
Német kolcsönszót 

A milyen örvendetes nyelvtudományi irodalmunknak újabb 
föllendülése s nyelvészeinknek a nyelvtudomány minden ágára 
kiterjedő munkássága, ép oly kevéssé érthető, miért hever nálunk 
parlagon a germán nyelveknek a mi szókincsünk szempontjából 
való vizsgálata, átkutatása s egy szóval tanulmányozása. Nemcsak 
nyelvészetünk, hanem a művelődéstörténet szempontjából is oly 
nevezetes dolog a magyar nyelvnek a némettel való érintkezése, 
hogy buvárlását egyáltalában nem volna szabad elhanyagolnunk. 
A szlávság, mint ezt ma'már mindenki tudja, rendkívül nagy hatás
sal volt reánk s az e nyelvterületről szókészletünkbe jutott anyag 
összegyűjtésétől fölmentett bennünket a Miklosich alapvető mun
kássága ; de kétségtelen, hogy az ófelnémet és középfelnémet nyelv 
szintén nagyban gazdagította szótárunkat s művelődésünkre is 
határozottan éles befolyást gyakorolt. 

Ez a fontos körülmény indított engem arra, hogy az ó- és 
középfelnémet nyelvet külön tanulmányozzam. Tudvalevő, hogy a 
német nyelv ófelnémet korszaka a 600—1100 évek közé, a közép
felnémeté pedig az 1100—1500 évek közé esik; a mi ez utóbbi éven 
innen van, az már az újfelnémet kor. Eleinte különösen a helynevek 
eredete érdekelt s e részben való tapogatódzásaim eredményét 
A honfoglalás története czímű munkámban kísértem meg értékesí
teni. Azután az ösműveltség terén próbáltam meg kutatni s így 
akadtam rá néhány ősi fogalmunk eredetére (pl. bilochus, lidércz, 
tót, tündér stb.) 

Természetesen ez az én összeállításom sem teljességre, sem 
csalhatatlanságra számot nem tarthat. Inkább is az a czélja, hogy 
nyelvtudományunk figyelmét az ónémet kölcsönzésekre irányítsa 
s esetleg ösztönt adjon új, alaposabb kutatásra. 

Eljárásomra nézve még csak azt jegyzem meg, hogy Schade 
Oszkárnak Altdeutsches Wörterbuch czímű s 1872—1882. Halléban 
megjelent szókönyvének második kiadását néztem át s szedegettem 
ki belőle a magyarral alakra és jelentésre egyező szókat. Ha aztán 
egyik vagy másik szóhasonlításom nem állja ki a sarat, a helyreiga-
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zításokat nemcsak én, hanem a magyar nyelvtudomány is köszö
nettel fogadja. *) 

bilochus. Ofn. biloh, piloh; kfn. bloch, clausura, Verschluss ; 
Bloch, Block. Ez utóbbi Ballagi szerint 1. tuskó, törzsök; 2. deres,, 
kaloda. 

bonta. Kfn. bűnt, kain. bont, schwarz od. weiss gefleckt, ge-
streift; gefleckt^scháckig. Sch. szerint a lat. punctus. 

borosta. Ofn. burst, porst, burstá, kfn. borst, porst és borste, 
séta, Borste, jaculum. 

bükk. Kfn. buoche, fagus, Buche; Miki. a szl. kölcsönzések 
közé sorozza, de a ném. eredetet ő is megengedi: «Büche neben 
Buche.)) 

csap. Ofn. zapho, kfn. zaphe, zapfe, duciculus, duciculum, 
duciolus, ducillus, Zapfen. Miki. az újszl. cep szót állítja ellenébe.. 

csiger. Ofn. ós kfn. ziger, ciger, die festere aus dem geronne-
nen Molken ausgeschiedene Masse, Quark, Topfen. 

csődör. Óin. zeitari, zeller, kfn. zéíter, kn. z'élder, Pferd das 
im Pass od. Schritt geht, ambulator, equus trutinans, gradarius 
palefredus (vö. a czéder, czöder mellékalakokat NySz). 

csűr. Kfn. schiure, Scheuer, Scheune. Sch. a m. szót is meg
említi csúr (tschűr) alakban. 

czégér. Kfn. zeigaere, zeiger, Zeiger, Anzeiger, Anweiser,. 
Vorzeiger, Signal. 

czél. Ofn. és kfn. zil, Ziel, Termin etc. 
czendely. Kfn. zinddl, zendal, zéndel, Seidenstoff, eine Art 

Taffet. Középk. lat. cendalum, sindalum. 
czérna. Az újn. Zwirn. Ahlquist, Kulturwörter 83. 
czímer. Kfn. zimere, zimbre, zimber, Ziemer: Eückenstück des 

Hirsches oder Eehes, Zeugungsglied des Hirsches. Középk. lat.. 
cimerium, cimeria, fr. cimier, ol. sp. port. cima, Gipfel. 

czin. Ofn. és kfn. zin, Zinn, stannum. 
czof. Ofn. zoph, zopf, kfn. és kn. zop, Zopf, Haarflechte. 

*) B ö v i d í t é s e k : alrajn., alsórajnai. — ang., angol. — angsz. 
angolsz., angolszász. — baj., bajor. — bes., besonders. — bret., breton. — 
fr., franczia. — gör., görög. — kain., középalnémet. — kfn., középfelné
met. — kn., középnémet. — köz., középk., középkori. — l., lat., latin. — 
lengy., lengyel. — litv., litván. — m., magyar. — Miki., Miklosicb. — 
milan., milanói. — moden., modenai. — ném., német. —• óaln., óalnémet. — 
od., oder. — desz., óészaknémet. — ófn., ófelnémet. —• dfr., ófríz. — ókfn., 
óközépfelnémet. — ol., olasz. — ósz., ószász. — ószl., ószláv. — port., por
tugál. — prov., provencal. — Sch., Scbade. — sp., spanyol. — szl., szláv. — 
u., und. — újain., újalnómet. — újfn., újfelnómet. — újn., újnómet. — 
újnalf., újnémetalföldi. — újszl., líjszláv. — v., von. — v. ö., vesd össze.— 
vei., velenezei. — zus., zusammen. 
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czövek. Kfn. zwéc, Nagel, kurzer Pflock, Bolzen, Nagel inmit-
ten der Schiessscheibe. 

czukoiy Kfn. zucker. Középk. 1. zncara, zucura stb. 
drót. Ófn. és kfn. drát, Draht. 
dud (pl. Dud- Vág). Ofn. dód, tót, kfn. tót, ósz. dód, mortuus, 

tot, gestorben, getődtet. 
ejtel. Achtel, nyolczad. 
eke. Késő kfn. ege, crates, Egge. 
érez. Kfn. erize, eriz, erze, arze, Erz. Ahlqvist, Kulturwör-

ter 69. 
erkély. Kfn. arkér, arkér, erkér, Erker, über die Vorderseite 

einer Mauer, auch der Burgmauer, tretender Ausbau. A középk. lat. 
arcom. 

eszterág. Ofn. storah, storach, kfn. storch, stork, storke, Storch, 
ciconia. Miki. szerint az ószl. stnk'b. 

fáklya. Ofn. fachola, fachala, faccala, kfn. vachel, vackel, 
ósz. jacla, fakla, Fackel. A íat. facula. 

fejér? Ósz. fagar, schön, heiter; ófn. fagar,fager, pulcher, 
speciosus. Daraus ungr. fejér, weiss — jegyzi meg Sch. Angolsz. 
fágr, ang. fair. 

fertály. Ofn. fiorteil, kfn. vierteil, Viertel. 
ficzkó. Kfn. (a 13. századtól kezdve Elzászban, Svájczban, 

Ausztriában, Tirolban) jieg, unbándiger, ungeschlachter, dabei 
schlauer Kerl. 

firhang. Kfn. vürhanc, kn. vorhanc, Vorhang. 
fogoly; Ofn. fogai, fogd, kfn. vogel, Vogel. 
font. Ofn. phiint, funt, kfn. phunt, pfunt, Pfund, ein Gewicht, 

ein Geldmass. A lat. pondus. 
föld. Óm.féld, ófn. féld, kfn. vélt, campus, Féld, freies flaches 

unbewaldetes Land, betriebener beweideter bebauter Boden in der 
Náhe menschlicher Ansiedelungen stb. V. ö. Ahlqvist, Kulturwör-
ter 26. 

fölöstök., Újn. Frühstück. 
frigy. Ófn. frida, fridu, frido, frithu, fridhu, kfn. vride, 

Friede, Sicherheit, Schutz, Busse für Friedensbruch, Einfriedigung 
etc. [Bégente a magyarban fegyverszünetet is jelentett, 1. NySz.] 

friss. Kfn. vrisch, kn. virsch, frisch, unverdorben, neu, jung, 
kráftig, belebt^munter. 

fukar. Ófn. wuochar, wuachar, kfn. wuocher, kn. wűcher, 
Ertrag des Bodens, Frucht, Zuwachs, Gewinn, Gewinn von ausge-
liehenem Gelde, Wucher. 

fullajtár. Az újn. Vorreiter. 
füge. Ófn. és ósz. figá, kfn. vige, Feige. 
gar (pl. nagy garral) ? Ófn. garo, caro, karó, kfn. gare, gar, 

béreit gemacht, gerüstet, béreit. 
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gélét. Kfn. gleti, Glátte. Innen fr. glette, Silberglátte. 
gléda. Az újfn. Glied-hől. 
goront. Az újn. Grundbői. 
gösztöly. NySz.? Ófn. gastelli, gistelli, gestelle, kfn. gestelle, 

Lage, Gestell etc. 
gró. NySz. Ófn. grá, crd, kfn. grd, gráw, grö, gröw, grau. 
gróf. Ófn. gráfjo, grám stb. kfn. gráve, preeses, tribunus, 

procurator, kön. Gerichtsvorsitzer, hoher richterlicher Beamter, 
«omes, Gráf. 

hajtmány. NySz. Az újn. Hauptmann. 
harang. Óész. hrang, Lárm, hringja láuten. [Vö. angsz. hrin-

gan, ang. ring ,harangoz'.] 
hárfa. Ofn. harphá, hárfa, kfn. harphe, herpfe, Harfe. 
házsárt, 1. NySz. Kfn. hasehart, hashart, eigtl. der geringere 

Wurf beim Würfelspiel, ein Würfelspiel, Unglück. Fr. hasard, ol. 
•azzardo-ból, melyeknek eredetije az arab jasara, görgetni. 

henger. Kfn. henker, Henker. 
herczeg. Ófn. herizogo, kfn. herzoge, Heerführer, Herzog. 

Ahlqvist, Kulturwörtcr 234. 
fyódol. Ófn. hold, kfn. holt, geneigt, günstig, gnádig, ergeben, 

treu. Ófn. holdo, holdé, Freund, Geliebte, Dienstmann, Lehensmann. 
[Vö. a régibb m. holdol, holdul alakot NySz.] 

hunczfut. Az újn. Hundsfott. 
hurczol ? Kfn. hürzen, jagen, hetzen. 
irha. Ófn. irah, iroh, ireh, kfn. heh, ér eh, Bock, Ledér davon,* 

weissgegerbtes Ledér überhaupt. Miki. e szónkra az újszl. irha 
alakot idézi. JJ. Tagányi, Századok 1893. 326. 

islóg. Ófn. slaga, sclaga, kfn. slagé, Hammer, malleus, Schlag, 
ictus stb. [Yö.,slógos NySzl] 

ispót. Óaln. spado, újain, spade, újfn. spad, sarculum, ra-
strurn, Hacke. 

istálló. Kfn. Mai, Stall, Ort, Raum, Stelle; ebből olasz stallo. 
A m. szó inkább olasz kölcsönvételnek látszik. Különben helynevek
ben Al-Istál, Fel-Istál (Csallóköz). 

istáp. Ófn. stáb, stap, kfn. stap, Stáb, virga, baculus. A etap 
ezó megvan a szerbben is; Miki. ezzel egyezteti a m. szót. 

istráng. Ófn. strang, strane, kfn. stranc, Strick, Strang, Seil, 
Gurt. 

kaczér. Kfn. (XIII. száz.) ketzer, kátzer, Ketzer, Irrgláubiger, 
Sodomit. A középk. lat. catharns ból (gör. xocö-apó?, tiszta). 

kalmár. Ófn. krámari, kfn. krámaere, krámer, kraemer, 
Krámer, der Waaren feil hált, institor, tabernarius. 

kályha. Ofn. chachala, ókfn. chachde, kfn. kachel, irdenes 
Geschirr, cacabus, testeüa, később a kfn-ben Ofenkachel is. [Vö. 
kaholy Tsz.] 

NYELVTUD, BÖZLKMKNSEK. XXIV. 22 
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kamara. Ofn. camara, kamara, kfn. kamere, kamer, conclave>. 
cella, vestibulum, Kammer, Schlafgemach. A lat. camara. Megvan 
az újszl.-ban is (komora) s Miki. ezzel egyezteti. 

kanna, kanta. Ofn. óhanná és canneta, chanta, kfn. kanne és 
kanté, kanne. 

káplán. Kfn. capellán, caplán, Kaplan; lat.: capellanus. 
, kar (chorus). Ofn. chór, kfn. chör, kor, Chof, Abteilung,. 
Schar: der Engel, der Musen, der (singenden) Geistlichen in der 
Kirche, Chorgesang. A lat. chorus. 

karám. Ofn. crám, kfn. krám, Zeit, zeltartige Bude, Markt-
búde. / , 

karczol. Ofn. chrazzön, chrazón, crazön, kfn. crazen, kratzen,. 
kratzen. A középk. lat. charaxare, caraxare, ritzen, kratzen, schrei-
ben igéből. [Vöv kráczol NySz.] 
Áo kastély. Ósz. castél, ófn. kast él, kfn. kastél, befestigter Ort,. 
Burg, KastelL A lat. castellum. 

kert. Ofn. gart, cárt, chorus, Kreis; ósz. gard, Umzáumung, 
Wohnung; angsz. geard, ang. yard, Umfriedigung, Garten, Woh-
nung. V. ö. Ahlqvist, Kulturwörter 123. 

kóstol. Osz. coston, ófn. costőn, chostón kfn. kosten, prüfenr 
untersuchen, temptare, wahrnehmen, merken. 

köböl. Kfn. kubel, :kübel, Kübel; középk. lat. cupellus, cupella, 
cubela; deminitivum a cupa, cuba szóból. Megvan az ószl.-ban is-
k'bbl'b s Miki. ehhez hasonlítja. 

krecz NySz. Kfn. kretze, Krátze, prurigo; AbfaM v. bearbei-
teten Metalle. 

hrumpér, krumpli. Az újn. Grundbirn szóból. 
kufár. Ófn. choufári, choufári, chaufari, institor, Krámer,. 

Hándler. 
' .••: kugli Kfn. kugele, újn. Kugel. 

kurta. Ofn. kürt, churt és kurz, churz, kfn. kurz, kurz, A laL 
curtus, 

kurucz. Ófn. crűci, Jerűzi, kfn. kriuze, kriuz, kn. krűce, krűz, 
Kreuz, Bild des Kreuzes, auch auf dem Gewande der Kámpfer 
gegen Ungláubige. 

lat. Kín. J,ót, giessbares Metall, Metallgewicht. 
leczke. Ófn léctjá, léczjá, léczéá, léctzá, léczá, és lékzá is ; 

kfn. lécze, léccé, létze, Vorlesung eines Abschnittes aus der Bibel in 
der Kirche, Leseabschnitt, biblischer Lesetext, Lection in der 
Schule. , v I 

. w létra. Ófn. hleitar, hleitra, leitera, leitra; kfn. leiter, Leiter,. 
Treppe. . 

lőre. Ófn. lűrá, Varrá, kfn. lűre, Nachwein,. Wein aus den 
Trestern, Tresterwein, Wassermost. A hasonlójeL. lat. lóra, lorea. 
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lyuk. Ófn. loh, loch, kfn. loch Verschluss, Versteck, Höle, 
Loch, Óffnung. Gróth luks. • •' 

márvány. Ófn. marmul, murmul, kfn. marmel, Marmor. A m. 
szó ősi alakja alighanem *márvály, s ez a bajor marwel-Te mutat. 
[L. Szarvas Nyr. VI. 440.] 

mécz NySz. 0- és kfn. méz, Mass womit gemessen wird, bes. 
für Flüssigkeiten. 

mente. Ófn. mantellin, kfn. mantelin, mentelin, Mantel. 
mese? Kfn. masche, Masche, macula retis, rete. A Nyelvtört. 

Szótár szerint:, mesét fejtem, mesét oldani. V. ö. találós mese. 
mester. Ófn. meistar, kfn. meister, ósz., kn. mester, Meister, 

Lehrer, magister, prseeeptor; Werkmeister, opifex, Künstler, arti-
fex, fabricatqr, compositor; Miki. az újszl. mester alakkal egyezteti. 

méz? Ófn. métu, médo, kfn, méte, mét, Met, mulsum. Középk. 
lat. medo, medus, meda és mezium is, ebből ófr. miez, mies. 

millér. Kfn. műér, később meiler, Holzstoss des Köhlers 
woraús er die Kohlén gewinnt, Meiler. 

mozsár. Ófn. mortári [morgári], morsári, morsáre, kfn. mor-
saere, morser, Mörser, Mörsel. A lat. mortárium. Az újszl.-ban is 
mo£ar; Miki. ezzel egyezteti a m. alakot. 

mormol. Ofn. murmurón, murmulön, kfn. murmulen, murme-
len, murmeln, murmeln, munkeln, flüstern, murren, unwillig sich 
aussern. A lat. murmuráre. Hihetőleg a germ.-ból vették a csehek 
is a mrmlati igét, melylyel Miki. a m. mormol szót egyezteti. 

orgona. Ófn. organá, orginci, kfn. orgene, orgen, Orgel. A lat. 
orgánum, gör. opyavov.. v'.• 

ort (székely szó). Ó- és kfn. ort, Teil, Stück. 
ostrom. Ófn. sturm, kfn. sturm, mc>tus, agitatiö, strepitus, 

Larm, Kampf, Berennung bei Kampfe. Ósz. storm, óész. stormr; 
innen olasz storfmo. 

pánczél. Ón. panzier, panzir, panzer, banzier, Panzer. Középk. 
lat. panceriq, ol. panziéra, Bauchharnisch. 

pánt. Ófn. bánt, pánt, bánd, kfn. bánt, Bánd, Fessel, Verband. 
párt: Kfn. part, parte, Teil, Anteil, Abteilung, Partei. A fr. 

part, lat. pars, szóból. \ 
példa. Ófn. piladi, pilidi, bilidi, bilede, bilde; kfn. bilde, 

Bild, Gestaltung, Gestalt; Werk der bildenden Kunst; Vorbild, 
Beispiel. 

pelengér. Kfn. pranger, Zwangsbehálter zur Schaustellung 
der Verbrecher^Schandpfahl. 

pendely. Ófn. bentil, pentil, bendil, bendel, kfn. bendel, Binde, 
Bánd, Verbaüd. . a ;. 

pillér. Ófn. piliri, pfüari, kfn. philaere, pfiler, Pfeiler. A köz. 
lat. pilárius-ből. 

pint. Ófríz. pint, angsz. pynt, ang. pint, kain. pinté, éaln. 
22* 
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pint, ein Flüssigkeitsmass, Kanne, Nösel. A köz. lat. pinta. Az újszl. 
pint, melylyel Miki. a m. alakot összeveti, ép úgy germ. kölcsönzés, 
mint a m. szó. 

pinty? Ófn. finco, vinco, kfn. vinke, Finke. Bret. pint, fr. 
pingon. Cseh penkava; Miki. szerint: p für /spricht für Entleh-
nung des ursprünglich deutschen Wortes aus dem Slav. 

pléh. Ófn. Méh, pléh, pléch, bléch; kfn. bléch, plattes dünnes 
festés Stückchen, meist Metallbláttchen, braetea, lamina. 

pohár. Ófn. péchari, péchare, kfn. pécher, béchaere, becher, 
Becher. A középk. lat. baccar, baccarius; ol. bicchiere, pecchero, oláh 
péhar. Az újszl. pehar alakkal egyezteti Miki. 

polgár. Ófn. burgári, kfn. burgaere, Bewohner einer befestig-
ten Stadt. 

pont. Kfn. punct, punt, Punct, Mittelpunct, Stück, Teil eines 
Ganzén, Zeitpunkt. A lat. punctum. 

porkoláb. Ófn. burggrávo, purkrávo, kfn. burcgráve, Burggraf, 
Stadtrichter, príetor, praefectus. Miki. e szónak magy.-szl. porkoláb 
alakjára hivatkozik. 

prém. Kfn. brém, Verbrámung, Einfassung. Miki. szerint a 
cseh prém; de elismeri, hogy ez is ném. kölcsönvétel. 

puttony. Ófn. butin, putin, kfn. buten, büten, bütten, büte, 
bűtte, Butte, Bütte, cupa. 01. bottina. A köz. lat. buta. 

rajsz, rajz. Ó- ós kfn. m j , Linie, linea, nóta; geritzte 
Schramme, auch Biss, Bruch. 

rajtár. NySz. Ujn. reiter. 
ráma. Ófn. ráma, kfn. rame, ram, Stütze, Gestell, Kahm zum 

Weben, Wirken, Sticken. 
ráncz. Ófn. runzá, kfn. runze, ruga, Bunzel, Hautfalte. 
rét. Ófn. hriot, riot, réod, riet, ried, kfn. riet, carex, Schilfrohr, 

Sumpfgras, Eietgras; carectum, mit Sumpfgras bewachsener Grund, 
Ort mit Rietgras. 

retek. Ófn. rátich, kfn. raetich, retich, Bettich, rafanus. Miki. 
szerint az újszl. retkev, retkva. 

rokka. Ófn. rocco, roccho, kfn. rocké, Bocken, colus. Innen az 
ol. rocca is. 

rostély f Ófn. rosta, rost, kfn. róste, Rost, craticula, sartago, 
Böstpfanne, Scheiterhaufen, brennende Glut.*) 

ruha. Kfn. rűhe, riuhe, kn. ruch, Bauheit (des Weges) ; 
Bauchheit, Behaartheit; rauches Feli, Pelzwerk, Bauchwerk. Miki. 
szerint az ószl. ruha is Kleid. 

sáf. Kfn. schaf, Schaff, Schaffel, Bottich, Holzgefáss für Flüs-
sigkeiten; e. Geitreidemass, Scheffel; Boot, Nachen. 

*) Sch. hivatkozik az oláh rosteiu alakra s ezt az ol. rosta-val egyez
teti ; ez azonban tévedés, mert az oláh szó a magy.-ból vett kölcsönzés. 
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sáfár. Ofn. scafári, scafáre, kfn. schaffaere, schafer, Schöp-
fer, Bildner; a kfn.-ben Hausmeister, Verwalter, Schaffner. 

saffel. Ofn. scaphil, scejil, kfn. scheffel, Scheffel, ein Getreide-
mass. 

sáfrán. Kfn. safran, safran, Safran, ein Zwiebelgewáchs, 
crocus; fr. safran, ol. zaferáno. Az arab és perzsa sa' farán. 

sarcz. Kfn. schaz, schatz, kleineres od. grösseres Geldstück, 
Geldsumme, Gewinn, Vermögen, Beichtum, Schatz; Auflage, Steuer, 
census. 

sátán. Kfn. satan, sátán, Satan. 
selejt. Ofn. és kfn. sléht, eben, gerade, glatt, richtig, ruhig, 

freundlich. Az újfn.-ben: gémein, niedrig, ordinár, nicht brav 
u. gut. 

selyma. Ofn. scalmo, schelmo, kfn. schalme, schelme, schelm, 
Schelm, Schuft, Verführer. 

sín. Kfn. schine, schin, Schiene, Eöhre. 
sintér. Kfn. schinder, Schinder, der totem Viehe die Haut 

abzieht. 
sódar. Kfn. schulter., schulder, Schulter, humerus, scapula 

spadula; Schulterstück bes. vom geráucherten Schweine. 
sógor. Kfn. swáger, Schwager, Schwestermann. 
soltész. Ofn. sculdheigo, sculthaigeo, kfn. schultheige, kn. 

scholthei^e, der Verpflichtungen od. Leistungen befiehlt, Schuld-
heiss, tribunus, praefectus, procurator. 

sólya. Ofn. sola, kfn. sole, sol, Sohle. A lat. solea, Sohle. 
somolyog. Kfn. smollen, subridere, lácheln; baj, schmollen, 

lácheln, sich bei Tisch zieren, das Mául hangén. [Ang. smile.] 
sonka. Ofn. scincá, scingá, schincá, schinchá, scincho, kfn. 

schinke, tibia, Beinröhre; crus, Schenkel. Ebből ol. scineo, moden. 
vei. schinco, milan. schinca, Schienbein. Ófriz skunka, schonk, 
újfríz schonck, ész.-fríz skonk, aln. schunke, Bein, Schenkel. 

spék. Ofn. spéc, spek, kfn. spéc, Speck, lardum. 
spicz NySz. Kfn. spiz, spitz, Spitze. 
szablya. Késő kfn. (15. száz.) sabel, Sábel. 01. sciabla, vei. 

sabala, sp. sable, fr. sabre mellett Sch. a m. szót is felemlíti. Orosz 
sáblja, szerb sablja, cseh savle, lengy. szablo stb. Miki. a m. alakot 
csakugyan szl.-val egyezteti. 

szárad? Ofn. sőrén, verdorren, verwelken, kn. és aln. sor, 
dürr, trocken, saftlos; angsz. seár trocken, seárjan, siccare, ares-
cere; góth saurs, trocken, sauran, trocken werden. 

szekrény. Ofn. scrini, scrine, kfn. schrín, Schrein, Schrank, 
Kasten, Lade etc. A lat. scrínium, Schrank, Kasten, Bücherschrank. 
Ebből való az ószl. skrinija is, melylyel Miki. szónkat összeveti. 

szent. Kfn. sancte, sante, sant, sente, sent, der heilige, die hei-
lige; a lat. sanctus-, sancta-ból. Miki. szerint ószl. sveti*. 



3 4 2 BOROVSZKY SAMU. 

- . táncz. Kfn. tanz, Tanz. 
tárcsa. Kfn. tartsche, tarsche, tarze, eine Art Schild. Az újszl. 

tárca Mikl.-nál szintén kín. kölcsönvétel. 
táska. Ofn. táska, tasca, tascha, kf. tasche, tesche. Ebből az 

olasz tasca. Megvan az újszl.-ban is ; Miki. ezzel veti össze. 
tégely, tehely. 0- és kfn. tégel, Tiegel. 
Unta. Ofn. tinctá, dinctá, kfn. tincte, tinte, atramentum, 

Tinte. A köz. lat. tincta. 
tenyér. Ófn. ténar, kfn. téner, flache Hand. A kölcsönzésre 

maga Schvis utal. 
tót. Ofn. diót, thiot, kfn. d;et; Volk, Haufe, Menge. ósz. thioda, 

góth. thiuda, ,Volk. Litv. tauta, Land, lett tauta, Volk, Nation. 
törköly. Ofn. torcul, torcula, torcule, kfn. torkele, torkel, Kelter, 

Presse, tprcular. 
tréfál. Ofn. tréfán, tréphan, kfn. tréffer, treffen, berühren, das 

Ziel erreichen. 
tuba. Ofn. túbá, tűpá, dűbá, kfn. tűbe, toube, Taube. 
turf a. Ofn. zurba, zurf, cespes, terra avulsa, ausgeschnittenes 

od. ausgestochenes Erd. od. Basenstück. Óész. torfa, Torfscholle. 
tündér? Ofn. donar, thonar, tonner; kfn. tunder, németalf. 

dunder, ang. thunder, dán dunder, Donner, Name eines heidnischen 
Gottes, des Donnergottes. 

vándorol. Kfn. wandern, wandern, gehen. 
verfely. Kín. würfel, kn. wurfel, xvorfel, Würfel, tessera. 
viccz. Újn. witz. (Ofn. ívizí, wizze, kfn. wizze, witze, Wissen, 

Einsicht, Verstand, Weissheit.) 
zuppon, szuppon. Bajor suppen, Brühe, Suppe. 
zsák. Ofn. sac, sag, kfn. sac, sag, sack, Sack, sackförmiger 

Beutel, Tasche, Netz. A lat. saccus, gör. aáv.Y.OQ. 
zsákmány. Kfn. sackman, Trossknecht, der das Gepáck führt; 

s. machen, plündern. 
zsámoly. Kfn. schamel, schámel, schemel, Schemel, Fussbank. 
zsémb, sémb. Ofn. scimph, kfn. schimpf, schimf, kn. schemph, 

schimp, Kurzweil, Scherz, Spass; Spott. 
zsemlye. Ofn. simila, simala, simela, sémala, kfn. simele, 

sémele, sémel, feines Weizenmehl, Brot davon, Weissbrot, Semmel. 
Lat. simila, Weizenmehl. [Vö. simila, similago: zemle, egy 1420-i 
pozsonyi szójegyzékben, Pozs. reál. értés. 1859.] 

zsindely., Kfn. schindel, imbrex, laterculus, tegula, teges. 
zsinór. 0- és kfn. snuor, Schnur, filum, lineolus, Seil. 
zsold. Kfn. solt, Sold, Lohn für Dienstleistungen, Unterstü-

tzung, Geschenk. A lat. solidus, középk. lat. soldum. 
zsufa. Ofn. sűf sauf, kfn. süf, Brühe mit Schnitten oder 

Brocken, Suppe. Ebből sp., port., prov. sopa, fr. soupe, Brühe m. 
Schnitten, eingetunkte Schnitte. 
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zsúp. Ófn. scoub. scoup, kfn. scoup, Strohbund, Schilfbund zu 
IHütten, zum Decken von Háusern , zum Feuern, als FackeL Stroh-
•wisch als Zeichen (des Weinschanks u. a.). Dr. BOROVSZKY SAMU. 

A finn tanulmányok fontosságáról.") A finn nyelv és irodalom 
mint «részletszak . . . egy egyetemünkön máris képviselt nagyobb ter
jedelmű nyelvészeti szakban, úgymint az [urál-]altaji nyelvcsaláddal fog
lalkozó különnyomozó és hasonlító nyelvészet körében annyira fontos, 
hogy annak tüzetesb külön mívelése az egészre nézve csak üdvös hatás
sal lehet, s így tudományos tekintetben fölötte kívánatos. Az [urál-]altaji 
nyelvcsaládban, a melynek mindenoldalú tanulmányozása magának a 
magyar nyelvészetnek érdekénél fogva tartozó kötelességünk, főleg válto-
-zatos fejlődésénél fogva nyelvészetileg legérdekesebb ág az ugor nyelvek 
csoportja, s ennek tanulmánya közvetetlen fontossággal bír a magyar 
nyelv eredetének és fejlődésének kinyomozására nézve . . . Az ugor 
nyelvág tanulmányában pedig mindig első alapvetés fog maradni a finn 
nyelv és dialektusainak tanulmánya, tekintve nem csak e nyelvnek alaki 
előnyeit a többi fölött, hanem jelesen azon körülményt is, hogy a finn 
nyelvnek — ugyancsak a finn népnek tudományos közvetítésén át, meg 
egy meglehetős irodalom útján — sokkal tökéletesebb ismeretéhez fór
hetünk, mint bármely más e csoportbeli nyelvnek. Ennélfogva a finn 
nyelv —• nem is mint a nyelvhasonlítás kiváló objectuma, hanem csak 
magában véve — a kezdő magyar nyelvésznek igen alkalmas gyakorlat
tárgyul szolgál a nyelvészi képesség fejlesztésére, — a mely szempontból 
is az újabb tanárvizsgálati szabályzat a magyar nyelvészet jelöltjeitől 
megkívánja a finn nyelvnek bizonyos fokú ismeretét. 

Másrészről azonban a finn nyelv m i n t i r o d a l m i n y e l v és 
maga a finn irodalom a m a g y a r n y e l v é s i r o d a l o m s z e m 
p o n t j á b ó l is sok érdekes tanulmányra szolgáltat anyagot. A magya
ron kívül valamennyi altáji népek közül csak a finn nép az, mely az 
•európai kultúrán belül állva tudományt és művészetet mivel s nemzeti 
nyelven való irodalmat szerez. Ennek nyelvében szemléljük az európai 
kultúrnyelvekkel való megmérkőzést és küzdelmet, csak úgy mint a 
magyar irodalmi nyelvben, a minek hasonlító megfigyelése sokféle tanul ' 
ságot is nyújt. E mellett tudva van, hogy a finneknek van nagybecsű 
n é p k ö l t é s z e t ü k is, mely az irodalmi tanulmányt, magyar részről 
is, méltán fölkeltheti. — S végre még megemlíthetjük, hogy az újabb 
finn irodalomban élénk figyelem mutatkozik a magyar irodalom iránt, s 
hogy egyik szakját, a nyelvtudományit, tartalmánál fogva sem hagyhatja 
a magyar nyelvész figyelmen kívül.» BTJDENZ JÓZSEF. 

*) Érdekesnek tartjuk közölni ezt a fejtegetést, mely Budenz József
nek egy egyetemi véleményes jelentésében fordult elő a nyolczvanas évek 
elején, mikor Szinnyei Józsefet képesítették a finn nyelv és irodalom elő
adására. Elmemozdító tartalmán kívül e fejtegetést az is érdekessé teszi, 
hogy világosan mutatja, milyen széles látóköre s milyen mély fölfogása 
volt boldogult mesterünknek. A szerk, | 


