
VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMERTETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

32. S. W. K'ölle: Bemerkungen über Zahlen-Etymologie. Ezen 
észrevételek megjelentek a „Nachrichten von der k. Gesellschaft 
d. Wiss. zu Gröttingen" czímü Értesítőben 1866. Mondhatni, hogy 
újak és eredetiek is, és mivel egy altáji nyelvet, a törököt illetik, 
mi is tartozunk róluk tudomást venni. 

Minthogy a számnevek a nyelvrokonság megítélésére nézve 
oly kiváló helyet foglalnak el, nem csuda, hogy találkoznak nyel
vészek, kik ezen oly abstract fogalmú szókategoriának miképen 
való keletkezését fürkészik, jelesen azt, hogy milyen más, concret 
jelentésű névszókból vagy igeszókból indulhatott ki az illető me
rev számjelentés. Ilyen kísérletek tétettek az árja számneveken, s 
meglehet, hogy itt-ott egy szikra siker is mutatkozott, de a mely 
azután rendesen a többire nézve igen merész conjecturákra bá
torította az illető nyelvészeket. Ilyen megpróbáltatás tárgyai, a 
mint tudjuk, voltak már a magyar számnevek is, a minek eredmé
nyéül azután ilyen nézetek kerültek ki, hogy p.o. két a köt igével, 
három az orom névszóval, nyolcz a nyúlt, nyólt-tsd volna eredeti kap
csolatban, hogy a négy a ne-egy-höl lett volna stb. A kíváncsiságot, 
a mennyire vizsgálatra ösztönöz, sehogy sem lehet rosszalni, tudo
mányos téren sem, mert így kerül néha világosságra olyan tudni 
való, a mit nem kerestek is. Mindazonáltal azt tartom, hogy sok
kal üdvösebb előbb ott vizsgálni, a hol szemünk még csakugyan 
láthat valamit, s a hol adatokat összeállítva bizonyítani is tudunk 
valamit. Én részemről soha se törném fejemet azon, hogy miből 
kerültek az egyszerű számnevek; s megvallom, nem sok hasznát lá
tom azon bár leleményes etymologiai ötleteknek, melyek a szám-
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nevek megfejtését czélozzák. De most csak ismertetni akarom, mit 
talált ki a török számnevekre nézve Kölle úr; hogy mennyit ér
nek az ő találmányai, talán már e rövid ismertetésből is ki fog 
tűnni. 

Kölle úr, még mielőtt Stambulban a törökkel megismerke
dett, mint missionarius az afrikai néger-nyelveket tanulmányoz
ván (s e részben nagy érdemei is vannak), — a Vei-nyelvben úgy ta
lálta, hogy az „egy" dondo az ismételt do „kicsinynek lenni" igé
ből származhatik (vonatkozván a kis ujjra), s aféra „kettő"-nek 
eredeti jelentése alkalmasint ez volt, hogy „társ", mert praeposi-
tióképen annyi, mint „-val, -vei" (mit); ebből s talán még más ada
tokból azon, magában nem is implausibilis nézetét merítette, hogy 
a számnevek úgy szólván az ujjak neveiről keletkeznek. E néze ; 

tet a törökre alkalmazván, következő megfejtéseket ad: 
A török „egy" bir a bal kéz kis ujjának felelne meg, mely 

a tenyeret fölfelé fordítva, a testhez legközelebb esik; így rokonít
ható volna a török berü = innen szóval. Kölle úrnak vannak azon
ban messzehordó hasonlítási elvei, mert a bir gyökről azt mondja, 
hogy „dem wesen nach identisch mit unserem vor (fahren, first, 
fürst, engl. first etc.).1' Azt azonban nem tudja, hogy berü igen 
biztosan elemezhető be-rü-re épen úgy mint geri, ilgeri, joqar'i, s 
egyéb ily helyviszonyi szók, s hogy az r benne épen nem gyökelem. 

A török „kettő" iki a balkéz nevendék ujjára vonatkozik, 
mely mint a leggyengébb, haszontalanabb, több nyelvben „névte
lenének neveztetik. Ezért a török „kettő" csak „ráadása, függe
léke" az „egy"-nek. Mert iki lényegesen egy volna a ki relativ 
particulával, minthogy néha egytagúnak is ejtetik. Erre csak dupla 
kiáltójellel azt kell mondani, hogy: sic!! 

A „három" üc, a középujjról elnevezve, Kölle úr szerint egy 
az ic-csel „das innere, die mitte." Ez utóbbi fordítás ráfogás, mert 
„mitte" törökül csak orta. 

A „négy" dórt. Sorban következik a balkéz mutató ujja, s 
ezt a régi tatárok, mikor számneveiket alkoták, mint olyat nevez
ték el, a melylyel „ösztökélnek" a dörtmok igétől; vagy talán 
„mutatnak" is „wie mit einem dünnen spitzen werkzeug." Hogy a 
dörtmek ige mutatást is jelent, higye ám maga K. úr, a nyelv nem 
tud erről semmit; valamint azt is, hogy az ős tatárok a mutató uj
jat ösztökének használták. 
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Az „öt" törökül bes. Erre meg ajánlkozik a balkéz hüvelyk
ujja, mint nbas parmaq" fö-ujj; s így a bes szó sem egyéb mint bas 
„fej." Az nem okoz K. úrnak nagy bajt, hogy bes eredetileg kis
nek hangzik; arra sem gondolt, hogy a bas „fő" — minden józan 
észjárás szerint talán az „első"-re, s így ha tetszik az „egyre" rá
illik, de nem az ötre; mert ha már egyszer az ujjakon akarunk 
számlálni, s ha van fő vagy első ujjunk, természetesen ezen kell 
kezdeni a számlálást. 

Folytatólag most a jobbkéz kisujját veszi elé, s minthogy 
most az „ötöt" jelentő fő-ujjról le kell szállni kisujjra, neki eléggé 
jól magyarázódik az alít „hat" a török alt = „al" (alatt) szóból. 

Ajedi „hét" mint a hatnak „nachfolger"-je (unselbstándiger 
nachtreter und abhángiger nachfolger des kleinen), a jobbkéz nö
vendék ujját repraesentálja. A szónak „nachfolger"-féle értelme 
megtalálódik a ^Wmek (lovat vezetni, maga után vonszolni) igé
ben. Legyen bár; de mily furcsa észjárás az, mely szerint a kiseb
bik vonszsza a nagyobbikat ? 

A „nyolcz és kilencz" török számnevek sekiz és toquz alaki
lag a végszótagra nézve hasonlítanak egymáshoz. A z bennök te
hát formativum, mint ezekben ikiz „iker" ettől: iki kettő, boyaz to
rok, ettől : &o/maq fojtani, göz szem, ettől görraek látni, söz szó et
től : söjiemek. (Ez utóbbi olyan, mintha azt mondanók hogy m. szó 
ettől van: szólni vagy kefe ettől: keféim; mert söjiemek tatárúi 
még sözlemek). Most már K. úrnak olyan igék kellenek, melyekről 
a jobbkéz közép és mutató ujjai elnevezhetők voltak; s ezeket egy
szeriben meg is találja. A közép ujj, melynek a neve sekiz volna, 
a sekmek „szökni, visszaszökni, pattanni" igétől származik, mert 
mikor az ember ujjait pattogatja, a középujj a hüvelykujjról visz-
szapattan (a mit különben akármelyik ujj is tehet). A jobbkéz 
mutató ujjának meg toqm&q vagy helyesebben toqumok „szőni" 
igétől van a neve, mert „szőni, weben" a. m. „die einzelnen fá
dén durch den schlag des webers in náchste b e r ü h r u n g mit 
einanderbringen"; meg a reflexiv íogtmmak „anstossen, b e r ü h r e n , 
b e f ü h l e n " , (ezek közül megint csak az „anstossen, beleütközni 
hozzáütődni" az igazi) ; innen toq ige kerül ki ezen jelentéssel „be
rühren, fühlen", s meg van fejtve a toquz számnév, minthogy an
nak repraesentansa a jobbkéz mutató ujja „vor allén anderen zum 
berühren und befühlen gebraucht wird," 
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Hátra van még a vége A „tíz" betetézi az eredeti egyszerű 
számnevek decimalis rendszerét. Kölle úr ezért a tör. o/t-ban, a vég
nek, bevégzésnek eszméjét találja kifejezve (die idee eines ab-
s e h l u s s e s oder e n d e s). Szerencséjére van egy tör. onmaq ige 
is „hasítani; várni", szerinte „zerspalten, zerschneiden, stillstehen, 
warten." Már pedig az világos, hogy hasadék vagy beróvás annyi 
mint az egyenes iránynak v é g e , a hol m e g á l l á s indicálva van. 

33. Miklosich F. „Die fremdwörter in den slavischen sprachen.u 

Ily czím alatt közli a híres szlávtudós a bécsi Akadémia „Denk-
schriften"-jeiben (Phil. hist. Classe, XV. köt., Bécs 1867.) szótárba 
összeállítva azon szókat, melyeket a különböző szláv nyelvek ré
szint a német (kivált ó- és középfelnémet), részint a görög és latin 
(vagy egyik másik román), részint pedig a magyar vagy a török 
(s általa a perzsa és arab) nyelvekből kölcsön vettek. A magyar
ból való átvétel természetesen csak a magyarral legközelebb érint
kező szerb, újszlovén, horvát valamint a tót és kisorosz (ruthén) 
nyelveket illeti; ilyen átvétel p.o. a szerb és újszlovén mertük = 
m. mérték, menüs (újszl. konjski menüs equaria, ksr. mynés = m. 
ménes; sereg (szerb, horv.) = m. sereg s egyebek. De Miklosich 
magyar eredetűnek tart oly szókat is, melyek korántsem oly két
ségtelenül magyarok, mint az imént idézett példák, melyeknek ma
gyar voltát részint a szóképzés kritériumával (mérték, ménes) részint 
a rokon nyelvekkel való közösséggel lehet bizonyítani (mint p.o. 
a sereg szóét a török óerik által). Az ilyen szláv-magyar szókat te
hát, melyeknek eredeti hovatartozása még kétség alá eshetik, a kö
vetkezőkben ki fogom jegyezni, hogy a magyar nyelvtudomány az 
ebbeli adatoknak a magyar szókincs kritikai megbírálása végett, 
hasznát vehesse. — Ezenkívül Miklosich még egyebütt vett föl ma
gyar szókat, hol a magyar nyelv a szlávval együtt más nyelv irá
nyában kölcsönvevÖnek mutatkozik, ilyen p.o. a vánkos szó, mely 
kétségtelenül a középfelnémet wangeküssen-höl ered, s a déli szláv-
ban is megvan, mint vanjkus, vajkusna. Ezek tehát a magyarban 
is idegen szók, s érdekünkben van, a bizonyítékokat gyűjteni, me
lyek azokat idegeneknek megismertetik, ha mellőzzük is azon nem 
fontos kérdést, hogy melyik nyelv vette legelőször át e szókat, és 
közölte a másikkal ? — elég ha eredeti hova tartozásukat tudjuk *). 

*) A következőkben eléfordúló rövidítések ; sel. ̂ = szlovén, újszlovén j ószl. 
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Aba (-posztó): szl. aba pannus thessalonicensis, bulg. abi>, 
szb. aba, haha • or. aba, gaba; Így. haba, chaba • — tör. 'aba, arab ere
detű s meg is látszik még az arab £ betű, melyen a szó kez
dődik, a szláv alakok g, h, eh kezdő mássalhangzóiban. 

áfonya : ksr. a f e n y (f. plur.) vacoinia nigra. — Miki. ma
gyarnak veszi a szót; én ezt bizonytalannak tartom, hogy magyar-e? 

egres „ribes grossularia" (de ezt is teszi: „uva immatura"): 
szl. agres, szb. ogresta (uva immatura), Így. agrest; — olasz ag-
resto, klat. agresta (trauben- und obstsirup), melyek a lat. acer tő
ből eredtek; a magy. egres legközelebb a szláv agres-re mutat. 

akó: szerb akov amphora. — Miki. a szerb akov szót vissza-
kölcsönzöttnek tekinti, mert maga a magy. akó szláv okov (o-kovj-
ból eredvén „bedeutete ursprünglich ein mit eisen beschlagenes ge-
fász." Ha a szerb akov nem csak a magy. akó-hó\ került volna ki, 
szintén oko u-nak kellene hangzania. 

antalag, átalag: ksr. antul, antalok, dolium, weinmasz, Így. an-
talek. — Miki. a magyart veszi eredetinek. 

hara (haras-kotzen). Miki. ezt a szl. aravica leuconium, or. 
garus (kamelgarn), Így. harus mellett említi, s ellenében tartja a 
német haar szót. De hara szövetet jelent, s így jobb lett volna azt 
az előbbi czikkbe fölvenni : avas (szl.) cilicium, Így. avas, haras, 
a melyhez tartozik a német (bajor) arreis (der rasch), olasz avazzo, 
rüzzo (gewirkte tapete), s mely Diez szerint Arras városától nyerte 
volna a nevét. 

árbocz: kétséget nem szenved, hogy ez csak a latin arbos = 
arbor szó, „malus (mást)" jelentéssel. Miki. a szerb arbur-t is hozza 
fel arbelo (szl.) czikk alatt. 

babona : ószerb babuni (m. plur.) bogomili (haereticorum ge
nus) babunhskh bogomilicus. Miki. valószínűnek találja, hogy a m. 
babona a szerbből jött át, s hogy a Bogomiloknak a Balkan félszi
geten a középkorban igen elterjedt haeresiséhez a „babonaság11 fo
galma csatlakozott. Magok a bogomilok meglehet hogy a Prilép 
és Veles közt fekvő Babuna hegységről nyerték a babuni nevet. 

bogrács: ezt föl lehet vala említeni a szerb bakar kupfer, bak-
rac késsel szóhoz. — Miki. a török bak'ir réz szót tartja ennek ere-

:= ószláv, ószlovén, ksr. == kisorosz ; szb. = szerb, így. = lengyel, or. ZZ orosz. 
Egyebek már ismeretesek vagy kömiyen értbetők. 
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detijének, de nem hozza föl a tör. bakra$-ot is. A magyar szó min
denesetre idegen, akár a szerb, akár a töröktől jött át, mert alap
szava bakír nem magyar. 

bálvány: szl. bolvan idolum, or. bolvan, szerb balvan trabs, Így. 
balvan. Nem tudom, miért tartja Miki. e szót nem szlávnak, ellené
be állítván a magy. bálvány-t} midőn sem a magyarból, sem a 
szlávból nem lehet eredetét megfejteni, de a szláv nyelvekben leg
alább széltiben el van a szó terjedve. 

berbencze, börböncze: ksr. berbenyca. Miért vette hát ezt föl 
Miki. a szláv „fremdwörter" közé, holott maga mondja, hogy a 
magy. berbencze „wol slavischen ursprungs ist" ? — a min nem is 
lehet kételkedni, mert berbencze épen úgy lett berbenica-ból, mint 
pincze a pivnica-hól. 

bérmálni : szl. és szb. bernia confirmatio, bermati firmare (ném. 
firmen). A szlávnak volt oka a firma szó /-jét elváltoztatni, mely 
egyáltalában nem eredeti szláv hangzó, mely ok a magyarra nézve 
nem létezett. Ezért a magy. bérmálni-t is csak a szláv berma után 
készültnek kell tekintenünk. 

bitang : Miki. ezt, valamint a szb. ksr. bitanga-t (erro) a ru-
mun bitang átvételének veszi. Abból, hogy Diez a szót szerbnek 
tartja, látjuk, hogy a rumunban nincs etymologiája; meg abból, 
hogy Miki. rumunnak veszi, hogy a szlávban nincs. Már csak ezért 
is magyarnak kell e szót tartanunk, nem tekintve, hogy külső alakja 
is eléggé magyaros, s jelentése is szélesebb a magyarban mint a 
szlávban. 

bokréta : erre a MNySzót. azt mondja, hogy „törzse bokor 
világosan magyar eredetű, noha képzője idegenszerűnek látszik." 
— Miki. a magyarból valónak tartja a ksr. bokrejta, pokrejta (fe-
derbusch) szót. Kétséges. 

buda (árnyékszék) : MNySz. búvoda-n&k magyarázza; Miki. 
orosz, Így., szerb, litván szónak hozza föl ezt: buda casa, hütte; 
dim. budka. Különben homályos szónak mondja. Annyi bizonyos, 
hogy az új-magyar -oda-féle képzést (szálloda, uszoda) nem lehet 
rá alkalmazni. 

bunda : ksr. bunda (weites oberkleid), rum. bund. — Miki. a 
magyart veszi eredetinek; előttem a szó eredete homályos. 

bútor : szl. butára onus: or. (dialectice) bútor habseligkeiten. 
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A szó magyar voltát némileg csak a bugyor-hoz való hasonlósága 
bizonyíthatja. 

csima : szl. szb. címa germen (cimegnati florere). Miki. a klat. 
cima (summitas olerum), olasz le cime (deli' érbe), kfnémet Mme szók
hoz hasonlítja. 

csákány : Miki. az ószláv cekan malleus rostratus, ligo, or. 
cekan (streitaxt, grabmeissel), szb. éakanac malleus, Így. czekan 
(streitkolben) szók ellenében a magyar csákány, rum. cokan, albán 
cekan-t állítja, nem tudni mint eredetieket-e, vagy csak mint egyező 
szókat ? Pedig az orosz jóformán a tatártól (cakan) vette a szót, a 
honnan az a magyarba is került át. 

csata : eredetileg szláv szó; ószl. szb. ceta. De a már ma
gyarosított alakot mutatják : szl. öato insidiae, ksr. cata (posten), 
Így. czata. 

csombor : Így. czsfir (ez = 6) satureia, or. caber, bulg. comber, 
szb. cubar, litván cobras, rum. cimbru. Mind ezen alakok, mond 
Miki., a görög űíu^gog-hsui gyökereznek, melyből tjumbrb-féle ala
kon keresztül egy ószláv stqbri, állott volt elé. 

csap (zapf) magyar szóval egyeznek a szl. szb. cejp, Így. czap 
(&op), ószl. cop, lit. capas. A német zapf-hól valók, mint a finn tappi 
a svéd tapp-ból, mely utóbbi a germán hangfejlődés törvényei sze
rint a nem. zapf szóval azonegy. 

csoport : szb. copor grex porcorum. A magy. szó is tájejtés
sel csopor. 

csvma : or. szb. cuma (pestis), bulg. cjuwh, rum. cunvh. Hogy 
a szó magyar-e, korántsem oly bizonyos, mint Miki. hinni látszik. 

csíz : a kfném. zise (zeisig)-ből; Így. czyz, or. ciz, szb. cizik. 
Tehát itt is, mint fent a csap szónál, a német z-ből a magyar és 
szlávban c lett. E hangviszonynak egy másik kétségtelen példája 
m. cseber, csöbör, szl. cebnr, szb. cabar =a ném. zuber (ebből zwíbar 
„ein gefász mit zwei handhaben"). 

dézsa : szl. or. d&La situla, horv. diza, Így. dzieza, lit. deZe. A 
német dese, döse szóból valók. 

darócz : szb. doroc pallii genus. Az ócz szóvég nem igen szól 
a szó magyar volta mellett. 

duda : szl. szb. duda (dudelsack), or. duda schalmei. 
gajdolni : ezt Miki. „dudeln" jelentéssel a szb. gajdé (duda), 

Így. gajda (dudás) szókkal együtt a török ghajda pásztorsípnak ál-
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lítja ellenébe. Azt hiszem, hogy a török is csak a szlávból került 
(mert hangtanilag, a kezdő £ miatt, nem eredeti török szó az); s 
hogy más részt a magyar gajdolni igének, mely főleg részeges ki
áltozást jelent (v.ö. gajdos, meggaj dúlni), a szláv „síp, duda "-féle 
gajda-vaX semmi köze nincsen. 

gáncs : a szb. ganac (harpago) = olasz gancio „horog." 
gantár : szl. gantar (lagerbaum im keller), Így. k^tnary, ném, 

ganter = ol. cantiere (unterlage), klat. canUrhis (sparre). Nem kel
lett tehát a magyar szónak némi betű- és helycserével gadnár-ból 
keletkezni, mint a MNySzót. véli. 

gazda : szl. szb. gazda paterfamilias, Így. ksr. gazda szerbül 
még van: gazdaluk, gazdákag. Különös, hogy Miki. nem említi, 
hogy a m. gazda szó maga is „slavischen ursprungs", s hogy te
hát a szláv nyelvek legfelebb a magyartól visszakölcsönözték a 
rövid gazda alakot, ha ez csakugyan nem a szláv nyelvek terén 
állott elé gospoda-hó\. A szb. gazdaluk megint török képzővel ala
kúit, gazdákag a magyar gazdaság. 

golyva : ksr. goha struma. Ez ugyan a magyarból való, de 
maga a m. golyva is, mint már mellékalakja gelyva sejteti, idegen, 
még pedig szláv eredetű: déliszláv gliua. Tekintetbe jő ksr. gelevo 
(dickbauch) is, melyet Miki. fölhoz. 

garázda : a jelentés különös elváltozásával az ószláv gorazdi> 
(peritus)-ból való; v.ö. orosz gorazdo (adv.) erősen, nagyon. Miki. 
a szláv szót megint a gótból származónak tartja: ga és razda loquela. 

guba : horv. guba lodix, szb. guba és guber stragulum, gube-
rica lodix. — A szónak magyar volta mellett semmi bizonyiték 
nem szól. 

gomb : szl. gumb, ksr. gomba; — Miki. az újgör. HOfirci, xovnní 
(gomb), alb. komb, rum. bumb~v& vezeti vissza a fentebbi szókat. 

gúnya : szl. gunja pallium, szb. gunj pallii genus, tunica, or. 
gunja (oberkleid, bettlermantel); ksr. hwha. — Eredete: ol. gonna 
(weiberrock), rum. gum> (mantel), új gör. yovva (pelz), klat. gunna. 
A magyarba a szó alkalmasint csak a szlávból került be. 

guta : „apoplexia" értelemben van a szláv nyelvekben is (horv. 
szb. ksr.) e szó guta sai ol. gotta, lat. gutta. Érdekes a mit Miki. em
lít, hogy a szerbben kaplja („csepp, gutta") is használtatik „apo
plexia" értélemben, s a németben mondatik „tropfen schlagfluss." 
Különös pedig, hogy a MNySzót. még a latin -percutio, quatio igé-
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ket is tekinthette rokonnak, s utolvégre mégis a magy. ilt (előté-
tellel güf, alhangon gut) igével magyarázza a guta-t 

hóhér : szl. horv. hahar carnifex = kfném. haha ere. Csakis ez 
utóbbiból lehet megérteni a magyar szóban az e-t. 

hajdina : szl. hajdina, hajda polygonum fagopyrum, horv. 
ajda. Miki. arra figyelmeztet, hogy a m. hajdina mellett pohánka, 
tatárka áll, hogy a lgy.-ben grecza, tatárka használtatik s a fran-
cziában sarrasin, hogy tehát e gabonanem általában azon nép sze
rint neveztetett, melytől át is van véve; s így a hajdina, hajda 
(heide-korn) sem lehet más mint pohánka, azaz = ném. heide (po
gány). Magát a hajdina alakot a szlávnak kell tulajdonítani, s nem 
egyenesen a németből kölcsönzöttnek tartani a magyar szót. 

hám : a szl. horv. ham (kummet), ksr. hamy (plur.) bár a ma
gyarból van átvéve; de figyelmet érdemel, hogy van ófném. chamo, 
kfném. kani „zaum." 

hamis: Miki. ezt, a horv. hamisija malitia szóval együtt, a né
met hámisch-böl valónak tartja; pedig látni való, a jelentésből, 
hogy a szláv itt csak a magyar szót toldotta meg saját képzőjével, 
s azt sem hihetem, ezen szók jelentését tekintve, hogy a magy. ha
mis (régi homus) a német hamisch-nék köszönné eredetét. 

haramija : Miki. téved, ha a magyarból származtatja a szb. 
haramija fur, latro szót, minthogy nem a magyarnak, hanem igenis 
a szerbnek volt (hangtani) oka, a török-arab harami-t a-val meg
toldani, így kerültek a magyarba a déli szlavón át, p.o. delia, dalia 
(tör. deli), csizmazia, csizmadia (1. NyK. III, 159. 1.). 

harcz : Így. harc scharmützel, or. garcovai (ein pferd tummeln; 
item: scharmützeln, szl. harc certamen. Nem bizonyos, hogy harcz 
eredeti magyar szó. 

határ : szb. határ territórium, ager, fines; ószb. szl. kotar ré
gió, territórium, or. chntor (vorwerk). Miki. a magyart veszi erede
tinek, megemlítvén, hogy Safarik a szót kelt eredetinek tartja. 
Annyi bizonyos, hogy a magy. ^aí-ni igéből való származtatás 
(MNySzót.) ezen szláv alakok mellett nem igen valószínű. 

ház : nem fogadhatom el Miki. véleményét, hogy a magy. 
ház, a szl. hiza, tót chiza, Így. c%á, chyZa szókkal egyező s a né
met (gót, ófn., kín.) hús, újfn. haus-hól eredne. A magy. ház hosszú 
a-jával leginkább még a ném. haus szóval volna egyeztethető; ámde 
ez csak újfelnémet alak, s mikor már régen volt meg a ház, a né-
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metben még csak hűs használtatott, a melyből a magyar soha sem 
csinált volna ház-a,t Azután nem hihető, hogy a magyar egy köl
csönvett szóból képezte volna ezen adverbiumokat: haza (domum), 
hazól, hazulról. Végre a magyar ház szónak vannak rokon alakjai 
a finn-ugor nyelvekben, melyekkel hangtanilag egyeztethető : mert 
a hogy a magy. kéz a finn kate-hez Ali, épen úgy áll ház mjélyhan-
gúlag a finn kota, koto-hoz. A rokon nyelvekben e szónak alaphang
zója o (mely «-vá is lesz: cser. kudo, kuda, mord. kud) • ez a ma
gyarban is megvolt, mint a honn szóból = finn kotona látható ; más
felől pedig tompa a-vá válván (v.ö. volt, vala), midőn úgy mint a 
kéz szóban az egytagú alakban ennek hosszúsága állott elé, ez csak 
á képében jelenhetett meg, vagy helyesebben mondva jöhetett át 
a mai kori ejtésbe *). 

irha : szl. irh, jerh, m. irha, f. aluta, weiszleder, or. irga, ircha, 
cseh jircha • Miki. ezeknek eredetijéül fölhozza: kfnéra. irch (bock, 
gemse, ledér) a lat. hircus-t6l, újfném. (bajor diai.) irich. Tehát nem 
kell az irhát az ír igétől oly bőrnek magyarázni, melyre a régiek 
írni szoktak. 

szoba : ószl. isfaba tentorium, szl. izba cubile, or. istba, izba 
istobka. Nincs kétség, hogy a magyar szoba is a szláv szókkal együtt 
a ném. stupa (ófn.), stube szóból idomült át, noha különben a ma
gyar az szt-n kezdődő szókat elejbe tett önhangzóval a maga 
hangtani törvényeihez alkalmazza (asztag, asztal); azonban v.ö 
szobor =s szláv stobor, 

eretnek : bár a lat. haereticus, gör. aÍQstixóg-hól való, de csak 
a szláv készítette a nek-es alakot: szl. jeretnik. 

kamuka : bulg. kanxuhi* (damast), or. kamka, Így. kamcha = 
tör. perzsa kamchá, újgör. xa[Aov%ctg. Tekintetbe jön a eh (%), melyet 

*) Hunfalvy P. azt véli (NyK. V, 294. jegyzet), hogy a ház a német haus-
ból való, de azt sem tagadja, a rokon nyelvek (a lappnak is) tanúsága szerint, 
hogy egy magyar haz volt, melyből haza hazól vannak. A fentebbiekben látjuk, 
hogy kétféle ház és haz fölvételére nincs szükség. Hunfalvy úr ott azt is 
mondja, hogy a két szónak különböző szereplései vannak, hogy haza menni más 
mint a házba bemenni, vagy hazól jönni más mint a házból kijönni; ámde a kü
lönbség ezek között nem annyira az alapnévszóban, mint a viszonyragokban rej
lik, s kétségtelen tény továbbá az is, hogy mindenféle nyelvek a „honn, haza, 
hazól" adverbiumokat csakis „ház" jelentésíi szókkal fejezik k i : lat. domi, do
mum, tót donna, domov, gör. oíxoi, oíxaSs, cser. kudoSto, kudoíko v. Jcude$, finn ko
tona, kotta stb. 

JSrELVTUD. KÖZLEMÉNYEK, VI. 2 0 
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még a bulg. Így. víjgör. alakok mutatnak 5 a török kumm nem 
ide való. 

kantár : szl. kantar capistrum, Így. kantár (beizügel das pferd 
anzubinden), ksr. kantar, v.ö. újgör. xavtaQi uncus. Miki. még in
kább a tör. kantirma-t említhette volna, mely egyenesen féket, kan
tárt jelent. 

kántor : (-napok, -szerda) : megvan ebben a lat. qiiatuor tem
póra a miből a nem. quatember, Így. kento-pory is lett. Miki. sajtó
hiba után indulhatott, midőn ezt írja „magy. kantom kanto szerda.11 

kápa (csuklya): szl. szb. or. kapa cucullus, capucium; = 
lat. cappa, cápa, ol. cappa, ófném. chappa, kfném. kappe. De úgy 
látszik messzire megyén Miki. midőn még ide tartozónak véli a szl. 
kepének, magy. köpenyeg, tör. köpenek szókat, továbbá or. sapka s 
egyéb ilyen szláv szókat, melyek közt végre a kabát (szb. kavad, 
Így. or. kabát, újgör. xafiáői) is eléfordúl. 

káposzta or. kapusta, szb. kombost = ófném. kumpost, kom-
post, kfn. kompost, újfn. kompest, komst, (bajor gumpost) = lat. com-
posita (s így etymologice egy a fr. compote-ta\ is). A káposzta szó e 
szerint nem a lat. capitosa szerint módosult. 

katona : sz. hatan eques, miles, szb. katana ; katanija milites, 
equites ; Így. hatan, ksr. katuna, rum. khtawb. Homályos eredetű szó, 
melyet Miki. magyarnak tekint, de melyre nézve az ószl. katuwh 
„castra" is jöhet tekintetbe. 

kátrány : (Miki. nem hozza föl): szb. katran schiífspech, or. 
(diai.) katran bergpech = arab qatrán ^y-JaJs, klat. catarannus, fr. 
goudron (guitran), újgör. xcttQcívi. 

kompona (mely a MNySzót.-nak is idegen eredetűnek lát
szik) : ószl. ktypona (olv. kompona) lanx, statera, rum. kumprbnrb, új
gör. xccfiTzáva = lat. ol. campana statera unius lancis. 

csimaz : v.ö. szb. kimak, kimka, cimavica cimex. — A magyar 
alak még leginkább a lat. cimex-hez közeledik, melyet Miki. is ere
detinek vészen. 

koma : az ószl. kum m.; kuma f, szb. or. Így. kum, lit. kumas 
alakokat Miki. az ószl. ks^petri, rövidítéseinek tekinti, mely utóbbi 
a valóban eléforduló ószl. kupetra commater-ből következtethető. 
Különben végeredetük a lat. compáter-heia. van. 

kocsi : a szl. ksr. kocija? szb. koHje nyilván csak a magyar 
szóból készültek, a mint a megtoldás mutatja; egyébiránt még bi-
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zonyítani kell, hogy a magyar kocsi a ném. kutsche, ol. cocchio, ív. 
coche-ból került volna. 

koledz : ószl. holddá calendae, szb. kolenda, koleda weihnachta-
lied, or. koljada, koleda, Így. koleda neujahrsgeschenk, lit. kalédos. 
A szó a lat. calendae-bol való, s a magyar szó kissé eltérő jelentése 
(adakozások gyűjtése) onnan fejlődött, hogy a karácsonénekes gyer
mekek szintén csak adományok gyűjtése czéljából járnak házról 
házra, mint az a collecta alkalmával is szokás, a mely szóval azon
ban koleda-t hangzatilag nem lehet egyeztetni, s erre a fentebbiek 
szerint nincs is szükség. 

kaliba : ószl. szb. or. koliba, lit. kalupa, rum. bulg. kolü/b, tör. 
kaliba = gör. y.aXv^tj. 

kondér, kandér : szb. kondir, kondijer poculum, cantharus, 
bulg. kondir. Miki. hasonlítja vele a lat. cantharus-t Semmi esetre 
nem egyezik vele a lat. congius, se cucuma nem rokon vele (MNy.-
Szót.) inkább a congiarium-ra, lehet gondolni, melyet MNySzót. 
szintén fölhoz. 

kapocs : szl. szb. kapca fibula, bulg. kapce. Miki. erre fölhozza 
az ófn. kafsa (kfn. kafetze, kafse, kefse) szót, melynek jelentése (reli-
quienkapsel) azonban a kapocs-étéi nagyon elütő. 

korbács : a szb. korbac, or. Így. karbac-on és tör. k'irbac-on 
kivül még ide valók fr. cravache, spany. corbacho, ném. karbatsche. 

karácson : or. kraéun jejunium nativitatis domini, cseh. bulg. 
kraoun nativitas domini, rum. kri^cun. Miki. csak ezt mondhatja 
rá : ,,ein dunkles, wol fremdes wort." Másoknak a karácson az [in]-
carnatio szóból képzettnek látszik; annyi valószínű, hogy a magy. 
szó csak a szláv kracun után alakúit. 

karoly : (karvaly, karuly), ószl. or. kraguj accipiter, szl. kra-
gulj, szb. kraguljac, Így. krogulec. Miki. egy csagataj karaghu-t vé
szen eredetinek. 

kerevet (nem hozza föl Miki.): bulg. krevet, szb. krevet, or. kro-
i ;at '=gör. xQctfipazog (maczedón szó), újgÖr. XQB(Í(ÍÚTI, lat. grabatus, 
tör. kerevet. 

korsó : ószl. kr'hcag'b vas fictile, szb. kréag, or. korcaga, Így. 
korczak. Cak a szb. ksr. korsov mutatnak a magyarra; Miki. csak 
kétkedve mondja „wol nicht ursprünglich slavich." És csakugyan 
a szláv alakok igen jól egyeznek a tatár korbtk-'kú, mely „báb"-ot 
(agyagból készültre kell gondolni), s a cseremiszbe átvéve szintén 

20* 
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„báb"-ot, de „fazekat" is jelent. S ezen korcak-nak a magy. korsó 
epén oly magyaros hasonmása, mint borsó a tör. boréak-n&k. 

kereszt : ószl. kriystiy, clir^sli, Christus, crux; szb. krst crux, 
or. krest, szl. krst baptisma, Így. clirzest. — Miki. figyelmeztet, hogy 
a „crux" jelentése a „Christus crucifixus" után ragadt e szóra. A 
krest szó továbbá jelent a szlávban baptizma-t is, innen a krestiti 
és a magyarban keresztelni ige. 

kupa : szl. szb. or. kupa poculum = klat. cuppa, cupa, újgör. 
xovna, it. coppa, rum. kopii, ófh. chuofa. 

köböl : ószl. hhbl'h modius, szl. kebel, bulg. khl'hl, or. kobl, óor. 
kobeliy, Így. kubel = ófn. kubelin mulctra, kfn. újfn. kilbel, melyek a 
lat. cupa, cupella-bó\ lettek. Nem lehet tehát a szót a magy. köb 
gyökből fejtegetni. 

ködmen : óor. k'bdman'h vestis genus, or. kodman, horv. kad-
men. — Miki. a magyarból valóknak tartja a szláv szókat, de a 
ködmen magyar voltát a megkísértett köt, kötme-íéle etymologia 
még nem helyezi kétségen kivül. 

láncz : szl. lanec, szb. lanac, or. (diai.) lancucfh, Így. lancuch, 
lit. lencugas = kfn. lanne. A c nyilván csak szláv dim.-képző, s ez 
a magy. láncz idegen voltát bizonyítja. 

láz (a székelyeknél = fensík, Szabó D. szerint = gyér erdő) : 
Miki. nem hozza ugyan föl e magyar szót, de nyilván egy vele szl. 
laz (das gereut), szb. laz silva caesa, ager novalis; rum. laz ager 
exstirpatus. Homályos szónak mondja Miki. s még hasonlítja hozzá: 
angolsz. lasu, óang. laesu pascuum. 

láncsa (lándzsa) : ószl. Is^ta lancea, szl. lánca, Így. lánca = 
ném. lanze, lat. lancea. Ügy látszik, nem közvetlenül a latinból ala
kúit a m. láncsa. 

levente: bulg. leven juvenis elegáns, szb. levenfa. Miki. „ein 
dunkles wort: újgör. Xsftévrrjg fortis, pirata; vielleicht zusammen-
hángend mit Levanteuty. Miki. a magy. legény-t is hozza föl hason
lításul, a mit vissza kell utasítani; mert ez jó magyar szó, míg le
vente már csak a leventa miatt is a magyar hangejtéshez alkalma
zott idegen szónak mutatkozik. A török fovend (volontaire vagabond ; 
sóidat volontaire, particuliérement ceux qui servaient sur la flotté 
turque. Bianchi) sem eredeti, hanem az újgörögből (Xs^ívtrjg) van 
átvéve. 
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lelláh : ezen a müncheni codexben előforduló szó (linteum), 

mely a kfn. leilach (baj. lailach)-ból való, a szlávban is szerepel: 
szl. lilahen, lelahen, horv. vilahan. 

lajtorja, létra : honnan van e szó vegén az a, mely az újfn. 
leiter-hen nincsen, mutatja a szl. lojtra, = ófn. leiterá, leitrá. 

lakat : közvetlenül a szláv (szb. horv.) lokot alak után ido
múit = ófn. loh, kfn. loch clausura, ang. lock, fr. loquet, ol. lucchetto, 
újgör. lovxhov. A finn lukko sem rokon, hanem germán eredetű ide
gen szó. 

lapta: szb. lopta, rum. lopti,. Az igaz, hogy a magyarban labda 
is van, de melyik az igazi eredeti alak ? 

lator: szl. loter, lotarlascivus, fornicator; horv. latorebriosus, 
Így. lotr homo nequam = ófn. lotar (v.ö. lotter, „liederlich", meg 
„der lotteríl = rabló, tolvaj; még most is használják a németben 
ozt: lotter-bube; kfném. loter nebuló, scurra: loter-buobe, -pfaffe, 
-ritterj. A lator tehát nem a latin latro-hó\ való. 

lőre : szb. ksr. lura, rum. ljuriü = kfn. lúre (nachwein, wein 
aus trestem), ófn. Mrd, újfn. lauer, lat. lóra. A magy. ó'-re nézve v.ö. 
Lörincz = : Laurenz, Lúrenz, Laurentius. 

málha : szl. málha crumena = kfn. wa^ekiste, lederne tasche, 
ófn. málha, malaha, fr. malle. 

mamaliga (málé gánicza): ksr. mamalyga maisbrei, polenta, szb. 
mamaljuga, rum. mrbmrbligrb. 

mente : ószl. mawhtija pallium, szl. manten, menten chlamys, 
szb. or. mantija, rum. mantie = gör. \navziov, lat. mantum, mantel-
lum, ol. manto, ófn. mantul, kfn. újfn. mantel. A meníe-nek meníó'-féle 
etymologiája (MNSzót.) erötetett, mert az nincs is magyarul, hogy 
a ruha a testet „a hideg ellen menti." 

martalócz: szl. martolos mangó, szb. martoloz, cseh. martalous, 
Így. martahuz ,• alb. armatolos (krieger) = újgör. ágfiatmlóg. 

mozsár : szl. horv. mozar, Így. mozdzer =. ófn. morsári, kfn. 
morser, újfn. mörser, a lat. moríarimn-ból. A MNySzót. valószínű
nek mondja, hogy mozsár eredetileg morzsár volt, s így a mor-
zsa-v&\ hozza Összeköttetésbe. De még valószinübb, hogy mozsár 
közvetlenül a szlávból vétetett át, mely az eredeti r-t már eltün
tette volt. 

marha (régi és mostani jelentésében) : szl. mrha pecus, merx ; 
szb. marva pecudes, Így. marcha schindmahre; rum. marvrb, marfi. 



3 1 0 BÜDENZ JÓZSEF. 

merx = ófn. merhá, maréi, kfn. march*), újfn. (bajor) merch. A „pe-
cus" és „merx" jelentések váltakozása mutatkozik a szláv skót 
szón is, mely többnyire pecus, de az óoroszban pecunia is, s külön
ben = gót skatts (schatz). 

néne : ksr. nena mater, bulg. néni (bátyám), szb. nana mater, 
rum. nawh (néném), a mint látszik, mind csak megszólításokban 
használt szók; melyeket Miki. a tör. néne (mater, major soror)-ra 
vezet vissza. De a magyart is kellett volna az eredetiek rovatába 
tennie. 

patyolat : szl. pacolat flortuch; szb. pacel, pacelo véli genus. 
— Miki. a magyart veszi eredetinek, s ez a szl. pacolat-rsL nézve 
áll is; de a szb. pacelo-hól, úgy látszik, származik maga a magyar 
patyolat és talán csak más -lat végű szók (gondolat, kanyarulat, 
fordulat) analógiájához van alkalmazva. 

pallos: szb. pálos, szb. or. Így. palás; — ol.palascio, ófr. 
palache. 

paripa : szl. szb. parip equus, Így. parepa = gör. náQMnog, 
klat. parhippns. 

párkány : or. Így. parkan, szb. parchan, rum. parkan margó. 
Megjegyezni való a kfn. parkam, parchan spatium inter fossam et 
fossatum. 

páva : szb. cseh. Így. or. pav = lat. pavo, ófn. pháwo, újgör. 
nctflóvi. A magyar páva alkalmasint közvetlenül a szláv pav (olv. 
páv)-hól való, ennek eredeti T> véghangzója (pavh) a magy. rövid 
vég a-ban levén meg (v.ö. drága = dragi>). 

paizs: Így. pavqza, f. m.paiz scutum, csehpaveza, szl.pajz, rum. 
pavbzio s s ol. paves, palvese, sp. paves, fr. pavois. 

példa : szl. példa exemplum, rum. píld. Miki. a magy. példa-
hói valónak tartja, mely maga is „wol aus dem deutschen bild (ófn. 
biladi, bilidi, kfn. bilde) verunstaltet" volna. A dolog nem egészen 
így áll. Az igaz, hogy az eredeti a ném. bilde, mely akkor „exemp
lum, beispiel"-t is jelentett (guot bilde gebén; ein bilde an einem 
nemen); de a magyar csakis ezen jelentést ismeri, míg a déli szláv-
ban, a mit Miki. nem vett figyelembe, a példa szó a „faragott v. ön-

*) Tulajdonképen kétféle szó van az ófn. és kfn.-ben : ófn. marah, marh, 
kfn. marc, march (das ross) és ófn. meriha, tnerha, kfn. meriche, merhe (die stute, 
mahre), 1. Müller és Zarncke, Mittelhochd. Wörterbuch. A szláv mrha az utóbbira 
(merha, merhe) mutat. 
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tött kép" jelentésével is bírt (1. Gazophylacium illyrico-latinum: pél
da : 1. exemplum, 2. exemplar, archetypus, 5. herma, sculptile, pro-
plasma, példa bolvansJca agaima, s innen: peldo-rezec „statuarius, 
sculptor"). Ez utóbbi és fő jelentést a szláv nem vehette a magyar
tól (hol csak az „exemplum" jelentés van, hanem csak a német
től, s így a közvetlen kölcsönvevő nem a magyar, hanem a szláv 
a kitől megint a magyar vette át. 

pinty : cseh. pinka, ném. (baj.) pienk. Tekintetbe jő maga az 
óín.jinko, kfn. vinke (olv. finke), melynek /-jét a szláv p-vé vál
toztatta át. 

pita, pite : Miki. ezt is említheti vala a szb. pita placenta 
mellett == rum. piti,, újgör. ni\ta. 

palaczk : ószl. ploskva, szb. ploska, bulg. ploshh, rum. ploshh, 
palashb = ófn. flasca, klat. fiasco. A p-t a szlávnak kell tulajdoní
tani; a magy. czk-ra, nézve v.ö. baraczk = szl. breskva, praskva. 

palota : közvetlenül a szlávból jött á t : Ószl. polata, szb. or. 
polaca, polata, cseh palota, palata = lat. pálatium. 

paplan : szl. poplun, horv. tót popion, rum. popion, plaponch 
= újgör. 7TG7il(Of.iu tegumentum lecti; v.ö. ógör. nénlov. 

porkoláb : szl. porkulab, ószb. burgrabja, csehpurkrabe=z ném. 
burggraf (kfn. burcgráve). 

puska : szl. Így. puska, puksa, or. puska (ágyú), ószb. puskej, 
rum. puskh = ófn. buhsa, kfn. bühse, lat. pyxis. 

potroh : tekintetbe lehet venni: kfn. buterích, „schlauch", melyé
ből szl. putrh (handfásschen) lett. 

pokol : hogy a szláv szó (ószl. phkl'b), mely eredetileg csak 
„szurkot" jelent, a „hölle" jelentést is fölvette (szl. pekel, bulg. jot-
hhl, or. peMo hölle, horv. pakol, szb. pakao pech, hölle), Miki. né
met befolyásnak tulajdonítja: ófn. peh, kfn. b'éch = pech és hölle. 
Azonban a kgör. TnWa-nak is van a „pokol" jelentése. Hasonló mó
don fejezték ki a cseremisz bibliafordítók a poklot „fcíS poí" szó
val (tkp. „szurok-katlan)." 

paprika : ószl. pTspvh piper, bulg. piper, peper, horv. papar 
szb. papar, paprika = mnéqi. A magy. paprika tehát a szlávban 
készült papar mellett. 

r̂ casö ; szl. reca, rac«, szb. ráca, rum. raci>, Miki. hasonlításul 
említi a ném. retsch-ente-t 
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remete : ebből valónak tartja Miki. a szb. szl. horv. remeta = 
eremita szót, pedig megfordítva álla dolog, minthogy a magyar nyelv 
az, mely a vég a-t a megelőző e hangokhoz alkalmazván elvál
toztatta. 

retesz : cseh retéz, Így. rzecis^dz, szb. recéz, resaz, lit. rétezis> 
rum. rbtez pessulus, ksr. reíaz catena. Miki. homályos eredetűnek 
mondja; annyi látni való, hogy a magy. retesz csak a szláv után 
alakúit. 

rosta : ezt is fölhozhatja vala Miki.' a szl. szb. ros craticula, 
így. roszt (rost) craticula mellett = ófn. kfn. rost (v. rosta, rosté). 

rúd : szl. rudo, szb. ruda temo, rum. rudi> pertica. — Miki. a 
magyart tekinti eredetinek, noha a rúd szónak altáji rokonságát 
nem tudjuk. Valószínű, hogy a szó nem más, mint a német rute 
(kfn. ruote, ófn. ruota) melynek a „stange" jelentése is van (1. Mül-
ler és Zarncke, Mhd. Wörterbuch. E német szó az észt nyelvbe is 
átment: ridv (g. ridva) „stange" és möödo-ridv „messrute." 

ruha : ószl. ru7w s£olia, onus, supellex; bulg. horv. szb. ruho 
vestes, cseh roucho, Így. rueho, rum. rufh lintea. Miki. hasonlítja 
ezeket: újgör. QOV%OV pannus, ófn. roch, hroch, kfn. roc, klat. roccus. 

szablya: ószl. szl. szb. or. sablya, ol. sciabla, sp. sable, fr. sabre. 
Miki.: „ein dunkles wort; mankönnte an magy. szab scindere den-
ken." Erre gondoltak már magyar nyelvészek is ; de a gondolat 
nem helyes. Mert mi a szab igének igazi jelentése, mely a szablyá-rsi 
épen nem illik, mutatja a szabó, kinek olló nem kard az eszköze 
a ruha szabásra j nem tekintve a lya-íéle képzést, melyet nem le
het magyar igenévképzőnek kimutatni. 

czimbora (szimbora) : óor. sjabrb socius j rum. Vbmbrb con-
sortium. A magy. czimbora-nak régibb jelentése csak „consortium" 
(egy czimbordban lenni), a „socius" meg czimborás. A szó, a mi elég 
különös, a gör.-lat. symbola-hól ered, melynek l-jét a rumun nyelv 
változtatta r-re, a mit sok más latin szókban is tett. Megjegyzem, 
hogy az oroszból (sjabri> socius) a szó az észtbe kerülhetett, hol 
söber (gen. s'öbra) amicus, tehát egy eredetű a mai magy. czimbora-
val ; az észtben ugyanis a finn ystava amicus szó a „fidelis l jelen
tést vette föl (ustav). 

czékla : ószl. svekVb, sevkli, m., sevkla, {., béta, szl. szb. cvekla, 
or. svekla, Így. áwikla s s újgr. aevxXov, gör. asvtXov. Nincs köze te
hát a gör* m'xXog-hoz. 
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sáfár : szl. safar haushalter; Így. szafarz (olv. safar) = kfn. 
schaffaere (schaffner, verwalter: hűs-schaffaere haus-verwalter). 

sajka : szb. or. sajka, ksr. cajka scapha. Miki. ezeket a tör. 
sajka-hoz sorolja. Azonban az eredet bizonytalan. 

sapka : or. horv. sapka mütze, Így. czapka, bulg. rum. saphh. 
Eredete bizonytalan, ha csak Mikl.-csal a kapa (lat. cappa) szóhoz 
tartozónak nem akarjuk tekinteni. Figyelmet érdemel tán a kfn. 
schapel (noha jelentése: stirnband, haarband, kranz), mert = ófr. 
chapel, melyből a mai fr. chapeau lett. 

sátor: ószl.s'xtbri,, cator; bulg. sátor (éséjatree regenschirm), 
szb. sátor, sátra, or. sater, így. szatra, lit. setra, cetra = tör. perzsa 
cádir. Tudva van a szónak indogermán eredete (szkr. chattra, mely
nek megfelel lat. castro, plur. castra tkp. sátrak). Meglehet, hogy 
ezt a szót is csak a szláv vezette át a magyarba. 

selyem : nem lehet ezt az or. selhh, lit. silkai ( = ófn. silecho, 
óészaki silki, ang. silk) szókhoz sorolni, minthogy a vég m nyilván 
csak a lat. sericum elváltozatjára mutat, (v.ö. petreselyem = pet-
roselinwm. 

sisak: szl. horv. or. Sisak galea, Így. szyszak. Nem, tudom, mi
vel bizonyítaná Miki. a szó magyar voltát. 

csatorna : szl. sterna puteus, stirna cisterna, puteus, ceternja ; 
szb. catrnja, rum. ceterwb, újgör, atégva = lat. cisterna, kfn. zisterne. 
— A csatorna szóban tehát, a szláv ceterna, sterna után, csak 
sterna maradt fen a cisterna-hól. 

suba : szb. suba vestis pellicea, szl. suba, savba, or. suba, Így. 
szuba = kfn. schűbe (langes faltiges kleid), újfn. scliaube. 

tábor : szl. tábor castra, szb. tábor, tambor, or. labor • Így. tá
bor feldhütte, alb. tobor bataillon; rum. tabrhrrh castra, cohors, bel-
lum. — Miki. csak a tör. tábur-t teszi az eredetiek rovatába, a mivel 
azonban még nincs segítve, mert az csak az európai török korban 
fölkapott szó. Alkalmasint a magy. toborzani igét is e szóhoz kell 
vonni (v.ö. alb. tobor). 

tányér: szl. taler, horv. tanjir, szb. tanúr, ksr. talir, taril, or. 
tarelka, Így. taler3 = kfn. teller, ol. tagliere, újgör. raléQi. 

tárcza : szl. tárca scutum, óor. tarfo, Így. tarcza = kfn. tar-
sche, tarzé, fr. targe, klat. targia, targa, gör. ragya. Ide vonható ta
lán a magy. tárgy is, ha a régi „méta" jelentést lövő czéltábláról 
kell érteni. 
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tarka : Miki. ebből a ksr. tarkastyj, terkatyj (scheckig) és 
rum. ÍT>rkat versicolor szókat származtatván, egyszersmind meg
jegyzi, hogy a magy. tarka „wol mit cseh. straka pica zusammen-
hángt, von dem strakaty (ksr. sorokatyj) scheckig stammt." Itt nem 
veszi Miki. tekintetbe, hogy a cseh straka-nak a magyarosított szarka 
felel meg. 

talyiga, taliga : ószl. teléga currus, szb. tolige, bulg. talegi>, 
szb. teljiga, taljiga, or. teléga, Így. ttlega. — Miki. a magy. taliga, 
tör. taliga szókat tekinti eredetieknek. Ámde könnyebb megérteni, 
hogy miért lett egy eredeti telega a magyarban taliga, mintsem azt, 
hogy miért változott az eredeti taliga a szlávban telega-vk. A tö
rök taliga sem bizonyít semmit, ez a török-magyar korban fölvett 
szók közé tartozván. 

tukma, tokma: ksr. tokma pactum, tokmyty éa pacisci. — Miki. 
a tokma-t magyarnak veszi, de a tukmálni igét „ursprünglich sla-
visch"-nak mondja, az ószl. tiahbmiti ige miatt. Pedig saját ószláv 
szótárában (Lexicon palaeoslovenicum) találhatja vala az adato
kat, melyek a tukma-t is szláv eredetűnek bizonyítják, ú. m. ószl. 
t'hkh'nvh aequalis laoq, melytől van az idézett thkrwmiti ige „aequi-
parare" jelentéssel. Látjuk, hogy a ^B&LWb-nak olyalakja és jelen
tése van, melyből igen jól válhatott a magyar tukma pactum, mely
nek magyar származéka tukmálni. Ugyan e jelentés (pactum) azon
ban mutatkozik már az ószláv í'L '̂LWB-hoz tartozó ezen szóban: 
tiJuhmezh „pactum." 

topoly (-fa): szl. topói, bulg. to^obh, or. topoh, Így. topola. 
Miki. a lat. populus-t hasonlítja „durch dissimilation"(!). Inkább le
hetne ide vonni a tatár tobolgu eine art baum (Vámbéry, Cag. Stud.), 
ha mivoltát is közelebbről ismernök; ha az csak az or. tavolga, 
mely valószínűleg ebből a tatár szóból lett, nem nyerünk vele a 
tapoly-ra, nézve, mert tavolga spiraea-t teszen. 

társ : or. tovarilc. socius, szl. horv. tovaru§, tovariS, szb. to-
vars, tovaris, Így. towarzysz. Miki. a tóvári szó-nak „castra"-féle 
jelentése után „lagergenosse"-nak magyarázza a tovaris-t. Erre 
nincs szükség; mert a tovar-r\sik túlnyomó közönséges jelentéséből 
(onus, merx, facultates) a szó még természetesebben „handelsge-
nosse, compagnon"-nak értelmeződik (a mit az or. tovarisc csak
ugyan jelent is) A Magy .-Nyelvészetben (III, 462.) Hunfalvy P. azt 
a kérdést teszi, hogy társ altáji vagy szláv nyelvü-e? Úgy hiszem, 
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hogy nem lehet kétségbe vonni, hogy társ a szélesebb alakú tova-
Ws-ból összevonódott, tehát közvetlenül a szlávból való; továbbá 
hogy tovarisc féle szó egyéb altáji nyelvekben nem létezik (mert 
sem tör. da$, joldas stb., sem finn toveritsa, toveri nem ide számít
ható, mely utóbbi egyenesen az oroszból jött át) ; a szót tehát szláv 
nyelv terén keletkezettnek kell tartanunk, akár mily eredetű a to-
var, mely neki alapúi szolgál. 

tár (Miki. csak a tárnok-ot hozza föl), ebben: far-ház: ószl. 
tovaríj onus, merx (tovariwh asinus), szb. tovar onus, ksr. tovar pe-
cus, merx, or. tovarb facultates (tovari pl. castra), Így. towar merx. 
— Miki. is a tör. tavar, dauar pecus-ra utal (v.ö.MNyelv. III, 461.), 
melyből az „áru, vagyon" jelentés önkényt eléáll (mongol: ad to
var). A finn tavara-n (opes, merx) kivül, mely az oroszból jő, ta
lán ide vonható még a cseremisz tar bér (merces), a honnan tarce 
béres, tarlem bérelni, és a cser. tarman „vagyon, birtok" szóban 
is lehet tar ( = tavar). 

tornácz : szl. trnac porticus, ksr. tornác. — Miki. a magyart 
veszi eredetinek, noha a vég ez nem nagyon ajánlja e véleményt. 
Különben tekintetbe jő még, a mi a Gazophylacium illyrico-lati-
num-ban található: ternác „viridarium, pomarium, arbustum, arbo
rétum, seu locus arboribus fructiferis consitus." 

tömjén : ószl. timijamb, timijawb suffitus, szl. bulg. temján 
horv. szb. tamjan, ófn. ümiám = gör. &V\L'KL\ILCC. 

ugorka : szl. ugorek, angurka / szb. ugorl a} Így. ogurek, lit. 
agurkas = klat. angurius, újgör. ayyovQi, gör. ccYyovQov, dán agurk. 

vám : szb. vam vectigal, szl. vama, rum. vami>. — újgör. (Záfifia. 
vánkos : szl. szb. vanjkus, vajkusna pulvinar, = kfném. ivan-

geküssen (wangkünse, loanküsse). 
vilmye, vinnye : szl. vigenj (gen. vignya) hütte zur verfertigung 

von nágeln; szb. viganj officina fabri. — Miki. ismeretlen eredetű
nek mondja. Hozzá kell tenni még a tót vihna-t, melyben a h sza
bályszerűen a déliszláv szóbeli </-nek felel meg, s melyből közvet
lenül a magy. víhnye is került. 

viza : szl. viza huso, Így. wiz, cseh. vyz, vyza. A szó csak oly 
jól lehet szláv, mint magyar. 

vizsla : szl. vizla, vizel spürhund, szb. vizao} or. vyzlec, vyzlik 
m., vyzlica, vyzlovka f., Így. vizel. Miki. „cf. magy. vizsla: zweifel 
haft." — Azonban még egy körülményre lehet figyelmeztetni, mely 
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a szó igazi szlávos alakjáról tanúskodik: az oroszban képeztetik 
tőle vyzljalnik hundewárter, s ebből vyzljat mint tó'alak gen. neu-
trius tűnik ki, melynek nominativusa vyzlja-nak hangzanék. Ilyen 
fajta szók ditja n. gyermek(dim. ditjatko), rebja (plur. rebjata gye
rekek), telja borjú (gen. teljati, plur. teljata), jagnja bárány, ovca 
birkácaka, otroca fiúska, oslja szamárcsikó. 

zsertelödni : tekintetbe vehető Így. zárt, szb. zort, ksr. zárt 
zert = ném. scherz. 

zsellér : szl. z eljár inquilinus, szb. ziljer. Miki. szerint egy 
kfn. sidelaere-t föltételező szók. 

Miklosich már más dolgozataiban is jelét adta annak, hogy 
legalább a magyar szótárban búvárkodott; arra azonban úgy lát
szik nem ért rá, hogy a magyar nyelvvel is bővebben megismer
kedjék. Több helyütt fentebbi dolgozatában is, különös sajtóhibák 
ferdítik a magyar szót; egyéb helyeken meg hiányzik a magyar 
szó, mely annak ki csak némileg a nyelv birtokában van könnyen 
eszébe juthat vala. Végre néhány helyeken el is van tévesztve a 
szlávnak megfelelő magyar szó. Ide csatlom tehát még a követ
kező pótolni és megigazítani valókat: 

A „szl. bir ausstattung, bírság mulcta, szb. bir census clero 
praebendus" — mellett csak a magy. bér van fölhozva, nem a bír
ság is, melyre épen szükség volt. 

Így. bot, stiefel buJg. botusi, or. botalí. —Hasonlítja a fr. bolté 
kfn. boz (újfn. bajor boss) szót, de nem a magy. botos-t is, mely ki
vált a bulg. alakkal egyező. 

Így. bryndza „brinsenkáse"-hez a magy. brondza, bronza bren-
za-t hozza föl Kresznericsből mint „ein dunkles wort." Miért nem 
a tót brindza-t, melyet csak nem tarthatunk magyarnak ? 

corba szl. szb.,jusculum: „tör. corba, magy. csorba.11 Ez merő 
tévedés, mert „jusculum" jelentésű magy. csorba szó nincsen. 

cutara, cutura szl. hölzerne flasche; bulg. éuturb, szb. cutura, 
alb. cttöhre: tör. cotra hölzerne flasche. — Megemlíthető vala a 
magy. csutora is. 

fela szb. szl. horv., species, rum. feliu : „magy. fél die hálfte 
woher sokfele (sic!) vierlerlei." 

feletar szl., subauriga: „magy. feletárs mitgesell." A német 
eredetű m. fullajtár kellett volna. 

jal szl., invidia, jalan dolosus, horv. jalnost dolus: „tör. ál 
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fraus." Ide illik vala a magy. álnok is, mely azonban maga is a 
szlávból került át (1. NyK. II, 153. 1.). 

kapovyj ksr., canis venaticus; — „magy. kapóLl (olv. kopó). 
klobuk pileus. etc.: „v.ö. tör. kalabak, szb. kalpak, újgör. xal-

Tzám magy. kalap.11 Nem kalap, hanem kalpag szót kell említeni a 
szb. tör. kalpak mellett. 

komén szl., focus, szb. komin, etc., magy. kemény (sic! olv. 
kémény). 

kopca szl. szb., fibula, bulg. kapce, ksr. kapcati infibulare, „m. 
kapcsolni11 — mintha a kapocs nem volna meg. Különben nem he
lyeselhető, hogy Miki. e szót a lat. capjsa-ból valónak tartja, (óin. 
kafsa, kfh. kafse, de a melynek jelentése, nem „fibula", hanem „re-
liquienkastchen"). 

hboiil ószl., modius, stb. — Itt meg a magy. köböl-t köbÖl-nek 
találjuk írva. 

lajhar szl., deceptor, lajhati decipere. E mellett Miki. a m. 
nlajha, lanyha piger" szót hozza föl, melynek aligha van köze az 
idézett szláv szóval. Akár a lajhdr-t is fölhozhatja vala. 

leven bulg. juvenis elegáns. (1. fent. levente), a hol már meg
jegyeztem, hogy a m. legény nem ide való. E helyett Miki. mint 
kölcsönvételt a magyarból adhatja vala a ksr. légin, ledíin juvenis 
szót = m. legény. 

logov szb. beispanner. —' Ehhez nem a magy. lovag-ot hanem 
a lógó, lógós szókat kell vala hasonlítani. 

macska szl. felis, „magy. macska.11 — A m. macska aligha a 
szlávval együtt a ném. mieze, olasz, micia, mucia-hól való. Megvan 
a tatárban mösek. 

mamalyga ksr. maisbrei, polenta, szb. mamajuga; rum mrhnvh-
lig*h. Ebből való a székely mamáiiga is. 

marjai szb. „numus Mariae imagine insignis." — Közvetlenül 
nem a lat. Maria-hói, hanem a magyar máriás, márjás-ból eredt. 

rokos, or., seditio, Így. rokosz, ksr. rakás túrba. — Ez Miki. 
szerint a magy. rakás szóból keletkezett volna, a mi a jelentések 
miatt kissé különösnek látszik. 

Néhány déli szláv szónál Miki. az albáni nyelvet tekinti köl
csönadónak, hol ez is csak a töröktől vette; ilyen p.o. bulg. fajdi> 
utilitas, szerb fajda (== alb. fajdé lucrum) — tör. fajda (eredeti 
arab szó) ; szb. fitilj, vitilj, or. ftii ellychnium: mm. jitil, &\h.jitil; 
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itt azért, mert rum. jitil mellett vanjestili, is, és a szerbben svjestilo 
is, Miki. azt hiszi, hogy maga az albán jitil is ezen szerb (és igazi 
szláv) svjéstilo-hól vagy agy megfelelő bulgár szóból keletkezett, 
nem sejtvén, hogy a törökben is van jitil, s ez megint az arabból 
került át. —• Szintilyen kirija szb. merces conducti, bulg. hirja és 
kirjadzia, melyet Miki. csak az újgör. y.vQaT^ijg-re vezet vissza, pe
dig török-arab eredetű: kiráe bérletdíj, kiráfai bérbe adó vagy bér
ért dolgozó. 

Fölhoz Miki. mint idegen szót egy óorosz vira-t is „wergelt" 
jelentéssel; Így. wargielt, wergielt. Különösnek találja, hogy az 
oroszban a szó második része, noha nagyon is jelentékeny, eltűnt. 
S valóban ez annyira különös, hogy inkább nem is hiszszük a vira-
nak wergelt-tel való azonosságát. Hasonlóul kínálkozik a finn verő 
„tributum", ha a jelentések egyeztethetők volnának. 

34. Arja nyelvészek elfogultsága. — A Németországon mivelt 
úgynevezett általános, de igazán indogermán szellemű nyelvtudo
mány eddigelé a nagy nyelvcsaládokat osztályozván és jellemez
vén, főleg abban látta az árja (indogermán) nyelveknek az altaji-
akhoz képest tökéletesebb voltát, s ennélfogva fensőbbségét is, 
hogy amazokban van flexió, emezekben csak ragok agglutinatiója1). 
De mintha ez még nem lett volna elég dicsőség, most újabban 
Schleicher A'g. még azt is vindicálja az árja nyelveknek, hogy csak 
ő bennök fejlődött ki a névszó és ige megkülönböztetett kategóriái
nak öntudatos és tiszta fölfogása2 ). Ily eredményt hozott ki Schlei
cher ily czímü értekezéséből „Die unterscheidung von nomen und 
verbum in der lautlichen form" (Lipcse 1865.), melyben több mint 
50 nyelvet a kitűzött kérdést illetőleg tekintetbe vett. Schleicher-
nek ezen állítása, ha igaz volna, valóban betetézné az árja nyelv
családnak a világ minden egyéb nyelvek fölött ragyogó díszkoszorú
ját, úgy hogy ezek az árják elöl már elbújhatnának, mert ige és 
névszó megkülönböztetése nélkül, bátran lehet mondani, nem is vol-

1) Csak újabban kezdik némelyek belátni, hogy bizony az árjacas u-
sok sem lehettek eredetileg egyebek mint a névtó'höz csatolt postposítiók, p.o. a 
dativusi szanszkrit é — ai az abhi adverbium, mert a többesi dativus bhjas-on 
végződik. 

2) „Nur im indogermanischen finden wir nomen und verbum strenge ge-
schieden, nur dórt kann eine bewusste und klare auffassung der beiden catego-
rien, nomen und verbum, angenommen werden." 
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nának igazi nyelvek sem, hanem holmi zagyva szókeverékek. Ámde 
a dicsőség, melyet Schleicher az árja nyelveknek szán, oly nagy, 
hogy ha más valaki ily szép állítással elélépett volna, bizony ö 
maga megsokallotta volna legelsőbon. Most helyette Müller Frigyes 
teszi ezt a„Beitráge zur vergl. sprachforschung"-ban (kiadja Kuhn és 
Schleicher) V. 242.1.— Müller ugyanis kérdi, miben találja Sch. a 
névszó és ige kategóriáinak egymástól való különbözését, s úgy fe
lelteti, saját fent idézett értekezéséből, hogy „im indogermanischen 
sind die worte nomina, welche ein casussuffix habén, die worte sind 
verba welche ein personalsuffix habén." A névszó és ige-féle kate
góriák ezen meghatározását pedig Müller egyéb nyelvekre is al
kalmazhatónak találja, p.o. a sémi és finn-tatár nyelvekre, ezekben 
is, úgymond, personalsuffixumok által meg vannak az igék a név
szóktól különböztetve; s e mellett nem jöhet tekintetbe, hogy a 
sémi nyelvekben a személyragok részint mint előragok járulnak 
az igéhez. E részben tehát megnyugodhatnak az altáji népek, köz
tök a magyar is, hogy nyelveik igenis tudnak igét és névszót meg
különböztetni. Azonban nem érthetek egészen egyet Müller F. úr
ral, midőn azon netaláni ellenvetést is czáfolgatja, hogy az oszt-
jákban és magyarban ragozott ige és birtokosragú névszó a rago
zásban egyformaságot mutatnak (t. i. a magyarban m, d} ja, nk, 
tok személyragok igéhez és névszóhoz járulnak), s hasonlóképen 
az osztjákban m, n, t, u, den, t> csak hogy az igén den helyett da 
van == m. -tok). Ezt Müller Fr. egyszeriben úgy magyarázza, hogy 
akkor az ige névszónak tekinthető, a melyhez birtokosrag járult 
(„in diesem falle ist das verbum ein nomen, das mit einem per-
sonalsuffixe vereinigt auftritt"), úgy hogy p.o. szerettem „ich habé 
geliebt" tkp. azt teszi, hogy „geliebt habén mein." Ha nem tekint
jük is, hogy a magyarban még a birtokosragoktól eltérő személy
ragok is fordulnak elé az igeragozásban, s hogy az m, d, ja egyesi 
ragok (tudom, tudod, tudja) egyszersmind a harmadik személyi 
tárgy kifejezésére is szolgálnak, a mire p.o. az nk rag nem alkal
mas, — ha tehát azon állított tényállást elfogadjuk is, hogy az igén 
használt személyragok a névszóhoz járuló birtokosszemélyragok
kal mindenben egyezők legyenek: abból még korántsem követke
zik, hogy az ige azután névszó legyen birtokos raggal, vagyis ne 
legyen „reiner verbal-ausdruck", hanem „uneigentliche, auf nomi-
nalbildungenberuhendeformation." Mert hol van az megírva, hogy 
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az altáji személyragok, melyek épen úgy mint az árja igeszemély
ragok az önálló személynévmások helyettesei, csak birtokosragok 
lehetnek? Az altáji nyelvekben a személyragoknak (csak hogy 
nem mindig ugyanazon alakokkal) két sőt három functiójuk van : 
helyettesítik a személynévmást az ige mellett mint subjectumot 
(nominativusi viszony) ; másodszor a névszó mellett a személyt bir
tokosnak fejezik ki (genitivusi viszony) és harmadszor kifejezne-
hetik az ige mellett a személyt mint objectumotis (accusativusi vi
szony), azon nyelvekben, melyek tárgyi igeragozással bírnak (leg
teljesebben megvan ez a mordvin nyelvben). Merő, s semmivel 
nem igazolható önkény volna azt állítani, hogy a személyragok 
második helyen említett functiója eredetibb mint a többi. Az árja 
nyelvek a személyragoknak csak az első functiójukat ismerik; jele 
hogy ez (a subjectumi functio), ha tetszik, még a legkönnyebben 
áll elé, s megfordítva talán épen ez eredetibb a többinél, Müller úr 
e szerint, a mily könnyen magyarázza az árja tudámi-t = schla-
gend-\-ich, szint oly könnyen érthetett volna oly altáji igealakot is 
mint szerettem = geliebt habend-\-ich. — Birtokosragok értékével 
való személyragokat Müller úr különösen az oszmanli scivd-im,, 
sdvd-in stbiben lát, mely alakok a ragokra nézve a kitáb-im, ki-
táb-in (könyvem, könyved) alakkal egyezők, s eltérnek a siivar-im, 
savdr-sin stb. alakoktól. Ez utóbbiakban azonban szorosan véve 
nem is személyragok vannak, hanem a teljes személynévmás áll 
a savar participium mellett: saudr-im (tatárúi: sávárwen), savdr-sin 
= szerető-én, szerető te. A sávdim, sávdm ragjai igaz egyeznek a 
birtokosragokkal, de azért még nem kell a sdvd-et substantivum-
nak venni (das geliebt habén) miután a többesi 3. szem. nem savd-
iari hanem savdildr, a miből kitűnik, hogy nem is sdüd, hanem 
savdi a tőalak, mely egyszersmind mint egyesi 3. személy ragta-
lanúl állván, csak praedicativ szó lehet, mely a többesi 3. személy
ben csak a többesi lar ragot veszi föl. E szerint helyesebben tag
laljuk a sdvdim, savdin alakokat is így: savdi-m savdi-n, s értel
mezzük az m, ffl-et subjectiv személyragoknak „én, te" értékével. 

Visszatérvén Schleichernek fentidézett képtelen állítására,még 
megjegyzem, hogy az ige és névszó különbségéről adott definitiója 
is alapjában el van tévesztve, mert külsőséghez ragaszkodik (a 
személynévmások, melyek az igéhez hozzájárulnak) s mellőzi a 
kétféle szók belső fogalmi különbségét — nem tekintve, hogy p.o. 
az altáji s a sémi nyelvekre, melyekben névszóhoz is possessiv ér
telemben járulnak személyragok, nem is illik. Az ige megmarad 
igének, még ha egyéb valami járul is hozzá a mi nem személyrag, 
p.o. névképző (actor, actus [agtor, agtus h.J agmen), mely csak úgy 
nem változtat az ige jelentésén mint a személyrag hozzájárulása 
(agimus). 

BÜDENZ JÓZSEF. 





A M. TUD, AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad. Buda 1S47. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-dik kiadás. Pest 

185H. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előtérjem 

tése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Fest 1856. 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai. 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv ragai 

és szóképzö'i, Buda 1834. 53 kr. — II . Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei. 
Buda 1838. 53. 1. — III . Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846-
1 ft. — IV. Szvorényí : Magyar ékes fzókötés, Buda 1816. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
1860. 00 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, kékítették Ozuezor és Fogarasi. I—III. köt. 
Pest 1862—7. Sajtó alatt a IV. k. Minden kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. Ildik v. ném< t-magyar rész, 2-ik kiadás 
Buda 1843. 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr. 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861. 

20 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd! Régi Biblia. Buda 1838. 
6 ft. — II . Kinizsi Pálné Imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
H l . Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guary-codex, Buda 
18 46. 1 ft. 93 kr. — V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELESTÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1861. 4 ft. 
CORPVS GRAMMATICORVM Linguae Hung. Veterurn. Toldy EerencztÖl. Pest 

1866. 4 ft. 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 18.V.». 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. Csagatajtörök Szógyűjtemény, Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREMISSICUM utriusquo dialecti, Budenz Józseftől. Pest 1865-

1 ft. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. I. A vogul föld és nép. Pest 1£64. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam: Nyelv- és Széptud.'• Osztály. I. Pest 
1860—61. 3 ft. — II . 1861—62, 3 ff. — III . 1863—5, 3 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I. — V . k . Pest. 1862—5. Mindenik kö-
ift ára 3'ft. 

Ú J MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR .SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr. 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 
MAGYAR NYELVÉSZET, szerk. Hunfalvy Pál. Pest 1856—61. 6 köt. Egy-egy köt. 

5 ft. 25Jer. A hat kötejt együtt 25 ft. 


