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Óprovencal jövevényszavak a magyarban. 
Mindaddig, míg MELICH JÁNOB *) és KARÁCSONYI JÁNOS 2) ki nem 

mutatta, hogy a magyar nyelvnek lehetnek, sőt vannak is 
ófrancia jövevényszavai, a magyar nyelvtudomány, nem szá
mítva néhány ötletszerű kivételt, általában minden ófrancia— 
magyar szóegyezéssel szemben eleve elutasító álláspontra helyez
kedett. Ma már senki sem kételkedik, hogy ófrancia jövevény
szavaink szép számmal vannak, s hogy a francia művelődési 
hatás történelmünk egy bizonyos korszakában talán minden 
más idegen befolyást felülmúlt, viszont a vizsgálódások mindig 
csak az északfranciaországi nyelvterületre, a tulajdonképeni 
franciára és nyelvjárásaira meg regionális változataira korláto
zódtak, holott semmi okunk sincs arra, hogy óprovencal hatást 
eleve kizárjunk. Bár az érintkezés keleti Franciaországgal két
ségkívül sokkal sűrűbb, nagyobb méretű és így minden szem
pontból fontosabb volt, óprovencal művelődési és nyelvi hatás 
feltételei sem hiányoztak, sőt esetleg a provencal hatás meg
előzhette a franciát. 

Tudjuk, hogy a legrégibb francia alapítású kolostort, a so-
mogyvári apátságot, 1091-ben a Raimond toulouse-i gróf kegy
urasága alá tartozó languedoc-i St. Gilles de Nimes-beli dél
francia szerzetesekkel népesítették be, s itt még 200 év múlva 
is csak francia, valószínűleg főként délfrancia szerzetesek él
tek.3) A XII. században a királyi udvarok mintaképe a provengal 
udvari élet volt egész Nyugateurópában, s így francia szárma
zású királynéink körében bizonyára voltak Délfranciaországból 
jött lovagok és hölgyek, sőt minden bizonnyal divat és úri szo
kások dolgában ezek voltak a hangadók.4) így volt ez nemcsak 
egész Franciaországban, hanem az ibériai félsziget udvaraiban 

1) NyK. XXXIV, 30; MNy. X, 385 kk. 
2) MNy. II , 273. 
' ) P A I S : R e v E t H o n g r . I, 18; H Ó M A N - S Z E K F Ü , M a g y a r T ö r t é n e t I, 307. 
*) Vö. G. PARIS, Esquisse historique de la litt. fr. au moyen-áge 87—88; 

GACHON, Hist. de Languedoc 81 kk.; BOISSONNADE, Hist. de Poitou 60 kk 
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is, s ezért egyáltalában nem meglepő, hogy Peire Vidal éppen 
arragoni Konstancia udvarában talált olyan szíves fogadtatásra, 
hogy lelkes hangon énekelte meg magyarországi tartózkodását.x) 
Hiszen I. López de Mendoza, Santillana őrgrófja még a XV. 
század első felében úgy tudja, hogy az udvari költészet (és vele 
karöltve bizonyára az udvari élet) Spanyolországban, mégpedig 
mind Catalunyában, mind Galiciában és Arragonban provencal 
(limousin) minták után született meg és fejlődött ki.2) A nemrég 

feltárt XII. századi, páratlan pompájú esztergomi királyi palota 
kétségtelenül délfrancia építészre vall.3) Bár egyelőre nem bizo
nyítható, de nagy valószínűséggel föltehető, hogy városaink 
latinusai között nemcsak északi és keleti franciák, hanem déliek 
is akadtak, hiszen a városi élet, az ipar és a kereskedelem a 
XI—XII. században délen sokkal magasabb fokon állott4) és így 
expanzívabb is lehetett, mint északon. PAIS is azt gyanítja, hogy 
a nagyváradi francia gyarmatosok letelepülése szoros összefüg
gésben van a st.-gilles-i papok beköltözésével,5) s hogy tehát e tele
pesek, legalább részben, déli franciák voltak. A Budáról Székes
fehérváron vagy Esztergomon és Pozsonyon át vezető nagy 
kereskedelmi út6) állomásai szinte elképzelhetetlenek provencal 
kereskedők s iparosok nélkül. 

A nyelvi hatás lehetősége tehát fennáll. Kimutatható, két
ségtelenül provencal eredetű szavunk ennek ellenére eddigi tu
dásunk szerint alig van. Teljes valószínűséggel csak dézsma 
szavunk régebbi dézma változatáról állíthatjuk a provencal ere
detet, (míg a dézsma vagy későbbi olasz átvétel, vagy, mint az 
EtSz. véli, magyar fejlemény), ugyanis hangtani szempontból 
minden számbavehető forrás közül csupán a provencal szó 
felel meg kifogástalanul a magyar alaknak. 

Az EtSz. (I, 1346), miután leszámol a többi származta
tással (az olasz származtatás ellen további, súlyos érveket is 
lehetne fölhozni), hangtörténeti meggondolások alapján az 
ófrancia disme-ben, vagy a provencal dezma-bsm keresi szavunk 

*) PAJS, i. m. 22. 
2) R. MESA Y LOPEZ, Antológia de los mejores poetas castellanos, 15, 17. 
3) GEREVICH TJBOR szíves szóbeli értesítése. 
4) GACHON, i. h.; BOISSONNADE, i. h. ; 
5) I. m. 142. 
6) PAIS, i. m. 143. 

2* 
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ősét. Az ófr. disme-ben azonban az s már a XI. század folyamán 
eltűnt,1) s ezt a teljes elnémulást z (i) és h fokok is előzhették 
meg,2) úgy hogy a dizme hangalak legföljebb csak a XI. század 
elejére tehető fel; ilyen korai francia jövevényszavunk azonban 
nincsen, s a francia hatás történetét figyelembe véve fel sem 
igen tehető. A dezma, desma, mely a provengalban lehet örökölt 
szó,3) vagy (főleg dezme, desme, disma változataiban) igen régi 
francia jövevényszó, később sok esetben, talán további francia 
hatásra, elveszti a z-jét.4) A dezma,5) dezme,6) sőt valószínűleg a 
gyakoribb desma, disma, desme (deime, dcme, detme, delme, 
deume1) stb. mellett) azonban biztosítja a z-s ejtést. LÉVY (i. h.) 
a prov. desma-t nyilt e-vel adja, ez megfelel az EtSz. hasonló 
megállapításának a magyar szóról. Mindezek alapján a magyar 
dézma szót pontos hangtani egyezésnél fogva jogosan tekint
hetjük XII—XIII. századi provengal kölcsönzésnek. 

Az EtSz.-nak azzal az eshetőséggel szemben kifejezett 
szkepszisét (I, 1433), hogy a duga, dugály 'kis gát stb' erdélyi táj
szót a proven^al doga, dogal-l&l hozzuk összefüggésbe, kénytelen 
vagyok osztani, mert a teljes hangtani és jelentéstani egyezés elle
nére a nagy időbeli távolságot (régi adat a magyar szóra nincs) 
semmi sem hidalja át. 

Bizonyos valószínűséggel, bár nem kétségtelen bizonyosság
gal óprovencal eredetűnek tekinthetjük zománc szavunkat is. 
Mindenekelőtt azonban meg kell állapítanunk, hogy oly európai 
vándorszóval állunk szemben, mely kimutathatólag több oldal
ról hatolt be nyelvünkbe. A régi alakok két főtípusba oszthatók: 
1. s-, z- kezdetűekre: 1497: cuppa cum smalcz desuper (NySz., 
OklSz.), ez azonban talán szmd/cnak is olvasható, Dáv: KKer. 
vij: somaltz, Ver.: xomancz, olv. zsománc (NySz.), GzF.: zsománc, 
és 2. s-, z- kezdetűekre: 1490: zmalczos, 1532: zomancz, 1587: 

1) MEYER-LÜBKE, Hist. Gramm, der frz. Spr.2-3 I, 154. 
2) Ebben a z s»- 0 változásban minden északfrancia nyelvjárás részt

vesz, ha maga a változás nem is egészen egyformán folyt le mindenütt . 
3) MEYER-LÜBKE, RomEtWb.3 2503, 
4) Vö. RAYNOUARD, Lexique román ou dict. de la langue des Trouba-

dours. Réimpression. III, 31; LÉVY, Petit dict. prov.-fr. 118. 
5) BRUNEL, Les plus anciennes chartes de la langue prov.: 1179, Com-

minges (160 1.), 1185, Comminges (219 1.) 
8) BRUNEL, i. m. 1109, Gévaudan (16 1.), 1140 kör. Quercy (36—40 1.). 
') RAYNOUARD i. h.; LÉVY, i. h.; BRITNÉL, i. m. passim. 
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zomalczos (OklSz.), Huszti: Aen. 29: szomántzal, Kecsk: ÖtvM. 
383: zomálcz, Radv.: Csal. II, 57: zomanch, 83: zomalczos stb. 
(NySz.) és sok más XVI—XVII. századi zománc adat, így a Rad-
vánszky okiratgyüjteményben mintegy 100 példa.1) Az első cso
port kétségtelenül középfelnémet (vagy ófelnémet?) smalz-ra 
megy vissza. SIMONYÍ, ki szavunkkal tüzetesen foglalkozott,2) s 
az / =- n változást igazolta, mind a z-, s-, mind a z-, s- kezdetű 
alakokat a németből származtatja, s fejtegetését elfogadja a DOL. 
is. A németből azonban csak az §-, z- szókezdet magyarázható 
meg kifogástalanul, az s-, z- nem. A germanisták ugyanis egy
értelműen azt tanítják, hogy már az ófelnémetben élesen elválik 
az s, f betűvel jelölt hang a j betűvel jelölttől, s ezt a jelenséget 
tigy magyarázzák, hogy a j = s, az s = s (s-féle hang) .3) Ez 
utóbbinak magyar megfelelője, mint köztudomású, á vagy z. 
Igaza van viszont MüNKÁcsmak,4) hogy a déli szláv alakok (horv. 
zumcmce, zumanac, szerb zumance, dalm. xomalcze (Verancsics) 
magyar eredetűek, s így a magyar szó forrásai nem lehetnek. 

Ily jellegzetesen művelődóstörténeti szó eredetét, úgy vélem, 
a tárgytörténet gondos vizsgálata nélkül nem lehet megoldani. 
Vizsgálódásainkból eleve kirekeszthetjük a byzánci zománc 
szerepét, mert bár kétségtelen, hogy az Árpádok idejében a 
byzánci zománc Magyarországon ismeretes és kapós volt, a 
byzánci görög műszavaknak (r\ s'Yxaocuc, zá. êipisDTá epya)5) 
a magyar szóhoz semmi közük sincs. Nyugateurópában a X— 
XIII. század között a zománckészítésnek két nagy központja 
van. Az egyik a Rajna, a Moselle és a Meuse völgye, a másik 
Limoges.6) Hogy e kettő összefügg-e egymással, az vita tárgya. 
A német, s nyomukban a magyar műtörténészek szerint a limo-
ges-i zománc a rajnavidékinek függvénye, minthogy mind a 
kettő rekeszzománc; a franciák szerint a kettő egymástól füg-

*) Nyr. X, 99. 
2) Nyr. X, 98 kk. 
3) BEHAGEL, Gesch. der deutschen Spr.: Grundr. der germ. Phil. 

19113, 216—217; BRAUNÉ: Althochdeutsche Gramm. 3 ~ 4 , 142, 156; SCHATZ, 
Altbair. Gramm. 82; FRANCK, Altfránkische Gramm. 127, 130. 

4) NyK. XVII , 84. 
5) MORAVCSIK GYULA szíves köz l é se . 
6) Grandé Encycl. XV, 872 kk.; Encycl. Brit. VIII, 417; MICHEL, 

Hist. de l'Art. I, 2: 842 kk.; ZIMMERMANN : Allgem. Kunstgesch. I, 471; 
ÉBER, Művészeti Lexikon II, 630. 
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getlen. Az a körülmény, hogy a Limoges-tól sokkal délibb 
Conques-ból egy már 838 előtt készült zománcos ereklyetartó 
ismeretes,1) s hogy a limoges-i zománc jellegzetes színei nem 
mutatnak rokonságot a rajnavidékiekéivel, talán inkább a fran
cia felfogás felé billenti a mérleget. A mi szempontunkból ez 
azonban másodrendű kérdés. A rajnavidéki zománc legszebb 
kivirágzása szintén túlnyomóan a francia (nagyrészt kolostori) 
műhelyek érdeme. Metz, Verdun, Liége, Namur, majd Moissac 
és Grandmont,2) igen fontos zománckészítési központok a XI— 
XIII. században, de hatásuk egész Észak-Franciaországra kiter
jed, így pl. St. Martin de Laon egy apátja készítette zománcos, 
kereszt is a Meuse völgyére utal.3) Kelet-Franciaország fontos 
szerepére jellemző, hogy a XII. században Suger st.-denis-i apát 
lotaringiai munkásokat hozat, mikor apátságát ötvöskincsekkel 
akarja ellátni. E lotaringiai művészek fennmaradt művei közt 
van' pl. egy zománcos bronzszobor is.4) Ez iskolának leggyö
nyörűbb alkotása, a Bécs melletti Klosterneuburg oltára szintén 
francia ember, Nicolas de Verdun műve.5) 

A XI—XII. iszázadi, Magyarországon talált és rajnavidéki 
típusú zománcmunkák kivétel nélkül franciás és nem németes 
jellegűek,6) s GEREVICH TIBOR élőszóval közölt véleménye szerint 
Meuse-völgyi, főként namuri műhely munkájának tekinthetők. 
Az ú. n. Gizella királyné keresztje, melyet német műtörténészek 
hol hildesheimi, hol regensburgi, hol passaui munkának ítéltek, 
minden kétséget kizárólag byzánci jellegű mű. 

A meuse-rajnavidéki ötvösmunkák azonban alig voltak ex
portcikkek. Nagyobb mértékben a zománc csak akkor terjedt cl, 
mikor a limoges-i, s nyomukban a többi délfranciaországi kolos
tori műhelyek fellendülnek, majd lassanként a tömeggyártásra 

1) MICHEL, i. m. I 2: 842. 
2) Gr. Encycl. i. h.; MICHEL, i. m. I, 2: 846. 
3) MICHEL, i. m. I, 2: 865. 
4) MICHEL, i. m. I, 2: 863. 
6) ZIMMERMANN, i. h.: Michel, i. m. I, 2: 864. 
6) Az utalások folytonos ismételgetése helyett itt jelzem, hogy művé

szeti irodalmunk e téren való hézagossága miatt a zománcra vonatkozó ma
gyarországi adatokat csaknem kizárólag a zománc kitűnő szakértőjének, 
MIHALIK SÁNDORnak egy cikkéből (Magyar Művészet VI, 506 kk.) és minden 
részletre kiterjedő szóbeli tájékoztatásából merítem. Lekötelező szívességéért 
ezúton mondok köszönetet. 

'. 
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rendezkednek be, azaz a XII. század első felétől. Ilyen eredetit 
zománc minálunk is viszonylag nagyobb számmal akad, és 
MIHALIK szerint a keresztesek terjeszthették el. Erre a föltevésre 
azonban szükség nincs, hiszen a közvetlen érintkezés is megvolt 
Dél-Franciaországgal mind a kolostorok, mind a meglehetősen 
sűrű kereskedelmi forgalom révén. Ityen francia eredetű zománc
munka, északkeleti is, de főként limoges-i jellegű, sok lehetett 
Magyarországon már a királyság első századaiban, hiszen tud
juk, hogy kolostoraink és templomaink gazdagon voltak felsze
relve, a régi inventáriumok, tanúsága szerint. 

Magyarország azonban nem maradt meg a külföldi ötvös
munkák megvásárlásánál, hanem — az ötvösség legrégibb, leg-
nemzetibb, honfoglalás előtti múltra visszatekintő művészetünk 
lévén — természetes, hogy a magyar mesterek saját műhelyeik
ben megpróbálták értékesíteni a külföldi ösztönzéseket is. A 
Magyarországon készült különböző fémdísztárgyak egybeolvaszt
ják, átmunkálják a francia, olasz, német és byzánci hatásokat, 
megtoldva valami külön, sehol másutt,fel nem lelhető s ezért 
nemzetinek tekinthető vonással. így pl. egy Monostorapátiból 
származó XII. századi franciás stílusú feszületünkön a kétségbe
vonhatatlanul francia típus mellett a lágyékkötő határozottan 
byzánci ízlésre mutat. Volt német hatás is, de jóval gyöngébb, 
kevesebb nyomot hagyott, s a régibb emlékek jellege határozottan 
franciás. 

így a zománckészítés is megjelenik nálunk kimutathatólag 
már a XII. században, bár természetesen okleveles bizonyítékaink 
nincsenek rá. E korból származó gyér emlékeink persze magu
kon viselik a kísérletezés jellegét, színeik fakók, anyaguk gyenge, 
műszaki eljárásuk kezdetleges. Típusuk minden kétséget kizá
rólag limoges-i, bár magyaros, helyi színeződésüek. A limoges-i 
zománcnak ilyetén utánzása éppen nem meglepő, s csak annyit 
jelent, hogy a XII. században nemcsak spanyol, angol és olasz 
ötvösműhelyekben foglalkoztak e nagy kelendőségnek örvendő 
cikkek másolásával, hanem minálunk is. Ennek legjellegzetesebb 
bizonyítéka az ú. n. győri lelet (XII. század). 

E tárgytörténeti meggondolások tehát arra a következte
tésre visznek, hogy a zománc ismerete, nem számítva a byzánci 
hatást, mely, mint láttuk, szótörténeti szempontból nem jöhet 
szóba, esetleg a Meuse völgyéből, de nagyobb valószínűséggel 
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Limoges-ból, vagy Limoges-zsal szoros összefüggésben lévő vala
mely délfrancia területről jött hozzánk. Nem kifogásolható el
járás tehát, ha ennek megfelelően zománc szavunk eredetét is 
vagy a vallon, vagy a provencal nyelvterületen keressük. 

A mai vallon nyelvjárásokban ilyen művelődési szó ter
mészetesen csak francia irodalmi formában van meg, de szinte 
kétségtelen, tekintve a középkorban éppen a Meuse völgyében 
virágzó zománcipart, hogy valaha megvolt a szó eredeti népies 
vallon alakja. Ez a germán *smalt-ból eredetileg csak *smalt, 
ill. a nominativasban * smalz lehetett. E hangalakkal kapcso
latban két probléma merül fel: az / vokalizálódása és a szoeleji 
mássalhangzótorlódás kérdése. 

Minthogy szavunk átvételének idejét a XII. századnál ré
gebbre nem merném tenni, számot kell vetni az / vokalizációjá-
val, mely az északi nyelvterületen a VII. századig,1) sőt szórvá
nyos esetekben még a latin korszakba nyúlik vissza2) és a XI. 
század vége felé már általános. A vallonban azonban az u -= l, ha 
egyáltalában megvolt, igen korán eltűnt,3) s így a XII. században 
egy esetleg még meglevő, de mindenesetre fölötte archaikusán 
ható *smalz mellett az általános ejtés *smaz lehetett, a mai hang
állapotot figyelembe véve föltétlenül nyújtott a-val.4) Ebből a 
magyarban minden nehézség nélkül megmagyarázható a szmálz, 
zmálc alak (még a smálc (-< ném. smalz) -cal való kontaminációra 
sem kell gondolni),| hiszen a másodlagos l-es alakok nem ritkák, 
vö. imáid, álcs stb.; sőt az sem lehetetlen, hogy szmácc-bó\ el-
hasonulásal közvetlenül fejlődik a szmánc, zmánc alak is, a 
szmálc közbeiktatása nélkül, vö. Venecce =- Vcnence s- Velence. 

A szókezdet problémáját eldönteni voltaképen lehetetlen, 
mert ez a szó ebből a szempontból, úgy látszik, egyedül áll. A 
szó belsejében ez az s zöngés mássalhangzó előtt {h-n keresztül) 
eltűnik,5) de a szó elején másként állhatott a dolog. Annyi bizo
nyos, hogy a vallonban prosztétikus í =- e nem fejlődött, vagy igen 
korán visszafejlődött, s helyette mássalhangzós szóvég után, vagy 

*) MEYEB-LŰBKE : Hist. Gramm, der frz. Spr. 137 kk. 
2) E. RICHTEE, Beitráge zur Geschichte der Romanismen I, 114—45. 
3) Rom. XVII, 565. 
4) Vö. mai vall. páme - c pálma, ma - s malum, tcháfe -= *calefat, tchacé -= 

calcellum stb. 
5) Rom. XVI, 123; XVII, 564. 
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tiszta szólamkezdet esetén a két szókezdő mássalhangzó közé 
kerül egy ejtéskönnyítő rendukált hang (ma rendesen nyelvjárá-
sonkint i, ü, ritkábban e vagy 9, melyek mind régi e-re mennek 
vissza). A mai vallonban van sl-, sm-, sn- szókezdet, azonban 
mind újabb keletűnek látszó jövevényszavakban: slahi -«= ném. 
schlagen, slam -< ném. schlamm, slap -s nederl. slap, síik -5 
nederl. slijk, síin -= ném. schlinge, smak -« nederl. smak, smér ->= 
nederl. smeer, snouf -« nederl. snuf,1) stb. aránylag újabb átvé
teleknek tetszenek. A megmaradt s/- germán eredetű szavakban 
egyesek szerint2) régi, XIII. század előtti átvételre utalhat. Vég
eredményben jogosan tehető tehát fel, hogy az sm- szókezdet is 
megmaradt, hiszen az esetek igen nagy részében az s és az m 
között magánhangzó volt. Kolostori műhelyek szavával állván 
szemben, azt is feltehetjük, hogy a latin smaltum (DuC) állan
dóan befolyásolta fejlődését (vö. serire, serin, melyek a latin 
scribere, scrinium hatására őrzik meg a szókezdő se-csoportot.)3) 
Egy vallon *s(e)malz, *s(e)maz szabályos hangtani megfelelést 
ad a magyar szomálc, szománchoz, innen sz =- z változással 
zomálc, zománc, vö. szomok *- zomokf) szilái =- zilál?) Az 
sincs azonban kizárva, hogy a vallonban a s9m.de ejtéssel válta
kozó egy szótagú alakban már végbement hasonulás útján az 
s »- z változás (ez szabályos), tehát sdmác ejtés mellett zmac 
ejtés is volt, s e kettő vegyülése a z{d)mdc =~ zománc. 

A provengal alak viszont ma esmaut.6) Az esmant a lakot 
melyről SIMONYI CZF. nyomán beszél,7) sehol sem találom, s azt 
kell hinnem, hogy CZUCZOR és FOGARABSY hibás olvasásának kell 
tulajdonítani (a saját jegyzeteikben olvashatták az u-t n-nek). A 
régi alak a nominativusban esmauz, *esmalz, etimológiája 
ugyanaz, mint a vallon *smalz-é, a francia émail-é stb.8) A föl
bukkanó két hangtani probléma itt is az, ami a vallon szóban: az 
/ vokalizációja és a szókezdő sm- csoport. 

x) HAUST, Dict. liégeois. 
2) CORIN: Bulletin du Dict. Wall. XIX, 122. — A germán s impurumos 

szókedzetre általában 1. uott és HAUST, i. m. XXX. 
8 ) B Á R C Z I : Mny. XXVIII, 204—5. 
4) S I M O N Y I : Nyr . X L V , 297. 
5) P A I S D E Z S Ő sz íves szóbe l i köz l é se . 
8) R A Y N O U A R D , i. m . ; L É V Y i. m . 
7) N y r . X, 98 . 
8) M E Y E R - L Ü B K E , R o m . E t w b . 3 8040. 



26 BÁECZI GÉZA 

Ami azt a kérdést illeti, vájjon a francia vagy a provencal l vo-
kalizációja {a után és foghang előtt) a régibb, az érvek nem hiá
nyoznak egyik feltevés mellett sem.1) Az a körülmény, hogy a 
provengal nyelvterületen az első adat jóval (mintegy két és fél 
századdal) fiatalabb (Boetius, a XI. század elején), mint a francia 
nyelvterületi adatok, s az időrendben következő példák is jóval 
későbbiek és ritkábbak,2) nem bizonyít sokat, annál többet azon
ban, az a tény, hogy az al ==- au ma sem általános, még foghang 
előtt sem, az egész nyelvterületen, nem is számítva a katalánt, 
ahol egyáltalában nincs vokalizáció. Ha megvizsgáljuk pl. a 
calidum, calcem, calceam, calefacere, alterum mai megfelelőinek 
földrajzi elterjedését,3) azt találjuk, hogy al típusúak előfordul
nak a katalánhoz számító Pyrénées Orientales-on kívül főleg a 
Languedoc, Aveyron, Lozére, Haute-Loire, Gantal és Lot megyé
ben. Az a körülmény, hogy e különféle szavakban az al ~ au 
típusok földrajzi megoszlása nem fedi egymást, s az al területek 
ma határozottan ,,area isolata"4) jellegűek, arra mutat, hogy a 
velarizáció itt kívülről jövő, állandóan terjedő jelenség, s ennél
fogva föltehető, hogy a régi nyelvben az al területe jóval nagyobb 
volt, mint az au területe. Régi szövegek erre, sajnos, nem nyújt
hatnak bizonyítékot, minthogy kétségtelen, hogy az igen gyakori 
al írásmód au-t is jelölhet. Viszont,a régi adatokból annyi meg
állapítható, hogy az al =- au változás éppen Limousinből indul 
ki;5) ez a tény azonban nem akadálya a provencal egyeztetésnek, 
hiszen a hozzánk a papok útján vagy a kereskedelmi forgalom
ban elkerülő áru neve nem a termelők, hanem a közvetítők hasz
nálta hangalakban jutott el, ezek pedig, akár szerzetesek, akár 
kalmárok, bizonyára nem éppen mind limoges-iak, hanem külön
féle provecal területekről verődtek össze. Mindenesetre nem vé
tünk a módszeres gondolkodás ellen, ha föltesszük, hogy a XII. 
században az *esmalz provencal nominativus eleven, és egy bizo-

*) G. DE KOLOWRAT, Etude sur la vocalisation de la consonne 1, 173; 
SUCHIEK, Die frz. und prov. Spr. und ihre Mundarten: Grundr. der rom. PhiL 
I, 739. 

2) KOLOWKAT, i. m. 173. 
3) GILLIÉRON—EDMONT, Atlas linguistique de la Francé, cartes 254.. 

261, 259, 257; KOLOWRAT, i. m. 173, 187. 
4) Vö. BARTOLI, Introduzione álla neolinguistica, 3 kk. 
5) KOLOWRAT, i. m. 173. 
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nyos, ma már pontosan körül nem írható területen kizárólagos, 
vagy legalább is túlnyomó volt. Azt sem szabad elfeledni, hogy 
a magyar -álc szóvég végeredményben -auz-ból is kifogástalanul 
levezethető. 

Megjegyzendő még, hogy Mistral szótárában említ egy 
rouergue-i antre -< alterum alakot,1) tehát szórványos t «*- n 
változásra példát, ami jól vágna a mi zománcunkhoz, de ebből 
az egy adatból bajos lenne következtetéseket levonni. 

Zavaróbb a szó eleje: a provencalban ugyanis mindenütt 
volt prosztétikus e. Kétségtelenül van nem egy e nélküli példa is 
a XII. században, mint pl. scriure és alakjai,2) steir, ster*} 
Stevef) Seguis de Stenb) etc, ezeknek azonban nyilvánvaló ma
gyarázata a tudós hatás, latinoskodő hajlandóság, és hivatkozni 
rájuk nem lehet. A provencal prosztétikus e azonban nem volt 
a francia hasonló eredetű e-vel azonos, határozott hang, amit az 
bizonyít, hogy a déli e bizonyos helyzetben, így minden megelőző 
a után szabályszerűen elidál.6) így tehát nem elképzelhetetlen^ 
bár mindenesetre meglepő, hogy a magyarban a szó prosztétikus 
magánhangzó nélkül jelentkezik. 

Végeredményben tehát a tárgy történet nyújtotta két lehető
ség közül a vallonföldi alak hangtani megfelelése kifogástalan, s. 
nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a körülményt sem, hogy 
a kétségtelenül vallon területről származó francia jövevénysza
vaink jóval nagyobb számúak. A provencal egyeztetésnek figyel
men kívül nem hagyható hangtani nehézségei vannak, viszont 
tárgytörténeti szempontból a provencal származás valószínű. A 
nominativusos alak átvétele igen régi, XII. századbeli szókölcsön
zésre mutat. 

Vándorszóval lévén dolgunk, az is meglehet, hogy, mint a 
németnek megfelelő alakokból láttuk, több helyről hatolt be a 
szó hozzánk, s a különféle formák között kiegyenlítődés állott be. 

Feltehető azonfelül, bizonyos meggondolások alapján, az 
óprovencal eredet néhány szavunkról, melyeknek más, teljesen 

x) KOLOWRAT, i. m. 187. 
2) BRUNEL, i. m. 6, 11. 
3) I. m. 37, 38, 40, 89. 
4) I. m. 43, 77, 197, 217, 212, 106. 
5) I. m. 68. 
6) THOMAS, Ste Foi d'Agen, XXIV; BRUNEL, passim. 
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kifogástalan magyarázata is van. így bolt szavunkat származtat
hatjuk az EtSz.-ral (I, 464) az olaszból, vagy PAIS ÜEzsővel a 
franciából,1) de épúgy kifogástalan hangtani szempontból a pro-
vengal volta, vout-nak,2) mint kiinduló pontnak a feltevése, s ez 
utóbbit támogatja az az említettem körülmény, hogy egyetlen, 
meglehetős épségben fennmaradt XII. századi nagyobb műemlé
künk, az esztergomi királyi palota délfrancia építészek és kő
faragók kezéről tanúskodik. Ezt a kérdést is csak a tárgytörténet 
végleges tisztázása döntheti majd el, egyelőre azonban Árpád-kori 
építészetünk kritikai feldolgozása művészettörténészeinkre váró 
feladat. 

Hasonlóképen malom szavunkról bizonyította MBLICH 
JÁNOS,3) hogy az ófrancia molin-ból származik. Bizonyításának 
cáfoló és állító részét itt fölösleges lenne megismételni, de ugyan
azon érvek alapján épúgy lehetne e szavunk a provencal molin 
megfelelője is. Vele párhuzamosan megy a molnár szó, melyet ki
fogástalanul meg lehet magyarázni a szláv m/ínar-ból4) és az 
óbajor mü/marí-ból5) is. Ha azonban malom szavunk francia
országi eredetű, nem valószínűtlen annak a feltevése sem, hogy 
molnár szavunk ugyaninnen jött. Az északfranciaországi njelv-
járások, leszámítva a normandot, nem jöhetnek szóba, mert ben
nük az -arius (molinarius) mindig -ier (ill. -ier =- i(r), i(r); 
mol(i)nier-típusból pedig a magyar szó alakja nem fejthető meg. 
A normandban, úgy látszik, az -ier korán -er-ré egyszerűsö
dött,6) de a normandokkal való középkori érintkezéseink a fel
sőbb társadalmi körökre vagy zsoldoskatonákra szorítkoztak,7) 
ezeken az utakon pedig ilyen jelentésű szó átszármazása nem 
valószínű. Délen az -arius megfelelője hol -er, hol eir, hol -ier,8) 

x) PAIS : MNy. XXXI, 104—5, 186; BÁRCZI : MNy, XXXI, 185. 
2) RAYNOUARD i. m. V, 568—9. 
3) MNy . XVI , 61 . 
*) H O R G E R : MNy. VI I I , 14; M E L I C H : MNy. VI I I , 155. 
5) M E L I C H : MNy. XI I , 2 9 0 — 1 . 
6) MARCHOT, Solution de quelques difficultés de la phonétique fran-

<jaise, 24. 
7) H Ó M A N - S Z E K P Ü , M a g y a r t ö r t é n e t I. 354, 369, II , 35. 
8j M A R C H O T , i. m . 18—19; T H O M A S , L ' é v o l u t i o n p h o n é t i q u e d u s u í l i x e 

-arius en Gaule: Bausteine Mussafia, 641 kk; RONJAT, Grammaire hist. des 
parlers prov. 198 kk.; MÉTER: Rom. III. 434; MEYER-LÜBKE, Gr. des langues 
rom. T, 520 stb. 
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tarka változatosságban. Ennek megfelelően a molnár hol moliner,x) 
hol molinier1) vagy molnier2) alakban (és ezek változataiban) je
lentkezik. Az oklevelekben is gyakori a moliner3) forma molineir 
és molinier mellett. (Nem tartozik ide a molinar, molnár „malomi, 
malomhoz tartozó" melléknév). A mai délfranciaországi nyelvjá
rásokban -aríusnak igen sok helyen még mindig -e(r) a megfele
lője és a mulinarius utódaiban is ez található fel (mone, muline 
stb. alakokban) elszórva sok helyen (Puy-de-Dőme, Cantal, Gi
ronde, Pyrénées-Orientales, Loire, Charente, Char.-Inf., Deux-
Sévres, Vendée), míg a jésített mássalhangzójú alakok (mone, 
molne stb.) i'er-re mutatnak. Egy régi moliner, molner-böl pedig 
a magyar molnár kifogástalanul megmagyarázható. 

Tárgyalt szavaink közül tehát egyelőre csak dézma tekint
hető teljes valószínűséggel provencal eredetűnek, míg zománc le
het vallon, bolt eredete csak a tárgytörténet tisztázása után lesz 
eldönthető az olasz, a francia és a provencal között, míg az egy
mással összefüggő malom és molnár provencal származása mel
lett az a meggondolás szól, hogy csak ebből a nyelvből magya
rázható meg egyformán mind a két szó. 

BÁRCZI GÉZA. 

*) KAYNOUARD, i. m. IV, 245. 
2) LÉVT, i. m. 251. 
A) BRÜNEL, i. m. 118, 122, 201 etc. 


