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25. Varga. — E szónak alaki eredetét nyelvészeink úgy ve
szik , hogy = varr-ga, varr-ni igetöböl; különösen a NSzótár (II, 
1005. ga, ge névképző), azt mondja, hogy mintegy varr-og-ó. A 
varga és varr közt létező alakképzödési viszony azonban kissé más
képen áll, a miről a cseremisz nyelvnek „varrni" igéjéből meggyő
ződhetünk. Ez t. i. orug-a& (Reguly erdei cseremiszjében), org-SkS 
(Castrén, hegyi cseremisz); származékai: orugos varrás, naht (Reg.), 
vorugem R., vurgem C. = ruha (azaz : consutum, mintegy : varram, 
varromány). Tehát az igetö alakjai : orug, org} vorug, vurg. Azt hi
szem, nem kell nagyon vitatni, hogy ez útmutatás szerint, a magy. 
varr ebből lett: varg, a kettős rr csak az r és gutturalis (rg) assimila-
tióját tüntetvén elé, s hogy ugyancsak a varga a magyarban is meg
volt varg eredetibb igetöalaknak származéka, melyet tehát így kell 
taglalni: varg-a ; tehát a, e képzővel, mint p.o. szül-e, aza,z avval az 
a, e képzővel, mely még néhány egyéb szóban is mint az 6, 6' nő
mén agentis képzője mellékalakja megmaradt, s egyszersmind né
mileg még ennek eredetibb volt alakját mutatja (v.ö. Ak. Értesítő 
nyelvtud., EL 164. 168). 

26) Török (és arab-perzsa) szók a szerb nyelvben. 

Fent a 159. lapon arról szóltunk, hogy a magyar csizmadia, 
csizmazia tulaj donképen a törökből származván, innét szerb (déli-
szláv) közvetítés által került a magyarba. E közvetítést világosan 
elárulja a hátul megváltoztatott (a-val megtoldott) alak (-dzia = 
tör. -$í), melynek megtoldására igen is a szerbnek, de nem ám a 
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magyarnak volt szüksége. Evvel egyszersmind azon véleményt mond
hatjuk ki, hogy általában a törökből a magyarba mint kölcsön adott 
birtok bejutott szók (hanem is eredeti török szók) nagyobbrészt ugyan
ezen közvetítésen mentek keresztül. Ezt p.o. a haramia szóra nézve 
(— harami) ugyan a fent érintett alakváltoztatás bizonyítja, valamint 
a dalia (régibben delia)-ra nézve is, mely = tör. deli („bolond" és 
„vakbátorságú harczos") és ugyancsak megvan Bellosztenecz illyr 
szótárában is (delia vir strenuus, egregius, serenus ; juvenis conspi-
cuus). Nem kell tehát a NSzótárral a ném. held szót megfordítani, 
hogy dleh, deleh-íéie kerüljön ki, melyből deli, delia eredtek volna. 
Azonban, hogy a magyar nyelvnek a törökhöz való kölcsönvevöi vi
szonyát jobban megítélhessük, jónak látom, a közvetítő szerbnek 
ugyanattól a hitelezőtől vett kölcsöneiről egy bővebb, ha nem is 
teljes, átnézetet adni, mely amúgy is érdekes lesz, ha csak arra né
zünk, mit és hogyan vett a szerb a töröktől. 

Szerb ada sziget (e mellett: ostrovo), tör. ada ; — arapin sze
recsen, t. arab (megjegyezhető a szláv in képző, mely még az állap
hoz járult) ; — alat eszköz, a.t, alat (diát), a szláv szó : illyr orudje ; 
— avlia udvar (szláv: dvor), t. avli és havli (alkalmasint maga 
avli is csak a gör. avXif, és csak az arab havle köröskörül-hez ido
míttatott át a havli-ban); — ambar csűr, a.t. ambar ; — avan mozsár 
(ill. még: tucak), a.t. haván; — badava ingyen (ill. za-badava, 
szláv szó: vsuje, or. darom), t. badhava (bdd-havd) p. a. szók) ; — 
basamak grádics, lépcső (szl. stepen), t. basamak; — burgia fúró (e 
mellett: svrdao), t. burgu (burg'i) ; — bója festék (ill. farba, bója), 
t. bója ; — barjak zászló (ill. barjak, stcg, zastava), t. bajrak; — bu-
nar kút (máskép: kladenac), t. b'inar, bunar ; — busia les (máskép: 
zaséda), t.pusu; — burmut tobák, burnót (ill. biirmut, tabak), t. burnn-
ot, burun-otu (szószerint: orr-fíí, orr-füve) ; —biber bors, t. biber; 
— biberlia borsos: t. biberli; — bakar érez, réz, t. bak'ir; — butina 
ezomb (ill. stegno és but) • t. but; — barut puskapor, t. barut; — 
carsav (astalski c.) asztal-abrosz, hihetőleg = p.t. carsu négyszög 
(t.i. négyszögű vászon darab; hogy carsav nem szláv szó, bizo
nyos : ill. stolnjak) • — cizme csizma, t. cizme ; — corba leves (más
kép : polevka, ill. juha és corba), p.t. sorba, corba • — caksire nad
rág (ill. u.a., és hlace), t. caksir; — cesma forrás (máskép: izvor, 
vrelo), p.t. cesme; — coban juhász, p.t. coban; — cekic kalapács 
(mkp. kalapac, ill. bat, malj, cekic), t. cekic; — hója posztó (ill. 
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üoha, sukno), t. Soha • — curcia szűcs (ill. kárznar, kozuhar, éurcia), 
t ktírkci ; — corav vak (ill. slép), p.t. kör (kjör, kjor) / — éerpio 
vályog, p.t. kerpie,; — duvar fal, wand, p.t. duvar; — dugme gomb 
(máskép : putce, ill. dugme, putac, puce), t. dögme (döjme) ; — divit 
kalamáris (ill. divit, tintarnica, kalamar), p.t. divid, divit; — djin-
djuva gyöngy, t. in$i, in$ü (a kezdő dj gyaníttatja, hogy a szintén 
megvolt jin$ü ejtést vették át: a magyar gyöngy-Vól nem szármáz-
hátik, mert az uva nyilván az ü szóvég szerbesitése); — dusek párna 
(máskép : perina), t. dusek ; — duvan dohány (ill. duhan) , a. t. du-
lán (duhan), 1. M.Nyelvészet V, 453. (v.ö. még ill. duhandzia dohá
nyos ember; megjegyezhető az is, hogy mintegy a török tütün ic-
mek [dohányt, füstöt inni: pipázni] fordítása a szerb piti duvan) ; — 
dolama dolmány, mente, t. dolama (ha a tör. szó a magyartól való volna 
is, mégis a török alakot vette át a szerb); — dundjerin ács (szláv 
szó : tesar) = p.t. dülger (dulger; az in toldalékra nézve v.Ö. ara-
pin s alább kasapin) • —. denjag bál, csomag, t. denk; — duéan bolt, 
p.t. dükjan (dukjan) ; — t. dereglia dereglye, direkli (azaz : árbóczos, 
t.i. hajó ; innét a magy. dereglye, melyet a NSzótár derékje v. de-
réklö-nék magyaráz ; — dzigerica máj : tüdő (ill. jetra, zigerica cárna 
máj, pluéa, zigerica bela tüdő), p.t. $igér, %ijer (kara %. máj, ak % 
tüdő) ; — dzamia mecset (máskép : mosea, ill. mecet, dzamia), a.t. 
%ámi nagy mecset {mecet = a.t. messed") ; — dzelat hóhér, a.t. $ellad 
(lélldd); — dzeb zseb (ill. zep, torba, kesa mind török szók), t. $eb ; 
ergela ménes (orosz konskij zavod, tót kobolinec), p.t. yargele (hargele; 
ergela elejéről a h elmaradt mint fent avcm-ban is) ; — haljina kön
tös, öltözet (máskép : kantus, odezda; ill. haljina, halja, és kaput; 
Belloszt. halina , halja) : szintén nem szláv szó ; az ina szláv hoz-
zátoldás, és dolgunk van egyenesen halja-v&\, mely vagy az a.t. 
láli, hali szönyeg-ből, vagy az a.t. $?a[tf]-ból került, mely utóbbi 
az oroszba is ment át falat (házi köntös) alakjában. — ilidza fürdő 
(ill. kupatild), t. ili^e melegfürdő 5 — inat háborúság (máskép: kav-
ga tör., parnica, branj), a.t. inad ('inad) ellenszegülés, felkelés; — 
jaka gallér (máskép : galir, ill. jaka, kolier), t. jaka; — jastuk pár
na (máskép : parina, ill. jastuk, koktao), t. jast'ik; — jendek árok 
(meg: jarak, jazmak ; ill. jama ; endek , járok), t. hendek (handak-
ból, ar. pandák) ; — jorgan paplan (ill. pokrivalo , pokrivab; Bell. 
poplun v. jorgan), t. jorgan 5 — juris ostrom, t. jürüS (a jürü-mek 
igétől); — kolup forma (máskép : forma, obraz 5 ül, tvorilo, kalup ; 
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Bell. szintén = intima, forma fusoria), a.t. káleb ; — kandilo lámpa, t. 
kandil; — kovandzia méhész (máskép: p6elar)f t. kovánké (§i kép
zővel kován méhkas szóból); —kassapin mészáros (máskép: mesar)} 

a.t. kassab (kassapin még szláv in képzővel van , mint fentebb ara-
pin) ; — kalaj ólom (ill. cinj, kalaj, kositer), t. kalaj; — kalfa mes
terlegény (ill. kalfa és détic), t. kalfa (a török szó nem más mint 
az arab %alifa successor, mely a contre-maítre, „sous-chef" jelen
téssel a törökben kalfa ejtést vett föl); — kavez kalitka, a.t. kafes ; 
— kasika kanál (ill. zliva, ozica; orosz lozka)} t. kaMk ; — kapia kapu 
(111. kapia, vrata), t. kapu, kap'i; — kesa zacskó (ill. inosnja, tobolac), 
p.t. kise ; — kajgana rátotta, t. kajgana ; — konak kvártély, szállás ; 
t. konak (a kon megszállni igéből származó szó); v.ö. konak dati 
szállást adni, és konakovafi szállani; — karnis pipaszár, t. karnis 
nád; — kiria bér: pod kiriju űzeti = bérelni; kiria ot doma — 
házbér; Bellosztenecz-nél kirja pretium pro vectura currus (szlávúl: 
najam), a.t. kira (kiraja v. kira ile almák = kibérelni) ; — kiridzia 
szekeres (v.ö. kiria Bellosztenecznél) , t. kira$i; — kajsia tengeri 
baraczk (ill. még naptiperka), t. kajsi- — kumos bársony, a.t. ku-
mas (ill. kadipe, kadife = a.t. kadife) • — kalajdzia czigány (tkp. 
czinnező; t. kalaj) t. kalajfcz • — kat emelet (prvi kat első emelet), 
t. kat; — kisa eső (ill. még dazd), t. Tcis (tél, de egyszersmind: zi
vataros idő), — mejdan bajvívás, párbaj (ill. dvoboj), a.t. mejdan 
(tkp. tér, vivó- v. harcztér) ; — mestve bakkancs, topánka, t. mest; 
— vneana korcsma, p.t. mej%ane (borház); meandzia csapláros, t. 
mej%ane$i / — mindjuse függők, p.t. mengus ; — mumakaze hamve-
vŐ, a.t. mum-makass'i ; — merdevine lajtorja (ill. Ijestve), t. merdevin (a 
perzsa nerdebán-ból) ; — majmun majom, t. imajmun; — mermer 
(v. mramor) márvány, t. mermer; — melem (v. Ijekaria) orvos
ság , t. melhem (p. merhem-böY); óluk csatorna, t. óluk; — pamuk 
pamut, t. pambuk; — pazar vásár (v.ö. pazariti vásárolni cse
rélni), p.t. pazar (bazár) ; — pendzer (meg: prozor} oblok) ablak, 
p.t. penfiere ; — peíkir (astalni p.) asztalkendő, p.t. peskir ; — par-
ce darab, p.t.parce, parca/ — rakia pálinka (ill. még: zganica), t. 
raTci; — rif, réf, röf, t. rif (ha a magyarból való is, de a szerb a tö
rök alakot tartja meg); — sacma srét (v. sreta, ill. még: sprih), t. 
sacma (a sac-} szórni igétől); — sokak (és: ulica) utcza, t. sokak; 
— sermija (és: imenie) vagyon, p.t. ser-máje ; — sanduk (és: kov-
cezac) láda; t, sandik, sanduk ; — sican maszlag, arsenik (ill. sican, 
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miíomor) , t. sican otu (szószerint egérfü)^ — sandzie (és: protisli) 
oldal-nyillalás, t. san$i (a san%- szúrni igétől; — sat (és: 6as) óra, 
a.t. saat ; sajdzia órás = t. saat$i) 5 — sapiin szappan , sapundzia 
szappanos, t. sabun és sabun$u (saburifyi) ; — skeled&ia révész, t. es-
Jcelegi; — spaia földesúr, p.t. sipahi, spahi (a „földesúr" jelentés a 
török úrbéri viszonyokból érthető meg); — serbet (és : medica) méh-
ser, a.t. serbet; — seéer czukor, a.t. seker ; — top (és : sibd) ágyú, top-
dzia pattantyús, t. top és top$u (topgi) ; — timariti (és : sluziti, CM-
vati) ápolni beteget, timarenje gondviselés : a p.t. timár ápolás, be
tegápolás-tói , szláv denominativ igeképzővel; —• tutkalo enyv (ül. 
még : kelja} klija), t. tutkal; — taban talp, t. taban ; — tefter (és: 
protokol) jegyzőkönyv, p.t. defter - — veresia hitel, t. veresi (a ver-
igétöl), — zejtin faolaj , a.t. zejtun oliva (zejtunjay'i faolaj); — zen
gin kengyel (ill. stremen, uzendjia), t. üzengi; — zumbul ibolya (ill. 
lyubica), v.ö. a.t. sümbül jáczint. 

KÖNVISMERTETÉS. 
Teljes Magyar-Latin Szótár, földrajzi nevekkel szaporítva. Szerkesz
tették Bartl Antal és Veress Ignácz, a pesti királyi főgymnasiumi 

tanárai. 8-adrétü, VIII és 624 lap. Ára 4 forint. 

Az elég terjedelmes könyvnek lapjai három hasábosak, tehát 
lehető sok anyagot magokban foglalók, a mi maga is a szerkesztők ki
tűnő szorgalmáról tanúskodik. Személyes belátásunk szerint, a melyet 
csak is egyedi nézetnek akarunk nevezni, nagyobb válogatás talán 
kevesbbé teljes szótárt adott volna, de nem épen kevesbbé hasznost. 

A szerkesztők a magyar szótárt, s ha lehet, a magyar szólá
sokat is, latinra fordítják. Evvel roppant munkát vállaltak magokra ; 
s az irigy szem is kénytelen átlátni, hogy megfelelő szorgalommal 
dolgoztak a roppant munkán. De kérdés, kell-e az egész magyar 
szótárt latinra fordítani ? érdemes-e minden szót, a melyet a magyar 
nyelvben, még több, azt is, a melyet valamely magyar szótárban meg
találunk, latinra fordítani ? Minthogy erre nézve a szerkesztők nézete 
más mint az enyém, s a dolog bizonynyal olyan, hogy megérdemli 
a vitatást, előadom tehát az én nézetemet a magyar-latin szótár iránt. 

Én nekem úgy látszik, hogy a gymnasiumnak olyan magyar
latin szótár kell, a mely a latin-magyar szótárnak fordítása. A latin
magyar szótár a classicus latin írók szó-kinesét magyarázza meg; 
de minthogy a latin nyelven teendő gyakorlatok az iskolában, sőt 
az iskolán kivüli élet i s , a mely nem épen elmerült a keresetbe, 


