
KISEBB KÖZLÉSEK. 

M a g y a r e l e m e k a d é l i s z l á v n y e l v e k b e n . 

Munkácsi Bernát a Nyelvt. Közlemények XVII. kötetének 
-első füzetében (66—126. 1.) «Magyar elemek a déli szláv nyel
vekben)) czímű értekezésében mintegy 270 olyan szót mutat ki, 
melyek a mi nyelvünkből kerültek kölcsönvételképpen a déli 
szlávságba. A nagy gonddal és utánjárással irt értekezés helyes 
fölosztás szerint tárgyalja eredetük szerint a kölcsönszókat. Bár
mily sok forrást használt is azomban és bármily gondosan igye
kezett is ezekből a dolgozata számára való anyagot összeböngészni, 
mégis sok olyan szó kerülte ki figyelmét, melyről szintén határo
zottan bebizonyítható, hogy a magyarból került a déli szláv 
nyelvekbe. Magam épen hasonló tétel kidolgozásával, az éjszaki 
szlávságba átment magyar szók kimutatásával foglalkozva, ez 
alkalommal, különösen Matzenauer Antalnak «Cizí slova ve slo-
vanskych recech» (idegen szók a szláv nyelvekben) czímű munká
jában meglehetős számú olyan szót találtam, melyekről kétségte
lenül kimutatható, hogy a déli szlávok tőlünk vették kölcsön. 
Filipovic Iván horvát ós Stefanovic Farkas (Vuk) szerb szótárában 
szintén nem egy oly szót találtam még, a mivel a Munkácsi adatait 
kiegészíthetem, pótolhatom. A következőkben alfabetikus rendben 
sorolom föl a déli szlávságban szintén magyar kölcsönvételeknek 
bizonyítható szókat. 

1. berek — szerb berak (génit, berka) nemus. Csak a Sze-
rémségben használatos. A közönséges szó a «berek, liget» jelölé
sére lug. Matz. — Nyelvünkben ismeretlen eredetű. 

2. billiköTn. — horv. büikom, bilikum ipoculum május, Matz., 
Mlikiim willkommhecher, Fii.—Német eredetű szó. A willkomm-heli 
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W-nek b-re fölcserélése és a magánhangzó közbeszúrása magyar 
közvetítésre vallanak. 

3. bókoiby hajóborda.—szerb bókon costa navis, Matz. Csak 
Baranyában használják; horv. bokonj seitenwand, schiffsbauch, 
Fii. — A bókony német eredetű, a balken-nak átvétele, melyet a 
Tájszótárban még balkon alakban és «görbe fa a hidasban, a ladi
kokban és talyigán; melyen a gerendely fekszik» jelentéssel talá
lunk. A bókony-nak semmi köze sincs a szláv bok «oldal»-hoz. 

5, bot — horv. bota stáb, prügel, Fii. — A horvátban elszi
getelten él e szó ; a magyarban is, ha az vette volna kölcsön, bota 
alakban volna meg. * 

6. buta — szlov. butast stolidus, butej, buteS tölpel, Matz.— 
A magyar buta lehet bár a törökből való, a hol neki az oszm. 
hudaía felel meg. De valószínűbb, hogy az eredeti magyar szó-
kincsnkböz tartozik s mint ilyen összefügg a botor szóval. — 
A szlov. butast, butej, butez továbbképzett alakok nem bizonyíta
nak a magyarból való kölcsönzés ellen, mert az ilyen továbbkép
zés nagyon gyakori az átvett szókban (v. ö. Munkácsinál: apród, 
bátor, csalárd, gyenge, szürke stb. mellékneveket). 

7. czifra — horv. cifra ornatus Matz., gesims Fii. — Hozzánk 
a czifra az olaszból került, a hol cifera, cifra és ziffra alakban 
találjuk = ném. zijfer Mind a németben, mind az olaszban «numeri 
nóta, számjegy», az utóbbiban azonkívül «geheimschrift, ziffern-
schrifti) értelemben is találjuk. Csak a magyarban fejlődött .ki 
« ornatus, ornamentum» jelentése, még pedig valószínűleg az óra 
cifrájá-ból kiindulva, a mely gyakran díszesen ki szokott festve 
lenni. A horvát szónak csupán «ornatus és gesims» vagyis «a ház 
czifrájai) jelentése mutatja, hogy csakis a magyarból való kölcsön-
vétel lehet. 

8. CZOfldra — szlov. candra lacinia Matz. — A czondra-nak 
Dunántúl czandrq alakja is van, mely a szlovén candra-nnk teljes 
megfelelője. Mellette czondor lacer, pannosus, czondorodik, czon-., 
dóriik «rongyollik» is él. Összefügg vele a czudar is, mellyel Szabó 
Dávid a czondor-t magyarázza. 

9. csibe — szlov. ciba, cibika gallina; cibica pullus. Matze-
nauer megjegyzi, hogy e szók csak «pomistné = helyenkmt» hasz
nálatosak. Pullusra a szlovénban közönséges szó kúra, kure, a 
gallina fogalomra pedig a kokos-t használják. 
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10. csiga trochus — szerb cigra trochus, kreisel., Matz., 
eine art kinderspiel, Stef. Mind a kettő megjegyzi, hogy csak a ma
gyarországi szerbeknél, Stef. pedig még különösebben, hogy csak a 
Szerémségben és a Bácskában használják; horv. ciga krahn, emelő 
csiga, cigrast kreiselförmig, Fii. Az r a cigra, cigrast-b&n anorgani^ 
kus járulék. — A csiga szót csupán «kreisel, trochus» jelentéssel 
majdnem valamennyi velünk érintkező szláv nyelv vette át, «coch-
lea, schnecke» értelemben azonban egyik sem ismeri. Pedig ez 
utóbbi a főjelentés, ettől származott az eszköz neve (v. ö. [vas] 
macska, [kút]gém stb.) Kétségtelen tehát, hogy a magyar volt a 
kölcsönadó fél. 

11. csipke — fimbria claviculata, denticulata, limbus den-
ticulatus PP. — szerb-horv.-szlov. cipka reticulum, Matz. — A 
fölsorolt déli szláv nyelveken kivűl előfordul még a tótban is, 
ugyancsak cipka alakban. A csipke szó a magyarban a csíp igéhez 
csatlakozik, a melytől úgy alakúit mint csúsz-tói csuszka. PP. tanu-
sága szerint is eredetileg azt a ruhaszegélyzetet jelentette, mely 
becsipkedések, denticulatiók által volt diszítve. A csipké-nek ezen 
«bevágás, bemetszés, becsipés» jelentése legjobban fönmaradt ezen 
kifejezésben: megcsipkézi a fát = crenis incidit PP. (szintígy Mol-
A.-nél csipkézet «crena»). 

12. csobarvy, csobálb lagena, urceus — szerb cobanja 
vasculum aquaticum, Matz., Stef. — A magy. csobány a szlávságból 
került, az ószlovénben cbawh, cvawb, a cseh-tótban cbán, a szlovén
ban cbán, zbán alakban fordul elő, sőt megvan magában a szerb
ben is az eredeti alak: dőban, de «wanne, kufe» jelentéssel. A 
szerb cobanja-xsb nézve a magyarból való kölcsönvételt mutatja 
a végső a, a jésült nj és a c és b közé szúrt magánhangzó. 

13. farag — szerb varagovati scabere pellem, abfleischen 
Matz.; horv. varagovati id., Fii. 

15. farlc —• szerb varka cauda piscis, és tréfásan podex is, 
Matz., Stef. 

16. fáklya — horv. bakija fackel, Fii. — Az / rende
sen v-re szokott a . szláv nyelvekben változni, de b-ve változása 
sem ritka. 

17. fáklyás, fáklyavivő — horv. bakijai fackeltráger, FiL 
18. fenyő — szerb venja juniperus, Matz., beeren vom 

wachholder zum ráuchern, Stef. Mind a kettő megjegyzése szerint 
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csak a magyarországi szerbek ismerik a venja szót. A magyar ő a 
déli szlávságban többféle átváltozáson megy keresztül. A venja-hoz 
hasonlóan a-ra változott még a kenjaca±zkenőcs szóban is. 

19. garaboiiczids — szerb grabancijás Stef., grabancias-
djak mágus, incantator, veneficus Matz.; horv. grabancias-djak 
id., Matz. Szarvas egy czikkében kifejti a garabonczia, garaboncziás 
eredetét és az olasz gramanzia elváltozott alakjának tartja (Ny. 
VI, 97.). Ugyanott a magyar szónak még jobban megfelelő garabon-
eijas alakot is említ a szerb-horvátból. A kezemben levő szótárak
ban azomban csak a kettős mássalhangzón kezdődő szó van meg. 

20. gulya. PP. csak ezen jelentésót ismeri: ceva, vacca. 
Kresznerics Bél után közli «grex vaccarum, armentum campestre» 
jelentését; de még Szabó D. is így magyarázza a gulyát «tehón, v. 
tehéncsorda» — horv. gulja viehheerde, Fii. —'A magyar gulya 
eredete ismeretlen, a horv. szó azomban a mi nyelvünkből van 
kölcsönözve. Erre vall, hogy az összes déli szláv nyelvek közül 
csupán a horvátban találjuk és hogy a csakis később kifejlődött 
«viehherde» jelentésben fordul elő. 

21. iccze — szerb ica dimidium mensurse liquidorum, Matz. 
Csak a magyarországi szerbeknél van használatban ; horv. ica eine 
halbe, Fii. — Az iccze a magyarban idegen, még pedig német ere 
detű szó. Teljesebb alakja icczel (iccélés üveg), melyet, de csak mint 
s képzős melléknevet, Dunán túl, különösen Veszprém megyében 
általánosan használnak. 

22. keszeg — szerb kesega, dimin. kesezica cyprinus alburnus, 
Matz., eine art fisch, Stef. — A keszeg szó származása ismeretlen; 
egyelőre azomban nincs okunk föltenni, hogy nem tartozik eredeti 
szókincsünkhöz. A szerbben minden esetre idegen. Erre vall a ke 
szókezdet, a mire Matz. megjegyzi, hogy «vűbec dluzno vsecka 
srb. slova, pocmající s ke, povazovati za ci'zí = általában minden 
fce-vel kezdődő szerb szót idegennek kell tartania (201. 1.) 

23. hoezka — szlov. kocka würfel, tessera, talus; szerb 
kocka id.; horv. kocka id. — A m. koczká a szláv kostka-nak mása, 
mely csontocskát és würfel-t is jelent. A horvátban a magyarból 
kölcsönvett csakis würfel jelentésű kocka mellett megvan még a 
kostka is, melyén mind a két jelentés fönmaradt. Matz., a ki szin
tén magyarból való kölcsönzésnek tartja, megjegyzi: «úgy látszik, 

29* 
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hogy a szláv kostkti a magyarban változott koczká-vá és ezen rom
lott alak ment át a déli szláv nyelvbe is.» (207. 1.) 

• 24. lármás — horv. lármái lármmacher, schreier, Fii. 
25. lotyó scortum, meretrix — szerb loia mulier immunda 

et dissoluta, meretrix Matz. (megjegyzi, hogy csak a magyarországi 
szerbek használják); loia, lot'ka eine liederliche weibsperson Stef. 
— Zoíí/ó-nak valószínűleg egy lotya alakja is él (v. ö. szülő, szüle 
stb.) és ez utóbbit vehették kölcsön a szerbek, a hol Matz. állítása 
szerint is mindenesetre idegen. 

26. marohvas canthus — szerb morokvasa munimentum 
axis, Matz. 

27. mázsa — szerb máid pondus centenárium Matz., Stef. 
— Matz. megjegyzi, hogycsaka magyarországi szerbeknél fordul elő 
és a magyar mázsa kölcsönvételének tartja. Miklosich se vette föl 
«Die slavischen elemente im magyarischen» müvébe, ámbár a hor
vátban is előfordul ugyancsak máza alakban (Fii.). 

28. pisztráng — horv. pistránga forelle, Fii. — A magy. 
pisztráng a szláv nyelvekből került hozzánk és egy feltehető ó-szlov. 
pbstrajgi. alaknak mása, mely a lengyelben meg is van még 
pstrq,g alakban. A déli szláv nyelvekben az ószláv szónak megfele
lője szintén megvan, t. i. a pástruga, mely a horvátban «hauch-
forelle»-t, a szerbben «ein donaufisch»-et jelent. Mellékalakjai 
azonkivűl e szónak a horvátban : pastrina salmforelle, pastva 
forelle, salmforelle, a szerbben pastrma forelle (Stef.), pástrva 
id. (Miki.). 

30. puszta — horv. pusta die puszta, wüste, Fii. — A ma
gyar puszta szót eredetileg csak mint melléknevet vette át a szláv -
ságtól; a horv. pusta tehát visszakölcsönözés. 

31. regula — szerb regula regei, Stef. — Csak Magyar
országban (a Szerémségben, Bácskában és Bánátban) használják 
ós ez bizonyítja leginkább, hogy a latin regula magyar réven került 
a szerbekhez. Bizonyítja ezt még a következő szó is : 

32. regulás (katona) — szerb regulás liniensoldat, Stef.; 
horv. regulás, id. 

33. saragiga, saroglya schragen — szerb éaraglje (töb
bes alak) clathri, Matz. Csak a Szerémségben használatos. — A 
magyarban is idegen eredetű, a német dialecticus schragel-nak 
változata. 
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34. sulyok schlágel, klopfholz, waschbláuel •— szerb suták 
segmentum caudicis, block Stef.; horv. suljak block, klotz. — A 
sulyok ugor eredetű, Budenz : MUgSz. 356. 1. 

35. szerszám, (ló-sz.) — szerb sersdn pferdegeschirr, Stef. 
;— A nyilván összetett magy. szer-szám szót a szerb csak korláto
zott jelentéssel használja. 

36. véka- — szerb vika ein getreidemass in der Bácska, 
Stef., Matz.; horv. vika id., Matz. — Az é-nek i-re változása, vala
mint a korlátozott jelentés, a csak egyes, a magyarokkal sűrűbben 
érintkező vidékeken való előfordulását nem is tekintve, mind a 
magyarból való kölcsönzésre vallanak. 

Van azon kivűl több szó, mely teljesen egyezik a magyar
ral, de minthogy sem a szlávságban, sem a magyarban etymon-
juk nincs, nem igen lehet, egyéb okok hiányában, eldönteni, 
melyik fél kölcsönözte a másiktól. Matzenauer idézett munkájá
ban több szláv szót mond magyar eredetűnek, mint a mennyit 
egy kis kritikával annak el lehet fogadni. A következőkben Matz. 
összeállításai közül csak azokat sorolom majd föl, melyekről némi 
valószinűséggel föltehető, hogy a magyarból való kölcsönvételek. 
Ilyenek : 

37. csiger, csiger, melynek valahol csingér, csinger vál
tozatát, illetőleg eredetibb alakját is találtnm, de most nem emlék
szem, hol. — szerb cinger lóra. Matz. megjegyzése szerint csak a 
magyarországi szerbek használják ; horv. cinger trasterwein Fii., 
cigir treberaufguss Fii. 

38. galiba perversus, ganeo, M. A., PP. Csak később lép 
föl molestia, afflictio, taedium, importunitas jelentése Sz. D.-nál.— 
A szláv nyelvekben csak ez utóbbi jelentésben fordul elő, a mi a 
kölcsönvételt nagyon valószínűvé teszi: szerb galiba, galidba mo
lestia, Matz., Stef. Mind a kettő megjegyzi, hogy csak Magyaror
szágban használatos ; horv. galiba, galidba ungelegenheit, Fii. — 
A magyarban nem elemezhető szó. 

39. gwga «döghalál esetén támadó kelevény» Sz. D. — szerb 
guka auswuchs am leibe, gibbus Matz., Stef.; horv. gűka beule, 
gükav skrophulös, Fii. -— Az összeállítás ellen leginkább a g: k 
változás szól, bár ez a szláv nyelvekben, igaz hogy inkább az éj-
szakiakban, éppen nem ritka. 

40. kila mensura frumenti •— bolg. kilo mensura quaedam 
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frumenti Matz., szerb kila ein getreidemass, Stef.— Matz. az új
görög wlkc, sextarius és a magy. kila szóval veti egybe, de hangtani 
szempontból csak ez utóbbi jöhet tekintetbe. 

41. lepény laganuni, artolaganus, tracta panis, M. A. — 
szlov. lepen kuchen, Mik].; szerb lepina, lepinja eine art brod, 
Miki., Matz. — Ha meg is engedjük, hogy a szlovén lepen-t mi vet
tük kölcsön, viszont a szerb lepinja, lepina hangalaki változásai, 
a vég a és az á-nek megfelelő i, olyanok, hogy e szónak magyarból 
való kölcsönzését nagyon valószinűnek tüntetik föl. 

42. padlCGZ (hal) nasenfisch, S. I. — szerb patuca cyprinus 
nasus, Matz. — A m. szó a szlávságból került hozzánk, még pedig 
alkalmasint a tótból, a hol podustva, podusta az alakja. Megvan e 
sző a csehben és oroszban is. A szerbben visszakölcsönzés. 

43. piacz — szerb pijaca marktplatz; csak a magyaror
szági szerbek ismerik, Stef., Matz.; horv. piac platz, marktplatz, 
Fii. — A magyarba az olaszból került. 

44 szem — szlov. osemci (többes alak) cilia, szempilla, 
szemöldök, Matz. — A szlovén szó lehet az o praefixumnak a m. 
szem szlávos diminutiv (ec) képzős alakjával való összetétel és tu
lajdonképen azt jelenti : «a szem fölöttit). 

A következőkben egy pár olyan kétesnek tartható kölcsön-
vételt sorolok föl, melyek Matzenauernál nem fordulnak elő. 
Ilyenek: 

46. hiifhczut — szerb vuncut hundsfott.— A szerb szónak 
v nélküli alakja oda mutat, hogy nem közvetetlentil a németből, 
hanem magy. közvetítéssel jutott a szerbbe. 

47. kalpag — szerb kalpak mütze (wie die pelzmütze der 
Ungarn) Stef.; horv. kalpak pelzmütze. Fii. — A magyarba a tö
rökből került. A szerb-horvátba is valószínűleg onnan jutott, Stef. 
magyarázata azomban azt a föltevést is megengedi, hogy a ma
gyarból való kölcsönvétel. 

48. regement regiment — szerb regementa id. — A magyarból 
való kölcsönzés mellett első sorban az szól, hogy a legtöbb katonai 
műkifejezés innét került a déli szláv nyelvekbe, azután pedig 
a szerb szónak a szóvégzője. Csak másodrendű bizonyíték a regi-
mewí-nek magy. regement alakja, mert ezt a ném. köznéptől is hal
lani így ejteni. 

50. sőt — szerb iát ja, wenn, Stef. — Csak a magyarországi 
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szerbek ismerik. Eendesen da ako-t használják helyette. A m. ö-nek 
a szerbben megfelelhet a (v. ö. kenőcs : sz. kenaca; fenyő: sz. véna) 
és ha a két kötőszó jelentése is összevágna, éppen nem haboznánk 
magyar kölcsönvétemek tartani. A két kötőszó jelentése azonban 
eltérő, mert a szerb sát föltétes mondatokban használatos. 

Munkácsi egyes összeállításainak teljesebbé tételére szolgál
janak még a következők: Stef. szótára a magy. áldomás-nak csak 
uldumdsce, a forint-nak csak vorinta, a kettős-nek csak keteus meg
felelőjét ismeri. A m. marha szóra M. nem idéz a szerbből meg
felelőt, pedig van. Stef.-nál márva-i találunk pecudes, pecus jelen
téssel. Matz. a magy. lugas másául a szerbben a lugoska mellett 
logoska [alakot is említ és megjegyzi, hogy mind a kettő csak a 
Bácskában és Baranyában használatos. A m. koldus Matz. szerint 
a szlovénban is megvan és kodéi az alakja, mely bizonyosan a 
Dunántúli kódis-n&k az átvétele. 

A rövidítések magyarázata: Matz. = Matzenauer, Ant.: Cizí 
slova ve slovanskych recech. v Briie, 1870. — FiL = Ivan Filipo-
vié: Schul- und Beise-taschenwörterbuch der kroatischen und deut-
schen Sprache, Agram, 1878. — Stef. = Lupi Stephani F.Lexicon 
serbico-germanico-latinum (CpncKH pjeTiHHK, HcmiKOBaH H>eMaii-
KHM H jiaTMHCKHM puje^iMa) Viennae, 1818. — PP.;== Franciscus 
Páriz Pápai: Dictionarium latino-hungaricum, Tyrnavise, 1763. — 
MA. = Albertus Molnár: Dictionarium hungarico-latinum (PPápai 
kiadása), Leutschovise, 1708. — Sz. D. = B. Szabó Dávid: Kis
ded szótár (2. kiad.) Kassán, 1792. — MtfcZ. = Franz Miklosich: 
Die slavischen elemente im Magyarischen, Wien, 1871.—S. X.= 
Sándor István: Toldalék a magyar-deák szókönyvhez, Bécs 1808, 
— Ny. = Magyar Nyelvőr. — horv. = horvát, szlov. = szlovén. 
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