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500. Zevk khumári'na dejmez.
A mulatság nem éri föl a (mámor okozta) fejfájást.
501. Zora daghlar dajanmaz.
Az erőszaknak hegyek sem állnak ellent.
502. Zora teevíl götürmez.
Az eröszakot nem szokták magyarázni.
503. Zor ojunu bozar.
Erőszak rontja a játékot.
•
504. Züjürtden szak'in gecs, zengine dokun gecs.
Szegény mellett óvakodva *) menj e l , gazdag mellett hozzá
érintve.
•
f
VAMBERY ÁRMIN.

I S M E R T E T Ő RÉSZ.
LEXICON PALAEOSLOVENICO-LATINUM, EMENDATUM
AUCTUM.
KDID1TFH. MIKLOSICH. VINDOBOSAE 1862. — FASCICULUS I. PAG. 1—192. N8-AD RÉT.

A híres szlávtudós, kinek a régi déli-szláv 2 ) nyelvet és iro
dalmat illető részint grammatikaírási, részint textuskiadási munkála
tai eléggé megismertették szerzőjük roppant tanultságát nem kü
lönben mint kritikai gondosságát, most megint a fent czímzett szó
tárral egy tíz évi dolgozásba került munkáját (opus, in quo decem
annorum laborem collocavimus) kezdi kiadni, melylyel — előre meg
vagyunk győződve — nem csak mind azoknak, kik a szorosabb
szláv vagy bár a szélesebb árja nyelvtudománynyal foglalkoznak,
hanem egyszersmind, könnyen kitalálható okokból, a magyar nyel
vésznek is' nagy és kedves szolgálatot teszen. Mert az utóbbinak is
van baja a szlávsággal, a magyar nyelv szókincsébe bejutott sok szláv
eredetű szó miatt, melyeket saját nyelve ősi birtokának tisztába
hozatala végett biztosan kiismerni és tulajdonképen való nyomozá
sainak és fejtegetéseinek tárgyától elválasztani egyik legelső föla') Ne nyúlj hozzá, mert kér tőled.
-) így nevezhetjük talán absque controversia ezen nyelvet, melyet
Miklosich ó-szlovénnek , Schleicher ó-bulgárnak tartanak, s melyet rnáskéú •.r
szlávnak is hívnak.
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data. E föladat megoldása sokhelytt könnyű ugyan , de néha bele
akad olyan bonyolódott esetekbe is, melyeknek eldöntésére szélesebb
szláv, söt árja, valamint más részről nem kis magyar és altáji
nyelvtudomány kívántatik. Ezért mondom, hogy Miklosich szótára
a magyar nyelvésznek is nagy szolgálatot teszen, a mennyiben a
déli szlávság régi nyelvé béli irodalomban meglevő szókincset könynyen hozzáférhetővé teszi s így annak, közép számítással legalább
hét száz évvel ezelőtt volt állapotáról Ítélnünk módot nyújt, úgy hogy
a semmi esetre nem tegnap óta a magyar nyelvben, még pedig a nép
nyelvében divatozó és a közhasználatban kiküszöbölhetetlenül megfészkelödött szláv eredetű szókat nem csak a mai szláv dialectusok
részint hangzatilag kissé elváltozott szavaival, hanem szinte olyan
korból valókkal vethetjük egybe, a mely korban átvehette azokat a
magyar nyelv. S ez eljárásnak mennyire tanulságos és szükséges
voltát már némely A-nel v. tt-nal való ó-szláv szavak mutathatják,
melyeknek szintén az A, í¥» betűk nasalisát kifejező szláv-magyar
szók állanak ellenében , de melyeknek új szláv másai már nem feje
zik ki a mondott betűk nasalisát, p. o. CBAT'Á (svenfrb), magy. szent,
orosz : CBaTbiö, cseh: svatf, tót : svatí; A^rA (donga), magy. donga,
slovén : doga, cseh : donha, orosz : flyra.
A következőkben immáran ki fogom jegyezni Miklosich szó
tárának első füzetéből a ránk nézve érdekes ó-szláv szókat s itt ott
némi észrevételeimmel kísérni. Az ó-szláv szókat egyszersmind a
Cyrill-alakú betűk helyett latin-szláv betűkkel írom át (melyek kö
zül s = magy. sz, z = zs} c = cs ; \ = <?», 9 — A, é = "fe), csak a
későbben már ki nem ejtett &-t, meg a későbben csak jésítö jellé
vált k-t tartván meg, a gömbölyűbb orosz betüalakkal (•&, b), mint
hogy néhai hogy-ejtetésök, és idöszerint ez ejtésnek meddig volt divatozása egész biztossággal meg nem határozható, a különben szo
kott átírásuk pedig (ü, 1) épen csak megközelítőleg s mindamel
lett eléggé bizonytalanul fejezi ki azokat. Szintúgy megtartom a
W-t(bl)*).

2. 1. avorb , platanus. Más alakja is van : jávori*, -egészen a
magyar: jávor-fa,; tót : jávor, orosz : íreop-b; hogy a német ahorn
sem egyéb az előbbinél, világos, s ez egyszersmind a magyar ju
har, ihar szóalakok keletkezésére is világosságot deríthet.
*) V. ö. Schleicher, Umschreibung cles cyrillischen alphabets in lateinische schrift (a Kuhn-Schleicher-fé'le Beitrage zur vergl. spr.-ban, I. 30.1.)
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Meglehet, hogy a szó nem is eredeti szláv; de az bizonyos,
hogy azt a magyar közvetetien csak szláv nyelvtől vette át, mint
hogy általában a szláv nyelv vocalissal kezdő szók elébe nem ritkán
j-t ragasztott; p. o. obbbko és jnhbhko, újszl. jablo, óném. aphul,
litván : obélis; az árja gyök, szkr. ad (enni), mely görögben, latin
ban, németben tiszta vocalissal kezdődik, szlávban : jad és jed stb.
4. 1. almuzhno eleemosyna. Miklosich az ó-német alamuosanból átvettnek mondja, és a magy. alamizsna-Ya nézve is könnyen
támadhat kételkedés, hogy vájjon egyenesen a görögből származott-e
ide vagy inkább csak a szlávból, melynek a göröggel általában
sokkal több dolga volt, s mely e szóban már a zs hangot is bírja.
Másképen adja a görög-latin eleemosyna-t az illir: lemozina, horvát:
almustvo, tót: almuzna. Igazi szláv szóval: orosz MHJioeTHHa.
5. 1. alhwb insidiosus. Azért hozom fel e szót, mert nyilván a
magyar álnok v. álnak-na\í köze van vele. A nok különben sem
magyar képző, mint tudjuk, és de jure csak készen átvett szláv szók
ban szerepel (újabb keltű ferde képzések, milyenek : el-nök, látnók,
titoknok stb. tekintetbe sem jőnek) s eddigelé csak az dlnok szóra
szoktak hivatkozni, mint igazi magyar nok-os képzésre. — A Ma
gyar Nyelv Szótára (Czuczor-Fogarasi)I. 282: „egyetlen szó, mely
ben a nok melléknevet alkot." Mindenesetre figyelmet érdemlő, hogy
az alapúi felvett ál (Cz.-F. I. 256), mint névszó talán legrégibb ebben :
ál-orcza (dl = hamis, nem valódi), ha csakugyan az álnok-nak szol
gált alapúi (mert ez a régiségben : tőiétől dlnokbakat = nequiores
se, lásd Cz.-F. 282., mást is jelent) — m é g sincsen szláv párja
nélkül, mely egyszersmind főnévi jelentésénél fogva jobban illik be
melléknévi képzés alapjául , t. i. az ószláv ah nequitia, újszl. jal
invidia (Miki. még egybeveti a gót alján zelus-t). Ezen ah-tól pedig
épen oly rend szerint, mint «ft>w&, képeztethetett dhnihb is, és nem
tartom valószínűtlennek, hogy a magy. dlnok csak ilyen megvolt
szláv szónak a mása, úgy hogy még ezen egy példát sem lehet biz
tosan fölhozni egy magyar nok képző bebizonyítására. Azután az
«Z-orcza-beli ál, ha igazi magyar, nincs semmi viszonyban az álnok
kal, még kevésbbé az áltatni, tör. aldamak (csalni) igével.
7. 1. apoteka, ano&r]xri conditorium.
9. 1. aspru (plur.) íönott, pecunia.
acigánim, zingíirus, acigawh u. a.; acigawhka zingara. Vájjon a
magyar a czigány szónak ez alakját maga formálta-e vagy csak átvette?
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10. 1. baba anus, yQavg, obstetrix. Meg kell jegyezni ez utóbbi
jelentést, mely á magy. bába-nak a főjelentése. Annak a szlávságban széltiben megvoltát mutatják az orosz óaöa, illir, tót : baba,
cseh : bába, mind anus és obstetrix jelentésével; sőt litvánban is
bóba (anus). Alig lehet kétség, hogy a magyar nem a szlávtól vette
volna kölcsön e szót, úgy mint a dajka szót is (1. alantabb), melynek
etymologiája is szembe tűnik a szlávságban és árjaságban; a török
ebe, melyet Cz.-P. a bába mellett hoznak föl, ha hasonlít is a babához,
#zért csak szláv szóhoz hasonlít; különben jakutban is ábá nagyanya.
babuni v. babapii (pl.) superstitio. Miklosich fölhozza az orosz
3aÓoőoHbi (plur.), lengyel : zabobon, oláh : boboane (plur.) és a ma
gyar babona szókat. Oszlávban még a származéka babunhslcb aígszacóii,
haereticus, rectius bogomilicus is megvan. — Figyelemre méltó,
hogy a szlávban többes-számi alak van csak, mely olyformának tet
szik mint lat. nugae, divitiae; így a tót babom is.
11. 1. bazavb TzavijyvQtg, coetus publicus. Miki. „e turc."-nak
mondja, azaz tulajdonképen a perzsából való, habár a török által.
Vájjon a perzsa vagy a török adta-e közvetlenül kölcsön a magyar
vásár, vasár-nap szókat ? vagy utólvégre a szláv-e ? Érdekes külön
ben e szónak a szlávban használatára nézve, mit Miki. idéz : vb bazarechíj i vb velikuchTi •praznichchi,, azaz : vásárokban és nagy ün
nepeken *).
11. 1. baliyvaifb stipes vei statua : stajase jako balvam> (állsz
mint egy bálvány) ; cod.-bulg. saec. XIII. <rrf írj, columna; ayaXfia
statua. így is fordul elö : blavam* columna, meg balovawh. Hasonlí
tásul hozza még föl M. „nsl.-croat. balvan tr abs, bulg. boluvan, russ.
óojreairc. idolum, lit. balvonas, let. bulváns ausgestopfter lockvogel,
rum. bolovan glóbus lapideus; tataricae videtur esse originis : bálá
ban magnus, cf. bolvawb" Miki. kissé könnyen veszi a tatarica origó
kimutatását : nem tudom, honnan vette a bálában magnus szót,
melynek három hosszú a-ja kissé furcsának tetszik; nem tekintve
hogy, „magnus" és „columna, statua" épenséggel nem egyszeriben
azonosnak vehető jelentések. A tatárból legfelebb bagana oszlop,
a jakutból baghana karó szót lehetne egybevetni, ha sejthetnök,
hogy ez balghana volt volna, vagy ha ehhez mérnők vonatkoztatni
*) Álmagyar nép és rokonai, úgy látszik , előbb közlekedtek az új
perzsákkal, mint a szláv népek.
Szerk.
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a jak. balaghan sátor, kunyhót is, föltéve, hogy a sátor a karókról,
oszlopokról neveztetett volna el. De mind ez nagyon bizonytalan. —
A magyar bálvány-ról tehát csak annyit lehet mondani, hogy kétféle
jelentése : columna és idolum (kapu-bálvány, lásd a Cz.-F. szótárt,
I. 403.) szintén a szláv balvan (bolvan, blavan)-t is illeti; hogy to
vábbá ezen etymologia : bálvány = áll-vány (Cz.-F. 403.) alig elé
gíthetvén ki bennünket, legvalószínűbb, hogy a magyar e szót, még
ha nem volna is eredeti szláv szó, de a szlávtól vette át, minthogy
a megfordított viszonyt, a szónak az egész szlávságban még a litván
ban is megvolta mellett, alig lehet képzelni. Találunk ugyan magyar
szót az ószlávban p. o.
bawhtovati offendere „e magy." — de hiába keresnők ezt p. o.
az oroszban. Különben még szláv denominativ igeképzövei van, s
így ez olyan átvétel, milyen a magyarban : praelegálni, frankirozni
stb. Tótul is van még : bantuval (bántani), mint vinsovaí (ném.
wünschen).
bam> banus. Miki. ehhez Jo. Cinamus (XIII. saec.) 3. 111. p.
117-böl ezt idézi : <óg ős ó ^ $ ov fzaoTJv, fléXoffig ős 6 ta nett? ixeív<p
yÉQcov ([A7T(ívov zavtTjv xaXovai ovvvoi trjv rtQffiV) ov fiaxoav eivat tj'/yéX-

A iinávov-t új-görög írásmód szerint, melyben a /3 = lat. v,
búvov-nak kell olvasni.
bánja balneum. — Miki. a magy. bánya metalli fodina-t is hozza
föl. Kétséges, vájjon lehet-e egyeztetni a balneum és fodina jelenté
seket. A szláv ba\\a többnyire balneum-ot jelent, csak a tót bana =
magy. bánya. Tájszokásilag van magy. bánya balneum is (1. Cz.-F.
I. 416. bánya 2.) s ez, ha nem egy a fodm&-bánya-val, bizonyosan a
szlávból van átvéve, a mely mellé Miklosich még az ónémet wanna,
líjnéni. wanne, középlatin bánna szókat sorozza.
12. 1. baran'h és borani* vervex. — Magyar : bárány, orosz :
óapaH'L, tót : baran.
barchath barchanus; kíhémet barkán, klat. barracanus, lengy.
cseh : barchan, cf. újszl. barsun, magy. bársony.
batogi> Qáfíőog, baculus ; flagellum. így is : batofob, litván batogas. Megjegyezhető a magy. bot végett. Hozzá lehet venni még 49.
I. b'ht'b sceptrum ; újszl. bat, batica.
bastina hereditas, f. bulgár basta páter, magy. bátya. — Ugy
van képezve mint 186. 1. dedina hereditas, ettől: eféefoavus, és
jól teheti alapját a pater-t jelentő basta; de azért a magy. bátya-nak
IBTO.
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-óiig van köze evvel, minthogy ez a senior és junior fráter egymás
tól megkülönböztetett elnevezései közé tartozik, milyenekkel az
altáji, de nem az árja nyelvek bírnak.
bajati [iv&evea&ai fabulari; incantare, ba^awb éncpdóg incantator,
bajanije incantatio; bajalhnihh incantator. — Ezen baj gyök pöröl
het a magy. báj-ért, a török bughu és bogii (bűvölés) ellen.
16. 1. bezokb, bezociwb, bezoceshivh ávaía^vvtog impudens. Mind
ezek szó szerint azt jelentik „oculorum expers, ávóftpiarog11 — s így
tökéletes analógiában vannak a magy. szem-telen-ne\.
22. 1. birh xrjvaog census; bulg. bir} rum. bir „vocabulum videtur esse magyaricum, cf. bír possidere." Van még: birhcij vectigalium
exactor is. Még inkább fölhozhatta volna Miki. a magyar bírság és
bér szókat.
31. 1. bhicha pulex, ó-ném. flöh, lit. blusa. Teljességgel szlávárja szó; tót blcha, bleha, orosz, ójioxa. — Magy. bolha.
33. 1. blqditi nlavaG&ca errare; TioQvtvuv scortari. bls^di) lenocinium adulterium; 34. 1. blqdhstvo (icogla stultitia, meg : lenocinium ;
blqdb fraus, XrJQog nugae, noQvúa fornicatio; blqdhwb cplvaQog nugax; blqsti (gyöke : blqd) errare, delirare, nugari, scortari. — Látjuk
itt egyazon igegyöknek két, csak önhangzóban különböző alakját:
blqd (blond) és bl^d (blend). Azt is látjuk, hogy^alapjelentése nem
a scortari, hanem errare, delirare, nugari — a melyből amaz mint
speciálisabbik könnyen előáll. Ezt Miklosich blqsti és bl^diti alatt
adta némely egyéb egybevetései is bizonyítják. Az alapjelentéshez
leghívebb bl^db-stvo stultitia, úgyhogy ebből a bltyd'h-ot egyenesen
a magy. bolond-nak állíthatjuk ellenébe, mely így igazi nem magyar
szónak mutatkozik, minthogy a szlávban van etymologiája.
34. 1. bobi> fába. — rum. bob, magy. bab. cf. Curtius, Griech.
Etymol. I, 408.
39. 1. boj flagellum; pugna, caedes. — magy. baj pugna, difficultates; rum. hajú aerumna labor.
bobbvanii attjfo) columna. Még így is írva : b'blvan'b b'hlThvanrb.
Lásd fentebb : bathvawh.
42. 1. bradu atjlvt], ascia, securis. — bulg. bradv&, szerb :
bradva, magy. bárd, rum. bardib, ó-ném. barta, újném. bárt. Diez I,
93. — Legújabban e szók árja származtatására nézve igen figye
lemre méltó fejtegetést hozott Kuhn, zeitschr. XI, 380. 1.
razda ctílté sulcus, Szintén brazdna. — Cz.-F. fölhozzák
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szótárukban a szláv brazda-t a magyar barázda mellett (I, 434),
de ugyanazt állítólagos magyar gyökből magyarázzák : bar, ebből
baráz (hogyan ?), d toldalékképzővel barázd, a miből barázd-ó he
lyett barázd-a. Bar annyi volna mint: metsz, hasít, szel. — E nézet
ben különösen azért nem osztozhatunk, mert azon szók közül, me
lyekből Cz.-F. urak e gyököt következtetik, a bor-otva és berena szin
tén csak a szlávból vett kész szók; bar-ka pedig csak állítólagosán
teszen „bevágást", ebből következtetve : barkálni (botot = czifrára
róni), a mi pedig valósággal csak „tarkálni." — A török burus-uknak pedig, mit Cz.-F. szintén egybevetnek, nincsen köze a barázda
jelentésével. Amaz „ráncz (plica)" — barázda, törökül : evlek (al
kalmasint a kölcsönvett görög avlax-).
43. bratn* áőelqjóg, fráter. Más alakja: brafrb, r nélkül. — Ma
gyar : barát.
44. 1. britva 2-vgóv novacula. — Az alapige : briti, praes. brij\
tondere; brich is — novacula, magy. borotva, beretva.
45. 1. brorvb albus; varius, cinerei coloris. — Magy. barna. V.
ö. cseh : brna, barna bos subfuscus; tót : barnaví (barna).
46.1. brrblogrhffigapóg,lustrum ferae; újszl. szerb : brlog antrum,
lustrum ferae. — Hozzá teszi Miki. e különös intő megjegyzést :
„de germ. barenloch cogitandum non est." — Magy. barlang.
48. 1. busromann* musulmanus; germ. bessirmenge sadducei
(Schroer, lat.-deutsches vocabular. Pressb. 1859.) cf. nom. propr. loci
Böszörmény magy. — Ehhez hasonlóképen az ószlávban van bochmefa
= Muhammed. Megint az r-ré változott eredeti l-re nézve ujgur
muszurman (Klaproth, Sprache u. Schrift der Ujguren 18. 1.)
50. 1. búvóbb (3ov(íctXoQ bubalus; lit. bavolas, rum. bivol, magy.
bival, alb. bual. — V. ö. az utóbbira nézve : Stier, die albanesischen
thiernamen (Kuhn, zeitschr. 1862. XI, 150).
51. 1. buhh ravQog taurus. — Magy. bika-hoz mily viszonyban
van, s ez megint milyenben a tör. bugha-hoz ?
53. 1. Béla nom. propr. viri; cf. magy. Béla.
befaüugTi xoixog annulus; így is : belhcjugb, belhcjug'h, belÜjttgb ; bulg. belcjug, szerb : biocug, rum. belcjug. — E szónak meg
lehet ismerni a töröktatárból valóságát: oszm. bilezik karperecz, jak.
biliszakh, bilszakh gyürü. A szláv szónak ingadozó írása is arra mu
tat, hogy valami idegen hangzásút akar kifejezni, alkalmasint ezt;
bileoük v. bücük. Török biltkw különben büincs-et teszen,
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belhgT> atifiúov signum, avfi^olov signum.; croat. bilig. így is :
bdegi>. — Az hogy a szláv bhlhti albere-től származhatnék e szó,
nem igen valószinü : a török bilgi, jakut balia még szláv eredetét
is kétségessé teszi, ha kérdés lehetne is arról, vájjon a magyar
bélyeg, bilog nem jutott-e csak a szláv közvetítés által a magyar
nyelvbe.
54. 1. bes'h daemon, a mitől: besitisq és besovati se adaemone
agitari, furere. — Magy. bősz, a melytől bőszülni. V. ö. orosz 6tc&
ördög, 6tcHTb bőszíteni, óiciiTí.Cfl bőszülni, továbbá a magyar fene
jelentéseit. — Más nézetben vannak magy. bösz-röl Cz.-F. I, 808.
55. 1. vada calumnia. — Magy. vád. Megvan vaditi xatr^yoQHv,
accusare ige is, mely alatt még több árja hasonlatot láthatni. V. ö.
még orosz BasK^aTb, Ba#HTb rágalmazni, vádolni 1 ).
56. 1. vari (plur.) {tagig turris, domus regia. várisi} (fictQig) esirb
donvh „e gr. (görögből)." — V. ö. magy. vár és város, ha netalán ezek
nek amahhoz valami viszonyuk volna 3 ).
62. vecerhnja tontQivr} tijtf, officium vespertinum; véfserja dtinvov
eoena. — Mindkettő veöeri. vespera szótól. — Magy veternye, vecsernye és vacsora.
64. 1. vinjaga fíórQvg, uva; újszl. vinjaga labrusca; lit. vinúga.
— V. ö. magy. venyige.
65. 1. vichri> turbó; ovatmönógconcussio; újszl. víher, vihra és
vihar, vihér. — Magy. vihar. V. Ö. még orosz BHxp'L, BHXop& turbó,
és BHxaTL mozgatni, megrázni igét; tót : víchor 3 ).
vitqzh heros. így i s : vitezb. szerb, croat. vitéz miles, magy. vi
téz, rum. vitéz. V. ő. még orosz BHTH3&, tót: vílaz.
71. 1. vojmhh irtgazimtrjg miles. — Szláv képzés a szláv voj,
voji-tó\. — Magy. bajnok, bojnuk (1. Cz.-F. bajnok).
73. 1. vojevoda otQazriyóg, belli dux; újszl. vojvoda, magy.
vojvoda, vajda.
voshb cera. V. ö. magr. viasz.
') Figyelemre méltó, hogy finnben valitan vádolok; továbbá figye
lemre méltó a magyar szónak á-ja, mely aZ-ból is eredhetett, így : vald, vád.
Szerkesztő.
!
) Ha nem akarjuk ÍB a finn vaara-t felvenni, de a vogul vot, MOS =
vár-os tekintetbe vehető'. Sz.
') Vesd össze a finn (kajani) vihuri-t is = ventulus subitus, undulas
nonnihil ciens, (Renval.) Sz.
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vrabij passer; orosz : Bopoóiií, веребш; cf. lit. zvirblis. —
Magy. veréb.
74.1. vraza, voroza /xavtsía divinatio, incantatio. vrcmja, vorozeja
mágus, maga; vraiiti magicas artes exercere. —Magy. varázs,
varázs-ló (Heltai : vrázsló).
76. 1. 'сгаЪъ medicus. V. ö. magy. orvos.
120. 1. vedro urna, hydria; újszl. védro, lit. védras, magyar.
veder.
vétrüo íatiov velum: újszl. vetrilo, magy. vitorla, rum. vetrüb ;
vétriti ventilare igéből származik, mely maga megint a vétrb (ventus) denominativumja.
124.1. щдгъпъ hungarus. v^grbskb hungaricus.
126. 1. gatb agger. Magy. gát, oroszban is: гать, meg a tótban
és csehben, hol a jf-vel kezdő ószláv és orosz szók már rendesen lival kezdődnek: hat, meg az ige : hat-ai aggerem struere *).
131. 1. gnoj ffijtpig putrefactio; xónoog stercus. Újszl. gnoj, ma
gyar ganéj, ganaj. — Igéje gniti putrescere, honnét még р. o. gnih>
putris.
132.1. дпизъ sordes, paéXvyfia fastidium, cíyog scelus. szerb gnus,
orosz гнусъ ungeziefer. — V. Ö. magyar gonosz. E szerint, ha a szláv
szó tkp. utálatosságot, utálni valót jelent, az onnét átvett magyar
gonosz-Ъш egy kis trópus van , melyet könnyű megérteni, ha р. o.
ezt : gonosz ember egybetartjuk evvel : gaz ember. Azonban már az
ószlávban is a gnusz szó morális utálatosságot, scelus-t fejez k i , valamint ugyan e szónak ezen másik alakja : дпыъ.
133. gobino fruges; magy. gabona. A szláv szó még általában
is „ubertas, copia"-t jelent. Cf. доЬъгъ abundans, fertilis.
135.1. golb ramus; újszl. gol arbor caesa. — V. ö. magyar
galy; cseh, tót : hal-uz (ág).
до1фъ columba; magy. galamb. Arja szó, melynek Miklosich
e helyen még több árja másait hozza föl.
137.1. догагаъ peritus. Ugyanaz az orosz гораздъ, melynek
adverbiuma azonban comparativus előtt azt is teszi: sokkal, nagyon,
erősen. Másik alakja догагъпъ peritus. — Alakilag egyező a magy.
*) A töltés sző eredhet ugyan a tölteni igéből; de érdekes, hogy finn
ben tyty agger, tydyt'án aggerem duco == töltök ; ellenben t'áyt'án teltek, töl
tök, impleo. Sz.
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garázda, garázna-val, nolia ennek jelentését nem lehet azokból egye
nesen deriválni. Erre nézve a groziti minari, orosz. rpo3HTL, tót :
hrozit fenyegetni igéhez kell folyamodnunk, mely mellett még rposa
fenyegetés és rpo3Hbiő durva, szörnyű, tót: hrozní áll. — Gyarmathy
(Vocabularium 21.) nem jól veti egybe orosz grjaznij-t (rpH3HHÍí),
lutulentus; ez = ószl.grqzhWh; az § (A)-belinasalis pedig meg szo
kott tartatni a szláv-magyar szókban.
138. 1. gospodb dominus. — Orosz rocno^a úr, házi úr. Gozpoda-hó\ lett rövidítéssel gazda, mely az ilir, horvátban használtatik
gospon, gospar mellett (a rövidítés útját láttatja orosz roeyflapt =
rocno/japb). — Magy. gazda.
141. 1. gradi> murus hortus, stabulum, civitas. Arja hasonla
tok. — A magy. kert megítélésében tekintetbe vehető.
gramada acervus. — Szláv hasonlatok. — Magy. garmada.
142. grebenh pecten, spina dorsi, scopulus. — Magy. gereben.
— Alkalmasint a gerince is a gereben (spina dorsi)-nek szláv tovább
képzettje ; ószláv grebenhch pecten. (Grebenicz-h'ól gerincz).
greblja remus. V. ö. magy. gereblye.
gvezwh uva; 144.1. grozd*b uva, racemus, magy. gerezd.
grotb xóvdv, calyx; újszl. : grot melinski infundibulum molare.
— Magy. garat.
145. 1. grT>ba convulsio qua corpus retro flectitur; újszl. grba
curvitas, gibbus. grhbavb xvQtóg gibbosus. — A magy. görbe-re nézve
tekintetbe vehető.
146.1. grhhh iXXrjv graecus. — Innét a magy. alak : görög.
147. 1. gvbciti se, contrahere se; szerb : gr6, gréiti, magyar:
görcs.
148.1. gredatrabs.Több szláv nyelvben; magy.gerenda, „huc
trahe nsl. gredelj pflugbalken, magy. gerendély."
grqb'h imperitus, indoctus, rudis, plebeius. magy. goromba.
149. gusa f. praedones; gusarh praedo, gusaru militum genus;
szerb: gusariti piratam esse. V. ö. magy. huszár.
150. gqba spongia. V. ö. magy. gomba.
gsftvica vimen; nsl. g62a, gó2 vimen; szerb: guzva. — Magy.
gúzs, tót : húzva.
156. dvorh aula; domus; aula principis; Üt. dvaras, cf. magy.
udvar. — dvornihh comes palatii, magy. udvarnoJc.
161.1. dizma decima. cf. magy. dézsma.
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162. 1. dijahh diaconus; nsl. dijak, pol. zak, lit. íékas, rum.
diák. V. ö. magy. diák.
163. 1. dHgTy debitum, n e g o t i u m . Árja eredete. — Magy.
dolog.
170. 1. doiti, praes. áq/^lactare; nsl. dojka. Árja rokonságáról.
— Magy. dojka, mely bizonyosan szlávból van véve, mert a török
daje is csak perzsa eredetű.
172. 1. dorokb vituperatio. Szláv összetett szó, mely talán a
magy. dorgál-m igének teszi alapszavát.
175. 1. dragi, pretiosus, amicus. — Magy. drága.
176. 1. drobiti conterere; nsl. drob exta, drobec id., rum. drob,
magy. darab. V. Ö. még tót : drobka darabka, morzsa, aprólék,
drobec morzsalék; orosz flpoöfc cserépdarabok.
180. 1. drq,gT> tignum ; nsl. drog. — Magy. dorong, durong.
182. 1. duchaivb herba nicotiana; arab. duhán. — A magyarba
(dohány) tehát ezen arab szó talán nem a török, hanem a szláv köz
vetítése által jutott volna (1. M. Nyelvészet V, 453).
183. 1. diacka asser, tabula, mensa stb. „e gr. dfoxoq, lat. discus,
cf. akd. tisc." — Magy. deszka.
186. 1. dédrb avus. Szláv-litván rokonság. — Magy. déd.
190.1. ds^ga arcus. iris; így i s : duga. Egyéb szláv nyelvekben
előfordulása. — „príma significatio est daube, fassdaube." — Magy.
donga.
Ennyi van ez első füzetben a magyarra nézve megjegyezni való
ó-szláv szó, s habár ezeken kivül is van még, csak az élö szláv
nyelvekben található, szó, mely a magyarba jutott : mégis nagy fon
tosnak tartjuk a nyelvünkben behonosúlt szláv indigenáknak, a me
lyiknek csak lehet, régibb keltű előfordulását is megtudni, a mire
nézve Miklosich ószláv szótára legalkalmasabb módot nyújt; a miért
is ennek kijegyezgető ismertetését a több füzetek megjelentével azon
nal folytatni fogjuk.
BUDENZ JÓZSEF.

•
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NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK
a folyó 1862-ik évre, h á r o m 10 í v e s f ü z e t b e n jelennek meg;
az első most adatott ki ; a második septernbérben } & harmadik
decemberben fog megjelenni. A nyelvosztályi bízottság nem
akart előbb előfizetési hirdetést kibocsátani, míg az első füzetet
nem adhatja az előfizetőknek. ^Az immár megjelent.
A ] V y e l v t i i . d . o i i i á i i y i K ö z l e m é n y e k „Ér
tekező Rész"-ében azon értekezések vannak, melyek az Aka
démia és a bízottság üléseiben felolvastattak vagy tárgyaltattak,
„Ismertető Rész"-ökben pedig tudósítások lesznek a bízottság
üléseiről és könyvismertetések úgy a bel- mint a külföldön meg
jelent nyelvtudományi munkákról; ennélfogva ezen „Ismertető
Rész" elfogad akárkitől bírálatokat és ellenbírálatokat.
Az előfizetési ár a 30 nagy rétü ívet tevő

f ü z e t é r e csak l i á r o m f o r i n t ,

l i á r o m

postai bérmen

tes szétküldés mellett 3 frt. 30 kr. új pénzben.
Az előfizetési pénz alulirthoz küldendő, ki a szétküldést
pontosan fogja teliesíteni.

Pesten, 1862. június 5-én.

Eggenberger Ferdinánd,
magy. akad. könyvárus.

(Burátok terén.)

Pest, 1862. Nyomatott Einich Gusztáv m. akadémiai nyomdásznál.

