
VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMEETETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

11. Kang'i ig*^ (újabb ejtés szerint : hang'i), török kérdő és 
relativ névmás. — E névmás jelentése „mely, melyik", mellékné-
vileg vagy főnévileg használva, az utóbbi esetben rendesen birto
kosragokkal : kang'im'iz melyikünk (melyik közülünk), kang'is'i (s = 
magy. sz) melyikök (melyik többek közül) stb., kang'i tarafdan geldi 
melyik oldalról jött ? stb. Föltűnő azonban e névmásnak, melyet első 
tekintetre sem tarthatunk egyszerű alapnévmásnak (milyen p. o. kim 
ki, ne mi, bu ez stb.), alaki képződése, melynél fogva szinte párat
lan áll a többi nem egyszerű névmások között is; föltűnő továbbá 
maga a képző, a melyet élőnkbe látszik mutatni, t. i. ^-é g'i} a ^ ki 
mélyhangú párja, mely különben adverbiumokból mellékneveket 
(simdi-ki mostan-i, oradaki ottani, evdeki mintegy : házban-i = ház
beli , otthoni, jan'imda-ki mellettem-i = mellettem levő stb.) meg a 
személyi névmások genitivusaiból főnévi possessivumokat (benim-ki 
az enyém stb.) képez. Azonban ugyancsak e g'i, ki képző alkalma
zási körét szorosan szem előtt tartva, a kang'i névmás alakbeli mi
voltát megtalálhatjuk. Ugyanis az első következtetés, melyet ez úton 
kell tennünk, az, hogy a kang'i-b&n a kan vagy kérdő névmási ad-
verbium vagy kérdő névmás genitivusa. Az utóbbiról nem lehet 
szó, mert nincs semmi birtokosi jelentése a kang'i-nak, nem teszi azt 
hogy „a kié" vagy „a melyé", s így adverbium volna a kan. Itt me
gint csak hely- vagy időadverbiumról lehet szó, mert csak ilyenek
ből képezhet a ki mellékneveket. És csakugyan meg lehet magya
rázni a kang'i jelentését, ha a kan-ban. helyadverbiumot látunk. A 
kang'i-val kérdezve, több egyesek közül válogatunk, melyeket térben 
(akár időbeli terjedésben is) összefoglalva képzelünk; az egyik itt 
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van, a másik ott, a harmadik egy harmadik helyen stb. Föltéve te
hát, hogy kan azt teszi hogy „mely helyen, hol", a kang'i = „mely 
helyen levő (egyes)" nagyon természetesen fejezi ki kérdőleg a 
többféle helyen levők valamelyikét, helybeli jeleléssel, úgy mint a 
magyar „melyik, mely" módbeli jeleléssel van (mert mely tkp. = 
mily). Azonban a kan mint helyadverbium jelenthetne irányt is 
(„merre"), s akkor SL kangi-nsik azon kissé más nézési képzelet szol
gálna alapúi, hogy az ember a maga álláspontjából mintegy cen
trumból köröskörül, mintegy valamely peripheriának különböző 
pontjain képzeli a több egyeseket, a melyek felé sugarakként az 
egy centrumból irányúinak nézései, úgy hogy a több egyesek vala
melyikét már mosta „mely felé levő" vagy „melyfélbeli" szóval kér
dezheti. A kang'i ezen fölfogására ajánlkozik a kan helyadverbium-
nak alkalmas származtatása is ; ez az, hogy ka-jan-hól volna össze
vonva, a ka kérdő névmástő megvan „oldal, fél (fel-é)" főnévből. 
A ka kérdőnévmás igen tisztán kivehető tör. ka-can „mikor"-ból, 
melynek második része can a még a keleti törökségben meglevő tag 
£t&. „kor" szó ragos alakja (cag'in-ból can ; v. ö. a ragra nézve ki
éin télen, jazin nyáron); megvan továbbá a kac „hány"-ban is. ka-
jan adverbium, noha a^'aw-nak nincs még locativusi vagy dativusi 
ragja; (v. ö. bugün, o vakt-íéle adverbiumokat) ; ugyané ka-jan (kan) 
locativraggal megvan a kanda (ka-janda)-ban, mely = „hol", de a 
„merre, melyfélt" irányhatározást is még megtartotta; helyette van 
kani is, meg kan\a, mely tisztán csak „ merre "-t jelent, p. o. kan\a 
varirsam ardimdan kesilmez a m e r r e megyek (akármerre), min
dig nyomban követ. Itt már magától is kiérzik a jan szónak meg
volta, melynek különben is helyirányhatározásra igen közönséges 
használatát az ojana, bu jana (oda ide, arra erre), bu jandan (eresz
ről, effelől) stb.-félék mutatják; csak hogy a jan helyét már nagyobb
részt az azon jelentésű arab taraf OjJo foglalta el. 

Hogy a kang'i (*ka-jan-gi), adverbiumból képzett adjectivum 
létére, a névmások közt foglalhatott helyet, annak is köszöni, Jiogy 
a bele rejlő helyirány határozó szó (jan) lassanként mind kevésbé 
érződött ki, valamint a „mely, melyik"-ben vagy a német „welcher"-
ben már nem érződik a benne rejlő módjelelő szó. Hasonpárjai e 
tekintetben még a török öteki ^*&y (tkp. „túlsó") és beriki (g&+? 
(tkp. „innenső"), melyek még nem hozatnak ugyan föl török gram
matikáinkban a névmások között, de ugyancsak az „amaz" és „emez" 
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jelentésével fordulnak elé, mikor nem valami megmondott tárgy ál
tal elválasztott túlsó és innensőről, hanem csak távolabbi és köze
lebbi egyesről van szó, a mikor különben az ol és bu (az, ez) név
mások állhatnak. P. o. egy stambuli újabb „Mejmu a-i latáif"-ban 
találjuk többször, kivált a biriki-t, p. o. egy munkás agyagot visz 
föl egy épülőben levő toronyra, egy másik (bir díjeri) fogad vele, 
hogy fölviszi-e öt a teknőben; akkor ama munkás (öteki ren\ber) 
emezt (bunu) a teknőbe ülteti stb. (Itt az öíeK-nek, mint az ol páro
sának egyenesen a bu „ez" felel meg). 

Ez alkalommal még a csuvas hajghi-t kell megemlítnem me
lyet Reguly a névmások közt hoz föl, 1. NyK. I, 268. meg Reg. csuv. 
példamondatai 712. 932. (NyK. II, 237. 248.). A csuv. ghi = tör. ki 
képzőnek hajghi-ben megvolta kétségtelen ,* és a haj-t most egynek 
tartom a halé, hal „most" adverbiummal. halghi-ból igen könnyen 
eredhetett hajghi, mert az l-je úgyis jésített l ( = ly). Jelentése te
hát a „mostani, az iménti, az izé." 

12. Birtokosragok elhagyása a törökben. — A török nyelv ál
talában oly rendesen él a birtokosragokkal s szintoly szorosan meg
kívánja azokat mint a magyar. Ennek ellenében a még a török 
nyelvek családjához tartozó, bár külön állású, csuvas nyelv már na
gyon gyéren él birtokosragokkal; leginkább még az egyesi 3. sze-
mélybelivel, s csak az önálló személynévmások genitivusaival fe
jezi ki az 1. és 2. személybeli birtokosviszonyt, valamint különben 
is csak a birtokost jelelő névszó genitivusával. E jelenség nyil
ván a nyelvnek lassan kifejlődött romlását tünteti elé, a meny
nyiben maga ejti el saját szerkezetében oly lényeges alakok hasz
nálatát. Hogy ez a csuvasban annyira mehetett (1. NyK. I , 226.), 
nem fogjuk annyira csodálni, ha magában az oszmanli-törökben is 
már ugyané jelenségnek már némely nyomait találjuk. Kimuta
tásul szolgálhatnak a „Latáif-i Naszreddin" egy jóformán népszerű, 
és teljességgel eredeti törökséggel írott könyvecskének némely he
lyei. Az 54-dik latifében : su bizim altinlari ver azokat a mi ara
nyainkat (az én aranyaimat) add vissza — bizim alt'inlar'i e helyett: 
bizim altinlarimizi, a mi csuvasúl is rendesen így mondatnék %av 
pirin 'ild'imzane; a 77. latifében: gavga bizim jorgan (e h. jorganimiz) 
icün imiá a veszekedés a mi takarónkért volt; var, benim karija (e 
h. karima) söjle menj, mondd meg feleségemnek; a 101-dikben: bi
zim Hammad derse ge\ kalib a mi Hammadunk elkésvén a leczkére, 
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— Szintígy egy „'As'ik Kérem hikájesi (Szerelmes Kérem története) 
czímü török regényben : bizim bir keHs var idi nekünk egy ke
resztyén emberünk vala (e helyett kesisimiz). tJgy látszik ; hogy 
csak az első személynévmás után marad így el a birtokosrag, de oly 
ritkán, hogy grammatikaíró bátran számba sem veheti; csak hogy 
mégis a csuvas nyelvnek a birtokosragozásban való megfogyatko
zását szépen illustrálja. 

13. Magyar szer-etni = török sev-mek-e ? — Annak bizonyí
tására , hogy az r és v hangok áltaji nyelveinkben egymásnak meg-
felelöleg fordulnak elé, többször a magy. szer-et = tör. sev- példá
val éltek; így fent a 89. lapon Hunfalvy, s MNyelvészet VI , 113. 
Fábián István is a belhangi r = v-re való elég kevésszámú példák 
közt hozza föl. A milyen különösnek látszik egyelőre is e két hang
nak egymásközti váltakozása, oly szorosan és szigorúan kell vizs
gálni a példákat is , melyekre e váltakozást alapítani akarjuk. így 
p. o. az említett magy. szer-et = tör. sev-féle példát meg nem állha-
tónak tartom. Ugyanis az egész magyar szeret igető, akármilyen is 
az et képzője, megfelel az egész csuvas jorat igetönek (== amare), 
a mit mindenki elfog ismerni. De ezen jorat-on kivül van a csuvas-
ban még sav- (inf. savas, szeretni, szíveskedni) s nyilván ez = tör. 
sev (suv-mek). A csuvas jorat pedig csak nem lehet = szintén csu
vas sav-, tehát = tör. sev sem, valamint magy. szeret sem = tör. 
sev. — Sőt Fábián MNyelv. VI , 113. fölhozta többi példái közül a 
magy. nevet = finn naura ellen is támaszthatunk kétséget, a meny
nyiben osztj. nága-m szerint (meg osztj. náh, nah nevetés, nevetés 
hangja) a magyar v korántsem a naura-beli r-nek, hanem az w-nak, 
= osztj. g-nek látszik megfelelni, úgy hogy a ra szintúgy igeképző 
mint nevetni-ben az et, a mire nézve fent. a 344. és 354.11. a török gra 
v. ra-végü hangutánzó igéket lehet tekintetbe venni, mert utóvégre 
a nevet meg naura igék is a hangutánzók közé tartoznak. — Végre 
a magy. hó (hav nix) = tör. kar példa sem áll oly erősen. Mily alap-
nézletből eredt a hó (nix) elnevezése, a melyből értelmezésének is 
ki kell indulnia, azt bajos határozottan eldönteni, de lehet ezt vagy 
azt sejtelmezni, a mint Szilády Áron (MNyelv. VI , 145) a „fehér
ség, fénylés" nézletét sejtelmezi a hó szóra nézve. En most a török 
rokonság részéről mást ajánlok. Ugyanis a mint nálunk az eső esik, 
úgy törökül az eső (jaghmur) is a hó is jagh-ar : pluvia és nix ke
letkezésük módjára nézve tökéletesen hasonnemüek, s ez oldalról 
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tekintve az egyik vagy a másik valóban vehette is eredeti elneve
zését. T. i. a magy. hó, hav alakilag szépen egyeztethető a tör. jagh 
igegyökkel (v. ö. hét = jedi, és ló, lov-nak gutturalisból eredt «-jét), 
és ezen rövid alakja (hav), a megvolt névképzője elkopásának tu
laj donítható,-a mint ez más egytagú magyar névszóról is áll; a tör. 
jagh-u-nak megfelelő alakja lehetett a hav-'-nak, a mi szerint értel
mezve azt tenné : jagh-ás v. jagh-ó, t. i. a török jaghmur hideg édes 
testvérét, a nix-et. Úgy hiszem, sejtelmem elég; nyomós arra, hogy 
legalább a magy. hó, hav és tör. kar összeállítását joggal kétségbe 
vonhassuk és semmi esetre hangviszonybizonyítónak ne fogadjuk el. 

14. Keztyű. — Hogy e szó a kéz-töl származik, azt a vak is 
látja, vagy legalább hallhatja; de mit jelent azután tulajdonképen a 
tyű és vájjon csak olyan és csak az-e, a mi a tyú, tyű, mely sar
kantyú , pattantyú, csengettyű-félékben mutatkozik (lásd : Riedl, 
Magy. Gr. 101. 1.)? — Úgy látszik nekem, hogy miután a kesztyű
ben oly világosan benne van a kéz (kez v. ö. kez-ken'ó) szó, az egész
nek jelentése értelmezöleg csak úgy kerül k i , ha a kesztyŰ-t volta
képen összetett szónak nézzük, melynek második része (tyü) olyas
mit ér, mit a német handschuh-b&n a schuh , azaz : calceus , vagy 
általában tegumen. Erre nézve tekintetbe vehető egykét adat ez: A 
török el azt teszi, hogy „kéz" ; ettől származik a karagasz-tatár el-
dék, eldik, szojot-tatár eltek, és az oszmanli-török eldüven, eldiven, 
mint keztyű a kéz-töl; v. ö. csuvas alza keztyü ala, ale-tól. Tehát a 
tek, (dek, dik), düven, za itt annyit tesz mint a magy. tyű. Ezek kö
zül a düven (el-düven) úgyhiszem nem egyéb mint a don (ruha, in-
dumentum, suba) eredetibb teljesebb alakja (*duvan), mely az él
hez alkalmazkodva magashangú lett (düven) ; don aztán úgy állana 
*duvan-hoz, mint a tör. tuz (jakut. tűs só) a csuvas tuvar -hoz (csuvas 
r igen közönségesen z, s-böl) : tehát el-düven csakugyan = „indu-
mentum manus." A tatár tek (el-tek) is ily értelemben fejtegethető. 
Ugyanis létezik a csuvasban ezen ige : tig'in- (inf. Uginas) = induere 
véstem, öltözni, mely reflexív n képzővel van, tehát a gyökige tíg 
= induere, anziehen, a mely is a cseremisz U (inf. ciaé) v. í'*-nak 
felel meg; ettől a (csuv.) t'ig igétől valónak hiszem a kérdéses tatár 
tek-et, melyről az illető névképzö elkopott, úgy hogy szintén „indu-
mentum, öltő = ölteni való"-t teszen. Ugyané (csuv.) ttg igéhez 
tartozik a magy. teg-ez is, valamint tok, és jóformán a magy. takar 
igetÖ is (mely a fent 353. 1. tárgyalt ar, kar causativumi képzővel 
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van). Már most, miután a tig ige rokonságát úgyis föltaláljuk a ma
gyarban , bátran állíthatjuk, hogy a magy. tyü (kez-tyü) ugyancsak 
az a mi a tat. eltek-ben tek; még pedig itt is a tyü alkalmasint utóla
gosan lett magashangúvá (a kez miatt) tyú-ból, a mely is a mint t'ó, 
tű ebből *tüvö, *tügö (1. fent 159. 1.), úgy *togó v. *tvgó-bó\ eredhe
tett a gutturalis elenyésztetésével (*tovó, io'ó). így tehát a magyar 
kez-tyü is azt tenné : „indumentum manus", oly értelmezés, melylyel 
úgyhiszem tökéletesen megelégedhetünk. Még meg lehet itt említeni, 
hogy mongol dagho is van = suba (t. i. mint fő „indumentum"), 
egészen a föltett magy. *togó-nak megfelelő. A szintén fent említett 
esuvas alza-r& meg kell jegyezni, hogy a csuvas-török hangtani vi
szonyoknál fogva alza helyett ezt tehetjük : alzak mely = tat. el
tek; a sziszegővé vált í-hang párját találja a esuvas cilghd nyelv = 
tör. dil, til} csuv. Ur = tirif diri eleven s egyebekben. 

15. Csorda. A NSzótár ezt mondja a csorda eredetéről: „gyöke 
csór hasonló a vékonyhangú sereg ser gyökéhez és az egymásután 
(mint csorda szokott) következőket jelentő sor szóhoz. Egyezik vele 
a német heerde , schar, tatár horda , chorda, perzsa csaranda, török 
szürü és a latin cohors második alkatrésze." — De a javát még is 
elfelejtették a Szótárírók, azt t. i. hogy a magyar csorda leginkább 
egyezik a tót Zrjeda, ószláv eréda, déliszláv Zréda l) szóval, mely spe-
cifice, úgy mint a magyar csorda, a marhák grex-jét jelenti. Sőt oly
annyira egyezik vele a magyar csorda, hogy ez nem is egyéb mint 
magyarosított szláv szó, a mit különösen az is bizonyít, hogy a 
kürthieknél (Komárom megye) még a nem vagy kevésbbé magya
rosított cserda alak is divatozik (lásd : István bácsi naptára 1861. 
szerkeszti: Majer István — a90. lapon). — Ezen legelső és ugyan
csak igazi egyezés mellett, nem igen szorulunk aztán a többi, a 
magy. csorda-ra, idézett egyezésekre. 

Egy úttal még egykét kürthi tájszót említek föl, mely az Ist
ván b. naptárában (1. fent) könnyen elkerüli az érdekeltek figyel
mét : öcselkedni, fésülködni, öcselkedés (fésülködés). — möte = mi
óta ; — tópolni = pótolni; tróbálni próbálni; — csipkentyű róka-, 
hörcsögfogó gúzs; ivadán = idején, korában, p. o. erdőírtás ivadán, 
gyapjunyirás ivadán, éjszakának ivadán (igen fontos e szónak még 
életben fenmaradása, mert a régi magyar irodalomban is csak egyné-

l) Lásd : Bellosztenecz, Grazophylacium illyrico- latinum 52, 1. 
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hányszor találkozik, v. Ö. Mátyás Flór,, Magyar Nyelvtudomány, II. 
füzet. Pécs 1863. az 57. 58. lapokon.); — (ide) fogallom faragó 
székbe megfogom, oda csípem (nincs a NSzótárban). 

16. Nyáj; — Mindenesetre feltetsző, hogy a nyáj gr ex a mind-
nyáj-unk stbiben is elétünik, a mi arra indít, hogy annak jelentését 
kissé szorosabban vizsgáljuk. A csuvas nyelvben nomaj, numaj =s 
sok, s alig eshetik kétség alá, hogy ez == magy. nyáj, mely a nomaj-
nak megfelelő valamely bővebb alakból összevonódott, elrövidült. 
Itt már kitűnik az általánosabb jelentés = sojc, sokaság (menge), 
mely speciálissá lett a magy. nyáj (grex)-ben. De nem lett ám oly 
speciálissá a mind-nyáj-unk stbiben, mely voltaképen ezt teszi :.„ un -
sere ganze menge = wir allesammt." — Sőt a nyáj, ezen általáno
sabb jelentéssel, de még jobban rövidült alakkal, megvan az annyi 
(ennyi, mennyi) stbiben, meg a tenger-nyi, tíz öl-nyi-félékben is. Az 
ezekbeli nyi (régiesen né, nyé is) már akármiféle tárgyakról (élők 
és nem-élőkről) értett „quantitást, menge"-t jelent, noha, a mint lát
hatni, nem egyéb mint az a nyáj, mely = „grex" is. Végre legrövi
debb alakot Öltött e szó a hány-hwa, melyet a ho kérdő névmástőböl 
kell származtatnunk (v. ö. hol, honnan, hová), és körülbelül így le
hetett : ho-uyáj, (ho-nomaj) • de úgy látszik a hány á-jában mégis 
maradt a megvolt alakböségnek még némi veszteségpótlása. 

Kérdés lehet, vájjon a nyájas (blandus, comis, facundus, affa-
bilis — Molnár Albert) és továbbá nyájaskodni szintén a szóba ho
zott nyáj-unkhoz tartozik-e ? Igaz, hogy a régi irodalomban nyájas
kodni = conversari, társalogni, de ezt a nyáj-hoz kötve csak úgy 
érthetnök meg, hogy ennek a grex-hez hasonló más speciális jelen
tését tennők föl = gesellschaft, congregatio, és ugyancsak lehet kép
zelni, hogy nyájaskodni mintegy „congregatióskodni" volt. De maga 
a nyájas (blandus) aztán mégis bajosan érthető úgy mint „congre-
gatiós" , legfelebb ha az as képzőt oly jelentésűnek veszszük mint 
kapws, taligás-ban (gesellschaftsmensch, umgánglich). — Ez ellené
ben mást még egyszerűbbet ajánlok. A nyájas (blandus, affabilis) 
mindenestül megfelel a mongol najici és kojbal-tatár najd'e, nan-d'e 
„amicus"-nak (najici harikhu barátot kapni, megbarátkozni); a najti-
nek is van képzője : ci = török t>5s»- \i , kojb. d'e} melynek a ma
gyar s (os, as, es) is megfelel ebben : kapus, hajós} v. ö. török kapu-\i 
(kaptái), mong. khaghalgha-ci (khaghalgha kapu). Az alapszó naj, 
magy. nyáj tehát olyasmint jelent, a minek gyakorlásáról, tevéséről 

30* 
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az „amicus" nevezhető el; azonban, vájjon ez a mongol najir (lust, 
vergnügen, übereinstimmung — Schmidt, mong. szótára), vagy az 
osztják nákh nevetés (talán a szeretetet nyilvánító édes mosolygás) 
szókkal hozható-e kapcsolatba, most nem akarjuk, nem is szüksé
ges eldöntenünk. Elég az, hogy most a nyájas, és nyájaskodni je
lentései szépen megvilágosodnak : a régi nyájaskodni = conversari 
(társalkodni) e jelentéssel bírhat, mert barát és társ az egymáshoz 
legközelebb álló, legrokonabb fogalmak ; nyájas = blandus, affabi-
lis már a német freundlich-hen talál elég analógiát és magyaráza
tot. Érdekes még megjegyezni azt is , hogy talán épen a nyájas szó 
volt az, melyet a szláv brat (barát) a közönséges „amicus" jelentés
ből kiszorított. 

17. Miklosich F.: Die slavischen Elemente im Rumunischen (Denk-
schriften der Wiener Ak. d. Wiss., hist.-phil. Cl., XII. 1862). E be
cses munkálat, mely bevezetésében a rumun (oháh) nép neveiről és 
keletkezéséről értekezik, s derék részében az oláh nyelvben meghono-
súlt szláv szók nagy sorát mutatja föl az illető ószláv, bulgár és szerb 
szóalakokkal, mint a mely nyelvekből az átvételnek közvetlenül 
kellett történnie, egy részint a magyar nyelvész figyelmét is ébreszt
heti : érdekes t. i. látnunk, hogy az oláh többnyire ugyanazon szó
kat vette át a szlávból, melyeket a magyar is, noha ezeken kivül még 
egyebeket i s , — olyan tény, mely az ilyen átvételre indító okokat 
illetőleg világosan mutatja, hogy azok korántsem mindig az átvevő 
nyelv szegénységében keresendők; mert hiszen a rumun nyelv alap
törzse, a római latin nyelv, csak nem volt szegényebb vagy fejletle
nebb mint a szomszéd szláv nyelvek, oly annyira nem, hogy inkább 
ezeket lehetne fejlettség tekintetében a latin után helyezni. Be fogom 
tehát most mutatni M. munkálatából az úgy a magyar mint a rumun 
nyelvekbe bejutott szláv szókat, többhelyt már maga M. is azoknak a 
magyarban is megvoltát említvén meg, és illető helyeken némi szük
séges jegyzetet tenni hozzá. Megjegyzem, hogy az ószláv szókat a 
Cyrill-féle írásból úgy írom át mint NyK. I, 307. 1. mondtam; a ru
mun szókat a budai szótár írása szerint írtam (csak némely jegyes 
betűre görög betüalakot, p. o. a tompa a-ra gör. «-t alkalmazván), 

ószl. baba vetula, anus ; magy. bába (1. NyK. 1, 309.) ; rum. 
baba vetula, avia (de „obstetrix" is , 1. Clemens, oláh-német szót. 
Szeben 1837). — babuni (több. számi) superstitio, magy. babona 
(NyK. I, 309.), rum. bobőne (több. sz.) incantatio — bal'bvan'b sta-
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tua, bálvány (NyK, u.*0.), rum. bolovanu glóbus lapideus. — bánya 
(NyK. 17 310.) , rum. bae balneum , metalli fodina. — baíta páter, 
bulg. baHa, bace, orosz óara; rum. baciu, bade fráter natu major. (A 
rum. szó jelentése arra mutat, hogy nemaszlávból hanem a magyar 
bátya-hói való; jelentékeny a magyarra nézve az or. baia tökéletes 
alaki hasonlósága, noha ez is atyát jelent (kicsinyítve: baiuSka); 
ha tehát mégis a magyar talán átvette volna e szót (1. NyK. I, 310), 
mint általában „natu major senior"-t jelentőt vette át, de alak szerint 
mégsem az ószláv v. bulgár basta-h6\. — bin>, bulg. bir steuer; rum. 
biru; „a szónak szláv eredete nagyon kétes, v. ö. mgy. bír posse, 
possidere" (1. NyK. I, 311). — blato palus, rum. baltáv. ö. Balaton. 
— bobi> fába, mgy. bab ; rum. bobu (a rumun elhagyta a lat. faba-t 
s átvette a bár rokon bob-ot] NyK. I, 311). — boj pugna; v. ö. mgy. 
baj; rum. baiu aerumna, labor ; „jelentése szerint a magyarból". — 
bradu securis, v. ö. mgy. bárd, rum. bardá; „mind a németből" (NyK. 
I, 311.); — brazda sulcus, mgy. barázda, rum. brasda, brésda (I, 
312.) — brich novacula; „magy. bicsak, bicska11; rum. briciu (brihi) 
novacula. A magy. bicsak-ot is ide vonni, aligha megengedi a tör. 
bicak , ámbár furcsa még a rum. bricagu (briéagu) culter plicabilis, 
mely azonban alkalmasint csak a török vagy magyar bicak hason
latosságára alakúit, mert magában a szlávban nincs bricak ; s ha volna 
is, a török szónak is átvett voltát még gondolni sem lehet, miután 
szabályos hangmegfeleléssel megvan a koj babtatárban is bitak (ka-
ragasz bisak, szojot pidak, jakut b'isakli) s egyszersmind atörökség-
ben vagyon rendes etymologiája (bic-, kojb. bit, jak. b'is- ige = met
szeni, vágni). De a magy. bicsak, ha a szlávból nem került is , még 
sem eredeti magyar : mert a tör. bic-nek magy. vés-m felel meg, s így 
a véső az, mely eredeti rokonságnál fogva a török &íca&-kal egyező. 
— briaVbno trabs., bulg. bri>vno (magy. borona faragatlan gerenda) . 
rum. barna (úgylátszik csak a magyarból).— brrh$\anrb, újszl. brslan, 
szerb brslan • m&gy.boroszlán (a NSzótárban nem erre, hanem boros
tyánra, van említve a szlávság); rum. boroslanu. hedera (közvetlen a 
magyarból). — br^stairh hedera , szerb brstan; magy. borostyán; 
rum. brosténu sambucus. — burjawh, bulg. buren , orosz óyp&flH'B ; 
magy. burján, rum. buruénu (NSz. bur = bor gyökből származtat 
burj-ot). — bT>zT>, újszl. bez, bezeg, cseh bez, or. (met; magy. bozza 
bodza, (NSz. csak a&ez-t hozza fel, s a bodza-t „bogyozó"-nak értel
mezi); rum. bozu — &I>#B, újszl. bat, bulg. but) mgy. bot; rum. bátu. 
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— 'bavoVb, bulg. bivol, mgy. bival; rum. bivolu. (NyK. I, 312). — 
bélójugj> annulus, rum. belciugu, „homályos szó" (v. ö. NyK. I, 312). 

V. — rum. varda waehthaus; magy. várda; az ószl. vardéti 
custodire ige a németből való (óném. wartén). — vitqzh, magy. vi
téz ; rum. vitésu (I, 313). — vichvh magy. vihar (I, 313); rum. vi-
foru, vivőm. — vrabij, magy. veréb (I, 314), rum. vrabia. — vraza, 
mgy. varázs (I, 314) ; rum. vraja (vraáa) incantatio ; — vri>§a, újszl. 
szerb vréa, orosz Bepina, lengyel íviersza; „magy. halász vassau 

(szedöhibából: varsa helyett) ; rum. vérén nassa. — vudra lutra, or. 
B&iflpa, magy. vidra; r. vidra. — védro hydria; mgy. veder; r. vedret 
vadra; — vétrilo, m. vitorla (I, 314), r. vetrild. 

G. — gnoj putrefactio, stercus; m. ganéj ; r. gunoiu. — gr'bca, 
or. rpe ia , rpeiyxa, m. haricska, ettől: grek = görög, „tehát tkp. 
griechische frucht"; r. hirisca. — griociti contrahere, szerb grd, m. 
görcs (I, 314); r. kraceiu spasmus. — grqda, m. gerenda (I, 315), r. 
grinda; m. gerendély, r. grindeiu. — g$zva vimen, m. gúzs (I, 315); 
r. gansu funis e libro vei virgultis. 

D. — dvori>, m. udvar (I, 315); r. odor, odorbirou udvarbíró, 
odorhéiu udvarhely, (a rumun szó közvetlen a magyarból való, még 
pedig a székely odvar } odor-t kell tekintetbe venni); — dijakh, m. 
deák, diák ( I , 316), r. diacu.; — d&í(>a} m. donga (I, 316), r. dóga, 
— dojka, m. dajka (I, 316), r. daica. 

zelarh, újszl. zelar} m. zsellér inquilinus („a németből, noha 
egy a mai siedler-nek megfelelő ónémet szó ki nem mutatható), r. 

jeleriu, meg jelerie inquilinatus. — zidoviwh, újszl. szerb zidov, m. 
zsidó, r. jidovu. — zupani,, újszl. szb. zupán, m. ispán, r.jupánu. 
— zavoTb, újszl. zavor sperrkette, or. 3aBOpr&, m. závor} zár, r. zaru 
(csak a magyarból) és zdvoru repagulum. Még a székely zavara-ra, 
kell figyelni, melynek vég a-ja úgy áll a szláv vég ^ helyén, mint 
drága = drag'h-h&n. — záloga pignus, újszl. bulg. zálog, m. zálog ; 
r. zulogu. — zapovb, v. ö. pr gyök, lengyel pr§, przej§ rubesco-ban ; 
r. zaporu rubeolae. Megjegyezhető a magy. pír f piros végett. — zu-
bum>, szb. zubun tunica, m. zubbony (középlat. zupa, franc, juppe) ; 
r. zabunu togula. 

ikra ova piscium, szb. ikra, m. ikra; r. icre (több. sz.). 
kadis cadus, m. kád; r. cadá. — kanja, újszl. kanja milvus; 

m. kánya, v. ö. újgör. (Txctvictg vultur; r. cae v. gae és uligae == uliu 
ölyv - j - gae. —• kasa, újszl. kasa, m. kása; r. riscasa , hriscasa (m. 
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riskása). — keciga, újszl. szb. ke&iga, m. kecsege („a ke nem szláv 
eredetre mutat"), r. cáeiugá v. cigd. — kovath, m. kovács; r. covaciu. 
— kokosh gall ina; albán, kokos ga l lus , m. kakas; cocoáu gallus. — 
kolach circulus, újszl. kolac, m. kalács, v. Ö. újgör, xolíxiov panis ro-
tundus ; r. colacu circulus, striblita. — koliba tugur ium; újszl. szb. 
kolibai, m. kalyiba (a szláv szó a gör. x«A.v/ír/-böl való). — kopije 
hasta; r. copie culter anceps; „v. ö. m. kappany11 (itt Miklosich nyil
ván valami tévedésbe esett, a szláv kopun, kapun, r. coponu magyar 
párját hozván fel és nem az ide való kopja-t). — koputo ungula , r. 
copita; m. kapta (kapta-fa). — korbacb, újszl. szerb korhad scutica, 
m. korbács; r. cdrbaciu („homályos szó"). — kosa fa lx ; m. kasza, 
újgör. xóaa; r. cósá falx foenaria, és cosaéu r = m. kaszás. — koth> 
ahenum; r. cotlonu (waschheerd); „a szláv szó kölcsön vett szó" — 
honnan ? különben inkább a magy. katlan-t állíthatni a cotlonu elle
nébe. — kraguj accipiter, m. karuly; r. coroiu falco tinnunculus 
(„csak a magyarból") . — kralh r e x , magy. király („a szláv szó jó
formán a német Kari [der Grosse]-val állítható egybe" ) ; r. craiu. — 
kratuivh, bulg. nativitas domini, óorosz Kopo^yHt jejunium hujus fe
s t i ; r. caraciunu, m. karácson, („homályos" — tehát nem látszik el
fogadni a mégis csak valószínű származtatást , melyet már a budai 
oláh szótár á d , mely szerint incarnatiofn]-tói ered. — kr^ma pup-
pis, újszl. krmctf m. kormány ; r. carma gubernaculum, puppis (Bel-
losztenesz a kormán déliszláv alakot is adja, mely tökéletesen a magy. 
kormány ; orosz KopMa puppis ; úgy látszik hogy a kormán vég tt-je 
szláv adjectium-képzö, mely a forrna-hoz járult) . — tót krcula, m. 
korcsolya, szerb krcalo, r. corcie scala cellaria. — kvhcbma, szb. krüma, 
m. korcsma, kovcsoma • r. cdrcumd. — kupa, szb. kupa, lat. cupá, 
ném. kuba, kufe; újgör. xovna = m. kupa (latin eredetű) ; r. cupa. 

— kurva, újszl. kurva, újgör. xovnfia; r. curvd meretrix, = m. kurva. 
— krbmati"h compater, r. eumátru, fem. cumdtrd ; vö. a még jobban el
rövidült m. koma. — kuchna,újszl. kuhnja, m. konyha; r. cocná („né
metből ; óném. kuchina, nem közvetlen a lat. coquina-tó\u). — ktydrh : 
kfydrjavb crispus, lengy. k^dzior c incinnus; „m. egy guzsály kender11 

v. ö. kfydélb t r a m a ; r. caeru pensum lini (M. itt a m. kender-t hason
lítja ktydrh-hoz , mi nem helyes ; a jelentések egészen különbözők, s 
tudvalevőleg a magy. kender az áltajiságban messze elterjedt, sem
miképen nem szláv szó. Más a guzsály = ks^délh, kude\a, or. KY-
flCM., Kyfle^ifl). 



472 BÜDENZ JÓZSEF. 

lavica, bulg. lavieb, lengy. láva, lavica; r. lavitid = m. lócza. 
lanbch, újszl. lanec, szb. lanac, m. láncz; r. langu. — lipém>, szb. 
lipen, m. lepény-hal. — loboda, újszl. lohoda, bulg. loboó/h, m. laboda; 
r. loboda atriplex patula. — lopata, r. lopata pala, remus = m. íajpaí. 
— lépiti conglutinare, r. Epéseit linó; v. Ö. m. lép. — Is^ta, újszl. 
lanZa r. lance („latin eredetű"), m. lándzsa. 

mahh, újszl. mak, m. WCÍA; ; r. macu. — maiina (újszl. szb), 
m. málna; r. mdlinu prunus padus. — maíbka újszl., szb.), r. motok,, 
motok catus, mhtid felis, v. ö, m. macska (azonban tat. mosek is). — 
mezda limes, v. meghie ebben : varmeghie = m. vármegye (1. fent. 
307. 1.) — mlato, cseh mláto, m. maláta; r. maláta.. — mogula tű
ni ulus , bulg. magila ; r. moghild, movild, m,ohild clivus; v. ö. m. 
máglya. — mn>&i>ví>, újszl. mrkev} bulg. morkov, r. moreovu (óné
met moraha); ni. murok. — mrbcha, újszl. mrAa pecus, szb. marva; 
r. marva, marfd merx; v. ö. m. marha (régibb és mai jelentésével). 
— mézga, szb. mézga succus arboris, m. mézga; r. mssgd succus, 
alburnum. — wa^a cruciatus, újszl. móka, bulg. m'B&'B; szb. mufei 
opus, cruciatus; m. munka; r. 7nunca. 

nadragu feminalia; r. nadragi; m. nadrág. — n a n a , bulg. 
néni homo natu major, albán nanni> mater, r. nana soror natu ma
jor; v. ö. m. néne. — nevesta nova nupta; r. nevasta. Érdekes hogy 
ettől nevastuicd mustela származik, v. ö. hölgy két jelentésével, meg 
meny és menyét. 

oblohh, újszl. oblok, m. ablak ; r. oblocu. — obrokb stipendium ; 
r. obrocu pabulum equi, m. abrak. — ogarT>, szb. ogar, r. ogaru ver-
tagus, m. agár. — ozegT> : újszl. szb. ozeg adustio; r. ojogu scopa 
furnaria; m. asag, azsag. — okno fenestra, szb. okno fodina, m. oend; 
m. akna. — okoh regio circumjacens, szb. oko castrum, r. ocolu cir-
cuitus, aula, ovile; m. akol. — oltári • altare, m. oltár, r. oltariu. — 
ocbth acetum; újszl. bulg. ocet, szb. ocat} m. eczet; r. ogetu (lat. ace-
tum-tól). — oc&\, újszl. ocel, szb. ocal, m. aczél (ó német echel, lat. 
acuale, aciare, újgör. az^akov^ st^alov); r. ogelu. 

pavqza, cseh pavéza} olasz pavese, k-lat. pavasium ; újszl. pajz, 
m. pajzs ; r. pavdzd clipeus („alkalmasint Pavia városa nevétől). — 
pazitb pascuum, m. pázsit; r. pajisce. — pazderi, lini stipula, m. 
pazdorja ; r. posddrie. — paliti urere ; r. pdlincd = m. pálinka. — 
palica, m. páleza, r. palitia. — j?ara vapor; r. £>ar« ; = m. pára. — 
pa$mo} (szb. újszl.), m. pászma; r. pasmd fasciculus. — pajs^kb, új-
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szl. pajok, szb. pauk, r. paianginu, paiénginn =z m. pók (észre kell 
venni, mily közel áll még a r. paiang- az ószl. pajtyk-, azaz pajonk-
hoz). —perije pinnae; ettől : perina (szb.), r. perina pulvinar , = 
m. párna; r. pdrdsinu briza média, v. ö. m. nyúlperje. — pechar'h 
poculum, szb. pechar, újszl. pehar , m. pohár ; r. pdharu ; és pahar-
nicu = m. pohárnok („nem közvetlen a németből : óném. pehhar, 
újn. becheru ; hát mi úton?). — pecatb sigillum, m. pecsét ; r. pecéti. 
— pesti, pek-q, assare : pecenje =r m. pecsenye ; r. pecie. —pivbnica 
cella vinaria; r. pivni^d és pimniqu = m. pincze. — ploskva flasca, 
szb. ploska, m. palaczk ; ploscd lagena, és palascct (patrontasche — 
az utóbbi csak a magyarból). — pléva palea, újszl. pleva, m. polyva 
(de még pelyva is) ; r. pléva. — pogawb paganus, r. pdgdnu („aligha 
közvetlen a latinból"). —pogaca (újszl., szb.) = m. pogácsa (klat. 
focacius, olasz focaccia) , r. pogace panis subcinerius („p = lat. / 
mutatja, hogy szláv közvetítés volt"). — pod'b, újszl. pod solum, r. 
podu tabulatum superius, pons ; v. ö, m. pad, padlás. — podhkova, 
újszl. podkova, bulg. podkowb, r. potkóva = m. patkó. — podbmóbb 
újszl. cseh podniol uferbruch; m. padmaly; r. podmolu agger circa 
basim domus. — pokrovi, tegmen, szb. pokrovac, r. procoviga = m. 
pokrócz. — polica (újszl.), m. pólcz, r. poligá taemia in pariete. — 
ponosrh exprobratio, m. panasz, r.p>onosu nomen infame. — pop/b sa-
cerdos, r. pópa — m. pap („az ószláv szó a németből"). —porsf/iti 
concredere, szb. poruka mandátum, m. parancs; r. poruncd jussum. 
— postavh, szb. postav linteum, or. nocTaB'L textum , m. posztó; r. 
postavu pannus. — pöfögi, : szb. poteg pertica, or. noTarB lórum, m. 
pating; r. potdngu cohum.—pojata cubiculum : újszl. pojata hor-
reum, szb. stabulum, r. poéta bubile = m. pajta. — prachi, pulvis ; 
„v. Ö. m. poru ; r. pravu (a r. szó igenis a szláv változatja, de a ma
gyar mégis különösen elrövidült volna ;'v. ö. jakut buor terra, mint 
anyag). — prasta íúnda : újszl. fraéa, bulg. prastwb, m. parittya ; r. 
praítie. — pritvorT> átrium : szb. pritvor, r: pridvoru, pridvaru = m. 
pitvar. —prostii simplex : un. paraszt, r.prostu. —pijHiti: szb. s-pr^iti 
amburere, v. ö. m. pernye, r. perlésen uro. —prqslenb : újszl. ^rjs-
len, szb. prslen, m. pereszlén; v.prisnelu. —pustT> desertus ; r. ? ustiu 
desertus, pustd desertum, = m. puszta.— pusbka, újszl. szb. puska, 
m. puska; r. pusca. —pu.ro far, újszl.pira, szb. pir; v. ö. „m. perje, 
kutyaperjeu, r. pira triticum repens (1. azonban fent perije alatt; a 
szláv piro aligha lehetett a magyarban perje-vé). — puch : újszl. 
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pih ventus; „m. pihe" ; or. riyxi. , nyxHyTb tumesco; r. piha plu a, 
lanugo (a r. és m. szók egyeznek, de nem ezekkel a szláv szók). — 
p^thhh dies Veneris, v. ö. m. péntek és peták; r. pintocu quadrans 
grossi; petacu, petacd numus septem cruciferorum. 

rakuta, újszl. stb. rakita salix caprea, m. rakottya ; r. rdkitd. — 
rel^zbf cseh retéz, m. retesz obex; r. rktézu sera („tán német eredetű 
mint a többi ezb-en végződő szláv szó; azonban illető német szó 
itt nem ismeretes"). — rasad'b, bulg. szb. rasad, r. rásadu, = m. 
rásza (mint ez, úgy rövidült a magyarban körülbelül a koma szó is 
1. fent). — rohb servus, rohota servitus; r. robu és robotd = m. rab 
és robot. — rova§b : újszl. rovás*, szb. rovaé, raboS, m. rovás (kerb-
holz), újgör. Qafiáat, r. ravasu (a magy. rovás-t azonban ínég sem 
engedjük el szláv szóul, még Miklosichnak sem). — roj examen 
apum, újszl. bulg. szerb roj, m. raj; r, roiu. — ruda (szerb) temo, 
m. rúd; r. ruda („homályos eredetű"). — ruta (szb.), m. ruta, (ném. 
raute, lat. ruta), — rucho vestis (szerb), m. ruha, újgör. Qov%a 
(több.sz.), r. rufá vestes linteae. — vbvati sfy luctari, v. ö. r. zárva 
tumultus (megyjegyezhető a m. zavar mellé). — répa, újszl. répa, 
bulg. repít rapa, m. repcze, r. rapidet rapistrum (a szláv szók mellé a 
m. répa kell). — réca: újszl. reca, szb. ráca, r. raqá = m. récze. — 
re/fa», újszl. bulg. ved, m. rend ; r. rendű. 

sablja (újszl.), bulg. sabiji*, m. szablya , r. sabie, ol. sciabla 
(„homályos eredetű"); — safob, újszl. sak, m. szák rete; r. sacit (lat. 
saccus-tól). — samar'b onus, bulg. samar tragsattel, m. szamár asinus ; 
r. samaru saumsattel. — sani (újszl., szb.) m. szán; r. sanie. — 
sarhka, szb. sarka mergus, m. szárcsa fulica atra; r. sarcé. — svekla, 
újszl. cvekia, or. cBeKJia, m. czékla ; r. svecla. — svraka (szb.), újszl. 
sraka, m. szarka; r. sarca. — svqti>, m. szent; r. sjintu. — sito (újszl., 
bulg.), újg. aha, m. szita; r. sitd. -—skoba (szb., or.), m. eszkába fi-
bula, r. scóba. — slad'b, újszl. slad, or. COJIO/TL, m. szalad (maláta), r. 
sladu. — sluga = m. szolga, r. slugd. — sokacb, m. szakács ; r. so-
caciu. — sporbwb abundans, bulg. sporen, és spór abundantia; r. sporu 
adj. uber, spornicu fecundus, sporiu profectus. (v. ö. még or. cnop&ra 
ergiebig, ausgiebig = m. szapora). — sthipij, újszi. stolp, m. osz
lop, r. stílpu. — stogi,, újszl. szb. stog, m. asztag ; r. stogu. — straza 
custodia = m. strázsa; r. straje. — strT>kb ciconia, újszl. szb. strk, 
or. CTGpxTb ; ni. eszterág (ném. storch). -— stréka stimulus; r. stréche 
cestrus (v. ö. in. ösztöke, észteké). — strs^ga : szb. struga crates, m. 
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eaztrenga; r.strungá melkstall. — suJcmani,, lengy. sukman, m.szok-
mány; r. sumanu sagum (elterjedt c szó azonban a tatároknál is, 
vagy onnét került), — suhija (újszl., szb.), ni. szoknya újg. aovxavía; 
r. sucna. — or. cycfeKTb = m. szuszék, r. susiiu arca frumentaria — 
streSía occursus : újszl. sreéa, bulg. srestb, m. szerencse; r. strénste. 
— sécbka, szb. sjeéka, in. szacska (de még szecska is), r. sécícá. — 
stybota, m. szombat; r. sambata („a szláv szó csak a német sambes-
tac után"). 

tábori, (újszl. szb. tábor, m. tábor, r. tabara castra, cohors, bel-
lum („nem szláv"). — teléga, újszl. tolige, bulg. talegi,) r. teléga; 
m. talyiga. — tisi, : újszl. szb. tis pinus larix, m. tiszafa,., r. tisá. — 
újszl. szb. tlaka robot, bulg. tVbhb wechselseitige aushilfsarbeit; r. 
daca (m. Erdélyben kaláka). — tbbmaüb, szb., újszl. tolmaé; m. tol
mács; r. talmaciu. — tovarbisb, újszl. tovaris" socius; r. tóvárosit, = 
m. íárs. — ÍO&B : újszl. tok, m. ío/c, r. íocw theca (úgybiszem, a szláv 
szó is csak a magyarból jő , 1. fent 465. 1.) — frbkaeb = m. takács; 
r. tocaciu. — tbikva cucurbita = m. tök, r. titvá. — tbtnhnica, újszl. 
temnica, m. tömlöcz (hajdan timnuce); r. temniqa. — ^pi> obtusus 
= m. tompa; r. timpu. 

ugari, : szb. ugar, m. ugar; r. ogor novaié. — uzina : újszl. 
juzina, szb. uzina, m. uzsona, r. w/iwá (oj-, uginet, og-). — utrbnje offi-
cium matutinum; r. utrenie, otárnie ( = m. veternye 1. Mátyás, Ma
gyar nyelvtudomány II. füz., 13. 1.). 

cltajdufob : bulg. szb. hajdúk fur, albán hajdút; m. hajdú miles 
expeditus, r. hajducu latro („homályos szó"). — chvala laus : bulg. 
/afe, szb. chvala, fala; r.faloc; m. /?«/!#.— chvarasti, virgulta (újszl. 
hrast, szb. chrast quercus), m. haraszt; r. hréstu dumetum. — chlT,mi, 
collis : újszl. &aZWj szb. chum, r. holmit, = m. halom. — chmelb (szb.), 
újszl. hmelj; m. komló, újg. ^nvixsh, klat. humlo, r. hemeiu (az áltaji 
nyelvekbe is elterjedt szó). — hvbcbki, : szb. chrcak, m. hörcsög; 
r. hirciogu. — chursarb, &WLsar& pirata : ószerb gursarb, gusarb, 
chusarb, usarb praedo; albán kusar, ol. corsaro, sp. corsario (a lat. 
cursus-tól, honnét sp. corsa tengeri kirándulás is); „ide való m. /«<-
szár is" (1. NyK. I, 315); r. cursariu pirata, husariu huszár. 

oa/3'L: m. czáp; r. capw hircus. — cica: ószl. S'BS'L, újszl. cicek 
bulg. <nc; nm. csecs" ; ném. zitee; r. giga (a m. csecs már azért sem 
a szlávból való, mert a magyar nem szokta az idegen cz-t átváltoz
tatni cs-re; ezen kivííl számos párja van az áltaji rokonságban). — 
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сЫъ : or. Ц'Ьль, ném. ziel; r. §e£w; = m. czél. — секапъ : újszl. 
cekan, bulg. cjukan malleus.; or, чекаиъ clava; m. csákány, r. cio-
canu (M. a szb cekic-et is hozza föl, de ez a törökből való). — créda 
grex (1. fent. 466. 1.), r. ciráda (de ciurda is, mely közvetlen csak a 
magy. csorda alakból valónak látszik). — сгёръ testa = m. cserép ; 
v. hérbu(f). — creSnja (újszl.), or. черешня, m. cseresnye; r. cirasu, 
coreSu. — tudó = m. csuda • r. ciudatu mirus. — cuma, bulg, cjuma, 
or. чума, m. csuma; г. duma pestis. — сдргъ : or. чаберъ thymus 
serpyllara ; m. csombor • r. cimbru. 

$ гръка : or. шапка, alb. saphb, m. sapka ; r. sapcá, sipca, (a 
törökben is megvan). — §а1ъгъ, szb. sátor, cator, or. шатеръ, m. sá-
h>r ; r. tatra, Mtra („nem szláv eredetű" , hanem perzsa-török). — 
szb. alb. stap, r. stabu (— istáp, a németből). — or. sceglenok, m. íera-
geJicz; r Uigligá, stegligd és tengaliga (mely közvetlen a m.-ból való). 
— ЫгъЪь , or. щербина, m. csorba] r. stirbu fissus, edentatus. — 
áíte&a (szb.), újszl. or. Sctika lucius; r. stucu (= m. csuka), — Шъ, 
bulg. sjut mancus, m. suta; r. sutu, ciuhi cornibus destitutus. 

jasl' praesepe, r. iasle, iesle; = m. jászol. —jercha, újszl. irha 
m. irha; 1. егЛ«. —jatrochbb, cseh jitrocél} m. atraczél, r. otrágolu 
borrago olficinalis. 

íme egyúttal a legnagyobb része az általán a magyar nyelvbe 
jutott szláv szóknak, melyeknek meghonosulását csak annyiban van 
okunk fájlalni, hogy miattok sok eredeti magyar szónak el kellett 
vesznie; de nincs ám okunk azokat szégyenleni, kivált ha az oláh 
nyelvbe jut út sokkal nagyobbszámu szláv szókat nézzük , melye
ket itt nem hoztunk föl, s azt hiszem még a német nyelvvel is, mely 
szintén sok r '̂ gen meghonosult latin szót vett fel, megállja a hason
lítást a magyar A szóátvételben a népek szellemi és anyagi érint
kezéseinek tamtnak fenn az eltörülhetetlen nyomai, s ez oldalról 
még nem nyelvé -znek is érdekes adatot nyújthat annak vizsgálása: 
így nagyon hasznv snak tartanám a déli szláv és az oláh nyelvek szó
kincsét a törökség szempontjából is átkutatni, a mely tekintetet 
Miklosich tökéletest n mellőz, s így kénytelen nem egy szót „homá
lyos"-nak hagyni, p. o. szerb corba jusculum, r. ciorbá (a perzsa-tór. 
sorba, eorba) vagy süerb tojaga baculus (tör. dajak, tájak = csu-
vas tója). 
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