
► tolvajija -e fem. ‘tatvinaʼ ▪ ’tolvajlás’ (Novak 1996: 158). A tolvaj főnévből -ija képzővel
alkotott főnév. ♦ „Si pomagao koga v tolvajiji?” KLJ 1910: 107 (hapax legomenon). ►
tolvajski -a -o adj. ‘tatinskiʼ ▪ ’tolvaj-’ (Petrov-Slodnjak 1978: 306–7, tolvaj alatt; Novak
2006: 762). A tolvaj főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „Dosztakrát pravicsen Boug
zná kastigati tolvajszkoga csloveka z-betegom, i z-káksov neszrecsov okoli hrama, ʼsivine, i
na pouli, da more pouleg trplejnya tüdi trositi, ár kak sztára szlov. Pripoveszt velí: eden
krivicsen krajczar deszét pravicsnih zatrosi.” KOJ 1845: 121–1; „Ki tolvajsko blágo na
shranbo jemlé, z tolvajom eden greh včini.” KLJ 1910: 108. ► tolvajstvo -a n. ‘tatvinaʼ ▪
’tolvajlás’ (Petrov-Slodnjak 1978: 306–7, tolvaj alatt; Novak 2006: 762). A tolvaj főnévből stvo képzővel alkotott főnév. ♦ „Preklinyanye, pszüja, jálnoszt, kri- / vicza, i tolvajsztvo, / Ne
pelajo, vu Nebeszko, negʼ v- / peklénszko králesztvo,” KM 1783: 290; „– na veszniczaj je vnavádi krvávo bitje, lüdomrsztvo, pijánsztvo, tolvajsztvo, bole kak za pápinsztva.”; „Záto vöra
Krisztusova vcsi; da sze vszáki drűgi grejh kaksté veliki z-káksov pokourov szpokorí: szamo
sze tolvajsztvo neodpüsztí, dokecs sze po szvojoj moucsi vcsínyeni kvár i krivicza nepoprávi.”
KOJ 1845: 69, 120–1.
tanač -a masc. ‘svet, nasvetʼ ▪ ’tanács’ (Miklosich 1868: 59; Miklosich 1886: 347; Plet. 2:
656; ESSJ 4: 152–3; Petrov-Slodnjak 1978: 306, tolnač alatt; Novak 1996: 155; Mukič 2005:
373; Novak 2006: 749). A magy. tanács átvétele. A magy. szó 1372 u./1448 k. adatolható
először és ismeretlen eredetű (TESz 3: 836; EWUng 2: 1477). ♦ „On je tanács vecsna ocza:
Bough.” MP: 143; „Dúʼzni szmo nyí preszvetsávanye, zbôgsanye, i osznávlanye dühovno sztanácsom, példov ino delom naprêpomágati;” KAJ 1837: 33; „Praktični *) presveti (tanači).”
KLJ 1913: 25. ► tanačen -na -no adj. ‘priporočljivʼ ▪ ’tanácsos’. A tanač főnévből -en
képzővel alkotott melléknév. ♦ „Da one beteʼsníke, kí ne csjo, niti ne morejo gúcsati, ali ſzo
nej pri pámeti, do eti máo povejdanim tálom ne moremo pomágati; iáko je tanácsno, i
haſznovito, naj okouli beteʼsníka ſztojécse opomené dhovni Ocsa na molítve, ka bi ſze
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Goſzpodin Boug nad nyim ſzmilvao, i vu ſzvojoj miloſcsi zdrʼzao.” KM 1781: 51–2; „Pred
prečiščávanjom

to

edno

vüro

včiniti,

je

jako

tanačno.”

KLJ

1910:

97.

►

tanačiti/tanačivati/tanačüvati -iem/-am/-üjem impf. ‘svetovatiʼ ▪ ’tanácsol’ (ESSJ 4: 153,
tanač alatt; Novak 1996: 156; Mukič 2005: 373; Novak 2006: 749). A magy. tanácsol ige
átvétele, amely a mszln. nyelv rendszerébe kerülve -iti/-ivati/-üvati honosító képzőt kapott. ♦
„18. Tanácsiem ti: kpi ſzi od méne zláto vognyi preczvrto; naj obogátis; i gvant bejli naj ſze
oblicsés i ne ſzkáʼze ſze ſzrám goloute tvoje, i zokovniczov namáʼzi ocsí tvoje, naj vídis.” KŠ
1771: 773; „Tanácsiam iʼ jasz to ʼsenitev lejpo / Táksemi mladénczi, kí zná tüváristvo,” SIZ
1807: 51; „Ali tak velika gorečnost se ne žele od nikoga niti se ni njemi ne tanačiva;” KLJ
1913: 29; „53. Od tiſztoga dnéva záto tanácsivali ſzo ſzi: naj ga bujejo.” KŠ 1771: 306;
„Albertovoj Dovici Oʼsébeti szo Goszpoda tanácsivali omoʼsejnye z Wladiszlavom polszkim
Králom.” KOJ 1848: 54; „To ti iz srca svojega tanáčivam.” KLJ 1910: 86; „Záto je mati
tanacsüvala Jákobi pobegnoti pred bratom szvojim Esauom k szvojemi vűczi Lábani v
Hárán.” TŠ 1847: 22. ► tanačivanje -a n. ‘svetovanjeʼ ▪ ’tanácsolás, tanácskozás’ (Novak
2006: 749; Ulčnik 2009: 325). A tanačivati igéből -anje képzővel alkotott főnév. ♦
„Poszlavcovahiʼza szkoro tri tjedna vszáki dén dvakrat – v-nedelo enkrat – szedsztvo drʼzálá,
ka sze ob sztroskov tanácsivanye kak nájprvle dokoncsa.” AIP 1876/1: 2; „Vu ti naszled
üvajoucsi lejti je on nájvecs dela meo z-onim tanácsivanyem, stero je ta zvönejsnya sztáva
protestáncov vnogodoub naprejpozávala.” LUT 1900: 30; „Kocka, hűdo tanácsivanye.” PJ
1909: 65. ► tanačnica -e fem. ‘posvetovalnicaʼ ▪ ’tanácsterem’ (Novak 2006: 749). A tanač
főnévből -nica képzővel alkotott főnév. ♦ „66. I, kak je dén pouſztao, vkp ſzo ſze ſzpravili ti
ſztariſi lſztva i vládniczke popovſzki i piſzácske i pelali ſzo ga gori vu tanácsniczo ſzvojo.”
KŠ 1771: 249; „Tanácsnica, po kvári bos pameten.” PJ 1909: 164. ► tanačnik -a masc.
‘svetovalec, svetnikʼ ▪ ’tanácsos’ (ESSJ 4: 152, tanač alatt; Novak 1996: 156; Novak 2006:
749). A tanač főnévből -nik képzővel alkotott főnév. ♦ „Priſao je Joʼzef od Arimáthie, poſteni
tanácsnik, kí je tdi csakao králeſztvo Boʼze, ſzmeo je notri idti k-Pilátuſi i proſzo je tejlo
Jezuſa.” KŠ 1771: 154; „Nyihovim Tanácsnikom dáj modroszt: da niksi drǘgi tanács ne
dávajo, kak steri domovini na dobro szlǘʼzí.” CJ 1829: 195; „Tanácsnici, zmotis sze.” PJ
1909: 164.
tanjejr/tanjer -a masc. ‘krožnikʼ ▪ ’tányér’ (Novak 1996: 156; Novak 2006: 750). A magy.
tányér átvétele. A magy. szó 1395 k. adatolható először és észak-itáliai eredetű, vö. északitáliai tar, tayr, talr, tara ’tányér, fatányér’ (TESz 3: 842). Korábban a szót szláv
közvetítésűként magyarázták, ám Kniezsa (1974: 960) véleménye szerint azon szláv nyelvek,
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amelyek megfelelő jelentésű szavaiban /ɲ/ fonémát találunk, nem lehetnek a magyar szó
forrásai, hanem maguk valók a magyarból. A mszln. tanjejr alakváltozat a magy. /e:/ > mszln.
/ej/ fonémahelyettesítés eredményeként jött létre. ♦ „Za bougse jasz drʼsim, na lüczkom
tanyejri, / Lepou jeszti, piti, pomali miditi;” SIZ 1807: 49; „Najpotrebnêse szpráve kűnye szo:
piszkri szklêce, tanyêrje, ponvi, kotel, tepsie, mô’zar, klêscse, lopatica.” KAJ 1870a: 80;
„Goszpodicsna Gêdrta je meni ponüdíla eden tanyêr ’zupe, – nemogôcse bilô meni tiszto od
nyék raj vzeti.” AIP 1876/1: 7; „csonte pod sztol nelűcsaj, bego polo’si na kraj tanyera.” KOJ
1845: 36; „Naj vszi pri sztoli csonte vu eden prázen tanyer devajo.” IF 1904: 92; „Bi njej ne
dao svojega jaboka, i bi kralica od svoje strani zavolo dobrote do siromaka i zavolo poštenja
do krála ne odstranila z jaboke, kaj je črvivoga i gniloga, i bo jo ne na zlati tanjér med rože
položila i mogeo bi jo kral nači, kak z vezeljom vzeti z roke kralicine, štera tomi kmeti
pomagati šče?” KLJ 1913: 19.
tej -a masc. ‘čajʼ ▪ ’tea’ (Novak 1996: 156; Mukič 2005: 377). A muravidéki szlovén irodalmi
nyelv szótára teja alakváltozatban közli (Novak 2006: 754). A magy. tea átvétele. A
magyarban 1752 óta adatolható (TESz 3: 869) és latin eredetű, vö. újkori, h. lat. thea ’tea’
(TESz 3: 870). A muravidéki szlovénba a hiátustöltő jével ejtett *teja kerülhetett, amelynek
szóvági -a-ja lekopott. ♦ „Tej, rónoszt.”; „Tej kühati, ogrizávali do te.”; „Tej piti, lagoje regule
szi odeberés.” PJ 1909: 166, 166, 166.
temperamentum -a masc. ‘temperamentʼ ▪ ’temperamentum’ (Novak 2006: 756). A magy.
temperamentum átvétele. A magyarban 1583 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat.
temperamentum ’helyes arány, középút; mérséklet’ (TESz 3: 885). A mszln. szó magyar
eredetét a lat. /-um/ végződés megtartása bizonyítja. ♦ „’Zidov od ’Zidovov z Benjaminovoga
plemena v-Tarſuſi Czilíczie liki Rimſzki prgar ali meſztáncser porodjeni vroucsega
kolerikuskoga temperamentuma bodoucsi.” KŠ 1771: 431 (hapax legomenon).
templom -a masc. ‘cerkevʼ ▪ ’templom’ (Petrov-Slodnjak 1978: 306; Novak 2006: 756–7). A
magy. templom átvétele. A magy. szó 1410 k. adatolható először és latin eredetű, vö. lat.
templum ’templom’ (TESz 3: 886; EWUng 2: 1501). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /um/ > magy. /-om/ helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „vTemplomi nega naidete, med /
Doctormi ſzedecsega: ſztante.” MP: 97; „Jaſz pak noter hocsem poiti vu tvoio hiso, na tvoio
veliko dobroto, ino moliti proti tvoiemi ſzvétomi Templomi, utvoioi bojasznoszti.” ABC 1725:
14; „Nakleknem kôlina prôti szvêtomi Templomi tvojemi,” TŠ 1848: 113.
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tenta/tinta -e fem. ‘črniloʼ ▪ ’tinta’ (Plet. 2: 669; SSKJ 5: 89; ESSJ 4: 182; Novak 1996: 157;
SES: 765; Novak 2006: 757). A magy. tinta és régies tenta alakváltozatának átvétele. A
magyarban 1508 óta adatolható és latin eredetű, vö. k. lat. tincta ’festett, színezett víz’,
’tollvonás’, ’tinta’ (TESz 3: 921, tinta alatt). A mszln. tenta szót a szlovén etimológiai szótár
(ESSJ 4: 182) is magyar eredetűnek tartja, míg a tinta alakváltozatot, amely a 16. századtól
adatolható, a ném. Tinte ’tinta’ átvételének tartja. A mszln. tenta a magyar /i/ > /e/ nyiltíbbá
válás utáni állapotot őrzi. A tinta a muravidéki szlovénban csak 1833 óta adatolható, s nem
dönthető el, hogy a németből, vagy pedig a magyarból származik-e. ♦ „Atramentum Ténta”
KM 1780: 15; „ténta je csrna.” KAJ 1871b: 74; „Ténto razlejáti, vu szvájo prides; odrihnyene
zádev.” PJ 1909: 161; „Ténta; tinta.” KOJ 1833: 175; „Prigodo tinte szam ’ze pozábo, da
odtiszi mao szo sze ’ze znamenitêsa dela zgôdila z-menom Roznatni obrász szi doli
zbriszavsi, szam ga tak za mazao, z tintov, ka gda szam rôbec v’zebko nazaj djao je cêlo
tüváristvo tak na méne glédalo, tak da bi osrnka vec grátao z-méne.” AIP 1876/1: 7. ►
tentavnik/tentnik -a mas. ‘črnilnikʼ ▪ ’tintatartó’ (Novak 2006: 757). A nem adatolható tentav
melléknévből és a tenta főnévből -nik/-nica képzővel alkotott főnév. ♦ „10. A téntatartó öblös,
téntavnik je vôtli.” KAJ 1871b: 86; „Pred vszákov sztolicov jeszte eden dúgi szto, na sterom
szo téntavnici ali kalamáriske.” KAJ 1871a: 62; „Téntnik, kalamáris, vkánis sze; máli
haszek.”; „Téntnik prevrzsti, velka szvaja i krejganye.” PJ 1909: 161, 161. ► tintani -a -o
adj. ‘umazan od črnilaʼ ▪ ’tintás’ (Novak 2006: 760). A tinta főnévből -an képzővel alkotott
melléknév. ♦ „szo mi bêle lacse na lêvom sztráni tintane bilé” AI 1875/2: 7, idézi (Novak
2006: 760, tintani alatt) (hapax legomenon). ► tintavi -a -o adj. ‘umazan od črnilaʼ ▪ ’tintás’.
A tinta főnévből -av képzővel alkotott melléknév. ♦ „Docajta szam jasz – za volo priaznoszti
– tüdi kricsao, ino sze szmehao, dokecs szam nê vu pamet zéo, ka sze ’zenszke od mojega
tintavoga obraza bojíjo.” AIP 1876/1: 7.
teologuš -a masc. ‘teologʼ ▪ ’teológus’ (Novak 2006: 757). A magy. teológus átvétele. A
magyarban 1770 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. theologus ’az istennel, a vele
kapcsolatos dolgokkal foglalkozó (személy)’, e. lat. ’teológiával foglalkozó személy,
hittudós’ (TESz 3: 891). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ > magy. /-uʃ/ helyettesítés
megtartása bizonyítja. ♦ „Od ti verni ſze je i Theologus, tou je, Bogàznánecz, zváo.”; „Sz.
Ivana theologusa oznanoszt.”; „I, da je od Kriſztuſovoga Bo’zánſztva vu vſzej trouji knigaj
jáko mocsno i ocsiveſzno píſzao, zváni je bio Theologus:” KŠ 1771: 260, 761, 762.
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terminuš -a masc. ‘termin, rokʼ ▪ ’határidő’ (Novak 2006: 757). A magy. terminus átvétele. A
magyarban 1592 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. terminus ’határ- (jel, kő, vonal), vég,
befejezés’, k. lat. ’megszabott idő, kitűzött határnap; meghatározás, definíció, (rend)szabály’
(TESz 3: 903). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ > magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása
igazolja. ♦ „Terminus pa néhámo od Jürjavoga dnéva, ino gda iſzti veſzéli Jürjav dén pride,
teda nam to dévojko morete v-rouke dati.” SIZ 1807: 5 (hapax legomenon).
teštamentom -a masc. ‘testamentʼ ▪ ’testamentum’ (Novak 2006: 758). A magy. testamentum
régies testamentom alakváltozatának átvétele. A magy. szó 1416 u./1450 k. adatolható először
és latin eredetű, vö. lat. testamentum ’végrendelet’ (TESz 3: 907). A mszln. szó magyar
eredetét a lat. /-um/ > magy. /-om/ helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „Arete pehár je
Nouvi Teſtamentom vu mojoi kervi, koteraſze za váz i za vnouge prelejé na odpüſchenyé
greihov.” TF 1715: 44; „Vzemte, píte sz-toga pehára, steri je novoga Testamentoma ali
zákona pehár; i tô csinte kelkokrát pijéte, na moj szpomenek.” CJ 1829: 97; „1. Eto je velíko
Szvesztvo, Tó ponízno mí molimo; Stero je nám Jezus niháo, V testamentomi.” PJ 1900: 122.
tigriš -a masc. ‘tigerʼ ▪ ’tigris’ (Novak 2006: 759). A magy. tigris átvétele. A magyarban
1527 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. tigris ’tigris’ (TESz 3: 917). A mszln. szó magyar
eredetét a lat. /is/ > magy. /iʃ/ helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „Lúti, kak tigris,
poganszki szodecz dá obadvöma glávo odszécsti,” KOJ 1845: 86; „Tam sojo tákša mesta, gde
od tigriša lidjé namre jo prebivati.” AI 1878: 11; „Tigris, nezmirjeni protivnici.” PJ 1909:
166.
tituluš -a masc. ‘častni, uradni naslov, nazivʼ ▪ ’titulus’ (Novak 2006: 761). A magy. titulus
átvétele. A magyarban 1531 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. titulus ’cím, felirat,
kitüntető név, elnevezés; megtisztelő cím’ (TESz 3: 927). A mszln. szó magyar eredetét a lat.
/-us/ > magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „19. Napíſzao je pa titulus Pilátus i djáo
ga je na krí’z.” KŠ 1771: 329; „Napiſzao je pa i titulus Pilátus, i djáo ga je na krí’z.” KM
1804: 41; „Ka opázivsi Friderik III. sze je tüdi ’snyim pogoudo tak: da Czaszar do szmrti naj
v’siva králevszko imé (titulus) – naj koróno, i meszta, zvün Soprona, tecsasz obdr’sí, ka
Vougri nyemi 60,000 zlátov, za stere szo od O’sébete Kralícw zalo’sena, doli neprestéjo;”
KOJ 1848: 63.
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topaziuš -a masc. ‘topazʼ ▪ ’topáz’ (Novak 2006: 763). A régi magy. topazius átvétele. A
magyarban 1538 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. topazius ’topáz’ (TESz 3: 941, topáz
alatt). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ > magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása igazolja.
♦ „Te péti ſardonix, te séſzti ſardius, te ſzédmi krizolitus, te ouſzmi berillus, te devéti topázius,
te deſzéti krizopraſius, te edenájſzeti hiaczinthus, te dvanájſzeti amethiſztus.” KŠ 1771: 806
(hapax legomenon).
totski -a -o adj. ‘slovaškiʼ ▪ ’tót, szlovák’ (Novak 2006: 764). A magy. tót átvétele. A
magyarban köznévként 1405 k. adatolható először és jövevényszó, de közvetlen forrása nem
határozható meg (TESz 3: 951). A szónak ’szlovák’ jelentése 1800 óta adatolható (TESz 3:
951). A magyar szó forrásaként szóba jöhető szavak a következők: ófn. diot, kfn. diet ’nép’;
gót piuda ’ua.’; óporosz tauto ’ország’; ólitván tautà ’nép’; litván Tauta ’Németország’; lett
tautà ’nép’, amelyből az átvett alak *tauti vagy *touti lehetett, ma már meg nem határozható
jelentéssel (TESz 3: 951). A szó elsődlegesen minden, magát a szláv *slověne névvel illető
szláv nemzetiségre vonatkozott, tehát a kaj-horvátokra, a muravidéki szlovénekre és a
szlovákokra. A jelentésszűkülés a 19. században következett be. ♦ „vúk = búg Tótszka rêcs,
bôg” KAJ 1870b: 67, idézi (Novak 2006: 764, totski alatt) (hapax legomenon).
trnac-a masc. ‘hodnik ob hišiʼ ▪ ’tornác’ (Miklosich 1868: 61; Miklosich 1886: 359; Plet. 2:
693; ESSJ 4: 228; Novak 1996: 160; BSJ: 874; Mukič 2005: 383; Novak 2006: 769). A magy.
tornác átvétele. A magyarban 1490 óta adatolható (TESz 3: 945) és valószínűleg itáliai
eredetű, vö. ol. terrazzo ’terasz’, k. lat. terazum -rr- > -rn- disszimilációval (EWUng 2: 1532).
Azt, hogy a muravidéki szlovén szó magyar eredetű, az /-ac/ végződés bizonyítja, ugyanis ha
az ősszl. *-ьcь képzőről lenne szó, akkor annak a helyén -ec-et várnánk, vö. (Kniezsa 1974:
963–4). ♦ „71. Gda b ipa v ſou na trnácz, vídila ga je drga; i velí onim, kí ſzo tam bilí: i ete
je bio z-Jezuſom Názarenſzkim.” KŠ 1771: 92; „Vilmos pa trnác vréd vzeme, ’zivázen krmi i
drűgi drobís na szvoje meszto zdêva.” KAJ 1871a: 69–70; „Trnác, v nikom dober tanács
dobis.” PJ 1909: 162.
trombita -e fem. ‘trobentaʼ ▪ ’trombita’. A magy. trombita átvétele. A magy. szó 1416
u./1450 k. adatolható először és az ol. trombetta ’trombita’ szóból származik. ♦ „Szkricsem i
glaſzom / Trombite, ſzoditi ſive, i Mert,, / ve, prebuditi hocse mertve, / ar vſzi oſiviti hotte.”
MP: 279 (hapax legomenon). ► trombitaš -a masc. ‘trobentačʼ ▪ ’trombitás’ (Novak 2006:
770). A magy. trombitás átvétele, amely 1500 k. adatolható először és a trombita -ás képzős
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származéka. ♦ „22. I gláſz ti czitaráſov i muſikáſov i ’zveglárov i trombitáſov ne bodes csti
vecs vu tebi.” KŠ 1771: 800 (hapax legomenon).
tronuš/trounuš -a masc. ‘prestolʼ ▪ ’trón’ (Mukič 2005: 384; Novak 2006: 770; Ulčnik 2009:
331–2). A magy. trónus átvétele. A magyarban 1734 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat.
thronus ’emelt ülés, trónus’, h. lat. ’királyi szék’. A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ >
magy. /-uʃ/ helyettesítés megtartása igazolja. ♦ „O Kral Dike, Ovo jaſz ſzem, lesim pred tvem
thronusom, Britke ſzkuze, Zdihavanye, davam tebi ſzin Bosi: dai ſze naiti, dai ſze naiti Meni
ki ſzem praih, pepeu.” SM 1747: 90; „Záto ga je v nemiloszcsi méo Dávid, na stero je
Absalom namêno ocso szvojega od thronusa szpraviti.” TŠ 1847: 83; „Trónus, szkrb.” PJ
1909: 166; „22. I, kí priſzéga na nébo, priſzéga na trounus Bo’zi, i na onoga, ki na nyemi
ſzedí.” KŠ 1771: 77.
turbekati -am impf. ‘grulitiʼ ▪ ’turbékol’. A magy. turbékol átvétele. A magyarban 1787 óta
adatolható és hangutánzó eredetű, vö. kukorékol, nyivákol, vernyákol (TESz 3: 1002–3). ♦ „Te
eden gnezdô rédi, te drűgi pa krmi mláde, ti edni sze lübezníjo z-edendrűgim, ti drűgi sze pa
sétajo okôli golôbnyeka i turbékajo.”; „Golôb zná múviti, szmejáti sze, turbékati i bisztro
leteti.” KAJ 1870a: 114, 115; „Mi (ka)? – turbékol, turbéka.” KAJ 1871a: 85.

U
uccu interj. ‘hopʼ ▪ ’uccu’. A magy. uccu átvétele. A magyarban 1777 óta adatolható és
valószínűleg származékszó, bár felépítése nem teljesen tisztázott, valószínűleg azonban szoros
kapcsolatban van az uszít igével (TESz 3: 1023). ♦ „Na pamet vzévsi tô pojbár, – uccu! doli
sze vr’ze z-csresnye, i eden kolek popadnovsi, grozno zácsa ’z-nyim ribati nevolno márho.”
KAJ 1871a: 83 (hapax legomenon).
urbarium -a masc. ‘urbarʼ ▪ ’urbárium’ (Novak 2006: 777). A magy. urbárium átvétele. A
magyarban 1570 óta adatolható és latin eredetű, vö. k. lat. urbarium ’(föld)birtok’, h. lat.
’úrbér’ (TESz 3: 1035). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-um/ végződés megtartása
bizonyítja. ♦ „Urbárium je vcsinila napraviti, naj bi znáo kak zemelszki Goszpoud, tak kmet
szvoje pravice i dú’snoszti;”; „Za nyega sze je napravo nouvi Urbarium, poulek steroga
kmetje menye májo placsüvati szvojim zemelszkim Goszpódam, pa sze jih tüdi le’sej rejsiti.”
KOJ 1848: 111, 123.
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užora -e fem. ‘oderuštvoʼ ▪ ’uzsora’ (Petrov-Slodnjak 1978: 307; Novak 2006: 778). A magy.
uzsora átvétele. A magy. szó 1416 u./1466 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. usura
’kölcsönzött tőke használata, hasznosítása; kamat(ok)’, h. lat. ’(uzsora)kamat, uzsora’ (TESz
3: 1044–5). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /s/ > magy. /ʒ/ fonémahelyettesítés megtartása
bizonyítja. ♦ „Kí szvoji pênez na u’zoro nedáva, i míte nejemlé prôti nedú’znomi.” TŠ 1848:
11; „u’zora vmárja duznika.” KAJ 1871a: 38.

V
vadliti/vadluvati/vadlüvati/vadlüvavati -im/-ujem/-üjem/-am impf. ‘izpovedovatiʼ ▪ ’vall’
(ESSJ 4: 274, vadlovati alatt; Petrov-Slodnjak 1978: 307; Novak 1996: 163; Mukič 2005:
389; Novak 2006: 780). A m. vádol ige vadl- alakváltozatából létrejött 1372 u./1448 k. óta
adatolható vall igével hozható kapcsolatba (TESz 3: 1079). A mszln. igék alapja ez a régi
vadl- alakváltozat volt, amely az átvételkor -ivati/-uvati/-üvati honosító képzőt kapott. ♦
„Vrjes tou ſzprávoga ſzrcza I vadlijo tvoja vſzta.” KŠ 1754: 257; „5. Zato vadluem tebi
moie greihe, i ne zakrihem jálnoſzt moio. […] Vadluem jálnoſzt moio Goſzpodni proti meni,
teda odpuſztis ti jálnoſzt moih greihov.” SM 1747: 95; „Vadlüjem tou, oh moj / Ocsa! Velika
je tva miloſcsa.” MP: 269; „odpüszti mi odürne moje krivicze i hüdobe: stere jasz pred tebom,
i tvojim namesztnikom ponizno i pravicsno scsém vadlüvati;” IF 1896: 4; „Jaz verjem i
vadlüjem ono svéto vero, štero je včio Jezuš Kristuš, štero so svéti Apoštolje glásili, i štero
drži svéta krščánska katholičánska Mati Cérkev, i v etoj svétoj veri, zvüna štere nišče nemore
zveličanja zadobiti, želem živeti ino mreti;” KLJ 1910: 154; „228. Szrdcze k-Tebi podigávam,
Grêhe Tebi vadlüvávam, Bôg, vekivecsna ſzmilenoſzt;” BRM 1823: 190. ► vadlüvati se üjem se impf. ‘priznati siʼ ▪ ’beismer, elismer’. ♦ „10. Ár ſze zſzrczom vrje kpraviczi:
zvſztami ſze pa vadlje kzvelicsanyi.” KŠ 1771: 470; „I sli ſzo vſzi, da bi ſze vadlüvali,
vſzáki vu ſzvoj Váras.” KM 1804: 7. ► vadlivanje/vadluvanje/vadlüvanje -a n.
‘veroizpoved, izpovedʼ ▪ ’vallomás, megvallás’ (Mukič 2005: 389; Novak 2006: 779). A
vadlivati/vadluvati/vadlüvati igéből -anje képzővel alkotott főnév. ♦ „Vad-li-vá-nye A-po-ſtolszko.” ABC 1725: 9; „Zdaleka Modri doidos,, / ſe, nega daruvasſe, zla,, / tom zTemnyom in
zmirhom, zvadluvanem, ino zmolitvami.”; „66. Kteri ſzprávom Vőrom vőruje vu / meni,
vadluvane zméne poleg piſzma cſini, / ſzmerti vekivecsne nigdar ne okuſzi, nego / bo
prebival zmenom vu Nebéſzi.” MP: 105, 323; „Vadlüványa práve vöre kerſchánſzke.” TF
1715: 20; „Vküpprihájanye ti odebráni – na zvisávanye Bôga; poszlűhsanye návuka vere; i
vöobszlü’závanye szvetsztva sakramentomov, – pôleg ocsiveszne zapôvedi vadlüványa.” KAJ
1837: 20; „3. Reics mojo proszim vász vezdai poszlünite, i me vadlüvanye vszi dobro
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razmite.” ŽJ 1910: 90. ► vadlüvajoči/vadlüvajouči -a -e part. ‘izpovedujoč, priznavajočʼ ▪
’megvalló’ (Novak 2006: 780, vadlüvati alatt). A vadlüvati ige particípiuma. A diftongusos
alakváltozat a régebbi. ♦ „K Tebi sze ponizno preporacsajócsi molitve poszlühni Goszpodne, i
szvoje grehe vadlüvajócsim odpüszti, da nám z odpüscsenyom grehov navküp i mér darüjes.”
PJ 1900: 98; „Prosimo Gospodne, poslühni poniznih prošnje i pomilüj vadlüvajoče tebi svoje
grehe:” KLJ 1910: 197; „5. I v je sla knyemi vſza Judee dr’zéla: Jeru’zálemczi: i krſztseni
ſzo vſzi v-Jordánſzkom potouki od nyega vadlvajoucsi grejhe ſzvoje.” KŠ 1771: 103; „K-teki
ſze poníznò preporácsajoucſih molítve poszlüjhni Goszpodne, i ſzvoje grejhe vadlüvajoucſim
odpüszti: da nám z-odpüscsenom grejhov navküp i mér darüjes.” KM 1783: 101; „I vö je sla k
nyemi vsza Judee der’zéla i Jerusálemczi; i krszcseni szo vszi v Jordánszkom potôki od
nyega, vadlüvajôcsi grêhe szvoje.” TŠ 1847: 125. ► vadlüvanski -a -o adj. ‘izpovedovanʼ ▪
’megvalló, elismerő, beismerő’. A vadlüvati igéből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „Ali
oni szo za prígode vadlüvanszke národov tühínszki mola genoli, nego li one pred ocsmí
dr’zali, steri szo na domovino nyihovo znameniti bilí.” KAJ 1840: 20 (hapax legomenon). ►
vadlüvanstvo -a n. ‘veroizpoved, izpovedʼ ▪ ’vallomás, megvallás’ (Novak 2006: 780). A
vadlüvan szenvedő melléknévi igenévből -stvo képzővel alkotott főnév. ♦ „Právoga
krſzcsánſztva Je tô to znamenye, Csi ti vadlüvánſztva Netají ’zivlênye.”; „Rêcs i dela
odürnoſzt neru’zni vu vadlüvanſztvi;” BRM 1823: 275, 388; „Ár geto je on vu szádarodnom
vadlüvansztvi i môdroj znánoszti czelô zadreveno;” KAJ 1840: 68. ► vadlüvec -ca masc.
‘izpovedovalecʼ ▪ ’beismerő, megvalló’ (Novak 2006: 780). A vadlüvati igéből -ec képzővel
alkotott főnév. ♦ „Júdas vcsiní teliko; liki confeſſor, vadlvecz.” KŠ 1771: 755 (hapax
legomenon). ► vadlüvnost -i fem. ‘veroizpoved, izpovedʼ ▪ ’vallomás, megvallás’. A
vadlüvan szenvedő melléknévi igenévből -ost képzővel alkotott főnév. ♦ „I privszemtom je
itak nej naiso toga csákanoga míra, dokecs ga je eden sztarovicsen kloustarszki brat, komi sze
je on touzso, od szvoje nevoule i od szvojeha znotrajsnyega bojüvanya, na ete recsi te
apostolszke vadlüvnoszti vere nej nej vpouto:” LUT 1900: 8 (hapax legomenon).
vajda -e masc. ‘vojvodaʼ ▪ ’vajda’ (Plet. 2: 746; ESSJ 4: 275; Novak 1996: 163). A m. vajda
átvétele. A m. szó 1193 óta adatolható és szláv eredetű, vö. óegyh. szl. воѥвода ’hadvezér,
parancsnok, tartományi főnök’, szr. vojvoda ’főparancsnok, herceg’, hr. vojvoda
’főparancsnok, herceg’, szln. vojvoda ’herceg’, le. wojewoda ’hadvezér, tartományi főnök’
(TESz 3: 1070; EWUng 2: 1597). A vojvoda szóból, amely már a magyarban alakult az
eredeti vojevodából, haplológiával keletkezett a vajda (Kniezsa 1974: 546). ♦ „I nasse
Goszpode ondi vnogo / poginolo, Horvacske, Szlovenſzke, / Vogerſzke Goszpode, Nemske,
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Len,, / gyelſzke i Csehske Goszpode, i do,, / bri vaidove zdobrimi junáki.” MP: 340 (hapax
legomenon).
valon adv. ‘veljaven, primerenʼ ▪ ’való’ (Novak 1996: 163; Mukič 2005: 390; Novak 2006:
781). A szlovén etimológiai szótár (ESSJ 4: 278) melléknévként valoven alakban közli. A m.
való átvétele. A magyarban 1195 k. adatolható először és a val- igetőnek folyamatos
melléknévi igeneve (TESz 3: 1081). ♦ „Táksi ſzo i kòmédie ino vſzákſe zamán valon
csefketanye i gucs.” KŠ 1754: 25; „Áugusztus rimszki csaszar je námjre vküp steo zracsunati
v-szvojem králesztvi vsze lüdi, zapovedao je záto, naj vszáki tá ide, kama je valon.” PJ 1897:
24–6; „Za dvá píszaniva, na gollér valón róbca, szo od ednoga poganszkoga krála velki stük
zemlé ino ono obecsanye dobili missionárje, ka de je od vszej neprijátelov bráno.” PJ 1898:
18.
vama -e fem. ‘mitnina, carinaʼ ▪ ’vám’ (Miklosich 1868: 62; Miklosich 1886: 375; Plet. 2:
747; ESSJ 4: 279; Mukič 2005: 390; Novak 2006: 781). A m. vám átvétele. A magyarban
1264/70 óta adatolható és perzsa eredetű, vö. újperzsa wām ’tartozás, adósság; kölcsön’
(TESz 3: 1084). A szó a muravidéki szlovénba kerülve /a/ honosító képzőt kapott, vö. még
baja, čonta. ♦ „7. Dájte tak vſzákomi, ka ſzte du’zni: komi dácso, dácso; komi vámo, vámo;
komi ſztrájh, ſztrájh; komi poſtenyè, poſtenyè.” KŠ 1771: 478; „Nisteri právijo ka eto
szprávlenye za nasz nede hasznovitno, geto potom lasko szilje brezi váma k-nám pride i eti de
cêno doli te’zilo, ár na vlaskom sze vnogo szilja pôva.” AIP 1876/1: 2. ► vamoš -a masc.
‘carinik, mitničarʼ ▪ ’vámos’ (Novak 2006: 781). A m. vámos átvétele. A m. szó 1519 óta
adatolható és a vám szóból -s képzővel alkotott főnév. ♦ „§. 2. Prvle, liki ſzeje Kriſztuſi
poudo, bio je Publikánus, ali Vámos.” KŠ 1771: 1 (hapax legomenon).
vandaluš -a masc. ‘Slovanʼ ▪ ’szláv’ (Novak 2006: 781). A m. vandalus átvétele. A
magyarban 1602 óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. vandalus ’egy keleti germán nép
tagja’ (TESz 3: 1085, vandál alatt). A mszln. szó magyar eredetét a megőrzött lat. /-us/ > m. /uʃ/ helyettesítés bizonyítja. ♦ „Tiszte pűszte presztore, odked szo Avarci pretirani, Velki
Károl je z-Nemci i Szlovenami od Elbe i Visztule, ovak tüdi vandalus zváne, naszelo.” KOJ
1848: 6 (hapax legomenon).
vankiš/vankušec -a/-ca masc. ‘blazinaʼ ▪ ’vánkos’ (Miklosich 1868: 62, vanjkuš alatt;
Miklosich 1886: 375, vanĭkušĭ alatt; Plet. 2: 748; ESSJ 4: 281; Novak 1996: 163; BSJ: 900;
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Mukič 2005: 390; Novak 2006: 781). A m. vánkus átvétele. A m. szó 1405 k. adatolható
először és német eredetű, vö. ófn. wangechusse, wanchussi, kfn. wangküss, wangkuss,
wangeküssen, wangeküsse, wanküssen, wanküssîn, mind ’párna’ (TESz 3: 1087, vánkos alatt;
EWUng 2: 1605). A szót magyar közvetítésűnek tartja az ESSJ (4: 281) is, míg StriedterTemps (1963: 244) közvetlenül a németből származtatja. ♦ „Gda bi pa ſzuncze zajslo,
’ſelejoucsi pocsivati, vzéeo je eden kamen z-onoga kaménya, ſtero je tam le’salo, pod ſzvojo
glávo ga je djáo, meſzto vánkiſſa, i ſzpáo je na onom meſzti.” KM 1796: 20–1; „Vánkos;
vánkis.” KOJ 1833: 181; „Prvle kak dete doli polozsimo, pá more vszo posztelino i gummi
szegreti, pod glavo na máli vankis, pa vszigdár beilo, csiszto plenico ali beili robec pokriti.”
IF 1904: 88; „Tebe je tafut barsomſzki, to ſzű,, / ho ſzeno vankusecz, csigli / ſzi velik králly
zmosni, jai / kak ſzi zdai ſziromaski.” MP: 112 (hapax legomenon).
var -a masc. ‘utrdba, trdnjavaʼ ▪ ’vár, földvár’ (Novak 2006: 781). A m. vár átvétele. A
magyarban a 11. sz. óta adatolható és iráni eredetű, vö. av. vāra- ’fedezék, védőmű’,
pairivāra- ’védőmű, várfal, várárok, sánc’, varəna ’burkolat, fedél’, középperzsa *var ’vár,
erődítmény’, újperzsa bār ’földhányás, domb; vár, várfal’ (TESz 3: 1090, vár2 alatt). ♦ „Tej
divji Avarci szo meli velke na pét sészt mil dúge z-zemlov notrizagrajene oploute var
imenüvane. V-tejh szo sze, dokecs je vrejmen dopüsztilo, pod goulov nébov na ’sivinszkih
kou’saj vu ’sivinszkoj hotlivoszti, pijanoszti, ino drügih grdoubaj kotali, z-tejh varov szo lih
na csasze vösli na zverjádisztrelbo, ali na porop k-drügim lüsztvam.” KOJ 1848: 6; „Vzeme i
razdere nyihov najmocsnejsi var (meszto varnoszti) med Dravov in Rabov na szedem mil
presztrani, vzeme nyim vnośino blaga, stero szo teliko lejt od vsejh krajov vküpnavlekli” KOJ
1914: 97.
varaš/varoš/varuš -a masc. ‘mestoʼ ▪ ’város’ (Miklosich 1867: 62–3; Miklosich 1886: 375;
Plet. 2: 748; ESSJ 4: 283; Novak 1996: 164; Mukič 2005: 390; Novak 2006: 781). A régi m.
váras illetve újabb város alakváltozatának átvétele. A váras alak a magyarban a 11. sz. óta
adatolható, a város alakváltozatra adatok 1198 óta (TESz 3: 1093, város alatt). A vár főnév -s
melléknévképzős származéka (TESz 3: 1093–4; EWUng 2: 1609). ♦ „Poſzlan be Angyel
Ga,, / briel, vu jeden Va,, / ras Nazareth, kje,, / dnoi poniznoi Deviczi, prosztoi / Boſjoi
ſzlusbeniczi.” MP: 80–1; „Bôgsi je te trplívi, kak te mocsen; i kí nad szvojov natúrov
goszpodüje bôgsi od onoga, ki váras notri vzeme.” BRM 1820: 54; „8. Toga várasá
blájzsensztvo, szvetloucso ino bogásztvo, z-vnougim piszmom szvedocsijo.” ŽJ 1910: 100;
„Baracsko halom je nájmre z-szébe dolilűcso, z-Klostra vu város sze zoszelo, ino sze je
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piszao bo’se rejcsi predgar witeberszki.” KOJ 1845: 64; „Hercegovinanci szo ’ze jáko blézí
hodili Trebínje városi, stero meszto csi bí nyím mogocsno bilô oszvojiti, törka bi z-velkoga
kraja na hitroma odscsukali.” AIP 1876/2: 3; „19. Kam városi zidni jáki, ǀ: kam országi,
preveliki.:ǀ” ŽJ 1910: 27; „To gda ſzliſſa ſzveti Joseph, / zDeivom Mariom, zNazare,, / tha
lekmeszto poide, vu Galilæo / k Davida krallya Varuſſu, kto,, / mu Betlehemu.” MP: 119–20;
„ona je odgovorila nyemi: vu vünejsnyi váruſs” KM 1790: 22. ► varašanec -ca masc.
‘meščanʼ ▪ ’polgár’ (ESSJ 2: 283, varoš alatt; Novak 1996: 164; Mukič 2005: 390; Novak
2006: 781). A varaš főnévből -anec képzővel alkotott szó. ♦ „Szvéti Pavel Apoſtol, vjednom
Szvojem liſzti, ſterogaje, korintus varaſánczom napíſzau, na pervom táli tak právi, kaje
cslovecsa moudróſzt,” TF 1715: 3; „Gda bi pa ’ſe vnouga mejſzta pousgao, porobo i opǘſzto
Holofernes, priſſao je vu Judeo, i med drügimi je opaſzao telikájſe Betúlio váras, i vſzo vodou
je váraſsánczom prévzeo.” KM 1796: 71–2; „Eden varasánec prêkpotüvavsi po ednoj vészi
csüdüvajôcs je pítao ednoga mo’zkoga, zakâ tam ni eden dvor nebi notrizagrajeni bio, pri nasz
bi, velí, z-nezagrejeni dvorôv vsze szpokradnoli.” KAJ 1870a: 138. ► varašek -a masc.
‘mesteceʼ ▪ ’városka’ (Novak 2006: 781). A varaš főnév -ek kicsinyítő-képzős származéka. ♦
„ide, prêk vnôgi vesznicaj i varaséki” KAJ 1870b: 92, idézi (Novak 2006: 781, varašek alatt);
„Ali Betlehem je szamo eden máli várasek bio i dokecs szta nyidva tá prisla, tecsász je zse
vszáki sztán pun bio z-drügimi lüdmi.” PJ 1897: 24. ► varaški/varoški -a -o adj. ‘mestenʼ ▪
’városi’ (Mukič 2005: 390; Novak 2006: 781). A varaš/varoš főnevekből -ški képzővel
alkotott melléknév. ♦ „naſzlejdnye je veſz Izrael gori ſzkrícsao, i taki ſzo ſze varaske báſte
okolivrat doli porǘsile, i tak vküp poudrle, da je vſzáki z-onoga meſzta geto je ſztáo, lejhko
prejk ſztoupo, i pozajéti je Jeriko váras.” KM 1796: 43; „Eto vármegyöszko ali várasko
nazavöpuszto za ravnanya volo mesztni dugovány v-gvisnom vrêmeni szedsztvo dr’zati
moglo.” AIP 1876/2: 2; „Gda je do varaskih vrát priseo, szo mrtveca vöneszli.” SJ 1907: 25;
„Eto prenagnyene i kersztsanszke miloszercsnoszti delo sze je Banfi tak dopadnilo, da je
Csesztregarce, Dobrovnicsare ino Turniscsarje z nekimi varoskimi szloboscsinami obdarüvao,
stere nyim je tüdi czaszar Ferdinand z pohvalou poterdo.” KOJ 1914: 131.
varmedja/varmedjeva/varmedjija/varmedjöva -e fem. ‘županijaʼ ▪ ’vármegye’ (PetrovSlodnjak 1978: 307; Novak 2006: 782). A beltinci nyelvjárásban varmeja alakban él (Novak
1996: 164). A m. vármegye átvétele. A magyarban 1504 óta adatolható (TESz 3: 1093) és
összetett szó: előtagja a vár, utótagja a megye főnév. A vár etimológiáját l. a var szócikknél.
A m. megye 1055 óta adatolható és déli-szláv eredetű, egy ószh.-ószln. medja átvétele
(Kniezsa 1974: 333–4). ♦ „Dolejnyi szlovenje (vu szalaszkom vármegyévi) szo szi pápinsztva
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za vesz szvejt nej dáli vzeti.” KOJ 1845: 71; „Da bi vsza eta, i etaksa steli naszledüvati, ino bi
od Vármegyéva vödáne zapouvedi szpunyávali Szlovenye, bi vidili po császi, ka nej szamo
mogoucse, nego je nyim lehko k-znányi vogrszke rejcsi prídti, potom toga da Szloven vu
szvojem maternom Jeziki ’se razmi nikeliko vogrszkih rejcs.” KOJ 1833: XVII; „Vesz Ország
je na sztolice (Vármegyéve) – vsze szvoje podlo’snike pa na tri réde raztálao, naj bi v-prvom
rédi bilí Velikási; v-drűgom Plemenitási; v-trétjem Dácsniki (kmetovje) ino za vszáksega réda
persóne je primerne pravice na zdr’sávanye napravo.” KOJ 1848: 13–4; „Zápola ’Siga sze je
tüdi nej vu törszkoj nedoszitlivoszti vecs vüpao, nego z-Maximiliánom sze je z-Erdélijov, ino
z-nikelikimi prile’sécsimi vármegyijami zadovolen szpopriátlo, i za tem za malo csasza mro.”
KOJ 1848: 84; „V-Széchényi: Nógrád-vármegyíja.” PJ 1898: 9; „Tréfort je vu Zemplémvármegyövi

na

Homonni

1817

moga

leta

rodjen.”

AIP

1876/1:

5.

►

varmedjeski/varmedjevski/varmedjijski/varmedjöski -a -o adj. ‘županijskiʼ ▪ ’vármegyei’
(Novak 2006: 782). A varmedjeva/varmedjija/varmedjöv főnévből -ski képzővel alkotott
melléknév. ♦ „Oni sze nájbole od 1791/2 letta máo krouto szrkbíjo nej szamo za obarvanye
szvojega Jezika, nego z-szvojimi Orszácskimi, ino vármegyészkimi rendelüványi ’selejo i tou,
ka bi nyihov Jezik vszi pod Vogrszkov Korounov bodoucsi Národje polübili, i po nyem
gúcsali, da bi sze moglo i od Vogrszke Králevcsine veleti ono, stero je Boug mládomi lüsztvi
pravo po obcsinszkom potopi:” KOJ 1833: VIII; „Morti ’se tak znáte koga iscsejo
vármegyévszki pandúrje v-nasoj vészi?” KOJ 1845: 50; „Po indasnyem vármegyévszka
szpráviscsa obszlüsávati prepovedavsi, vesz Ország je na deszétere Krajsíje (Okrogline) od
telikih králevszkih Komiszárov ravnane razdejlo.” KOJ 1848: 113; „Gda bi śe vsze gotovo
bilou po lutheranszkom, prisli szo (od Zvonarits Mihala szloven. luth. szuperintendensa)
vöposlani szenorje (esperesi ali śinjorje) szlovenszke ekklesie ali fare preglejüvat opisüvat
zoucsi gradovenih vladnikov Szechia ino Bathyania, kak i varmegyijszkoga szodcza (birouva)
1627.” KOJ 1914: 135; „Eto vármegyöszko ali várasko nazavöpuszto za ravnanya volo
mesztni dugovány v-gvisnom vrêmeni szedsztvo dr’zati moglo.” AIP 1876/2: 2.

verostüvati/veröstüvati/verustüvati/virostüvati/vörostuvati/vörostüvati/vörustuvati/vöru
stüvati -üjem/-ujem impf. ‘bedetiʼ ▪ ’virraszt’ (Miklosich 1867: 64; Miklosich 1886: 392;
Plet. 2: 761, 771; ESSJ 4: 322; Petrov-Slodnjak 1978: 307; Novak 1996: 165; Novak 2006:
797; 836). A m. virraszt átvétele. A magyarban 1536 óta adatolható köznévként (TESz 3:
1154). Származékszó, alapszava megegyezik a virág, virít, virul alapszavával (TESz 3: 1154).
A magyar nyelvjárásokban a szó mind ver-, vir-, vör- tőváltozatban is él. Ugyanakkor nem
zárható ki, hogy a vör- tőváltozatos szavak már az átvétel után a muravidéki szlovénban
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keletkeztek, ugyanis a mszln. /ø/ az /e/ és /i/ labializációjával jött létre (Ramovš 1936: 144),
pl. mszln. vöra (< vera) ’hit’, vöter (< veter) ’szél’ ♦ „Ne bojdmo kak neszpametni; /
Verosztüjmo kak pametni.” BRM 1820: 15; „Moje szrdcze je mirovno i veszélo; ár znám,
Tvoja ocsinszka lübéznoszt verosztǘje nad menov;” CJ 1829: 198–9; „7. Tüga osztavimo naj
szpi, naj szi pocsiva v-Krisztussi, a mi pá vszi verosztüjmo, ár i mi vszi pomérjemo.” ŽJ 1910:
106; „Verösztűjte záto, da neznate, stero vöro vas Goszpôd príde.”; „Verösztűjte záto, da
neznate dnéva niti vöre, vu steroj Szin cslovécsi príde.” TŠ 1847: 167, 168; „42. Veruſztjte
záto; da neznate; ſtero vro vas Goſzpoud pride.” KŠ 1771: 82; „Naj ſzpíjo ocsí telovne, i
ſzrczé naj verusztüje, ſztvojov deszniczov je bráni, kí ſze vüpajo vu tebi.” KM 1783: 225;
„Veruſztüjte záto; ár neznate dnéva, niti vöre.” KM 1804: 124; „Okoli Betlehema szo v nocsi
pasztérje virosztüvali pri csredaj.” SJ 1907: 19; „Treizni boidite, i vroſztuite, zhuite ar vas
nepriatel, Vrág, okouli hodi, kako eden erjoucſi oroſzlány, ino iſcſe, koga bi mogel poſreiti,
onomi proti ſztoite terdno vu vri.” SM 1747: 25; „2. Zdigniſze gori, vruſztui, ne ſzpi,
ſetiſze zgrehov oſzloboditi, vnoga nevre ſzercza vunka zverzi.” SM 1747: 81; „Záto
vſzigdár vruſztjmo vu vzákom vrejmeni molécſi, da vrejdni bodemo vujti vſzejm tiſztim,
ſtera pridejo, i ſztáti pred Szinom csloveka.” KŠ 1754: 113; „Vörusztüjte meszto méne vszi
odebráni Bo’ſi, i vsze mre’se nepriátela od méne odvrnte, naj ne zapela düse moje vu
pogibelnoszt vekivecsno;” KM 1783: 171 –2. ► verostiven -na -no adj. ‘bedljivʼ ▪
’virrasztó’. A nem adatolható verostivati igéből -en képzővel alkotott melléknév. ♦
„Lasznoszt: pesz je verosztivna i verna sztvar.”; „Oszel je verosztiven i pazlívi.” KAJ 1870a:
87, 99. ► verostüvajouči/verustüvajouči/vörustüvajouči -a -e part. ‘bedečʼ ▪ ’virrasztó’
(Novak 2006: 836, vörustüvati alatt). A verostüvati/verustüvati/vörustüvati ige particípiuma. ♦
„11. Ino mati szvojo deczo, szplacsom na szvejt rodi, natom szvejti verosztüvajoucs, nevolne
nyé hráni, i neznajoucs oh nevolne, zaké zrok nyé ráni.” ŽJ 1910: 13; „37. Blá’zeni ſzo ſzlugi
oni; ſtere, pridoucsi goſzpodár, nájde veruſztvajoucse.” KŠ 1771: 213; „Blá’seni ſzo ſzlugi
oni, ſtere, gda príde Goſzpoud, nájde veruſztüvajoucse;” KM 1804: 104; „Vu vszákoj molítvi i
prosnyi molécsi sztálni bojdte vu vszákom vrêmeni vu Dühi, i v-tom verostüvajôcsi vu vszoj
jednoszti i molitvi vsze szvétcze.” BRM 1820: 33; „Vſzákov molitvov i prosnyouv molécſi vu
vſzákom vrejmeni vdhi i vtom iſztom vruſztvajoucſi vſzákoj’ ſztálnoſzti i prosnyi za vſze
ſzvéte.” KŠ 1754: 148; „i proszim te poníznó, zdr’ſi me vörusztüvajoucsega, vari me
pocsívajoucsega, naj vörusztüjem z.Krisztuſſom i pocsívam vu méri.” KM 1783: 173; „Gda bi
Paſztérje vöruſztüvajoucſi ſzvojo csrejdo ſztrá’ſili v-nocſi na pouli nej dalecs od Betlehema, knyim je priſztoupó Ángyeo Goſzpodna, i velika ſzvetloſzt je poſztánola na onom meſzti, i jáko
ſzo ſze zbojali ti paſztérje;” KM 1796: 89. ► verostüvanje/verustüvanje/vörustüvanje -a n.
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‘bedenjeʼ ▪ ’virrasztás’ (ESSJ 4: 322, verostovati alatt; Novak 1996: 165; Novak 2006: 796,
836). A verostüvati/verustüvati/vörustüvati igéből -anje képzővel alkotott főnév. ♦ „Vcsi me
premiszliti, kak potrebno je to cseszto verosztüvanye.” CJ 1829: 217; „Celo nocs je ne
megnola i zdaj celi dén pri deteti szedi; strosek je szlab verosztüvanye je mocsno, po tom
drügo kak opesanye telovnih mocsih, kak oszlablenyé tela nemore priti.” IF 1904: 68; „34.
Zobsztom mije bilou tebé vküp szprávlati, zamán szam szi vnogo krat jasz szen pratrgno, vu
mem grádi i marofi, vnogo me verosztüvanye.” ŽJ 1910: 87; „IV. Dſevno veruſztvanye, 35–
49.” KŠ 1771: 210; „I csi príde vu drügom veruſztüvanyi, i csi v-trétyem veruſztüvanyi príde, i
tak je nájde, blá’seni ſzo oni ſzlugi.” KM 1804: 104–5; „II. Opomína na vruſztvanye, 6–11.”
KŠ 1771: 621; „Od ránoga vörosztüvanya notri do noucſi, naj ſze vüpa Izraël vu Goszpodni.”
KM 1783: 168; „Kolovratov z-grebnov prejouv obrácsanye, Okouli szve hi’se li
vörusztüvanye.” SIZ 1807: 53.
vesnoti -em perf. ‘izginitiʼ ▪ ’elveszik’ (Novak 1996: 165; Novak 2006: 800). A magy. veszik
ige átvétele. A magyarban a szó 1300 k. adatolható először és valószínűleg a visz igéből
keletkezett szóhasadással (TESz 3: 1125). A magy. ige a muravidéki szlovénben -oti honosító
képzőt kapott. ♦ „5. Boug je varvo ſzvojga ſziná, Ivu Egyiptom ga poſzla, Doklam je Herodes
veſzno, Potomga je nazáj pouzvo.” BKM 1789: 54; „ali pôt ti neverni veszne” TŠ 1848: 3;
„Dober Toldi medtêm na drűgo kebzűje, / na konyeníka, kí eti prêk potűje; / dávno szo
vesznole tam püngradne potí, / nê sze trbê nyemizdaj nyí ogibati.” KAJ 1925: 34.
viola -e fem. ‘vijolicaʼ ▪ ’viola’ (Petrov-Slodnjak 1978: 307; Novak 2006: 806). A m. viola
átvétele. A m. szó először 1395 k. adatolható és letin eredetű, vö. lat. viola ’ibolya(kék szín);
különféle violafajta’ (TESz 3: 1151). ♦ „Cvêticse vase najzevszê tê bode, i csi de vam ednôk
cvelo, prídi vam na pamet, da kaksa sznâga je püngradi rô’za, liliom i viola, taksa lepota je
szrdci deteta nyega dobrôta, nedú’znoszt i krotkoszt.” KAJ 1870a: 158; „Juliska pa tam cvêtje
zgája, kakti tulipáne, jácinte, viole, rô’ze itv.” KAJ 1871a: 80; „8. Vcseraj kak viola i rouzsá
vu pouli, tak szam sze szveito vutom szencsnom szveiti, ’se je poveihnolo moje szrcé vmeni!”
ŽJ 1910: 96.
virtuš -a masc. ‘učinekʼ ▪ ’virtus’ (Novak 2006: 806). A magy. virtus átvétele. A m. szó 1602
óta adatolható és latin eredetű, vö. lat. virtus ’(hadi) bátorság, vitézség, rátermettség, erény’,
k. lat. ’erő; heveskedés’ (TESz 3: 1155). A mszln. szó magyar eredetét a lat. /-us/ > m. /-uʃ/
helyettesítés megtartása bizonyítja. ♦ „FINNI vitéz chriſtus / ta nebeſzka virtus / gda bou
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ſzodecz justus, / nébo Zemlo mourje c pro o / i kai vu nyih boude / vſze doli po TERE” TF
1715: címoldal; „Z-Jezusom / Z-Virtusom / Dasze protivǘje / Vüpaznoszt zgübǘje.” BRM
1820: 17; „Pokoja nema v-míſzli, Bojí ſze ſzodcza mere; Z-Jezusom, Z-virtusom Da ſze
protivüje, Vüpaznoſzt zgübüje.” BRM 1823: 189.

Z
začko -a n. ‘vrečkaʼ ▪ ’zacskó’. A rábavidéki szlovénban začka alakban él (Mukič 2005: 418).
A m. zacskó átvétele. A magyarban 1508 óta adatolható és a zsák főnévből keletkezett -csó
kicsinyítő képzővel (TESz 3: 1182). ♦ „Gda sze poszüsi, te je denemo vu edno prav goszto
plateno zacsko ali zsaklicsek pa na lüftno meszto obeszimo, gde neszpisznivi.” IF 1904: 86
(hapax legomenon).

zbantati/zbantivati/zbantuvati/zbantüvati

-am/-am/-ujem/-üjem

perf./impf.

‘razžaliti,

užaliti, prizadetiʼ ▪ ’megbánt’ (Novak 1996: 177; Mukič 2005: 428; Novak 2006: 895). A m.
bánt ige átvétele. A m. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és a bán igéből alakult -t
műveltető képzővel. A muravidéki szlovénba kerülve z- prefixumot és -ati/-ivati/-uvati/-üvati
honosító képzőt kapott. ♦ „Netô’zi tí brata preczi, kak te zbanta, / Csákaj prvle, naj ga ta
düsnavêszt fanta.” BRM 1820: 59; „Csi gli me te ſzvêt oſztávi, Priátelje nihájo, Csi mi sto
gder ſzrecso ſztávi, Ali drügi zbantajo, Li k-tebi z-ſzrdcza zdühávam, Na Tébe ſze
zanihávam;”; „Tebi hvále ne dávamo; Escse te vecskrat zbantamo; Dobri biti nevêmo.” BRM
1823: 125, 439–40; „Doſztakrát ſzem Te zbantivao, Prôti Tebi pregresivao, Oh ſzmilüj ſze
pokornomi, Daj mi trôst povrnyenomi;” BRM 1823: 178 (hapax legomenon); „Zato vsza ta
pravda, nem,, / re nam skouditi, ni ſzmert / nikakva ſztvar, nemore nasz vre / zbantuvati, ar
vsze ſztvari na / ſzveiti, vnyega szo ladanyi.” MP: 85; „Vu meni nikai dobra nei, nego
jálnoſzti zlo delo, zmoim mislenyem, i janyem mega Boga zbantuval ſzem hdo vu vſzem mem
ſitki, ſivel ſzem vmeirſzki greihi.” SM 1747: 67; „I mi takaiſſe, tim ſteriſzo náz zbantüvali,
nyihove greihe, zdobre voule odpüſztimo, ino radi dobro vcſinimo zonimi, kateriſzo proti nám
pregreiſili.” TF 1715: 29; „2. Zmírjenye ze-vszêmi, kí szo nász, ali ké szmo mí zbantüvali.”
KAJ 1837: 27; „Bog, koga greh zbantüje, pokora pomiri, zgledni se milostivno na ponizne
prošnje svojega lüstva;” KLJ 1910: 197. ► zbantivanje/zbantüvanje -a n. ‘razžalitev,
užalitev, prizadevanjeʼ ▪ ’megbántás’ (Novak 2006: 895). A zbantivati/zbantüvati igéből -anje
képzővel alkotott főnév. ♦ „Veliki mír (szrecse) májo oni, kí lǘbijo tvojo právdo, i nemajo oni
zbantivanya.” BRM 1820: 28; „Tak sze godí na vékse i onim lüdém, kí pri vszáksem málom
zbantivanyi preczi od csemérov goríjo, i szami szebi zadovolnoszt szprávlajo.” LŠ 1820: 36;
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„A csi te doide zbantüvanye, Szrditoſzt te ’ze nadühva; Kricsís, pſzüjes, hüdo ’zelês; I vſzo
hüdôbo v povês!” BRM 1823: 350; „Záto, ár je greh zbantüvanye Bogá i kastigo bozsanszko
na szébe vlecse.” BJ 1880: 42; „Zselenje moje je, ka bi sze prvi pétek po oszmíni Telovoga za
poszeben szvétek mojega Szrcá nasztavo, naj bi meni lüdje na té dén z szv. Obhajilom ino
szlovesznim pomirenjom zadoszta vcsinoli za vnoga zbantüvánja, stera trpim poszebno te,
gda sze v Oltárszkom Szvesztvi na molbo vöposztávim.” IF 1904: 40. ► zbantüvani -a -o
adj. ‘razžaljen, užaljen, prizadetʼ ▪ ’megbántott’ (Novak 2006: 896, zbantüvati alatt). A
zbantüvati igéből -an képzővel alkotott főnév. ♦ „Ali jáko ſzi od méne zbantüvani?” KM
1783: 179; „” KM 1796; „Neszrecsna csrêda eta je tak stimala, kâ sze na szvêtom meszti etom
szkríje pred szrditosztjov trdno zbantüvanoga obladníka szvojega, i vuide nemilosztivnomi
sorso szvojemi;” KAJ 1840: 85.

Ž
žoltar -a masc. ‘psalmʼ ▪ ’zsoltár’ (Petrov-Slodnjak 1978: 307; Novak 1988: 73; Novak 2006:
946). A m. zsoltár átvétele. A m. szó 1372 u./1448 k. adatolható először és a magyarba
valószínűleg a középfelnémetből kerülhetett, vö. kfn. psalter, salter ’zsoltár, zsoltárkönyv’
(TESz 3: 1224). A mszln. szó magyar eredetét a kfn. /s/ > m. /ʒ/ fonémahelyettesítés
megtartása, illetve a szó szóföldrajzi elterjedése is indokolja. ♦ „Péti Soltár” ABC 1725: 14;
„Vu sterom vrêmeni je szpêvao ali zdühávao pokôre ’Zoltáre, steri sze i zdâ na raszhladjenyé
vszákomi ’zalosztnomi szrczi vu Biblii dájo csteti:” TŠ 1847: 82; „Husz János je na lomacsi
notri do szlejdnyega megnenya zsoltáre szpejvao i Bogá dícso, za koga iména volo je rad
szmrt gorivzéo.” LUT 1900: 16 (lábjegyzet). ► žoltarski -a -o adj. ‘psalmskiʼ ▪ ’zsoltáros’
(Novak 2006: 946). A žoltar főnévből -ski képzővel alkotott melléknév. ♦ „’Zoltárſzke” KŠ
1754: 2; „Toga ſz. Krála pobo’snoſzt ſze dá ſzpoznáti ’Soltárſzki knig, ſtere je nám oſztavo.”
KM 1796: 65; „Knige ’zoltárszke” TŠ 1848: 3.

5. Összefoglalás/Povzetek
Dolgozatomban a muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavaival
foglalkoztam. Az első fejezetben rövid áttekintést nyújtottam a szláv–magyar, majd a
magyar–szláv nyelvi kapcsolatok történetéből. A szakirodalom alapján bemutattam az egyes
szláv nyelveket ért magyar hatást, valamint az eddigi kutatások történetét is. Részletesen
foglalkoztam a magyar–szlovén nyelvi kapcsolatok eddigi kutatásával is. A magyar–szlovén
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nyelvi kapcsolatok elsősorban a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben, illetve nyelvjárásban
hagytak nyomot. A magyar–szlovén nyelvi kapcsolatok kutatásának megkezdése Pável
Ágoston (1976) nevéhez fűződik, majd a témával később Kniezsa István (2000a),
részletesebben pedig Maria Petrov-Slodnjak (1978) foglalkozott. Az elmúlt évtizedben
Lukácsné Bajzek Mária (Bajzek Lukač 2005; Bajzek 2009) szentelt két tanulmányt Küzmics
István bibliafordításában található magyar jövevényszavaknak és a fordítás magyar szellemi
háttere bemutatásának. A tanulmányok száma is jól mutatja, hogy a magyar–szlovén nyelvi
kapcsolatok kutatásának eddig kevesebb figyelmet szenteltek, mint mondjuk a magyar–
horvát, vagy magyar–ruszin (ukrán) nyelvi kapcsolatok feltárásának. Dolgozatom célja tehát
az volt, hogy a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben kimutatható magyar hatást bemutassam
és lehetőségeimhez mérten feldolgozzam. Kutatásomat csak a jövevényszavakra terjesztettem
ki, a magyar mintára alakult tükörszavakkal és tükörkifejezésekkel nem foglalkoztam.
A második fejezet a magyar–szlovén nyelvi kapcsolatok kialakulásához hozzájáruló
tényezők bemutatásával kezdődik. A magyar–szlovén nyelvi kapcsolatok színtere a történelmi
Magyarország délnyugati csücskében, az egykori Vas és Zala vármegyék területén található
Muravidék, amely Szlovénia legkeletibb részén található. Északon a szlovén-osztrák, keleten
a magyar-szlovén, délen a szlovén-horvát, míg nyugaton a Mura folyó által közbezárt területet
nevezzük Muravidéknek, amelynek részét képezi a Magyarország területén elhelyezkedő
Rábavidék is. A Muravidék a 11. sz. végén vált Magyarország részévé. Ennek köszönhetően
északi része Vas vármegyéhez és a Győri püspökséghez, déli része pedig Zala vármegyéhez
és a Zágrábi püspökséghez tartozott. Egyházigazgatási szempontból változást jelentett a
Szombathelyi püspökség 1777-es megalapítása, ugyanis ettől kezdve az egész Muravidék az
új püspökség fennhatósága alá tartozott. A Muravidék a trianoni békeszerződés értelmében a
Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került.
A Muravidék történetében fontos volt a vallási megosztottság (evangélikusok és
katolikusok) is. Az evangélikusoknak ugyanis csak az ún. artikuláris helyeken volt biztosított
a szabad vallásgyakorlat, így a muravidéki evangélikusok nagy számban költöztek el a
Somogy vármegyei Surdra és környékére. A másik artikuláris hely a muravidéki szlovénok
számára a Vas vármegyei Nemescsó volt.
A muravidéki iskolákban az oktatás megszervezése az anyanyelven oktató kisiskolákra
hárult, amelyet az evangélikusok kezdtek meg. Lényeges változást az oktatásban az 1777-ben
kiadott Ratio educationis hozott, amelynek alapját az anyanyelven tanító „nemzeti”
népiskolák képezték (Bajkó–Komlósi–Kosáry–Köpeczi–Mészáros–Orosz 1988: 150). Az
1844-ben kiadott ún. nyelvtörvény rendelkezése alapján az ország határain belüli iskolákban
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az oktatás nyelve a magyar. Az 1868-ban Eötvös József által kidolgozott népoktatási törvény
viszont úgy rendelkezett, hogy az oktatás nyelve a tanulók anyanyelve legyen. 1879-ben a
törvényt módosították, s kötelezővé tették a magyar nyelv tanítását. A muravidéki fiatalok az
elemi iskola után tanulmányaikat vagy magyar (Kőszeg, Szombathely), vagy horvát (Varasd,
Zágráb), vagy pedig vegyes lakosságú területen (Pozsony, Sopron) folytatták.
A Muravidéken magyar lakosságot is találunk, amely két nagy tömbben élt, s él ma is:
Hodostól délre a magyar-szlovén államhatár mentén, valamint Lendva környékén, összesen
mintegy 31 településen.
A magyar–szlovén nyelvi kapcsolatok kialakulásában és elmélyülésében, amely a
jövevényszavak és tükörkifejezések formájában nyilvánult meg, az alábbi tényezők játszottak
szerepet: a magyar államigazgatási rendszerhez való tartozás, a magyar kultúrával való
közvetlen kapcsolat, a muravidéki fiatalok magyar nyelvterületen folytatott tanulmányai, a
magyar nyelv presztízsértéke (a soknemzetiségű történelmi Magyarországon ez bírt a legtöbb
beszélővel és 1844-től államnyelv is volt).
A 2.2. fejezetben a muravidéki szlovén irodalmi nyelv rövid történetét mutattam be a
kezdetektől egészen az első világháborút lezáró béketárgyalási döntésig. A történeti
bemutatásnál elsősorban Marko Jesenšek (2005, 2010) korszakolását követtem. Az irodalmi
nyelvi norma kialakulását megelőző időszakból megkülönböztetett figyelmet szenteltem a
gazdag kéziratos énekeskönyvi hagyománynak, amely fontos fejlődési pontot jelentett az
irodalmi nyelvi norma felé vezető úton. A muravidéki szlovén irodalmi nyelvi norma
kialakítása és használata Küzmics István nevéhez fűződik, akinek Újszövetség-fordítása a
későbbiek során mindazok számára követendő mintául szolgált, akik muravidéki szlovén
irodalmi nyelven kívántak írni. A muravidéki szlovén irodalmi nyelv fejlődésének
csúcspontját Kossics József felsőszölnöki plébános munkásságában, a 19. sz. közepén érte el.
Ezt követően az addig egységesen fejlődő irodalmi nyelv evangélikusoknál és katolikusoknál
külön utat járt be. A katolikus értelmiség mind inkább nyitott a Mura túlpartjáról érkező
szlovén irodalmi nyelv felé, míg az evangélikusok ragaszkodtak a muravidéki szlovén
irodalmi nyelvhez. Legjelentősebb írójuk Kardos János volt, aki elsősorban magyar
szépirodalmi fordításaiért érdemel megkülönböztetett figyelmet. A 19. sz. második felében
Agusztich Imre jóvoltából a muravidéki szlovén nyelvű publicisztika is megszületett. Lapja, a
Prijátel volt az első muravidéki szlovén nyelven megjelenő újság. A 20. sz. első éveiben az
Ivanóczy Ferenc által vezetett katolikus értelmiség tett a legtöbbet a muravidéki szlovén
nyelven való publikálásért. A mintegy 200 éven át élő muravidéki szlovén irodalmi nyelv
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tulajdonképpen az első világháborút követően nem gazdagodott további könyvekkel, s helyét
a Muravidéken a szlovén irodalmi nyelv foglalta el.
A 2.3. fejezetben a mintegy 20 szerző 50 forrásművét mutattam be, amely a magyar
jövevényszavak gyűjtésének alapjául szolgált. A forrásművek kiválasztásakor arra ügyeltem,
hogy lehetőség szerint – mind időben, mind pedig műfajilag – lefedjem a muravidéki szlovén
irodalmi nyelven megjelenő műveket. Az irodalmi nyelv kialakulása előtti időszakból viszont
a forrásművek közé felvettem a kéziratos Martyánczi-énekeskönyvet, amely az első
fennmaradt muravidéki szlovén nyelvű emlék. A forrásművek és szerzőik bemutatása előtt
kitérek a muravidéki szlovén helyesírásra gyakorolt magyar hatásra is, amelyet egy, a
forrásművek graféma használatát illusztráló táblázat zár.
Dolgozatom harmadik fejezetében a magyar jövevényszavak muravidéki szlovénba való
átvételének

idejével,

a

fonéma-

és

morfémahelyettesítéssel,

valamint

a

magyar

jövevényszavaknak a szóképzésben betöltött szerepével foglalkoztam. Az átvételek idejének
meghatározásánál nagy nehézséget jelent, hogy az első nyelvemlékünk, a Martyáncziénekeskönyv legrégebbi részei is a 16. századból valók. Ezzel szemben a magyar történeti
fonológia és szemantika segítségével kimutatható a jövevényszavaknak egy olyan rétege,
amely legkésőbb a 15. századig, vagy akár több száz évvel korábban átkerült a muravidéki
szlovén irodalmi nyelvbe: beteg ’betegség’, bin ’bűn’, čata ’csata’, deački ’latin’, džündž
’gyöngy’, fotif/fotiv ’fattyú’, djingavi/gingavi/ginglavi ’gyenge’, herceg ’herceg’, jal
’álnokság’, mertik ’mérték’, pišpek ’püspök’, tenta ’tinta’, varaš ’város’.
A 3.3. fejezetben a magyar jövevényszavak rétegződésével foglalkoztam. A magyar
jövevényszavak száma 300 fölött van, míg a képzett szavakkal együtt ez a szám több mint
600. A szófaji gyakoriság szempontjából a legtöbb magyar jövevényszó főnév és ige, ennél
valamivel kevesebb a melléknevek száma. Az egyéb szófajok (indulatszó, számnév) száma
kevés. A magyar jövevényszavakat az alábbi fogalomkörökbe csoportosíthatjuk (a zárójelben
lévő szám az ebbe a fogalomkörbe tartozó szavak számát jelzi): 1. anyagi tárgyi kultúra (69),
2. fogalmak (59), 3. egyház, vallási élet (41), 4. foglalkozások (24), 5. tevékenységek (20), 6.
hadi- és katonai terminológia (16), 7. állatok (15), 8. helyet jelölő fogalmak (14), 9.
tulajdonságok (12), 10. államigazgatás és igazságszolgáltatás (10), 11. növények (10), 12.
mértékegységek, mennyiségfogalmak (6), 13. ételek, italok (4), 14. nemzetiség (4), 15.
indulatszó (3), 16. testrészek (2), 17. család (1), 18. szám (1).
A 3.4. fejezetben a magyar szavaknak a muravidéki szlovén nyelv rendszerébe való
beilleszkedésével foglalkoztam. A fonéma- és morfémahelyettesítés elméletét Rudolf
Filipović (1986) nyomán mutattam be. Ezután kitértem a fonémahelyettesítésekre, amely
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elsősorban a magánhangzók esetében volt gyakori: szó belsejében magy. /ø/ → mszln. /o/,
magy. /e:/ → mszln. /ej/, magy. /o:/ → mszln. /ou/ és magy. /ɔ/ → mszln. /o/
fonémahelyettesítésre került sor. A szó végén magy. /ø:/ → mszln. /e/ és magy. /o:/ → mszln.
/ov/ > /ouv/ fonémahelyettesítést találunk. A mássalhangzók esetében kevesebb esetben került
sor fonémahelyettesítésre. Szó belsejében: magy. /ty/ → mszln. /t/, intervokális helyzetben /ʧ/,
míg a szó végén: magy. /ɲ/ → mszln. /n/. Szó elején fonémahelyettesítésre sem a magán-, sem
pedig a mássalhangzók esetében nem került sor. A morfémahelyettesítést az egyes szófajok
szerinti honosító képzőket bemutatva tárgyalom. Külön figyelmet szenteltem az olyan
eseteknek, ahol a muravidéki szlovén szó magyar eredete a magyarban bekövetkező
fonológiai vagy morfológiai változás megtartásával igazolható. Ez elsősorban a magyarban
latin eredetű szavakra vonatkozik, amelyek a magyar sajátosságok megőrzésével a muravidéki
szlovénban már nem latin, hanem magyar eredetűnek számítanak. A fonéma- és a
morfémahelyettesítés esetében is a korpuszban megtalálható valamennyi példát feltüntettem.
Ezt azért tartottam lényegesnek, hogy ily módon is felmérhető legyen egy-egy jelenség
gyakorisága.
A 3.5. fejezetben a magyar jövevényszavaknak a szóképzésben betöltött szerepével
foglalkoztam. A két alapvető szóalkotási mód, a prefixáció és a szuffixáció közül, a magyar
jövevényszavak tekintetében ez utóbbi bizonyult sokkal gyakoribb eljárásnak. Mind a
prefixációt, mind pedig a szuffixációt szófajonként külön-külön alpontban mutattam be, s a
korpuszban előforduló példákkal illusztráltam. A prefixáció leggyakrabban igék esetében
figyelhető meg. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy ezen a módon alkottak a folyamatos
aspektusú igékből befejezetteket. A szuffixáció során a leggyakrabban főneveket alkottak. A
bemutatott anyag tükrében megállapítható, hogy nagyjából azonos számú jövevényszó, és már
a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben keletkezett képzett szó élt a muravidéki szlovén
irodalmi nyelvben.
A dolgozat negyedik fejezete az összegyűjtött magyar jövevényszavak történeti–
etimológiai szócikkekben való feldolgozását tartalmazza. A fejezetet a szócikk felépítésének
magyarázata, a rövidítések jegyzéke és a szócikkek alkotják. A szócikkek kialakításánál
ügyeltem a megfelelő számú és hosszúságú példa feltüntetésére is. Minden esetben közöltem
az adott szó legelső és a legutolsó előfordulását is. Ennek köszönhetően áttekinthetővé vált a
szó története a muravidéki szlovén irodalmi nyelvben. Minden egyes szónál legfeljebb három
példát közöltem. A képzett szavakat alszócikkekben mutattam be, amelyek a szócikkek részét
képezik. Az alszócikk felépítése megegyezik a főszócikkével.
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A dolgozatot a magyar, muravidéki szlovén és irodalmi szlovén szómutató zárja. Ezt azért
tartottam lényegesnek, hogy megkönnyítsem az egyes jelentések szerinti keresést. A
szómutató csak a szócikkek címszavait, valamint annak irodalmi szlovén és magyar
ekvivalenseit tartalmazza.

V nalogi sem obravnaval prevzete madžarske besede prekmurskega knjižnega jezika. Prvo
poglavje vsebuje kratek zgodovinski pregled slovansko-madžarskih in madžarsko-slovanskih
jezikovnih stikov. Madžarski jezikovni vpliv in zgodovino njegovega raziskovanja sta
predstavljena po posameznih slovanskih jezikih. Podrobneje sem se ukvarjal z zgodovino
raziskovanja madžarsko-slovenskih jezikovnih stikov. Rezultati madžarsko-slovenskih
jezikovnih stikov so prisotni zlasti v prekmurskem knjižnem jeziku in narečju. Začetnik
raziskovanja madžarsko-slovenskih jezikovnih kontaktov je bil Avgust Pavel (1976). Kasneje
se je s to temo ukvarjal tudi István Kniezsa (2000a), podrobneje pa je o njej pisala MariaPetrov Slodnjak (1978). V zadnjem desetletju je Marija Bajzek Lukač prispevala k temi dve
razpravi, v katerih se ukvarja s prevzetimi madžarskimi besedami v Küzmičevem prevodu
Nove zaveze in z madžarskim duhovnim ozadjem nastanka prevoda. Število prispevkov lepo
kaže, da so raziskovanju madžarsko-slovenskih jezikovnih stikov doslej posvetili manj
pozornosti kot raziskovnju madžarsko-hrvaških ali madžarsko-rusinskih (ukrajinskih)
jezikovnih kontaktov. Cilja moje naloge sta bila predstavitev in obravnava madžarskega
jezikovnega vpliva na prekmurski knjižni jezik. V razsikovanje sem vključil samo prevzete
besede. V nalogi se nisem ukvarjal z madžarskimi kalki.
Drugo poglavje se začne s predstavitvijo tistih dejavnikov, ki so prispevali k izoblikvanju
in utemeljitvi madžarsko-slovenskih jezikovnih stikov. Njihovo prizorišče je Prekmurje, ki se
je nahajalo v jugozahodnem kotu Ogrske, na območjih Železne in Zalske županije. Dandanes
je Prekmurje najvzhodnješi del Republike Slovenije. Na severu ga zamejuje avstrijskomadžarska, na vzhodu slovensko-madžarska, na jugu slovensko-hrvaška državna meja,
njegova zahodna meja pa je reka Mura. Tudi Porabje, ki se nahaja na Madžarskem, je del
Prekmurja. Prekmurje je na koncu 11. stoletja postalo del Ogrske. Njegov severni del je
pripadal Železni županiji in győrski škofiji, južni del pa Zalski županiji in zagrebški škofiji.
Cerkvenoupravno se je to spremenilo leta 1777, ko je Marija Terezija v Sombotelu ustanovila
novo škofijo. Zaradi tega je celo Prekmurje pripadlo novi škofiji. Po trianonski mirovni
konferenci je Prekmurje postalo del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Na zgodovino Prekmurja je vplivala tudi verska razdvojenost. Evangeličani so po zakonih
lahko imeli bogoslužje samo v tako imenovanih artikularnih krajih, zato se je veliko
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evangeličanov preselilo v Surd, ki se je nahajal v županiji Somogy. Drugi artikularni kraj za
prekmurske evangeličane je bil Nemescsó (prekm. Čoba), ki se nahaja na severnem delu
Železne županije.
V Prekmurju je bila organizacija pouka naloga šol, v katerih je pouk potekal v
materinščini. V Prekmurju so za pouk v materinščini začeli skrbeti evangeličani. Do
spremembe je prišlo z uvedbo Ratio educationis, ki ga je izdala kraljica Marija Terezija. Za
temelj te določbe je veljala mreža »narodnih« ljudskih šol, v katerih je pouk potekal v
materinščini (Bajkó–Komlósi–Kosáry–Köpeczi–Mészáros–Orosz 1988: 150). Po določbi t.i.
zakona o jeziku iz leta 1844 je madžarščina postala jezik pouka v vseh šolah na Ogrskem.
Zakon o izobraževanju ljudstva iz leta 1868, ki ga je sestavil minister József Eötvös, pa je
določal, da mora pouk potekati v maternem jeziku učencev. Leta 1879 so ta zakon spremenili
in s tem je madžarščina postala obvezni učni jezik. Prekmurci so po končani osnovni šoli svoj
študij nadaljevali na madžarskem (Kőszeg, Sombotel), hrvaškem (Varaždin, Zagreb) ali
večjezikovnem območju (Požun, Sopron).
V Prekmurju je bilo in še vedno je prisotno madžarsko prebivalstvo, ki ga najdemo na
dveh večjih otokih: južno od Hodoša ob slovensko-madžarski državni meji in v okolici
Lendave. Na teh dveh območjih živijo Madžari v 31 krajih.
K oblikovanju in utemeljitvi madžarsko-slovenskih jezikovnih stikov so prispevali
naslednji dejavniki: pripadnost madžarskemu državno- in cerkvenoupravnemu sistemu,
neposredni stik z madžarsko kulturo, študij Prekmurcev v madžarskih mestih in prestižnost
madžarskega jezika. (Madžarščina je imela na narodnostno mešanem Ogrskem največ
govorcev in je bila od leta 1844 tudi uradni jezik.)
V poglavju 2.2 je predstavljena kratka zgodovina prekmurskega knjižnega jezika od
začetkov do konca prve svetovne vojne. Pri razdelitvi zgodovine prekmurskega knjižnega
jezika sem sledil razdelitvi Marka Jesenška (2005, 2010). Iz predknjižnega obdobja sem
posvetil posebno pozornost izročilu prekmurskih rokopisnih pesmaric, ki je pomenilo
pomembno razvojno točko na poti h knjižni normi. Oblikovanje in normaliziranje
prekmurskega knjižnega jezika je povezano s Števanom Küzmičem. Njegov prevod Nove
zaveze je kasneje postal zgled vsem tistim, ki so želeli pisati v prekmurščini. Vrh razvoja je
prekmurski knjižni jezik dosegel sredi 19. stoletja v delih gornjeseniškega župnika Jožefa
Košiča. Pozneje je prekmurski knjižni jezik postal razdvojen med evangeličani in katoliki.
Katoliški izobračenci so bili vse bolj naklonjeni slovenskemu knjižnemu jeziku, katerega
vpliv je prihajal z druge strani Mure. Evangeličani so vztrajali pri jezikovni dediščini Števana
Küzmiča. Njihov najpomembnejši avtor je bil Janoš Kardoš, ki si zasluži posebno pozornost
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zaradi prevodov madžarskih leposlovnih del. V drugi polovici 19. stoletja se je po zaslugi
Imreja Agustiča rodila tudi prekmurska publicistika. Njegov časopis Prijátel velja za prvi
prekmurski časopis. V prvih letih 20. stoletja so se katoliški izobraženci izdali največ knjig in
koledarjev. Prekmurski knjižni jezik, ki je obstajal že več kot 200 let, se po prvi svetovni
vojni ni več bogatil z novimi knjigami. Njegovo mesto je v Prekmurju prevzel slovenski
knjižni jezik.
V poglavju 2.3 so predstavljeni viri (njihovo število je skoraj 50), iz katerih sem zbiral
prevzete madžarske besede, in njihovi avtorji (gre za 20 avtorov). Pri virih sem bil pozoren na
to, da bi, prav tako slogovno kot časovno, predstavili bogatost prekmurskih natisnjenih del. Iz
predknjižnega obdobja sem med vire vključil tudi Martjansko pesmarico, ki velja za
najstarejši ohranjeni jezikovni spomenik prekmurskega jezika. Pred predstavitvijo virov in
avtorjev sem se ukvarjal tudi z madžarskim vplivom na razvoj prekmurskega črkopisa. Na
koncu tega dela poglavja je preglednica črkovnih znamenj virov.
V tretjem poglavju naloge sem se ukvarjal s časom prevzemanja madžarskih besed v
prekmurščino, nadomeščanjem fonemov in morfemov ter besedotvorno aktivnostjo prevzetih
madžarskih besed. Pri določanju časa prevzema posameznih besed povzroča veliko težavo, da
sta najstarejša dela Martjanske pesmarice iz 16. stoletja. S pomočjo madžarske zgodovinske
fonologije in semantike pa lahko določamo tisti sloj prevzetih madžarskih besed, ki so bile
prevzete v prekmurščino najkasneje do 15. stoletja, lahko pa že več stoletij prej. Te besede so:
beteg ʻbolezenʼ, bin ʻgrehʼ, čata ʻboj, borbaʼ, deački ʻlatinskiʼ, džündž ʻbiserʼ, fotif/fotiv
ʻnezakonski otrokʼ, djingavi/gingavi/ginglavi ʻšibek, slabʼ, herceg ʻknezʼ, jal ʻneiskrenost,
hinavščinaʼ, mertik/mertük ʻmeraʼ, pišpek ʻškofʼ, tenta ʻčrniloʼ, varaš ʻmestoʼ.
V podpoglavju 3.3 sem uvrščal prevzete madžarske besede v različne terminološke
skupine. Število prevzetih madžarskih besed je nad 300, če upoštevamo tudi izpeljanke, pa je
to število več kot 600. Med prevzetimi madžarskimi besedami je največ samostalnikov in
glagolov. Malo manj je pridevnikov. Druge besedne vrste, na primer deležniki in števniki, so
prav redke. Prevzete madžarske besede lahko razvrstimo v naslednje terminološke skupine (v
oklepaju je število prevzetih besed, ki sodijo v določeno skupino): 1. gmotna kultura,
uporabni predmeti (69), 2. pojmi (59), 3. cerkev, vera (41), 4. poklici (24), 5. dejanje (20), 6.
vojaška terminologija (16), 7. živali (15), 8. pojmi, ki označujejo kakšen prostor (14), 9.
lastnosti (12), 10. državna uprava in pravna terminologija (10), 11. rastline (10), 12. merske
enote (6), 13. hrana in pijača (4), 14. narodnost (3), 15. medmet (3), 16. deli telesa (2), 17.
družina (1), 18. številka (1).
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V podpoglavju 3.4 sem se ukvarjal s prilagajanjem prevzetih madžarskih besed v
prekmurskem knjižnem jeziku. Teorija nadomeščanja fonemov in morfemov je predstavljena
po Rudolfu Filipoviću (1986). Do nadomeščanja fonemov je prišlo predvsem pri
samoglasnikih. Nadomeščanje fonemov sredi besede: madž. /ø/ → prekm. /o/, madž. /e:/ →
prekm. /ej/, madž. /o:/ → prekm. /ou/ in madž. /ɔ/ → prekm. /o/. Nadomeščanje fonemov v
izglasju: madž. /ø:/ → prekm. /e/ in madž. /o:/ → prekm. /ov/ > /ouv/. Redko je prišlo do
nadomeščanja fonemov pri soglasnikih. Nadomeščanje fonemov sredi besede: madž. /c/ →
prekm. /t/, v medsamoglasniškem položaju /ʧ/. Nadomeščanje fonemov v izglasju: madž. /ɲ/
→ prekm. /n/. Niti pri samoglasnikih niti pri soglasnikih ni prišlo do nadomeščanja fonemov
v vzglasju. Nadomeščanje morfemov je predstavljeno po posameznih besednih vrstah in
priponah. Posebej sem se ukvarjal s tistimi besedami, pri katerih je ohranitev madžarske
fonološke ali morfološke premene, dokaz madžarskega porekla. To velja zlasti za madžarske
besede, ki so prevzete iz latinščine. Te besede v prekmurščini niso latinskega porekla, ampak
zaradi ohranitve premen, do katerih je prišlo v madžarščini, veljajo za prevzete madžarske
besede. Za ilustriranje posameznih nadomeščanj fonemov in morfemov sem navajal vse
primere korpusa. To se mi je zdelo pomembno zato, da bi lahko dobili točno sliko o
razširjenosti posameznih jezikovnih pojav.
V podpoglavju 3.5 sem posvetil pozornost besedotvornim značilnostim prevzetih
madžarskih besed. Med prevzetimi madžarskimi besedami prekmurskega knjižnega jezika je
bila najpogostejša sufiksacija/izpeljava. Sufiksacija/izpeljava in prefiksacija sta predstavljeni
po besednih vrstah in ilustrirani s primeri korpusa. Do prefiksacije je najpogosteje prišlo pri
glagolih, ker so tako tvorili dovršne glagole iz nedovršnih. S sufiksacijo/izpeljavo so
najpogosteje tvorili samostalnike. Predstavljeno gradivo kaže na to, da je bilo število
prevzetih madžarskih besed in izpeljank približno enako.
V četrtem poglavju sledi zgodovinsko-etimološka slovarska obdelava prevzetih
madžarskih besed prekmurskega knjižnega jezika. Poglavje sestavljajo zgradba geselskih
člankov, seznam kratic in sami geselski članki od A do Ž. Pri oblikovanju geselskih člankov
sem bil pozoren na navajanje čim bolj obsežnega ilustrativnega gradiva. V vsakem primeru
sem navedel prvi in zadnji podatek besede. To prispeva k preglednosti zgodovine posameznih
prevzetih madžarskih besed v knjižni prekmurščini. Pri vsaki besedi sem navedel tri zglede.
Izpeljanke sem obravnaval v podgeslih. Podgeslo ima isto zgradbo kot glavno geslo.
Na koncu naloge so kazala prekmurskih, knjižnoslovenskih in madžarskih besed. To se mi
je zdelo pomembno, da bi lahko iskali v slovarskem delu tudi po knjižnoslovenskih ali
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madžarskih ustreznicah. Kazala vsebujejo samo iztočnice in podiztočnice ter njihove
knjižnoslovenske in madžarske ustreznice.

6. Szómutatók
Muravidéki szlovén
adomaš/aldomaš

87

akouv

87

akouven

88

alabaštrom

88

aldov

88

aldoven

88

aldüvajouči

89

alduvan/aldüvan

89

alduvanje/aldüvanje

89

alduvati se/aldüvati se

89

alduvati/aldüvati

89

ametistuš

90

apa

90

apat

90

apatur

90

apoštol

91

apoštolov

91

apoštolski

91

apoštolstvo

91

apriliš

92

arenda

92

arendaš

92

argumentum

92

artikuluš

93

augustuš

93

baja

93

bajusi

93
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bak

94

bakov

94

balžam/balžom

94

balžamerati

94

balžamov

94

banka

94

banta

95

bantüvanje

95

bantüvati

95

barački

96

barat

95

barbaruš

96

barda

96

barnasti/brnasti

96

baršom/baršon/baršonj/baržon

97

baršomski/baršonski

97

bašta

98

batoriti/batrivati/batriviti

98

batritel/batrivitel/batriviteo

99

batriv

100

batrivanje

99

batriviti se

98

batrivni

100

batrivno

100

batrivnost/batrivost

100

bauta

100

bereg/berek

101

bereš

101

berilluš

101

beteg

101

betegüvati

102

betežarnica

102

betežasti

102

betežen

102
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betežliv

102

betežlivost

102

betežnik

103

betežnikov

103

betežnost

103

bibor

103

bin

103

birka

104

birouv/birov

104

birovija

104

bojtar

105

bot

105

bronz

105

bunda

105, 106

bundaš

106

butasti

106

cedruš

106

cedula

106

cehmešter

106

cejh

106

cica

107

cifra

107

cifran

107

cifranje

107

cifrasti

107

cimer/cimejr

107

cintor

107

cipelar

108

cipele

108

cistercita

109

cistercitenski

109

citara

109

citaralivati

109

citaraš/citeraš

109
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čalaren

110

čalaria/čalarija

110

čalarnost

110

čardaš

110

časar

110

čata

111

čiga

111

čigabiga

111

čikoš

111

čipka

112

čiriz

112

čirizivati

112

čonkavi/čonklavi

112

čonkla

112

čonta

113

čonten

113

čontica

113

čujskati se

113

čuskanje

113

darda

113

deački/diački

114

deak

114

dereš

115

dezertör

115

diakonuš

115

dičeči

116

dičen

116

dičenje

116

dičiti se

116

dičiti

115

dika

116

djemant/gemmant

119

djingavi/gingavi/ginglavi

119

djolč

120
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djülejš

120

djülejšnica

121

dohan

117

dohanoš

118

dohanov

118

donajkati

118

džündž/džünž/djöndj

118

džündžaven/džündževni

119

ebed

121

egriš

121

ejnje

121

elefant

121

engedüvanje

122

engeduvati/engedüvati

122

eršek

122

eršekia/eršekija

123

ešpereš

123

evandjeliom/evangeliom/evandjelium/evangelium

123

evandjeliom/evangeliomski

124

evandjelišta/evangelišta

124

fačuk

125

fajta

125

falačec/falaček

125

falačiček

125

falat

125

farao

126

faraov

126

fela

126

filejr/filer/filler

126

fiškališ

127

flaška

127

főbirov

128

föišpan

128

fotif/fotiv

127
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fotivojca

128

fundamentom/fundamentum

128

funduš

129

gavalejr

129

gazda

129

gazdarica

129

gazdija

130

generališ

130

gingavec

120

gingavost/ginglavost

120

glombiš/golombiš

130

gomba

131

guljaš

131

hadnadj

131

hadnadjstvo

131

hajdu

131

hajdučni

132

hajov/hajouv

132

hami

132

hamičen/hamišen

133

hamičia/hamičija

133

hamičnjak

133

hamično/hamišno

133

harc

134

harcovati se

134

hasek

134

hasen

134

hasniti

135

hasnoti

135

hasnoviten

135

hasnoviti

135

hasnovitnost

136

hasnovito

135

hasnovitost

135
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hatar

137

herceg

137

hercegia

137

hercegovica

138

hercegovija

138

hiacintuš

138

himnus

138

hintouv

138

hirešen

138

hištoria

139

hitvani

139

honved

139

honvedčki

139

horvački

140

Horvat

139

hošanna/hožanna

140

husar

140

husarski

140

inaš

141

jacint

141

jal

141

jalec

141

jalen

142

jaliti se

142

jalnik

142

jalnivi

142

jalno

142

jalnost

142

jašpiš

143

jeretinstvo

143

jeretnik

143

jezerni

144

jezernik

144

jezero

144
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jubileum

144

juliuš

145

juniuš

145

juniuški

145

kabat

145

kabzüjouči

149

kalamariš

145

kalendariom/kalendarium

146

kalvaria

146

kamfor

146

kanališ

146

kanapej

146

kanas

147

kantar

147

kardinališ

147

katana

147

katanija

148

katanski

148

katekizmuš

148

kebzüvajouči

149

kebzüvanje

149

kebzüvati

148

kefa

149

kefati

149

kefica

149

kejp/kep

149

kertejs/kertes

150

kinč

150

kinčiti

151

kinčni

151

kinčnica

151

kinčničarka

151

kinčnik

151

kivanüvati

152
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klariš

152

kočia

152

kočiš

152

kodiš/kolduš/koudiš

153

kodiški/koudiški

153

kodivati/koudivati

153

koldüvajouči/koudivajouči

154

kolomper

154

komediaš

154

korona/korouna

154

koronan/koronüvani

155

koronati/koroniti/koronüvati

155

koronüvanje

155

koruš/kouruš

156

koudištvo

154

követ

156

krumpli

157

kukorica

157

kuruc

157

lakat

158

lampaš

158

lanc

158

lendjelski

158

licenciatuš

159

liliom

159

lugaš

159

maguš

160

majuš

160

majuški

160

marciuš

160

matroz

160

medalia

160

mentüvan

161

mentüvanje

161
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mentüvati se

161

mentuvati/mentüvati

161

mertik/mertük

161

mertüčen

162

mertüčlivi

162

mertüčlivo

162

mertüčlivost

162

Meššiaš

163

Meššiašov

163

Mešter

163

Mešterski

164

meštria/meštrija

164

ministerium

164

mirha

165

moduš/moudoš

165

modušen

165

monoštor

165

mužika

165

mužikaš

166

nacifrani

107

nakinčiti se

151

nehasnoviten

136

nehasnoviti

136

nehasnovitost

136

nemertüčlivi

162

nemertüčlivost

162

nemeški

166

nemešnjak

166

nemeštvo

166

nossa

166

notarijuš/notariuš/notarjuš/notaroš/notaruš

166

noviciuš

167

nunciuš

167

obatoriti/obatriti/obatrivati/obatriviti

98
232

obatrivani

99

obetežati

103

obkinčani

151

odičeni

117

odičenje

117

odičeno

117

odičenost

117

odičiti se

116

odičiti

116

odkapčiti se

167

odkapčiti

167

okinčanje

152

okinčati

151

okinčeni

151

okoronanje

155

okoronati

155

okoronüvati

156

oproda

167

orgona

168

oriaš

168

orjaški

168

öročina/öröčina

170

öročni

170

öročnik/öröčnik

170

örok

169

öroküvajouči

170

öroküvanje/öröküvanje

171

öroküvati/öröküvati

170

oroslan/oroslanj

168

oroslanski/oroslanjski

169

orsački

169

orsag

169

pajiž/pajž

171

palca

171
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palinka

171

pandur

172

pantlik/pantlika/plantlika

172

papa

172

papinec

173

papinkinja

173

papinski

173

papinstvo

173

paradičom/paradižom

174

paradižomski

174

paragrafuš

174

parduc

174

parta

175

partasti

175

partica

175

paštetom

175

patriarka

176

patronuš

176

pelda

176

peldatno

176

pelden

176

peldivati/pelduvati

176

peldüvajouči

177

peštiš

177

piac

177

piksiš

177

pipasar

177

pipiter

178

pišpek/püšpek/püšpök

178

pišpekija/püšpekija/püšpökija

178

pišpekijski/püšpekski/püšpeski

179

pišpekstvo

179

plebanoš/plebanuš

179

poaldüvati

90
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pobatriviti se

99

podešpereš

123

pohasnejnje

137

pohasniti

136

pohasnivši

136

pompa

180

porkolab

180

predikator

181

predikavati/predikuvati/prediküvati

181

preodičeni

117

prepošt

181

prikapčeni

182

prikapčiti se

181

prikapčiti

181

prikapčüvati

182

primaš

182

profeta/profejta

182

profetinski

182

profetüvati

182

prokator

183

proteštalivati

183

pudli

183

püšpekov/püšpökov

179

purgatoriom/purgatorium/purgatourium

183

purgatoriumski

184

rabbi

184

regula

184

rendelüvan

185

rendelüvanje

185

rendeluvati/rendelüvati

184

reteš

186

rud

186

sabo/sabou

186

saga

187
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sakač

187

sakačica

187

sakramentom/šakramentom/sakramentum

187

salaš

188

salašivati

188

sikešina/sükešina

189

sikešni/sükešni

188

somar

189

somarica

189

somarski

189

spokoudivati

154

süč

190

sürsabo

190

šajka

190

šanc

190

šantati

191

šantavi

190

šarcati se/šarcuvati se

191

šarkan

191

šaš

191

šaška

192

šatan

192

šatanov

192

šator

192

šereg

193

šilabizalivati

193

šinagouga/šinagoga/žinagoga

193

šišak

194

šmaragduš

194

šör

195

šorš

194

šoršjedj

195

špondja

195

štiluš

195
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štrofa

196

šuba

196

tabor

196

taborski

197

talejr/tallejr

197

talentum

197

talvaj/tolovaj/tolvaj/tovaj

197

tanač

198

tanačen

198

tanačiti/tanačivati/tanačüvati

199

tanačivanje

199

tanačnica

199

tanačnik

199

tanjejr/tanjer

199

tej

200

temperamentum

200

templom

200

tenta/tinta

201

tentavnik/tentnik

201

teologuš

202

terminuš

201

teštamentom

202

tintani

201

tintavi

201

tituluš

202

tolvajija

198

tolvajski

198

tolvajstvo

198

topaziuš

203

totski

203

trnac

203

trombita

204

trombitaš

204

tronuš/trounuš

204
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turbekati

204

uccu

204

urbarium

205

utaboriti se

197

užora

205

vadliti/vadluvati/vadlüvati/vadlüvavati

205

vadlivanje/vadluvanje/vadlüvanje

205

vadlüvajoči/vadlüvajouči

206

vadlüvanski

206

vadlüvanstvo

206

vadlüvati se

205

vadlüvec

206

vadlüvnost

206

vajda

206

valon

207

vama

207

vamoš

207

vandaluš

207

vankiš/vankušec

207

var

208

varaš/varoš/varuš

209

varašanec

209

varašek

209

varaški/varoški

209

varmedja/varmedjeva/varmedjija/varmedjöva

210

varmedjeski/varmedjevski/varmedjijski/varmedjöski

210

verostiven

211

verostüvajouči/verustüvajouči/vörustüvajouči

211

verostüvanje/verustüvanje/vörustüvanje

212

verostüvati/veröstüvati/verustüvati/virostüvati/vörustuvati/vörostüvati/vörustuvati/
vesnoti

212

viola

212

virtuš

213

vörustüvati

211
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začko

213

zbantati/zbantivati/zbantuvati/zbantüvati

213

zbantivanje/zbantüvanje

214

zbantüvani

214

zdičeni

117

zrendelüvani

185

zrendelüvanje

186

zrendelüvati

186

zrendelüvavši

186

žoltar

214

žoltarski

214

Irodalmi szlovén
alabaster

88

ametist

90

antična denarna enota

197

apostol

91

apostolov

91

apostolski

91

apostolstvo

91

april

92

argument

92

avgust

92

balzam

94

balzamirati

94

balzamov

94

bankovec

94

barbar

96

bedeč

211

bedenje

212

bedeti

211

bedljiv

211

berač

153

beračiti

153
239

beraški

153

beraštvo

154

berilij

101

birič

132, 172

biriški

132

biser

118

biseren

119

blagoslov

87

blazina

207

boj

111

bolan

102

bolehati

102

bolehen

102

bolehnost

102

bolezen

93, 101, 103

bolnica

102

bolnik

103

bolnikov

103

borba

111

boriti se

134

bradlja

96

brajda

159

brki

93

bron

105

bunda

105

carina

207

carinik

207

cedra

106

ceh

106

cerkev

200

cerkovnik

106

cesar

110

cev pipe

178

cistercijanec

109
240

cistercijanski

109

citrar

109

citre

109

čaj

200

čardaš

110

čarovnik

160

časteč

116

častiti se

116

častiti

115

častni, uradni naslov

202

čaščen

116

čaščenje

116

čelada

194

četa

193, 196

čevljar

108

čevlji

108

čipka

112

člen

93

črkovati

193

črnilnik

145, 201

črnilo

201

daj

166

darovanje

89

darovati

89

darujoč

89

dedič

170

dediščina

170

dedovanje

171

dedovati

170

dedujoč

171

dekan

123

del konjske ali kravje opreme za vožnjo

132

del

126

derež

115
241

dezerter

115

diamant

119

dijak

114

dijakon

115

dišava

165

določba

185, 186

določen

185

določiti

185

določivši

186

dopustiti

122

dopuščanje

122

dopuščati

122

drsati se

113

drsenje

113

država

169

državen

169

duh

187

ej

121

evangelij

123

evangelijski

124

evangelist

124

faraon

126

faraonov

126

general

130

glasba

166

glasbenik

166

glavni sodnik

128

goba

195

goljuf

141

goljufiv

110, 142

goljufivo

142

gospodar

129

gospodinja

129

grb

107
242

greh

103

gruliti

204

gumb

131

hajduk

131

hiacint

138

hijacinta

141

himna

138

hinavec

141, 142

hinavski

142

hinavsko

142

hinavščina

141

hlapec na veleposestvu

101

hlapec

141

hliniti

142

hodnik ob hiši

203

hop

204

hozana

140

hrvaški

140

Hrvat

139

huzar

140

huzarski

140

igrati na citrah

109

izginiti

212

izkoristiti

136

izpoved

205, 206

izpovedovalec

206

izpovedovan

206

izpovedovati

205

izpovedujoč

206

jaspis

143

ječar

180

jubilej

144

julij

145

junij

145
243

junijski

145

kadilec

118

kafra

146

kalvarija

146

kamilica

178

kanal

146

kanape

146

kar je veliko 56 litrov

88

kardinal

147

katekizem

148

katoličanka

173

katolik

173

katoliški

173

katolištvo

174

kavalir

129

kdo berači

154

kitica

196

kmetija

130

kneginja

138

knez

137

kneževina

137, 138

kobilica

192

kočija

138, 152

kočijaž

152

koledar

146

komedijant

154

konjar

111

kopje

113

kor

156

korist

134

koristen

135

koristiti

135

koristno

135

koristnost

135, 136
244

koruza

157

kos

125

kosilo

121

kosmulja

121

kost

113

košček

125

koščen

113

koščica

113

kozel

94

kozlov

94

kožuh

106

krašenje

107

krivoverec

143

krivoverstvo

143

krogla

130

krojač krznenih plaščev

190

krojač

187

krompir

154, 157

krona

154

kronan

155

kronanje

155, 156

kronati

155, 156

krožnik

199

krtača

149

krtačica

149

krtačiti

149

kruc

157

krznar

190

kuga

177

kuhar

187

kuharica

187

ladja

132

latinski

114

leopard

175
245

lep

107

lepilo

112

lepiti

112

lev

168

levji

169

licencijat

159

lilija

159

listek

106

ločiti

167

madžarski ljudski ples

110

maj

160

majski

160

marec

160

medaljon

160

meja

137

menih

95

meniški

96

mera

162

Mesija

163

Mesijev

163

mestece

209

mesten

209

mesto

209

meščan

209

ministrstvo

164

mira

165

mitničar

207

mitnina

207

močvirje

101

mojster

164

mornar

160

motenje

95

motiti

95

motnja

95
246

muca

107

naberačiti

154

nadškof

122, 183

nadškofija

123

najem

92

najemnik

92

najemnina

92

napaka

93

napitnina

87

nasip

190

nasvet

198

naziv

202

neiskren človek

133

neiskren

133

neiskreno

133

neiskrenost

133, 141

neizmeren

162

nekoristen

136

nekoristnost

136

neumen

106

nezakonska mati

128

nezakonski otrok

125, 127

nezmernost

163

njive, polja, senožeti okrog kraja, ki jih uporabljajo kmetje

137

notar

167

novic

167

nuncij

167

obrt

164

obrtnik

164

obrtniški

164

oče

90

oderuštvo

205

odkupiti se

191

odločiti se

167
247

odpuščanje

122

odpuščati

122

odrešen

161

odvetnik

127

ogrlica iz koral

152

oje

186

okop

190

okrasek

107

okrasitev

152

okrasiti se

151

okrasiti

152

okrašen

107

omarica/škatla za nakit

151

opat

90

opazovanje

149

opazujoč

149

opogumiti se

99

opogumiti

98

opogumljanje

99

opogumljati se

98

opogumljati

98

opogumljen

99

oproda

168

orel

192

orgle

168

osel

189

oslica

189

oslovski

190

osnova

128

ovca

104

palica

105

papež

173

paragraf

174

parta

175
248

pastirjev pomočnik pri čredi

105

pastirski pes

106

pašteta

176

patriarh

176

patron

176

pazeč

149

paziti

148

pičel

189

pisan

107

pivo

195

plašč

145

plemič

166

plemiški

166

plemstvo

166

počaščen

117

počaščenje

117

počaščeno

117

počaščenost

117

podariti

90

podoba

149

pogumen

100

pogumno

100

pogumnost

100

pohabljen

112

pokopališče

108

poljski

158

polkovnik

144

polž

111

pomagati

135

pomanjkanje

189

pomp

180

poročnik

131

poslanec

156

postaviti

185
249

postavljen

185

posvetovalnica

199

poveljnik

131, 144

poveljstvo

131

povodec

147

pravilo

184

predpis

185

predstavljajoč

177

predstavljati

177

premožen

165

premoženje

165

prenočevati

188

prenočišče

188

prerok

182

prerokovati

182

preroški

182

preslaven

117

prestol

204

pretvarjati se

142

prevara

110

prevaran

131

prevaranec

131

prevarano

131

prevaranstvo

131

prežati

148

pridevnik od honved

139

pridigar

181

pridigati

181

pridruževati

182

prikazovati

177

prikazujoč

177

priključen

182

priključiti se

182

priključiti

181
250

primer

176

primeren

176, 207

primerno

176

pripadnik ogrskega dela vojske v Avstro-Ogrski

139

pripet

182

pripeti se

182

pripeti

181

priporočljiv

198

prizadet

214

prizadeti

213

prizadevanje

214

priznati si

205

priznavajoč

206

prodekan

123

proga

175

progast

175

prošt

181

protestirati

183

psalm

214

psalmski

214

pudelj

183

rabin

184

raj

174

rajski

174

razžalitev

214

razžaliti

213

razžaljen

214

redovnik

95

redovniški

96

rešen

161

reševati se

161

reševati

161

rešitev

161

rjav

96
251

rok

201

samostan

165

satan

192

satanov

192

sestanek

120

sinagoga

193

skrinja za dragotine

151

skromen
slab

119

slabič

120

slabost

120

slava

116

slaven

138

slika

149

slon

122

Slovan

207

slovaški

203

smaragd

194

sodišče

104

sodnik

104

srečka

195

stara merska enota okrog 56 litrov

87

steklenica

127

stil

196

stražnik

172

suh

139

sulica

113

svet

198

svetilka

158

svetovalec

199

svetovanje

199

svetovati

199

svinjski pastir

147

šajka

190
252

ščit

171

šepati

191

šepav

191

šibek

119

šibkost

120

škof

178

škofija

179

škofov

179

škofovski

179

škofovstvo

179

škrlat

103

šotor

193

štrcelj

112

štrcljat

112

talent

197

tančica

120

tat

197

tatinski

198

tatvina

198

temelj

128

temperament

200

teolog

202

termin

201

tesarska sekira

96

testament

202

tiger

202

tisoč

144

tisoči

144

tobak

117

tobakar

118

tobakov

118

tolar

197

tolaženje

99

tolažiti se

98
253

tolažiti

98

tolažnik

99

topaz

203

trak

172, 175

trakast

175

trdnjava

98, 208

trg

177

trgovina

100

trobenta

204

trobentač

204

tržnica

177

učinek

213

učitelj

163

ugovarjati

183

ukaz

186

ukazan

185

ukazati

185

ukazavši

186

umazan od črnila

201

uporaba

137

uporabiti

136

uporabljajoč

137

urbarij

205

usoda

194

utaboriti se

197

utrdba

208

užalitev

214

užaliti

213

užaljen

214

vajenec

141

varljiv

110

varljivost

110

večen

170

velikan

168
254

velikanski

168

veliki župan

128

veljaven

207

veriga

158

veroizpoved

205, 206

veselo peti

118

vice

184

vijolica

212

vinar

126

viseča ključavnica

158

viški

184

vojak

147

vojaški

148, 197

vojni

197

vojska

193, 196

vojskovanje

148

vojvoda

137, 207

vonj

187

vrečka

213

vrsta avstro-ogrskega denarja

155

vrsta

125, 126

vrtnar

150

vzor

176

vzoren

176

vzorno

176

zagovornik

183

zaklad

150

zakladen

151

zakladničarka

151

zakladnik

151

zakrament

188

zavist

142

zavitek

186

zbirališče

121
255

zboleti

103

zbor

156

zemljišče

129

zgled

176

zgleden

176

zgledno

176

zgodba

139

zgodovina

139

zmaj

191

zmeren

162

zmerno

162

zmernost

162

zmota

142

zveličan

117

zveličanje

117

zveličano

117

zveličanost

117

zveličati se

116

zveličati

116

zvijačnost

110

žabica

158

žalitev

95

žaliti

95

žamet

97

žameten

97

želeti

152

žganje

172

živinski pastir

131

žreb

195

žrtev

88

žrtvovan

89

žrtvovanje

89

žrtvovati se

89

žrtvovati

89
256

žrtvujoč

89

županija

210

županijski

210

župnik

180

Magyar
akó

87

akós

88

alabástrom

88

áldomás

87

áldoz

89

áldozás

89

áldozat

88

áldozati

89

áldozó

89

alesperes

123

álnok

141, 142

álnokság

141, 142

álnokul

142

ametiszt

90

apa

90

apát

90

apostol

91

apostoli

91

apostolság

91

április

92

apród

168

árenda

92

árendás

92

argumentum

92

artikulus

93

augusztus

93

baj

93

bajusz

93
257

bak

94

bak-

94

balzsam

94

balzsamos

94

balzsamoz

94

bankó

94

bánt

95

bántás

95

barát

95

barbár

96

bárd

96

barna

96

bársony

97

bársonyos

97

bástya

98

bátor

100

bátorít

98

bátorítás

99

bátorító

99

bátorság

100

bátran

100

beismer

205

beismerő

206

berek

101

béres

101

berill

101

beteg

102, 103

beteg-

103

beteges

102

betegeskedés

102

betegeskedik

102

betegség

101, 103

bíbor

103

birka

104
258

bíró

104

bíróság

104

birtok

165

bojtár

105

bolt

100

bot

105

bronz

105

bűn

103

bunda

105, 106

burgonya

154, 157

buta

106

cédrus

106

cédula

106

céh

106

cica

107

cifra

107

cifrálkodás

107

címer

107

cipellő

108

cipész

108

cipő

108

cisztercita

109

cisztercita-

109

citera

109

citerál

109

citerás

109

citerázik

109

csalárdság

142

csalárdul

142

csalás

110

csaló

110

csapat

196

csárdás

110

császár

110
259

csata

111

csiga

111

csigabiga

111

csikós

111

csipke

112

csiriz

112

csirizzel ragaszt

112

csonk

112

csonka

112

csont

113

csontocska

113

csontos

113

csúszkál

113

csúszkálás

113

dalolgat

118

dárda

113

deák

114

deres

115

dezertőr

115

diák

114

diakónus

115

dícsér

115

dicsőít

115

dicsőítés

116

dicsőített

116

dicsőítvén

116

dicsőség

116

dicsőséges

117

dicsőül

116

dísz

107

díszít

151

dohány

117

dohány-

118

dohányos

118
260

dohányos-

118

ebéd

121

egres

121

ejnye

121

ékszerdoboz

151

elbocsátás

122

elefánt

122

elengedés

122

elismer

205

elismerő

206

elrendel

185

elrendelés

186

elrendelt

185

elrendelvén

186

elválaszt

167

elválasztódik

167

elveszik

212

enged

122

eretnek

143

eretnekség

143

érsek

122

érsekség

123

érték

165

érv

92

érv

92

esperes

123

evangélista

124

evangélium

123

evangéliumi

124

ezer

144

ezredes

144

ezredik

144

fajta

125

falat

125
261

falatka

125

fáraó

126

fáraói

126

fattyú

125, 127

fejsze

96

feláldoz

90

feláldozott

89

feláldozza magát

89

felbátorít

98

felbátorodik

98, 99

felbátorodott

99

feldíszít

152

feldíszítés

152

feldíszített

107, 151, 152

feldíszítődik

151

féle

126

figyelés

149

fillér

126

fiskális

127

flaska

127

főbíró

128

főispán

128

földvár

208

fundamentum

128

fundus

129

gavallér

129

gazda

129

gazdaság

130

gazdasszony

130

generális

130

golyó

130

gomb

131

gulyás

131

gyémánt

119
262

gyenge

119, 120

gyengeség

120

gyolcs

120

gyöngy

118

gyöngyös

119

gyülekezőhely

121

gyűlés

120

gyűlésterem

121

hadi

197

hadnagy

131

hadsereg

196

hajdú

131, 132

hajdú-

132

hajó

132

hám

135

hamis

133

hamis, csaló ember

133

hamisan

133

hamisság

133

harc

134

harcol

134

használ

135

használat

137

használván

137

hasznos

135

hasznosan

135

hasznosság

135, 136

haszon

134

haszontalan

136

haszontalanság

136

határ

137

határidő

201

herceg

137

hercegnő

138
263

hercegprímás

183

hercegség

137, 138

hiacintus

138

himnusz

138

hintó

138

híres

138

história

139

honvéd

139

honvéd-

139

horvát

139

hozsanna

140

hozzácsatol

181, 182

hozzácsatolódik

182

hozzácsatolt

182

hozzákapcsol

181

hozzákapcsolódik

182

hozzákapcsolt

182

huszár

140

huszár-

140

inas

141

jácint

141

jáspis

143

jubileum

144

július

145

június

145

júniusi

145

kabát

145

kalamáris

145

kalendárium

146

kálvária

146

kámfor

146

kanális

146

kanapé

146

kanász

147
264

kantár

147

kardinális

147

karzat

156

katekizmus

148

katolikus

173

katolikusság

174

katona

147

katonai

148

katonáskodás

148

kefe

149

kefécske

149

kefél

149

kép

149

kertész

150

kihasznál

136

kikoldul

154

kincs

150

kincses

151

kincstáros

151

kincstárosnő

151

kíván

152

kláris

152

kocsi

152

kocsirúd

186

kocsis

152

koldul

153

kolduló

153

koldus

153

koldus-

153

koldusság

154

komédiás

154

kórház

102

korona

154

koronáz
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koronázás

155

koronázott

155

kórus

156

követ

156

kukorica

157

kuruc

157

lakat

157

lámpa

158

lámpás

158

lánc

158

latin

114

leányanya

128

lengyel

158

letáborozik
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licenciátus

159

liliom

159

lugas

159

mágus

159

május

160

májusi

160

március

160

matróz

160

medália

160

megbánt

213

megbántás

214

megbántott

214

megbetegszik

103

megdicsőít

116

megdicsőül

116

megdicsőülés

117

megdicsőült

117

megdicsőülve

117

megkoronáz

155, 156

megkoronázás
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megmenekül

161

megmentett

161

megszáll

188

megvallás

205, 206

megvalló

206

ment

161

mentés

161

mérték

161

mértékletes

162

mértékletesen

162

mértékletesség

162

mértéktelen

162

mértéktelenség

163

messiás

163

messiási

163

mester

163

mester-

164

mesterség

164

minisztérium

164

mirha

165

módos

165

monostor

165

muzsika

165

muzsikus

166

nemes

166

nemesség

166

nosza

166

nótárius

166

novicius

167

nuncius

167

orgona

168

óriás

168

óriás-

168

öröklés

171
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öröklő

170

örököl

170

örökös

170

örökség

169, 170

oroszlán

168

oroszlán-

169

ország

169

országos

169

pajzs

171

pálca

171

pálinka

171

pandúr

172

pántlika

172

pápa

172

pápista

173

pápistaság

173

paradicsom

174

paradicsomi

174

paragrafus

174

parancsnokság

131

párduc

174

párta

175

pártácska

175

pártás

175

pástétom

175

pásztorkutya

106

pátriárka

176

patrónus

176

példa

176

példás

176

példásan

176

példáz

176

példázva

177

pestis

177
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piac

177

pikszis

177

pipaszár

177

pipitér

178

plébános

179

polgár
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pompa

180

porkoláb

180

prédikál

181

prédikátor

181

prépost

181

próféta

182

prófétai

182

prófétál

182

prókátor

183

protestál

183

pudli

183

püspök

178

püspöki

179

püspökösség

179

püspökség

178

purgatórium

183

purgatóriumi

184

rabbi

184

ravaszság

110

regula

184

rendel

184

rendelkezés

185

rendelkezik

184

rész
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rétes

186

rúd

186

sajka

190

sánc

190
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sánta

190

sántít

191

sarcol

191

sárkány

191

sas

191

sáska

192

sátán

192

sátáni

192

sátor

192

segít

134, 135

sereg

193

silabizál

193

sisak

194

smaragd

194

sör

195

sors

194

sorsjegy

195

sorsolókocka

194

sorsolópálca

194

sovány

139

spongya

195

stílus

195

strófa

196

suba

196

szabály

184

szabó

186

szag

187

szakács

187

szakácsnő

187

szakramentum

187

szállás

188

szamár kancája

189

szamár

189

szamár-

189
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szerzetes

95

szerzetesi

96

színlel

142

szivacs

195

szláv

207

szlovák

203

szűcs

190

szükség

189

szűk

188

szűkölködés

189

szűkös

188

szűrszabó

190

tábort ver

197

talentum

197

tallér

197

tanács

198

tanácskozás

199

tanácsol

199

tanácsolás

199

tanácsos

198, 199

tanácsterem

199

tanító

163

tányér

199

tea

200

telek

129

temető

108

temperamentum

200

templom

200

templomszolga

106

teológus

202

testamentum

202

tetteti magát

142

tigris

202

tinta

201
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tintás

201

tintatartó

145, 201

titulus

202

tolvaj

197

tolvaj-

198

tolvajlás

198

topáz

203

tornác

203

tót

203

trombita

204

trombitás

204

trón

204

turbékol

204

uccu

204

urbárium

205

uzsora

205

vall

205

vallomás

205, 206

való

207

vám

207

vámos

207

vánkos

207

vár

208

vármegye

210

vármegyei

210

város

209

városi

209

városka

209

vigasztal

98

vigasztalás

99

vigasztaló

99

vigyáz

148

vigyázás

149

vigyázó

149
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viola

212

virraszt

211

virrasztás

212

virrasztó

211

virtus

213

zacskó

213

zene

165

zsinagóga

193

zsoltár

214

zsoltáros

214

273

Bibliográfia
Asbóth Oszkár 1908. A j > gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar
nyelvjárásokban. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest.
Babič, Vanda 2008. Učbenik stare cerkvene slovanščine. Znanstvena založba Filozofske
fakultete–Oddelek za slavistiko–Oddelek za slovenistiko. Ljubljana.
Bajec, Anton 1950. Besedotvorje slovenskega jezika I. Izpeljava samostalnikov. SAZU.
Ljubljana.
Bajec, Anton 1952. Besedotvorje slovenskega jezika II. Izpeljava slovenskih pridevnikov. III.
Zloženke. SAZU. Ljubljana.
Bajkó Mátyás–Komlósi Sándor–Kosáry Domokos–Köpeczi Béla–Mészáros István–Orosz
Lajos 1988. A magyar nevelés története I. Főszerk. Horváth Márton. Tankönyvkiadó.
Budapest.
Bajzek Lukač, Marija 1994. Krátki Návuk Vogrszkoga Jezika. In: Košič in njegov čas. Szerk.
Zinka Zorko–Marija Bajzek–Stjepan Lukač. Košičev sklad. Budimpešta. 187–193.
Bajzek Lukač, Marija 2005. Madžarske izposojenke v Küzmičevem prevodu Novega zakona.
In: Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Szerk. Marko Jesenšek.
Slavistično društvo. Maribor. 436–48.
Bajzek Lukač, Marija 2009. Slovar Gornjega Senika 1: A–L. Mednarodna založba Oddelka za
slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora 66).
Bielsko Biała, Budapest, Kansas, Maribor, Praha.
Bajzek, Mária 2009. Küzmičev prevod Novega zakona v luči prevzemanja besed iz
madžarščine. Studia Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 54. 345–57.
Balázs János 1989. A latin a Duna-tájon. In: Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk. Balázs János.
Tankönyvkiadó. Budapest. 95–140.
Baleczky Emil–Hollós Attila 19783 [19681]. Ószláv nyelv. Tankönyvkiadó. Budapest.
Bárányné Komári Erzsébet 2010. A magyar jövevényszavak morfológiai adaptációja a
ruszinban. Lexikográfiai munkák és szépirodalmi művek tükrében. Magyar Nyelv 106.
182–96.
Bárczi Géza 1958a2 [19541]. Magyar hangtörténet. Tankönyvkiadó (Egyetemi magyar
nyelvészeti füzetek). Budapest.

274

Bárczi Géza 1958b. A magyar szókincs eredete. Tankönyvkiadó (Egyetemi magyar
nyelvészeti füzetek). Budapest.
Bereczki Sándor–Nagy János–Komlósi Sándor 1984. Neveléstörténet. Szerk. Komlós Sándor.
Tankönyvkiadó. Budapest.
Bokor József 2009. Nyelviség és magyarság a Muravidéken. Magyar Nemzetiségi és
Művelődési intézet. Lendva.
Bonkáló Sándor 1910. A rahói kisorosz nyelvjárás leíró hangtana. E. A. Herzog. Gyöngyös.
Bonkáló Sándor 1915. Beiträge zur ukrainischen Wortforschung. Archiv für slavische
Philologie 36. 464–75.
Bonkáló Sándor 1921. Die ungarländischen Ruthenen. Ungarische Jahrbücher. Berlin,
Leipzig. 215–32, 313–41.
BSJ. Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki A–Ž. Szerk. Ivanka ŠirceljŽnidaršič. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. 1998
Chikán Gábor 2002. Vasúttörténeti adatok. In: Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra.
Cartographia. Budapest.
Csopey László 1881. Magyar szók a rutén nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 16. 270–
94.
Dezső László 1989. A XVI – XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar
jövevényszavai. Akadémiai Kiadó (Nyelvtudományi értekezések 128.). Budapest.
Décsy Gyula 1955. A cseh szókincs magyar elemeiből. Magyar Nyelv 51. 453–63.
Décsy Gyula 1959. Die ungarischen Lehnwörter der bulgarischen Sprache. Otto
Harrassowitz. Wiesbaden.
E. Abaffy Erzsébet 2005. Hangtörténet. In: Magyar nyelvtörténet. Szerk. Kiss Jenő–Pusztai
Ferenc. Osiris Kiadó. Budapest. 301–51.
Erdődi József 1952. Magyar szavak az orosz nyelvben. Magyar Nyelvőr 76. 224–7.
Erdődi József 1953. Magyar eredetű vándorszavak az orosz nyelvben. Magyar Nyelvőr 77.
125–9.
ERHSJ 1–3. Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–3.
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb. 1971–1973.
ESSJ 1–5. France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. SAZU ill. ZRC SAZU –
Mladinska knjiga. Ljubljana. 1976–2007.
EWUng 1–3. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1–3. Szerk. Benkő Loránd.
Akadémiai Kiadó. Budapest. 1993–1997.

275

Filipović, Rudolf 1986. Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. JAZU–
Školska knjiga (Djela jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 59.). Zagreb.
Fliszár János 1925. Prêkmurja znameniti evang. môʼzje. Düsevni liszt 3/3–9. 36, 58–60, 6970, 82–3, 95–8, 107–8.
Greenberg, Marc L. 1993. Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k
zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja. Slavistična revija 41/4.
465–87.
Gregor Ferenc 1989. Magyar–szlovák nyelvi kapcsolatok. In: Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk.
Balázs János. Tankönyvkiadó. Budapest. 141–95.
Gregor Ferenc 1993. A szlovák nyelv magyar elemeiből (Mutatványfüzet). ELTE BTK Szláv
Filológiai Tanszék. Budapest.
Hadrovics László 1942. A horvátban lévő magyar elemek szóföldrajzi és időrendi problémái.
In: Emlékkönyv Melich János hetvenedik születésnapjára. Magyar Nyelvtudományi
Társaság. Budapest. 104–16.
Hadrovics László 1951. A XVI. századi protestáns horvát nyomtatványok helyesírása. A
Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei
1: 164–172.
Hadrovics László 1965. Jövevényszó-vizsgálatok. Akadémiai Kiadó (Nyelvtudományi
értekezések 50.). Budapest.
Hadrovics László 1974. Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19.
Jahrhundert. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Hadrovics László 1975. Szavak és szólások. Akadémiai Kiadó (Nyelvtudományi értekezések
88.). Budapest.
Hadrovics László 1985. Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Akadémia Kiadó–Böhlau
Verlag. Köln–Wien–Budapest.
Hadrovics László 1989. A magyar nyelv kelet-közép-európai rokonsága. In: Nyelvünk a
Duna-tájon. Szerk. Balázs János. Tankönyvkiadó. Budapest. 7–46.
Hadrovics

László

1992.

Magyar

történeti

jelentéstan.

Rendszeres

gyakorlati

szókincsvizsgálat. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Halász Ignác 1888. Magyar elemek az északi szláv nyelvekben. Magyar Nyelvőr 17. 250–5,
300–7, 444–9, 495–500.
Halász Albert 1999. Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken. Studio Artis Kiadó–Magyar
Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva.

276

Hargašová, Zuzana 2012. Jazyk agend evanjelickej cirkvi zo začiatku 18. storočia. In: Na kus
reči. Rara avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. filologickej konferencie. Szerk: Mgr.
Zdenka Kumorová, PhD–Mgr. Dana Palecsková–Mgr. Peter Gregorík. Filozofická fakulta
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Katedra slovenského jazyka a literatúry. Trnava.
76–82.
Haugen, Erik. 1969. The Norvegian Language in America: A Study in Bilingual Behavior.
University Press. Indiana.
Hollós Attila 1996. Az orosz szókincs magyar elemei. Magyar Nyelvtudományi Társaság (A
Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 206.). Budapest.
H. Tóth Imre 1981. Konstantin-Cirill és Metód élete és működése. Magvető Kiadó (Gyorsuló
idő). Budapest.
Jesenšek, Marko 1991/92. Jezikovni sistemi v slovenskem (alpskem in panonskem) govornem
območju. Jezik in slovstvo 37/7. 173–181.
Jesenšek, Marko 1998a. Jezik prekmurskih abecednikov in učbenikov v 19. stoletju. In:
Slovensko-madžarski jezikovni in književni stiki od Košiča do danes. Szerk. Stjepan Lukač
˙és István Nyomárkay. Košičev sklad. Budimpešta. 121–138.
Jesenšek, Marko 1998b. Deležniki in deležja na -č in -ši: razširjenost oblik v slovenskem
knjižnem jeziku 19. stoletja. Slavistično društvo (Zora 5). Maribor.
Jesenšek, Marko 2000/01. Stične točke pri oblikovanju slovaškega in prekmurskega knjižnega
jezika. Jezik in slovstvo 46/7–8. 297–303.
Jesenšek, Marko 2005. Nastanek in razvoj prekmurskega jezika. In: Jesenšek, Marko:
Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Slavistično društvo. Maribor. 26–38.
Jesenšek, Marko 2008. Prekmurska publicistika 19. in prve polovice 20. stoletja – med
knjižno normo in tradicijo. Slavistična revija 56/2. 103–113.
Jesenšek, Marko 2010. Prekmuriana. Ford. Bajzek Mária–Lukács B. György. Balassi Kiadó–
ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest.
Jesenšek, Marko 2013. Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Mednarodna
založba (Zora 90). Bielsko-Biała, Budapest, Kansas, Maribor, Praha.
Just, Franci 2009. Porabje. Franc-Franc–Društvo Argo. Murska Sobota.
Király Péter 1964. Die ungarischen Lehnwörter einer ostslowakischen Gemeinde I. Studia
Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 10. 221–36.
Király Péter 1965. Die ungarischen Lehnwörter einer ostslowakischen Gemeinde II. Studia
Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 11. 95–107.

277

Király Péter 2009. Maďarské a nemecká slová vo východoslovenských a ukrajinských
nárečiach Východného Slovenska. Studia Russica 23. 55–80.
Kniezsa István 1934. A tót és lengyel költözködő pásztorkodás magyar kapcsolatai.
Ethnographia 45. 62–73.
Kniezsa István 1935. Magyar hatás a kaj-horvát keresztény terminológiában. Honyánszky
Ny. Budapest.
Kniezsa István 1952. A magyar helyesírás története. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Kniezsa

István

1959.

A magyar

helyesírás

története.

Második,

javított

kiadás.

Tankönyvkiadó. Budapest.
Kniezsa István 19742 [19551]. A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2. Akadémiai Kiadó.
Budapest.
Kniezsa István 2000a2 [19421]. Magyar-szláv nyelvi érintkezések. In: A magyarság és a
szlávok. Szerk. Szekfű Gyula. Lucidus Kiadó (Kisebbségkutatás könyvek). Budapest.
137–52.
Kniezsa István 2000b2 [19421]. A szlávok őstörténete. In: A magyarság és a szlávok. Szerk.
Szekfű Gyula. Lucidus Kiadó (Kisebbségkutatás könyvek). Budapest. 9–34.
Kniezsa István 2000c2 [19381]. Magyarország népei a XI. században. Lucidus Kiadó
(Kisebbségkutatás könyvek). Budapest.
Korompay Klára 2005. Helyesírás–történet. In: Kiss Jenő–Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar
nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Budapest.
Kozar Mukič, Marija 1998. Košičev in Lülikov slovar iz leta 1833. In: Slovensko-madžarski
jezikovni in književni stiki od Košiča do danes. Szerk. Stjepan Lukač ˙és István
Nyomárkay. Košičev sklad. Budimpešta. 85–89.
Kuzmič, Franc 2006. Življenjska pot buditelja in graditelja Jožefa Sakoviča. In: Jožef Sakovič
– graditelj in buditelj. Zbornik ob devetdesetletnici nove cerkve v Turnišču. Szerk. Franc
Kuzmič. Turnišče. 7–29.
Logar, Tine–Rigler, Jakob 1983. Karta slovenskih narečij. Univerzum. Ljubljana.
Lukač, Stjepan 1994. Tudományos Gyűjtemény, kot eden virov Košičevih del. In: Košič in
njegov čas. Szerk. Zinka Zorko–Marija Bajzek–Stjepan Lukač. Košičev sklad.
Budimpešta. 78–83.
Lukács István 2005. Egy reformkori szlovén tudós férfiú pályája. In: Lukács István: Közel s
távol. Szlovén–magyar irodalomtörténeti tanulmányok. ELTE BTK Szláv Filológiai
Tanszék. Budapest. 93–100.

278

Lukácsné Bajzek Mária 2004. A szlovén szótárirodalom. In: Kis szláv lexikográfia. Szerk.
Nyomárkay István és Vig István. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. Budapest. 28–49.
Lukácsné

Bajzek

Mária–Pavičić,

Mladen.

Szlovén

http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/slav_civil/documents/szloven-nyelv.pdf

nyelv.
(utolsó

letöltés: 2014. 02. 11.)
Mazuch Ede 1896. Magyar szók a hazai rutén nyelvben. Magyar Nyelvőr 25. 298–9.
Melich János 1887. Adatok a szlávság magyar elemeihez. Nyelvtudományi Közlemények 25.
288–303.
Melich János 1926. Régi magyar hatás a tót nyelvre. Magyar Nyelv 22. 110–7.
Miklosich, Franz 1867. Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen. Kaiserlich-königlichen
Hof- und Staatsdruckerei. Wien.
Miklosich, Franz 1871. Die slavischen Elemente im Magyarischen. Gerold. Wien.
Miklosich, Franz 1886. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wilhelm
Braumüller. Wien.
Mukič, Francek 2005. Porabsko-knjižnoslovensko-madžarski slovar. Zveza Slovencev na
Madžarskem. Szombathely.
Munkácsi Bernát 1882. Magyar elemek a déli szláv nyelvekben. Nyelvtudományi
Közlemények 17. 66–126.
Norčič, Oto 2000. Družbeno-ekonomski vidiki protestantskega gibanja in protireformacije v
Prekmurju. In: Protestantizem – zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nádasdyjev dvorec).
Petanjci. 43–56.
Novak, Vilko 1972. Kajkavske prvine v prekmurski knjigi 18. stoletja. Slavistična revija 20/1.
95–102.
Novak, Vilko 1973/74. Prekmurske rokopisne pesmarice. Jezik in slovstvo 19/6–7. 212–217.
Novak, Vilko 1974/75. Madžarske izposojenke v prekmurščini. Jezik in slovstvo 20/4. 104–
105.
Novak, Vilko 1976. Izbor prekmurskega slovstva. Zadruga katoliških duhovnikov. Ljubljana.
Novak,

Vilko

1988.

Slovar

stare

knjižne

prekmurščine.

Poskusni

snopič.

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana.
Novak, Vilko 1994. Jožef Košič, prekmurski pisatelj. In: Košič in njegov čas. Szerk: Zinka
Zorko–Marija Bajzek–Stjepan Lukač. Košičev sklad. Budimpešta. 6–52.
Novak, Franc 1996 [19851]. Slovar beltinskega prekmurskega govora: Druga, popravljena in
dopolnjena izdaja. Szerk. Vilko Novak. Pomurska založba. Murska Sobota.

279

Novak, Vilko 1997. Prekmurska Martjanska pesmarica. In: Martjanska pesmarica. Szerk.
Vilko Novak. Založba ZRC ZRC SAZU. Ljubljana. 3–64.
Novak, Vilko 2006. Slovar stare knjižne prekmurščine. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana.
Nyomárkay István 1988. A burgenlandi horvátok irodalmi- és köznyelvének magyar
elemeiről. In: Nemzetközi szlavisztikai napok. Szerk. Gadányi Károly. Szombathelyi
Főiskola. Szombathely. 25–30.
Nyomárkay István 1989a. A magyar és a szerbhorvát nyelv kapcsolata. In: Nyelvünk a Dunatájon. Szerk. Balázs János. Tankönyvkiadó. Budapest. 291–350.
Nyomárkay 1989b. Ungarische Vorbilder der kroatischer Spracherneuerung. Akadémiai
Kaidó. Budapest.
Nyomárkay István 1990. Über die ungarischen Elemente der Gemeinsprache der
burgenländischen Kroaten. Studia Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 36. 293–9.
Nyomárkay István 1996. Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen mit
einem rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter. Akadémiai Kiadó – Znanstveni Institut
gradišćanskih Hrvatov – Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten.
Budapest.
Nyomrákay István 2002. Anyanyelvi ébredés és hagyomány nálunk és szomszédainknál.
Lucidus Kiadó (Kisebbségkutatás Könyvek). Budapest.
Nyomárkay István 2006. Mađarska građa u kajkavskim rječnicima. U Habdelićevu
Dictionaru i Jambrešićevu Lexicon Latinu. Filologija 46–47. 217–225.
Nyomárkay István 2007. Rövid horvát és szerb nyelvtörténet. ELTE BTK Szláv Filológiai
Tanszék. Budapest.
NySz 1–3. Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb emlékektől a nyelvújításig 1–3. Szerk.
Szarvas Gábor–Simonyi Zsigmond. Budapest. 1890–3.
Orožen, Martina 1989. Prekmurski knjižni jezik. In: XXV. Seminar slovenskega jezika,
literature in kulture. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
Orožen, Martina 1996. Prekmurski knjižni jezik. In: Martina Orožen: Poglavja iz zgodovine
slovenskega knjižnega jezika. (Od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). Filozofska
fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. Ljubljana.
356–372.
Orožen, Martina 2010. Daljnoročni pomen misijona sv. bratov Konstantina in Metoda za
razvoj slovenskega knjižnega jezika in slovenske narodne zavesti. In: Martina Orožen:
Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika. Mednarodna založba (Zora
74). Bielsko Biała, Budapest, Kansas, Maribor, Praha. 371–381.
280

OSSKJ. Milena Hajnšek-Holz–Primož Jakopin, Odzadnji slovar slovenskega jezika. ZRC
SAZU, SAZU. Ljubljana. 1996.
Pandúr Julianna 1961. Стойков: Унгарские заемки в Банатскиям говор (recenzió). Magyar
Nyelvjárások 7. 173–7.
Pável Ágost, 1909. A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana. Magyar Tudományos
Akadémia (Magyarországi szláv nyelvjárások I.). Budapest.
Pável Ágoston 1976a [19471]. Magyarok és szlovénok. In: Pável Ágoston válogatott
tanulmányai és cikkei. Szerk. Dr. Simonné Pável Judit–Rózsa Béla. Vas megye Tanácsa
Végrehajtó Bizottsága. Szombathely. 217–24.
Pável Ágoston 1976b [19271]. Nyílttűzhelyű konyhák a hazai szlovénoknál. In: Pável
Ágoston válogatott tanulmányai és cikkei. Szerk. Dr. Simonné Pável Judit–Rózsa Béla.
Vas megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága. Szombathely. 73–90.
Petrov-Slodnjak, Maria 1978. Zu den ungarischen Lehnwörter in der regionalen
Schriftsprache des Prekmurje in 18. und 19. Jahrhundert. Studia Slavica Academiæ
Scientiarum Hungaricæ 24/2. 295–328.
Plet. 1, 2. Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar. Knezoškofijstvo. Ljubljana. 1894–1895.
Ramovš, Fran. 1931. Dialektološka karta slovenskega jezika. Rektorat Univerze kralja
Aleksandra I. Ljubljana.
Ramovš, Fran. 1935. Historična gramatika slovenskega jezika. VII. Dialekti. Učiteljska
tiskarna. Ljubljana.
Ramovš, Fran 1936. Kratka zgodovina slovenskega jezika I. Akademska založba. Ljubljana.
Rocchi, Luciano 1999, 2002, 2010. Hungarian Loanwords in the Slovak Language I–III.
Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori. Trieste.
Rot Sándor 1989. A magyar–ukrán nyelvi kölcsönhatás. In: Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk.
Balázs János. Tankönyvkiadó. Budapest. 351–401.
SES. Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, druga, pregledana in dopolnjena izdaja.
Modrijan. Ljubljana. 2003 [11996].
Skubic, Mitja 1997. Romanske jezikovne prvine na zahodni slovenski jezikovni meji.
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. Ljubljana.
SLA 1. Slovenski lingvistični atlas 1. Szerk. Jožica Škofic. Založba ZRC, ZRC SAZU.
Ljubljana. 2011.
Smej, Jožef 2002. Pomen Szilyjevega škofijskega odloka iz leta 1780 za zgodovino
Prekmurja. Stopinje 31. 48–51.

281

Smej, Jožef 2006. Sakovičeva skrb za čistejšo prekmurščino v molitveniku Molite bratje, In:
Jožef Sakovič – graditelj in buditelj. Zbornik ob devetdesetletnici nove cerkve v Turnišču,
Szerk. Franc Kuzmič. Turnišče. 55–69.
SSKJ 1–5. Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5. SAZU oz. ZRC SAZU – DZS. Ljubljana.
1970–1991.
Striedter-Temps, Hildegard 1963. Deutsche Lehnwörter im Slovenischen. Osteuropa-Institut.
Berlin.
Sulán Béla 1956. A cseh szókincs magyar elemeiből. Magyar Nyelv 52. 310–5.
Sulán Béla 1957. A cseh szókincs magyar elemeiből. Magyar Nyelv 53. 160–5.
Sulán Béla 1963. Les problèmes des éléments hongrois de la langue tchégue. Debrecen.
Sulán Béla 1964. Über die ältesten ungarischen Lehnwörter des Polnischen. Debrecen.
Škafar, Ivan 1978. Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919. SAZU. Ljubljana.
Száray Miklós 2003. Történelem III. Műszaki Könyvkiadó. Budapest.
Szegedy Rezső 1915. Adalékok a horvát kajnyelvjárás hungarizmusainak történetéhez:
Petretics Péter evangéliumos könyve. Franklin. Budapest.
SzófSz. Bárczi Géza, Magyar szófejtő szótár. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Budapest.
1941.
TESz 1–4. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–4. Akadémiai Kiadó. Budapest.
1967–1984.
Trstenjak, Anton 1905. Slovenci v šomodski županiji na Ogrskem: zgodovinska, narodopisna
in književna črtica. Ljubljana.
Ulčnik, Natalija 2009. Začetki prekmurskega časopisja. Mednarodna založba Oddelka za
slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Zora 67).
Bielsko Biała, Budapest, Kansas, Maribor, Praha.
ÚMTSz 1–5. Új magyar tájszótár 1–5. Főszerk. B. Lőrinczy Éva. Akadémiai Kiadó.
Budapest. 1979–2010.
Vig István 2007. Lexikalische Besonderheiten des Burgenlandkroatischen. In: Vig István,
Sprachkontakte im Alpen-Adria-Raum. Institut für Romanistik der Hochschule Berzsenyi
Dániel (Studia Romanica Savariensia II.). Savaria–Szombathely. 107–15.
Walter Mária 2002. Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára. Nemzeti
Tankövykiadó. Budapest.
Wołosz, Róbert 1989. Wyrazy węgierskie w języku polskim. Studia Slavica Academiæ
Scientiarum Hungaricæ 35/3–4. 215–317.

282

Wołosz, Róbert 1991–2. Wyrazy węgierskie w języku polskim (II.). Studia Slavica Academiæ
Scientiarum Hungaricæ 37/1. 3–27.
Zaręba, Alfred 1951. Węgierskie zapoźyczenia w polszczyznie. Język polski 31. 113–25.
Zelko, Ivan 1972. Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381.
SAZU. Ljubljana.
Zelko, Ivan 1996. Zgodovina Prekmurja. Pomurska založba, Murska Sobota.
Zoltán András 2003. Слова венгерского происхождения в белорусском языке: устные
заимствования эпохи Стефана Батория. Studia Russica 20. 492–4.
Zoltán András 2006. Magyar szavak az ófehéroroszban. In: 101 írás Pusztai Ferenc
tiszteletére. Szerk. Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann. Argumentum. Budapest.
495–500.
Zsilák Mária 2003. Hungarian Loanwords in the Dialect Dictionary of Béltince. Studia
Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 48/1–3. 335–42.

Балецкий Эмил 1958. Венгерские заимствования в лемковском говоре села Комлошка в
Венгрии. Studia Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 4. 23–46.
Балецкий Эмил 1959. Из словарного состава карпатских (украинских) говоров. Studia
Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 5. 181–92.
Балецкий Эмил 1963. О некоторых венгерских заимствованиях в украинском языке.
Studia Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 9. 337–86.
Дэже Ласло 1961. К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках
XVI–XVIII. Вв. Studia Slavica Academiæ Scientiarum Hungaricæ 7. 139–76.
Дэже Ласло 1985. Украинская лексика сер. XVI. века: Няговские поучения. (Словарь и
анализ). Kossuth Lajos Tudományegyetem. Debrecen.
Золтан Андраш 2001. Слова венгерского происхождения в белорусском языке:
Книжные заимствования Стефана Батория. In: Беларуская мова: шляхі развіцця,
кантакты, перспектывы. Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў […].
Рэдкалегія: Г. ЦЫХУН (галоўнырэдактар), С. ЗАПРУДСКІ, Н. МЯЧКОЎСКАЯ.
Мінск: «Беларускі кнігазбор», 2001 (Беларусіка – Albaruthenica 19). 105–115.
Рот, Александер М. 1973. Венгерско-восточнославянские языковние контакты.
Akadémiai Kiadó. Budapest.
Лизанец, Петро Н. 1976. Венгерские заимствования в украинских говорах
Закарпатья. Венгерско–украинские межъязиковые связи. Akadémia Kiadó. Budapest.
283

Стойков, 1961. Унгарские заемки в Банатскиям говор. Език и литература 16. 19–29.
Стойков, 1967. Трудове по българска диалектология. София.

Források
ABC 1725 = ABECEDARIUM SZLOWENSZKO, za Drobno Detzo vőn ſzpűscheno.
AI 1875 = Agusztich Imre, PRIJÁTEL. Znanoszt razserjüvajôcse mêszecsne novine, BudaPest, 1875.
AI 1878 = Agusztich Imre, PRIRODOPIS S KEPAMI ZA NÁRODNE ŠOLE, Buda-Pest, 1878.
AIN 1876 = Agusztich Imre, NÁVUK VOGRSZKOGA JEZIKA. ZA ZACSÉTNIKE, Budapest,
1876.
AIP 1876 = Agusztich Imre, PRIJÁTEL. Znanoszt razserjüvajôcse mêszecsne novine, BudaPest, 1876.
BJ 1870 = Borovnyak József, Dühovna Hrána ali knizsica puna lepih návukov molitvic i
peszmic za kath. kerscsenike, Radgona, 1870.
BJ 1880 = Borovnyak József, Mali KATEKIZEM za obcsinszke lüdszke sole, Radgona, 1880.
BKM 1789 = Bakos Mihály, Nuovi Gráduvál, vu sterom sze vö zebráne, pobougsane, i zdaj
vete nouvi réd posztávlene dühovne peszmi nahájajo szamomi Bougi na díko vö dáni,
Sopron, 1789.
BRM 1820 = Barla Mihály, DIKTOMSZKE, VERSUSKE I MOLITVENE KNIʼZICZE ZA TO
MÁLO SÔLSZKO DECZO SZPRÁVLENE PO KIS JÁNOSI, VISZIKO POSTÜVANOM
SUPERINTENDENSI TI PRÊK DUNAJSZKI EVANGELICSÁNSZKI CZÉRKEV. NA
NAS SZLOVENSZKI JEZIK OBRNYENE PO BARLA MIHÁLI, KVÁGÓ-ÖRSKE FARE
DÜHOVNOM PASZTÉRI, Sopron, 1820.
BRM 1823 = Barla Mihály, KRSZCSANSZKE NÔVE PESZMENE KNIGE SZPRÁVLENE
EVANGYELICSÁNSZKIM GMAINAM, Sopron, 1823.
CJ 1829 = Czipott György, DÜHOVNI ÁLDOVI ALI MOLITVENE KNIGE krszcseníkom na
szrdcza i dúse opravo i obeszeljávanye vu túʼzni ʼzítka vöraj Szprávlene po CZÍPOTT
GYÜRJI Evangelitsánszke Hodoske Fare Dühovniki, Szombathel, 1829.
IF 1896 = Ivanoczy Ferenc, Zgrüntávanye Düsnevejszti, Muraszombat, 1896.
IF 1904 = Ivanoczy Ferenc, NÁJSZVETEJSEGA SZRCA JEZUSOVOGA VELIKI Kalendár Za
Lüdsztvo Na 1904-to Presztopno Leto. I. letni tecsáj, Szombotel, 1904.

284

KAJ 1837 = Kardos János, KRÁTKI NÁVUK KRSZTSANSZTVA NAIME ZA DECZO OBCSIN
EVANGELICSANSZKI OKROGLÍNE K-SZTOLI GOSZPODNOVOMI OBPRVIM
PRIHÁJATI ʼZELÔCSO SZPRÁVLENI INO Vödáni po Kardos Jánosi Hodoskom
Dühovniki, Pest, 1837.
KAJ 1840 = Kardos János, MÁLA HISTORIA BIBLISZKA ali Sz. Píszma Mêszta prígodna.
Navküpe

Z-naprêdányem

pogübelnoszti

Jeruʼzálema.

Naime

Za

deczo

sôl

evangelicsanszki vödána po Kardos Jánosi, Hodoskom Dühovniki, Körmendín, 1840.
KAJ 1870a = Kardos János (ford.), NÁVOD NA FLÍSZANYA VU GOVORÊNYI I RAZMÊNYI
ZA VESZNÍCSKI SÔL PRVI I DRŰGI ZLÔCS. SZPRÁVLEN PO NAGY LÁSZLÓNI
SÔLSZKO-KRÔ'ZNOM RAVNITELI. VÖDÁNI PO VPL. VOGR. KRÁL. MINISTERIUMI
VADLÜVÁNYA I NÁVUKA, Büdin, 1870.
KAJ 1870b = Kardos János (ford.), Nôve KNIGE CSTENYÁ ZA VESZNÍCSKI SÔL DRŰGI
ZLÔCS. SZPRÁVLENE PO GÁSPÁR JÁNOSI SÔLSZKO-KRÔ'ZNOM RAVNITELI.
VÖDÁNI PO PL. VOGR. KRÁL. MINISTERIUMI VADLÜVÁNYA I NÁVUKA, Büdin,
1870.
KAJ 1871a = Kardos János (ford.), Nôve ABC I ZACSÉTNE KNIGE CSTENYÁ ZA
VESZNÍCSKI SÔL PRVI ZLÔCS. SZPRÁVLENE PO Gönczy Pál, VU VPL. VOGR. KR.
MINIST. VADL. I NÁVUKA ZLÔCSNOM TANÁCSNIKI. VÖDÁNE PO VPL. VOGR. KR.
MINISTERIUMI VADLÜVÁNYA I NÁVUKA., Büdin, 1871.
KAJ 1871b = Kardos János (ford.), NÁVOD NA VOGRSZKI JEZIK ZA VESZNÍCSKI SÔL I. i
II. ZLÔCS. SZPRÁVLEN PO NAGY LÁSZLÓ, TOLNA-BARANYA-SÔLSZKOM
RAVNITELI. VÖDÁNI PO VPL. VOGR. KRÁL. MINISTERIUMI VADLÜVÁNYA I
NÁVUKA., Büdin, 1871.
KAJ 1925 = Kardos János (ford.), Toldia Szatroszt i Szmrt., Düsevni liszt 3/2–12.
KLJ 1910 = Klekl József, HODI K OLTARSKOMI SVESTVI. MOLITVENA KNIGA ZA VSE
NAJPLEMENITEŠE OLTARSKO SVESTVO LÜBÉČE KRŠCENIKE, POSEBNO ZA
MLADINO ZAKOTRIGE »OLTARSKOGA SVESTVA« I »SRCA JEZUSOVOGA«
BRATOVČIN. SPISAO: KLEKL JOŽEF PLEBANOS PRI SV. SEBASTJANI, Eger, 1910.
KLJ 1913 = Klekl József (ford.), Skrovnost Marijina Ali List Od Robstva Preblažene Device.
Spisao Blaženi Montfortski Grignon Ludovik, Radgona, 1913.
KM 1780 = Küzmics Miklós, SZLOVENSZKI SZILABIKÁR, Z-STEROGA SZE DECZA
STETI MORE NAVCSITI, Z-NIKIMI REJCSNICZAMI NAVKPE pod Prespan
Stampanya dáni, Sopron, 1780.

285

KM 1781 = Küzmics Miklós, Pomoucs betéʼsnih, i mirajoucsih: tou je: nike molitvi, z-ſterimi
redovník beteʼsnoga, ali mirajoucsega, i na ſzmrt oſzodjenoga grejsnika more pomágati,
po p. Kzmics Miklósi Sz. Benedeka fare dhovniki, i Szlovenſzke okrogline v. ſprſſi
z-vogrſzkoga na szlovenszki jezik obrnyene, i z-poboʼsnim ſztroskom naj viſſe
postüvanoga goſzpodina Boros Stevana, szombotelſzke sztolne czérkvi kanonika, i
kántora vö zoſtampane, Sopron, 1781.
KM 1783 = Küzmics Miklós, KNIGA MOLITVENA, V-STEROJ SZE NAHÁJAJO
RÁZLOCSNE PONIZNE MOLITVI, Z-DVÓJIM PRIDAVEKOM, NA HASZEK
SZLOVENSZKOGA NÁRODA SZ-POBOʼSNIM SZTROSKOM NIKIH PLEMENITIH
DOBROCSINITELOV Na ſzvetloſzt dána., Sopron, 1783.
KM 1790 = Küzmics Miklós, ABC KNIʼSICZA NA NÁRODNI SOUL HASZEK. ABC
KÖNYVETSKE Aʼ NEMZETI ISKOLÁKNAK HASZNOKRA, Büdin, 1790.
KM 1796 = Küzmics Miklós, SZTÁROGA I NOUVOGA TESTAMENTOMA SZVÉTE
HISTÓRIE KRATKA SUMMA NA ſztári ſzlovenſzki Jezik obrnyena po Poſtüvanom
Goſzpoudi KÜZMICS MIKLÓSI, Szvétoga Benedeka Fare Dühovniki, ino Okroglíne
Szlovenſzke Vice-Öspöröſſa, Szombotel, 1796.
KM 1804 = Küzmics Miklós, SZVÉTI EVANGYELIOMI Pouleg Kalendárioma, i Réda
Rimſzkoga na Vſze Nedelne, i Szvétesnye Dní z-Obcsinſzkoga ſzvétoga Píſzma po
zapouvidi NYÍH GOSZPOSZTVA, i Náj Viſſe Postüvanoga GOSZPODINA SZILY
JÁNOSA z-Gornyega Szopora, Prvoga Szombotelſzkoga Püspeka, na Sztári Szlovenſzki
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szlovenszki jezik preobrnyen po L. S. P. S., Soprôn, 1820.
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