
MIKLOSICH: 
Die slavischen Elemente im neugriechischen ') Wien 1870. 

»A hellén nép Európában ki van irtva. Egy kettős — két új 
^s külömbözö emberfaj romja és hamvából halmozott — földréteg 
födi e régi nép hantjait. Egy csepp valódi, vegyítetlen hellén vér 
sem pezseg a mai Göröghon keresztyén népeinek ereiben. 

»Egy vihar, minőt nemzedékünk csak keveset ért el, az egész 
— az Iszter és Peloponnézi félsziget legbelsőbb zugjai közt levő — 
földterületet, egy új, a nagy szláv néptővel testvér földésznemze
dékkel árasztá el. S egy másik, talán nem kevésbbé nyomós forra
dalom — az albánok 2) bevándorlása Göröghonba — befejezte a 
rombolás müvét. 

') Miklosich az utóbbi években ismét több jeles nyelvészeti müvet bo
csátott közre, melyek bennünket részint közvetve, részint közvetlenül érdekel
nek ; nem tartom ezeknél fogva fölösnek, ha azokat a magyar nyelvész közön
ségnek bemutatom. E müvek következők : 

1. A fentemlített mü. 
2. Albanische Forschungen: I. Die slavischen Elemente im albanischen. 

I I . Die romanischen Elemente im albanischen. III . Die Form enfclehnter Verba 
im albanischen und einigen anderen Sprachen. Wien, 1870, 1871. 

3. Die slavischen Elemente im magyarischen. Wien, 1871. 
2) Az albánok legrégibb neve űtA^avó?, mely a mai albán (v. arnaut, v. ski_ 

petár) nyelvben arbé'n-nak hangzik; arbé"n-ból készült az új görög áp/5avtT7]i; (ar-
vanitis) s ebből az osman arnaut egy arvan'ít alakon át. Az arben alak a rumén 
nyelvben is megvan s ennek diminutiv »arbenas« alakjából való a régi magyar 
5>orbonás« (Kresznericsnél: orbonás = epirota). A mi az albánok nyelvét és ere
detét illeti, megjegyzendő, hogy nyelvük a thrák-illyr nyelvek egyedüli kép
viselője s rokona a görögnek ; ők tehát előbb voltak a Peloponnézen mint maguk 
a görögök. Fallmerayer fennebbi állítása tökéletesen valótlan. (V. ö.) — Miklo
sich : Albanische Forschungen I . ; Hahn : Albanische Studien ; Camarda : Saggio 
•di Grammatologia Comparata sulla Lingua albanese. 
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»Az egész görög földön nincs egyetlen család, melynek ősei 
vagy scythák 3), vagy arnantok ne lettek volna . . . « 

E szavakkal hirdeti vala Fallmerayer Jakab Fülöp 1830-ban 
a bámuló Európának, új tanait. S e tanokat egy egész emberéleten 
át a legfényesb lángelmével tudá védni. 

Hogy e tanok már rég elavultak s minden alaptól mentek, 
említenem alig szükséges. 

Miklosich alig tudott az új görögben 128 szláv szót Össze
böngészni s ha ezen összegből a nemszláv 4) eredetüeket levonjuk,, 
az új görög nyelvben nem marad több 90—100 szláv eredetű szó
nál. Kimutatásából érdekes lesz egyet-mást megvitatni. 

fiafiá^ [ATzáfATzco (vavá, bábö 5) = avia. 
Miklosich a szláv bába-ra utal; az ékezet eltérése aggályos 

— közelebb állana az os. baba (páter), valamint a második alakra 
az olasz babbo ( = padre), ha a jelentménybeli eltérés kimagyaráz
ható volna. 

páXrtj, páXroc, (tftáXtog (válti, váltós, baltos) ;= palus. Miklo
sich fölhozza a hasonjelentményü szláv blato, rumén balte, albán 
balte, baíte, bajte és balt szókat, megjegyezve, hogy nehezen szláv 
eredetűek, mert szerinte sem az albánnak, sem ruménnek nem szo
kása bla-ból, bal-t csinálni. E nézet nem egészen alapos, mert mind 
az albán, mind a rumén a szláv grad-ot gard és gard-val adják 
vissza; továbbá a rumén grumaz, az albánban gu maz; a rumén 
turme, az albánban trumíi-vá változott: ezeknél fogva az albán a 
szláv blato-ból csinálhatott balte-t, de a ruménben blát-nak kellene 
hangzania. Azonban e szók még sem lehetnek szláv eredetűek, mert 
csak a délszlávságban vannak meg, s mert lehetséges, hogy az 
albán alak egyenest a latin palus-tól (paludem) származik. 6) 

3) Fallmerayer szlávokat ért alatta. 
4) Miklosich kimutatásában oly szók is vannak fölhozva, melyek : a) gö-

rög-szláv ó's rokonsághoz tartoznak, b) melyek a görögből kölcsönöztettek a szlá
vok által, c) melyek csak a magyarból kerülhettek az új görögbe, mint p. o. ;3ot-
voúyo? = bajnok, d) melyek közvetlenül az osmanli-ból kerültek az új görögbe 
p. o. Coqcépiov, tapévTijc, [A-otAta';, TCO/OÍ, Toppac = os. zayar, lüvánd, balta, coya, 
torba stb. 

5) Az idegen nyelvek átírására nézve Lepsius elveit követem : Standard 
Alphabtt. London 1863 ; azonban a, e, í, j és g-t használok. 

6) Ide vonható az albánnal egy jelentményü palta, továbbá az éjszak-né
met beit. Ho^y az albánban p átmegy b-re v. ö. olasz patata — slban batake és 
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Az új görög páltri származhatik a rumén vagy az albánbólf 

a (táltog, fiaúXzog pedig csak a szláv blato-val vethető egybe. 
fiagóffi (varos) = ngoácrrstov. Miklosich fölhozza a bolgár, szerb 

varos, tör. vari's, varus, (varos), és albán varos hasonjelentményü szó
kat, hozzátéve: »das wort is magyarischen ursprunges.« Mi meg 
hozzátehetjük, hogy az új görög és albán alakok az ékezet tanúsá
ga folytán közvetlenül a törökből s nem a szlávból kölcsön öztettek^ 

fioeávog (bojános), Cynnamusnál (13. század) (inávog (bános) 
== banus, magy. bán. Miklosich : »ist schwerlich slavischen ur-
sprungs: man vergleiche Bojan (/SotaVoc,-), Chakan, das kriegerische 
Oberhaupt der Avaren.« Hogy a bán szó a bojan rövidült alakja, 
mutatja Constantinus Porphyrogenneta (ioávog alakja. A bojan, il
letőleg baján, határozottan török eredetű s egy eredetibb baj-^an 
alakra vezethető vissza. Hogy hogyan lett a Bojan tulajdon név
ből a főnök, kormányzó jelentés, azt a német Kari (der Grosse) és. 
a szláv kral magyarázzák meg. 

poivov%oi (bojnúp, vinúp) = rustici originis graecae, qui habi
tant in locis Boziná (Bosniá). Miklosich a szláv vojne-ra (miles) 
utal; közelebb áll a magyar bajnok, noha ez is szláv eredetű. 

^ayágiov, £ayági (zaj-árion, zayári) = agár. A görög szó csak 
az os. e&y. zayar, za/ir-ra vezethető vissza, ellenben a szláv ogar, 
wohar stb. csak a magyar agár médiuma által állhatott elé, mert a 
szláv nyelvek a szókezdő z-t nem szokták elhagyni, holott ez a, 
magyarban igen gyakori; v. ö: 

záp = áp ; zászló = ászló ; 
ugor. zárni, sörtne = arany; ennélfogva zayar = agár. 
Xóyyog, Xóyxog (longos, lonkos) = silva, saltus, vallis. Miklosich 

az ó szláv láge (longe), új szlovén lóg, bolgár leg szókra utal (je-
lentményük: silva, palus); kétségtelen, hogy az orosz AJTL (lug-
mező) is ide tartozik, a magyar lanka, lonka, lunka szókkal együtt.8) 

(inaltdg (baltas) = hache. E szó közvetlenül az os. balta-ból 
származik; a bolgár baltíye pedig egy megvolt os. baltitól ered 

olasz piccione (fr. pigeon) = be |une . L. bővebben a »Századok" e. i. Július havi 
füzetében. 

8) Aradban csak a lunka szó dívik (a ruménben is lünké") erdő jelentmény-
nyel ,• hogy, tekintve hegyoldal, hegyalja jelentményét daczára, a »lankad«-bói 
nem származtatható, az világos. 

NYELVTIXD. KÖZLEMÉJTYEK. XI . 2 3 
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(v. ö. <Say. baltu). Scurcta a rumén baltág, beltag, mely egy régi 
török baltay-ra volna visszavezetendő, ha egy ily alak létezését ki 
lehetne mutatni; valószinü, hogy a g csak olyféle toldat mint a 
bricag-ban, mely tudva levőleg a szláv briö-től származik. 

fiTiága (bara) = lieu marécageux. Miklosich fölhozza a hason-
jelentményü délszláv bara, rumén báré szókat, azon megjegyzés
sel, hogy nehezen szláv eredetű, csekély elterjedtségénél fogva.9) 

Rössler eredeti bolgár szónak tartja s a szamojéd báné (mo
csár) szóval veti egybe; a latin maré (mely mocsárt is jelent) s 
melytől a franczia marais, marécage (mocsár) származik, alig von
hatók ide a kezdő m miatt. 

ofioQÓg (oborós, ovorós) = aula; avantcour. Miklosich a ha-
sonjelentményü szerb óbor és albán obór, omhór szókkal veti egybe, 
de nincs vele tisztában. Az albán ombór világot vet e szó eredetére, 
a mennyiben ez az ámbár s ez a hambár (magyarul is hambár) 
szóra utal.* °) 

navtl^xa (pántlika) == magyarul pántlika. Miklosich a szerb 
pantl'ika-ra utal a magyart kifeledve; pedig a szerb alak a magyar
ból van kölcsön véve. A német bánd, bandel, vulgo pantel (pantl 
v. ö. anpandeln) szóból csak a magyar csinált pántli-t, s a pántlika 
az előbbinek diminutivuma. 

()a(íá(n (ravás)) = biliét. Miklosich felhozza a bolgár rabós 
(tally-stick), szerb rovás (és rabos, rabus), rumén revás »kerbholz« 
jelentményü szókat; a magyar ró,rav (kerben), rovás,ravás (kerb-
holz) daczára »ein dunkles Wort.« — A görög és szerb-bolgár 
alakok az ékezet tanúsága szerint a rumén nyelvből kerültek oda. 

.Q0VXai QOV%OV = pannus, vestis. Miklosich fölhozza a hasonje-
lentményü délszláv ru#o, ru^a, rumén rufe, magyar ruha szókat, 
melyek eredetét az ó. f. n. röch, k. f. n. roc és k. latin roccusban 
véli föllelni. Lehet, hogy a német roch, roc, rok, latin roccus a szláv
iban ru%o és ru^a-vá váltak, de az ó-szláv nyelvben e szók »spoliat« 
is jelentenek s e jelentménye nincs meg sem a rock-nak, sem a roc-
cusnak. A magyar meg a %-t k v. kh-val szokta visszaadni. Az 

9) A magyarban is meg van bara alak és mocsár jelentményben, de csak 
a bánságban s valószínűleg a szlávból került nyelvünkbe (?) 

10) Az a = o-ra nézt v. ö. az albánban : vatre = votere ; vakete = vokete ; 
az óbor, ombor-ból egy obbor alak közvetítése folytán keletkezett. 
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olasz roba, ruoba = franczia robe 11) spoliumot és ruhát jelent s ez 
utóbbi jelentménynyel ment át az osmanliba uruba alakban. A 
magyarra nézt az olasz ruoba, ruba (v. ö. rubare) szót is lehetne 
alapul fölvenni.12) 

aávia = szán. Nem közvetlen a bolgár sani-ből, hanem a ru
mén sánie-ből, mint azt az ékezet is bizonyítja. A magyar szán, 
szány-t nem szabad szláv eredetűnek tartanunk, mert az a turáni 
nyelvekben igen el van terjedve. A szánkó a szán diminutivumá-
nak (szánka) nagyított alakja (v. ö. Ferencz: Fer i : Ferkó (Ferke). 
A magyarhoz legközelebb áll a qazaq (q'íiyiz) san s a 5a/. sanag ; 
a cuvas sona a hasonjelentményü ojrot canag-nak felel meg; ez 
utóbbinak pedig a burját saraga, sárga. A rumén sánie, albán sajé, 
orosz caHH, bolgár sani, sanije, szerb sani hihetőleg az oroszból ke
rültek s ez alkalmasint egy tatár sani*/, sani-ból keletkezett.13) Kü
lönben megjegyzendő, hogy a cuv. és ojrot alakok nem felelnek 
meg a qaz. és cag. alakoknak, mert a ca/.-ban a sanag helyett ja-
nag-nak kellene lennie ; azonban könnyen lehetséges, hogy a sanag 
valamelyik mongol szólamból került a ca/.-ba s ezek számára az 
ojrot alak alapján föltehetünk egy canag, sanag alakot.14) 

ralixa (talíka, taliga) = magyarul taliga. Az uj-görög szó 
közvetlenül az os. tali/a-ból, s ez a magyar taliga szóból vétetett 
kölcsön, 

A magyarra nézt nem egészen bizonyos, hogy a szlá vb ól került, 
a szláv teléga, talegé, szerb teligá, rumén telágejtilige mellett van égy 
különös telengi alak is a bolgárban, mely azon véleményt ébreszti íel 
bennünk, hogy e szó bolgár (ugor) eredetű; az ugor nyelvekben nem 
akadok mására, de meg van a burjátban: terege, terge, tergen; a 
tunguzban : tolgoka, tolgoki (szán), és tárgá (kocsi) alakban.15) 

i*) Az olasz roba az o. f. n. roub = raub (spolium) szótól származik; v. ö. 
olasz rubare = rauben (ó-szláv robe = magyar rab, rabol). 

12) Az olasz ruba-ból egy ruva médiumán át lesz ruha v. Ö. kova = koba; 
bivaj = bibaj stb. A ruméuben is : szláv vry = vi'rf, v i rv ; ythre = vifor ; marha 
— marfe, marve. 

13) Ezen alakot tekintve a qazaq san és ca/ . sanag alakokat, bátran fölle
het tenni; v. Ö. tatár bál i / és cay. bála ez utóbbi is egy balay-ból alakult. 

14) A török cicák, carik több mongol szólamban cacak, sasak, carák. ca-
rak-nek hangzik. 

15) Ezen fönemlítet túrán alakok nem származhattak az orosz 
?(teléga)-ból s egy talaga, talaga régibb alakra vezethetők vissza. 

23* 
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z^úgya, t£egyt], (cerga, cerji v. cergi) == smnXov. Bolgár cergé* 
(szőnyeg), szerb, horvát cerga (sátor, kunyhó), albán cerge, cerege 
(wolldecke; baracane tessuto di pelo di capra); a török és perza 
cárgá 16) csak sátrat jelent; a magyar cserge jelent sátrat és főleg 
szövetet,17) serge pedig Ballagi18) szerint függöny, kárpit stb. Már 
Constantinus Porphyrogennetánál is fölleljük: Xovtglv TOVQXIXOV, 
ijyovv cxv&ixbv z&gyá . . . s itt a szövegből csak a sátor jelentményt 
lehet kihozni. Az új görög nyelvbeli alakok csak a szlávból jöhet
nek az ékezet miatt, azért Constantinus Porphyrogenneta r^sgycl-
j a török nyelvbelinek kell hogy legyen. A magyar cserge lehet,. 
hogy az osmanlíból került hozzánk, de még valószinübb, hogy ma
gunkkal hoztuk azt Lebediából.19) 

x^itágioi (cetári) = praedones variis ex locis coacti. Miklosich 
a szláv ceta (agmen = ráuberbande)-ra utal; azonban közvetlenül e 
szláv szónak nincs köze a fönebbi szóval, sokkal valószinübb, hogy 
a magyar csatár van benne visszaadva. A mi a szláv öeta-t illeti,, 
melyből Miklosich szerint a magyar »csata« alakúit, a rumén-albán 
cate- éete-ből alakúit s ezek a latin cötus-ra volnának visszavihe-
tök, azonban a nem változás mindenesetre föltetsző. A magyar 
csata tekintetéből föllehet hoznunk, hogy a szláv ceta cohors-ot is, 
a rumén öáte pedig katonát is jelent v. ö. 

»diece mili de ceté stau gata se mora« m tízezer harczos ha
lálra kész. 

16) Miklosich : cerkeh, torbah, cohah-ot ír carga, torba, co^a helyett (sic!); 
í7) Molnár Albertnél: guba, guba-szövet. 
1 8) Ballagi: A magyar teljes szótára. 
19) Némely turcolog az osmanl'i xS *2± szót carga-val írja át — ez 

azonban helytelen, mert úgy az osmanli'k mint perzák is carga-nek ejtik — s ha 
a török birodalomban gyakran carga ejtést hallunk, úgy tudnunk kell, hogy 
ezek a görög, albán vagy szláv ejtést követik. 

Azt hihetnök, hogy a cserge a szláv nyelvek közvetitése által jutott a 
magyarba, mert a magyar a csargából is csergét csinál. — Ez nem lehet álta
lános é rv , mert vannak példáink arra is , hogy ép a szlávok hangtalanítják 
el szavainkat v. ö. bélyeg = szláv bilega ; hegedű = hegeda ; osm. kasa = 
kesa ; féle = vela stb. 

Pest, 1872. VII. 1. 

Edelspacher Antal. 


