
Adatok a szlávság magyar elemeihez. 

A szlávság magyar elemeivel Halász, Munkácsi ós Csopey 
foglalkoztak. Miklosich maga is foglalkozott a kérdéssel, de azt 
hiszem, nem találkozik tudós, a ki az ő kimutatásaira azt mondaná, 
hogy több jövevényt már nem lehet kimutatni. Én ezúttal adatok
kal akarok járulni a Halász munkájához. Az itt kimutatott szavak 
mind a magam gyűjtése, s valamennyi B. Szarvas nagyközség nyel
vében él. — Sok tekintetben érdekes lakosság lakik e helyen, a 
hol munkabíró, becsületes s jómódú a legtöbbje. Három-négy 
generáció múlva csak egy-egy ethikai vonás fogja elárulni, hogy 
az alföld e gazdag vidékén tótok laktak, mert az elmagyarosodás a 
külső viszonyok, a körül fekvő magyarság befolyása alatt kikerül
hetetlen. A nyelv ma már a műveltebbek ajkán meglehetős zagyva, 
s nem kell hozzá erős szláv tudomány, hogy az ember az ilyen 
mondatokat, mint id?eme na városházu birtok v telekknihi obtekintu-
vaf megértse. A legnagyobb ellenállást az asszonyi nem fejti ki; 
mindenütt, a hol nyelvcserék történnek vagy történtek, a női nem 
cserélte föl legkésőbb nyelvét. — Hunyadmegye Cserna-Keresztúr 
nevű falujában hallottam egy paraszttól, — ez a község egészen 
eloláhosodott s most visszamagyarosítják —, hogy ,mi már csak 
beszélünk uram magyarul, de az asszony a nem tud.' Bizonyára 
ők voltak az eloláhosodáskor is a ,hátramaradottak'. — B. 
Szarvason e tekintetben az iskola van hivatva — különösen a leá
nyokra nagy ügyet vetve — a magyarosodást terjeszteni. S becsü
letére válik az odavaló tanítói karnak, hogy az oktatás már min
denütt magyar. — Hogy Szarvasnak régibb lakosai magyarok 
voltak, azt maguk a határelnevezósek is igazolják, mert az mind 
magyar. — Sok tekintetben érdekes ez a tót nyelvjárás; a szlavista, 
a ki foglalkozik a magyarországi tót nyelvjárásokkal, érdekes dol-
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gokat jegyezhet föl itt. így pl. a szarvasi tót nyelvjárással meg lehet 
állapítani — legalább negatíve —, hogy egy-egy német jövevény 
mikor kerülhetett bele a tótságba. Ha az illető szó a szarvasi nyelv
járásban is megvan, bizonyos, hogy a kérdéses német jövevény 
legfeljebb a XVIII. századig juthatott bele az összes tótságba, 
mert a szarvasiak mai helyeiken, a hol 1722-től fogva vannak, nem 
közlekedtek németekkel. (Ilyen német jövevények: fjertucha: 
vortuch, opces: absatz, pigVajz: bügeleisen, bekem: osztr. becken, 
forhauzik: vorhaus, fúrik (talicska) : fuhr, fuhrmann, crmomám : 
zimmermann, slicuhe: schlittschuh, sránke: sehranke, spehár : 
speher stb.) Egyedül egy jövevényről lehet kimutatni, hogy újabb 
(rajcul'a: reitschule v. ö. magy. rajcsűr, Nyr. 11:477), de ez a 
80-as években három évig ott állomásozott huszárság emléke. 

Addig is, míg a nyelvjárást teljesen kidolgozom a magyar 
nyelvészet szempontjából s Pastrnek a hazai tót nyelvjárások 
most készülő*) munkája eredményeivel összehasonlítom, előre 
bocsátom e nyelvjárásnak magyar jövevényeit. Csak azokat vettem 
föl, a melyek nincsenek meg Halásznál, vagy Jancsovics szótárá
ban, ki szarvasi pap volt. Ha Halász egy-egy adatát fölvettem, azért 
említettem föl, merfc Halász nem idézhette Jancsovics szótárából, 
mivel az nagyon hiányos. — A munkában mindenütt a szokott 
rövidítésekkel élek; a tót szavak helyesírására azt jegyzem meg, 
hogy nem a cseh-tót helyesírással adom őket, hanem inkább hang
zásuk szerint lehetőleg magyar betűkkel. 

adov ebben számadov : a ménesnél stb. a főbojtár neve < 
magy. számadó. 

akov: fakorláttal bekerített hely <magy. diai. *akő < akol. 
A magyar szó szláv jövevény, de a tót alak csakis egy magyar 
*akő (<akol)-ból válhatott. 

álás : 1. csorda, ménes stb.-beli állatok delelő helye; 2. épít
kezésnél < magy. állás. A magy. állás ,delelő hely' jelentését v. ö. 
juh-, ló-, ökörállás (NySzót.)-sal. A TSz.2-ban e jelentésben nincs 
meg a szó. 

alov, alou: előre ! mars ! < magy. aló, álló (Orosháza TSz.2). 
A szó német jövevény a magyarban (Nyr. 24:58). 

áltám (altan Jancsovics) < magy. ahány (német eredetű. 
Nyr. 24:58). 

*) Egy értekezést már közzé tett a bécsi akadémia kiadásában. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV, 1 9 
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anowsa, anous (igy nevezi a férj felesége édes anyját) <magy. 
anyós (ugor ered. v . ö. vog. ankw). 

apous (igy nevezi a férj felesége édes apját) < magy. após 
(ugor ered. apá-től). 

áslog (anslog, ainsloch, á~slog) ; büdÖskő, a melyet borba 
adnak < magy. ánslóg (TSz.2; német eredetű Nyr. 24:58). 

ásov, ásou <magy. ásó (ugor eredetű); a magyarból átkerült 
a szerbbe is (Nyr. 16:15). 

átajába: együtt véve (csak ve vésnél mondják) < magy. diai. 
átajjába, irod. általában (TSz.2). 

átalvetov : kettős zsák, a milyet pl. a ló, szamár stb. hátára 
tesznek, a melynek két végében teher van, középütt pedig üres s 
az állat hátán fekszik < magy. általvető. 

bagov (bagou) : pipából kivert dohány; a ki ilyet a szájába 
tesz: bagous s arra azt mondják: bagouzuje <magy. bagó. 

baja. [Á ákú bájú má? == milyen baja, betegsége van?] 
<magy. baj. 

bakter: vasúti őr (az idősebb emberek éjjeli bakterről is tud
nak, de az ifjabb nemzedék elől elveszett e tipikus alak) < magy. 
bakter (német ered. Nyr. 24:60). 

balangov: ördögszekér; átvitelesen mondják arra, a ki egész 
nap kóborol < magy. ballangó (főleg alföldi tájszó, TSz.2). Itt em
lítem meg a bulaguvat (barangolni) igét, látszólag szintén magyar 
jövevény, talán ballagni-böl ? 

bár (kötőszó): bárcsak, < magy. bár. Jungmann szótára 
,obwohl, wenn auch, obgleich' jelentésben közli a felsömagy. tót
ságból, Halász (Nyr. 17:252) szintén közli, de Jancsovics (szarvasi 
lelkész volt) szótárából nem, mert abban nincs benne. 

baracka: ismert jelentésén kívül: ütés a fejre < magy. ba
rack (szláv ered.). — Halász csak Matzenauerből idézhette. 

bár som (ragozásban bárson) < magy. bársony. 
bavta (Halásznál balta (Nyr. 17:252) < magy. balta (török 

ered.,ftör. balta axt Vámb. Prim. Cult. 23, 102; csag. baltu ,axt, 
hacke'Vámb. Csag. Stud., Ny. Köv. 10:128). 

becluvai: valamely tárgynak az értékét úgy körülbelől meg
mondani [mondják sacuvaí i s : ném. diai. schatzen(> magy.saccol 
is] ; <magy. becsül. 

bekes: báránybőrből készült férfi kozsók; < magy. bekecs. 
Eredetét nem ismerem. Linde próbálta e szót Báthori István egyik 
vezérétől, Békési-töl származtatni, de jól jegyzi meg Jungmann 
,kteriz slowo Linde mylne odvodj od négakeho plukownjka Békési 
slouzjcjho we wogsku Stép. Bátoriho'. — Egyes személyek neve 
szolgálhat ugyan ruhanév elnevezésül (v. ö. magy. benzer, pencel 
< n é m . Spenzer Nyr. 25:62), de itt az egyeztetés hangtanilag kép
telenség. — Hal. 
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bendov : megvetőleg a jóllakott hasra, pl. Ale si si ti napchav 
bendow: megtömted-e már a hasadat? < magy. bendö. 

bevcov (v. ö. cseh belcov Dank, Halász) <magy. bölcső (török 
eredetű, Ethn. 4:205, 5:22). A kicsinyített t. beucík-iő\ azt hiszem, 
hogy egyenesen az oszm. be sík-bői való; az ugyancsak dim. 
beucovík pedig t. bevcov -f-1. beucík vegyüléke. 

beíár: a ki csak nyáron béres (május végétől — szt. Mihály 
napig) <magy. betyár (a jelentésre nézve v. ö. TSz.2; török ere
detű, NyK. 8:187). A Jancsovics tulajdonította ,vagabund' jelentése 
nincs meg a szónak e dialectusban (Hal.). 

bezeg : pina peczek < v. ö. magy. bezzeg : sárlik (a közösülni 
vágyó nő, kancza, tehén nemi része) TSz.2. — A t. szó, azt hiszem, 
a TSz.2 azon bezzeg, bözzög szavától eredt, a mely ,óramutatót' 
jelent, de az itt megfelelő jelentést a TSz.2-ban nem találjuk meg. 
V. ö. bizgentyü: picsa peczke (ugor ered. biz- igétől.) 

bicak (ós budli bicak : székesfehérvári bicska) <magy. bicsak. 
A szó tor. ered. (v. ö. oszm. bicak, jak. bisak, csag. bucak, csuv. 
picik stb.), s nem szláv (Miki. Nyr. XI.). — Hal. 

bickás : verekedő < niagy. bicskás (TSz.2). E szó is csak a 
kunság közletésével kerülhetett e dialektusba (v. ö. TSz.2; Nyr. 
16: 142). 

biko (légink, több. bike) <magy . bika. A magyar szó török 
eredetű; ugyancsak a törökségből, még pedig egy csuvasféle nyelv
ből (Ethn. 4:179, 5:22) való az ószlov. bikb ( > újszl., szerb., bolg. 
bik, cseh byk), míg a kéttagú horv., szerb, bika (Nyr. 11:116) a 
magyarból való (Halász). 

bíres : egy évre fogadott férfi szolga (v. ö. komencáis bíres) 
< magy. béres (v. ö. NySzót. 4., servus boarius). — A magy. bér 
török eredetű (tör. bére Nyr. 11:197., v. ö. csag. tule bir, oszm. kelé 
bir ,lösegeld£ Vámb. Prim. Cult. 127.) s Miklosich szerint magyar
ból valók az újszlov. bir ,ausstattung', bolg. bir ,tributum', szerb. 
bir, ószlov. birh ,census'. Matzenauer szerint egy ószlov. bhrati, 
baráti (idevaló szerinte horv. szerb, birati, sbirati ycollire', cs. 
bemé od. beru) származékai a szláv alakok. — Miklosich Etym. 
Wb.-jában fönntartja nézetét; tekintve azonban, hogy a szó az 
éjszaki szlávságban is előfordul, részemről e szót is azok közé 
sorolom, a melyet a szlávság közletlenül a törökségből vett át. 

birka <magy. birka v. ö. lengy. biera, or. birka ,ovis turcica 
aut valachica', szerb birka Matzenauer 112). Török (NyK. 21:115) 
s nem szláv jövevény (Nyr. 15:218). Hal. 

birkás: 1. régebben juhászt jelentett; 2. egy fonóházbeli 
játék neve, a melynél egy legény juhász öltözetet vesz föl magára, 
s egy leánnyal, mint menyasszonnyal, végig jár több fonóházat 
<magy . birkás. A magyar szótárak e második jelentésnek meg
felelőt nem ismernek. — Hal. 

19* 
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bitang (bita~ stvo) : ló stb., a mely gazdátlanul kószál; gaz
dátlanság; rossz gyermek; <magy. bitang (ném. ered. Nyr. 25:63). 

bitov: vágóhid (v. ö. bitovisko: \ágó híd tér) <magy. bitó.— 
A magyar bitó-nak csak kendertörő, czövek (TSz.2) jelentése 
van; a bitó-ía, kifejezést is hasztalan keressük akár a TSz.2-ban, 
akár a NySzót.-ban. Pedig a tót szót nem lehet a cseh bitovati : 
beute machen (kfn. biuten > magy. bitol Nyr. 25:64) igéből szár
maztatni. Azt hiszem, a tót nyelv e jelentésében a magyar nyelv 
számára megőrzött egy kifejezést, a mely talán a nép nyelvéből 
is kihalt már. Nézetem szerint a t. bitou, bitov egy magyar *bü-, 
bitol (TSz.2) igének igeneve, s jelentése olyan nom. loci, mint 
esküvő; bitó, a hol mintegy a ,zsákmányt levágják'. (V. ö. bitó-í& 
kitételt). 

bőékor (Matz. 100), bőékor a <magy. bocskor. Ismeretlen ere
detű, de a tótba a magyarból került. (Hal.) — Lehet, hogy össze
függésben van a tör. baémag [>or . basmak, lengy. baémag Jung-
mann, Miki. EtymWb.] szóval (ebből magy. pacsmag NySzót.). 

bojtár <magy. bojtár (olasz ered. Kör.) Hal. 
bolond: könnyelmű és hitetlen, hebrencs < magy. bolond 

(<ószlov. bladi> Nyr. 11:117,.Miki. EtymWb.). 
bosorka: öreg, hárpiás vén asszony, czigány kártyavetőnő, 

a ki babonahívés hírében áll < magy. boszorkány (votj., csuv. 
busturgan (NyK. 20:467). Halász kétes egyezésnek tartja, de azt 
hiszem, hogy a magyar boszorkányhői azért nem vált t. bosorkám 
(továbbragozásban bosorkán), mert a szó csakis asszonyt jelent, s 
így az ra, illetve n azért tűnt el a szó végéről, hogy a szó végze
tében is nőneművé válhasson: — A TSz.2 boszorka alakjai szláv 
jövevények. 

bovt (bout) : kereskedés <magy. bolt (Nyr. 17 : 385, 16 :18 , 
20:21). 

botosa: posztóból készült csizma, cipő (sebes lábra, vagy tél 
idején)<magy. botos (TSz.2). 

bucke (csak többesben), buckává zem; < magy. bucka 
(MügSz.). — Hal. 

buga: apró szarvú, kis tömzsi tehén < magy. buga (TSz.2). 
A magy. szó újabbkori oszmanli jövevény. (Nyr. 13 : 259). 

[A magy. búg : párosodik (a sertés) és a t. búkaf (csakis ser
tésről) viszonyát még nem tudom tisztázni, de annyit látok, hogy 
a magyar szó jövevény, s végelemzésben talán nem más, mint a 
bika szó etymona. Még több adatnak a biriokában nem vagyok,, 
egyelőre csak mint esetleges találkozást említem meg.] 

buknut: (bukni, za buknuV') lebukni <magy. bukni (ugor. 
ered. MUgSzót.). 

bud'ogovi (többes) <magy. bugyogó (TSz.2). 
bunkows: stössel; bunkow < magy, bunkó [bizonytalan az ere-
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dete; Budenz szerint ugor, Schuchardt szerint német; v. ö. lengy. 
punkiel (elavult) der stámpel zur Matrize der Buchdrucker, jak 
se zdá z nem. bunkel 1. ictus, 2. nádosec Matzenaner 285]. 

but'koé: pálinkás edény <magy. bütykös (TSz.2).— A TSz.2-
beli butykál és a t. búikat*: bugyog, bugyborékol jelentés miatt 
nem egyeztethető. 

cakna, cakne (többes): csipkeféle a kendő, szoknyán stb. 
<magy. cakni (Nyr. 25: 102). Lehet azonban egyenesen a német
ből is. 

cakompak: mindenestűi <magy. cakompakk (Nyr. 25:102). 
Hangalak és jelentés miatt egyenesen a magyarból. 

íciberaj: meggyből készült cuspajz <magy. cibere (TSz.2). 
A szóról, geográfiai elterjedése miatt, valószinűbbnek tartom, hogy 
a magyarban tót jövevény, de eredetét nem ismerem. 

címer: kukorica virágja, üstöke (Jancsovics); másik haszná
lata a szónak az, ha valaki mindenből a legfinomabbat vesz; akkor 
azt mondják, hogy csak ,na címer' vette < magy. címer. Az első 
jelentés miatt magyar jövevény (v. ö. TSz.2, Nyr. 25 : 104 és Hal.). 
Miklosich EtymWb. adatai szinte magyar eredetűek. 
. • cinterím (ragozásban cinterín): temető < magy. cinterím 
(NySzól), cínterem (közép latin jövevény). A jelentésre v.ö. Lésznec 
halotti tisztesség tételec a cimeterion avagy temető kert felé (Com: 
Jan. 212). — A fiatalabb nemzedék azonban mindég temetou-ot 
mond. 

cipel'e (többes): úribb fajtájú cipő <magy. cipellő (közép 
latin jöv. v. ö. Miki. EtymWb.). 

cipou, cipov: kisebb kenyér (Matzenauer) <magy. cipó (ere
detét nem ismerem, de lehet, hogy közép latin jövevény v. ö. lat. 
zippula ,placenta', ó olasz zeppola Matzenauer 132). 

citrom < magy. citrony (TSz.2. Nyr. 25: 104). 
?cundra: kurva <magy. condra (TSz.2). Az egyezés kétes 

(v. ö.-Nyr. 11: 121). 
cupák: lábszárcsont < magy. cubák, cuvág (TSz.2, Nyr. 25 : 

106). A szó cubák, cupák alakjában is német jövevény a magyar
ban, mert ha tót volna, akkor a tót szónak nagyobb jelentósköre 
volna (v. ö. TSz.2). 

cvancigoluvai: összeszidni <magy. cváncigol (TSz.2, Nyr. 
25 : 106). 

cak : ugy-e ? < magy. csak. 
cákou: 1. csákó; 2. kiálló szarvú tehén, ökör <magy. csákó 

(TSz.2, Nyr. 25 : 157; v. ö. az utóbbi jelentésre még hienz tschdk, 
der ochse mit herabgebogenem gehörn. Fromman. Deut. Mundart, 
6 : 3 1 , szintén magyarból). — Hal. 

capás: búzán stb. átgázolt út ; gyalogút, stb. <magy. csapás 
(TSz.2 ugor ered.). 
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capou, capov: 1. ostor hegye (Ökörostornál) ; 2. légy
csapó, 3. [kaszán, a mely a búzát szép rendbe leteríti < magy. 
csapó (TSz.2). 

cárdás : a szolgálni kénytelen szegényebb fajta legény, a ki 
peckesen, borjú szájú ingbe, félrecsapott kalappal jár < magy. 
csárdás (török eredetű Ethn. 4 : 277; egyenesen a törökből az 
oláhba is Nyr. 19: 408). 

cek (ebben bikacsek : a régibb világban a komisszárius bika
farkából készült ostora) <magy. csög (török eredetű, Ethn. 4 : 262, 
Nyr. 18 : 483, de v. ö. Bud. MUgSzót. 375). 

cejder: hím ló <magy. csődör (ném. er. Nyr. 2 5 : 158). 
ciémi, cizmi (többes) ciéma <magy. csizsma (török ered. v. ö. 

oszm. cizme ,stiefel'). — Hal. 
Hahota: tégely (aratóknál) < magy. csobolyó (TSz.2) bizony

talan egyeztetés v. ö. Matz. 133, 140; a szerb cobarija ellenben 
<magy. csobány > ószlov. cbaivh). 

combouke (többes): a kutya szőrére, tehén farkára ragadt sár 
csomók, máskép strombouce <magy. csombók (TSz.2 ugor ered.). 

comou : dohány csomó, comowcík : kisebb fajta d. cso. < magy. 
csomó (ugor ered. MUgSzót.; v. ö. Matz. szerb com ,fasciculus', a 
melyet ő magyar jövevénynek mond; nekem úgylátszik, hogy e 
szerb alak török jövevény lesz, v. ö. ceag. com ,eine haufe' Vámb. 
Csag. Stud.). 

comoslow: szőlőzúzó bunkós fa < magy. csomoszló (TSz.2, 
ugor eredetű). 

cöva, couva : aratáskor a kút gémjére tett jelzés (szalmacsutak, 
zsák stb), hogy az aratókat készen várja már a tanyán az ebéd; 
mérnöki jelzés <magy. csóva (TSz.2, eredetét nem ismerem). 

cutar: szalma csomó lótisztításnál stb.; cutka (többes): a 
kukorica eltakarítása után hátramaradt kukoricaszár gyökere 
<magy. csutak, csutka TSz.2). 

cutora: pipaszár szarvból készült vége < magy. csutora 
[török vagy délszláv eredetű a magyarban v. ö. Miki. Fremdw. 83. 

Nyr. 11 : 121, Matz. 25 ; Körösi olasz (Nyr. 13 : 453) egyeztetésé
től ujabban elállott]. 

cejs : kukorica-, szőlő csősz < magy. csősz : A tót szó a ma
gyarból való (v. ö. csődör: cejder, ménes: mejnes stb). 

dara: durván megőrölt kukoricaliszt <magy: dara (török 
eredetű Nyr. 13 : 369, Hunf. Ethn. 264.). 

dekám, dexkám: pap, kisebb hivatali hatáskörrel, mint az 
esperes <magy. dékán (NySzót., ném. ered. Nyr. 25: 158). 

depov: kisebb pálinkamérés < magy. depó (TSz.2, ném. jöv. 
Nyr. 25 : 158.) 

deres (ló) <magy. deres (MUgSzót.; Halász csakDankovszky-
ból idézhette). — Hal. 
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donga <magy. donga (ószlov. daga, az n miatt magyar jöve
vény, mert a tót, illetve csehben az ószlov. nasálisok eltűntek). 

dongou, dongov : nagyobb fajta repülő bogár < magy. dongó 
(TSz.2). 

deg, dé'ga <magy. dög (TSz.2, eredetét nem ismerem). 
drvot (Halász drót alakot is közöl) < magy. drót (ném. ered. 

Nyr. 25 : 159). 
dugov : a boglyas kemence nyilasa elé tett előte < magy. 

dugó. A tót szó jelentésének megfelelő magyar nincs meg a 
TSz.2-ban. 

?dumbjer <magy. gyömbér (német eredetű). — Hal. 
dilis < magy. gyűlés (ugor ered.). 
ekhov : kocsiernyő, (máskép: hajlok) <magy. ekhó (TSz.2), 
élesig : élelmi szer < magy. eleség (ugor. ered.). 

fani (többes): a férfi szeméremtesten levő szőrszálak < magy. 
fan (TSz.2, ugor ered.). 

favka, fauka egy falka disznó, lúd stb <m&gy. falka (TSz.2. 
ugor. ered. ?). 

fasuvai (vi-J; verést kapni < magy. faszol (TSz.2 < ném. 
fassen). 

fartő : (lónak mondják) < magy. *fartó < fartolj. Megvan a 
fartat (ugor. ered. MUgSz.) ige is fartai alakban. 

fene (káromkodásban) <magy./gwe (MUgSz.). 
fersloug: nagy bolti láda <magy. ferslóg (TSz.2 <nóm. diai. 

verschlág). 
fickos : hencegő, dandy parasztlegény < magy. fickós (TSz.2. 

— Hal.) 
firhejc (kocsinál) <magy. diai. firheic, ferhéc (TSz.2 < n é m . 

vorholz). — Megjegyzem, hogy a szó lehet egyenesen német jöve
vény is (v. ö. firhang <ném. vorhang, fjertucha <ném. vortuch) s 
a felső magyar nyelvjárások firheic alakjukat a tótból vették. 
A többi nyelvjárásban a szó német eredetű. 

firnajz <magy. firnajz (< baj. osztr. firnais Höfer 1:218). 
fodastas : fogyasztási adó < magy. fogyasztás. 
fogas : ruha akasztó, fogaska : vasborona <magy. fogas (TSz.2 

ugor. ered. fog-tói). 
foglald"": előpénz <magy. foglaló. 
fok: vízfolyás, erecske <magy. diai. fok.... (2. víz-járta kes

keny meder TSz.2, ugor eredetű). 
fokos: a városi hajdúk kisbaltás botja <magy. fokos. A magy. 

fokos-t Bécsben is ném. fokosch-nak mondják). 
forgov, forgow; kalap mellé tett bokréta-féle, árvalányhaj stb. 

<magy. forgó [átmenet a lengyelbe is: forga ,der federbusch' (auf 
dem helme) Matz.]. 
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fuják: téli időben zimankós szél (Jancsovics nem ismeri) 
<magy. diai. *fuják, fuját, fujatég (TSz.2 NySzót.)— Hal. 

fúkat: fújni <magy. fujkál (TSz.2). 
gajduvai: sírni, lármázni < magy. gajdol (TSz.2). A magy. 

gajdol Miklosich szerint (Nyr. 1 1 : 165) szláv jövevény; az etym. 
szótárban azonban az egyeztetést elhagyta. A szó alapszava lát
szólag a magy. gajda: dudelsack (v. ö. bolg. gajda, szerb gajdé, t. 
gajdy, kisor. lengy. gajda < tör. gajda Miki. Etym. Wb.), ámde 
ebből nem gajdol, hanem *gajdál lett volna a magyarban, mivel 
ennek okvetlen egy *gajdati lett volna az alapja (v. ö. babra ti: 
babrál, bérmati: bérmál stb). Figyelembe veendő a jelentésb eli 
eltérés is, a mi a gajda, illetve egy * gajdol és gajdol között van. 
A gajdol: jubilo, frohlocken, jauchzen (NySzót.), lármáz, óbé
gat stb. (TSz.2); de sehol nyelvünkben nincs meg a ^dudeln' 
jelentése. — A magy. gajdol, gajdul (NySzót.)-nak teljesen egy-
értékese jelentésileg a t. hajdákat, ordítozva lumpolni, ,kiabálni', 
cseh hajdakati jVerschwenden'. — A két szó teljesen egyezik is 
mind jelentésileg, mind hangtanilag. Csak egy a bökkenő, s ez a 
g : h megfelelés, egy hangtani változás, a melyet a cseh és tót 
nyelv hajtott végre a XIII. században a maga szavain. Ez a válto
zás azt bizonyítaná, hogy a magy. szó legalább is a XIII. század 
előtt került bele nyelvünkbe, a mit azonban nem tartok valószínű
nek. — A német nyelvben azonban találunk egy megfelelőre s ez a 
geuden (kfn. giuden Sanders; Klugenál, mint sokszor, ennek sincs 
meg ez etymona), ennek vergeuden jelentése egybevág a magyaré
val. A magyar nyelvre bizonyos, hogy a gajdol a ném. geuden 
mása,* melyből hamis analógia a NySzót.-béli gajd. A tót hajdákat 
valószínű, hogy szinte német jövevény, bár itt erősen belejátszik az 
a nézet is, hogy a szó a hajde (v. ö. bolg. chajde, szerb chajde: auf 
< tör. hajde Miki. EtymWb.) adverbiumból lett. Ilyen a magyar
ban a nógat is. — Nézetünk tehát ez : a magy. gajda szláv, esetleg 
török jövevény s nincs semmi etymologiai összefüggésben a gajdol-
lal, a mely német, s a melyből a gajd analógiás alakulás (NySzót.). 
Lehet, hogy a t. cseh hajdákat szintén német (kfn. giuden, ujfn. 
geuden) eredetű, de valószínűbb, hogy adverbiumból vált igévé. 
A t. gajduvat azonban magyar eredetű. 

gang : ház eresze alatti folyosó<magy.#ttn<7 (TSz.2 ném. ered.). 
gana: a ki rendetlenül öltözködik, piszkosan tesz-vesz < magy. 

ganyó TSz.2). — V. ö. gányál. 
gát: földtöltés <magy. gát (olasz ered. Kőrősi). 
gáti (többes) <magy. gatya (Nyr. 1 1 : lGö). 

* A német igei megfelések kivétel nélkül a vég l előtt rövid 
vokálissal vannak meg nyelvünkben. 
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gaz: gyim-gyom, haszontalan fű stb < magy. gaz TSz.2). — 
H a l . — 

gazduvai, gazda <magy. gazda v. ö. NyK. 26: 278, 6 : 303, 
1: 315, Nyr. 11 : 166). — Hal. 

gerega: görög dinnye < magy. görög. — Hal. 
gljeda : sor < magy. gléda (< ném. glide). 
gomol'a: kis túrógömböcskék, a mit az asszonyok 2 krajcárjá

val adnak el a piacon <magy. gomolya (TSz.2). — (Szláv eredetű). 
griflík: pala vessző <magy. grifli (TSz.2) <nóm. griffdl. 
gubov (selyemgubó) < magy. gubó (tör. ered. ?). 
hajduch : városi szolga <magy. hajdú [török eredetű; a lengy. 

hajdak ,boum agitátor' Matz. 172 egyenesen török eredetű lehet 
< tö r hajdúk) s nem a magy. hajtó mása; v. ö. tör. hajdaniak, csag. 
hajtamak ,treiben', ellenben a magy. haj-t ugor eredetű.]— Hal. 

hajtov : vadászatnál; vigrehajtov < magy. hajtó (ugor eredetű. 
Hal. csak a lengy.-ben találta meg). 

hajov: schiff <magy. hajó (ugor eredetű v. ö. vog. yajt- ,futni' 
stb. Ethn. 4 : 168, MUgSzót.). Hal. 

hajzli: árnyékszék < magy. hajzli (TSz.2, ném. ered. *háusel 
diai. osztr. háuserl). 

halom <magy. halom (< ószláv. /?ÍT>rai> Miki.). 
hálov: 1. halász szerszám, 2. szúnyog háló (részint súúog-

chalov, részint csak hálov) < magy. háló (ugor ered. v. ö. MUgSózt. 
és Ethn. IV. 196, pontos megfelelői vog. yulép, osztj. yölép). 

hanad'': városi szolga, a ki lovon vagy kordón viszi ki a kupak-
tanács végzéseit a tanyákra meg a szőlőkbe < magy. hadnagy (a 
jelentésre v. ö. e szónak kunsági jelentéseit TSz.2 2 és 3). — Hal. 

hát (Hát d'e si bov? Hát hol voltál?) <magy. hát. 
helkás: bizalmaskodó, s legtöbbször sértő megszólítás <magy. 

hékás (TSz.2). 
hercok <magy. hörcsök (szláv eredetű ; a tót kifejezés chrcek). 
hernov: 1. selyemhernyó, 2. tavaszkor a fákon levő hernyók, 

melyektől megszokták tisztítani a gyümölcsöt. <magy. hernyó 
(török eredetű, v. ö. tör karinga, ,hangya( Ethn. 4 : 179, 5 : 22). 

homok (homocistá zem : homokos föld} < magy. homok (tor. 
ered. tör. kumay, tat. kumak, kirg. karnak \ mong. yumag. Ethn. 
4 : 293). Halász Jancsovicsból nem idézhette. 

honcok, hancik: 1. határjelül csinált egy kapányi föld
hányás ; 2. vakand-túrás: < magy. kancsik, honcsok (TSz.2, a szó 
eredete nincs még eddig megállapítva, v. ö. lozvai khqmsél, éjsz. 
vog. yames ma stb. Ethn. 4:191), de v. ö. Szinnyei Nyr. 24:53—56. 

huncut: selma; huncutka: hajfürt <magy. huncut, huncutka 
(TSz.2, német ered.) — Hal. 

hurkáé (egy puszta neve), hurka : bél < magy. hurkás, hurka. 
(Ugor ered.) — Hal. 
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husáng : nagy dorong < magy. husáng (TSz.2). 
húzov : a csizmán a két kis fül, melyeknél fogva könnyebben 

húzhatja föl az ember a csizmát; dugovhuzov : dugóhúzó <magy. 
húzó (NySzót. tractor, zieher.; ugor ered.). 

ír: kisebb vízfolyás < magy. ér (ugor ered. TSz.2). 
írek (na-) : örökre, valamit na, írek ( — örökre) eladni < magy. 

örök (Ugor ered. v. ö. osztj. árt, vog. q,rm, zürj. votj. ar ,év')^ 
járás: csorda-járás, krava járás : a hova egy tehéncsorda 

jár <magy. járás (NySzót. pascuum, viehtrift, weide, ugor ered.). 
jouság: egy gazda marháinak összesége, általában a szarvas

marhák összege < magy. jószág (NySzót. 2., hab und gut, marha
jószág, ugor eredetű). 

juhás : (v. ö. lengy. johás, ;w/iás'Matzenauer, Hal. Jancsovics-
ból nem közölhette) <magy. juhász. A régibb kifejezés az ovcjar 
mellett baca volt (v. ö. palóc bacsa, s bács szavakat TSz.2); dalok
ban fordul elő. — Hal. 

kalanhch: az a szerszám, a mellyel a férfiak télen kócból 
spárgát fonnak <magy. diai. kallantyú (Alföld Nyr. 14: 95; MUg.-
Szót., v. ö. vog. i%ul-, khiul, éjsz. osztj. %uvél. yulV, zürj. kllal Ethn. 
4 : 173). 

kalap: hut, kalapos : hutmacher <magy. kalap, kalapos (német 
eredetű; Jancsovicsban nincs meg). — Hal. 

kamas: nagy, lusta legény <magy. kamasz (eredetét 1. Ethn. 
5 : 73). — Hal. 

kancok : kis kan malacz, kan : öreg kandisznó (Hal.) <magy . 
kan (v. ö. csag. kában, kaan ,das mánnliche schwein, held, das ober-
haupt' Vámb. Csag. Stud., stb. Ethn. 4 : 25, 5 : 19, 22, Nyk. 24 : 
408). — Tekintve a kancok alakot, hajlandó vagyok ez alakot a tót
ban délszláv jövevénynek tartani. A -csók diminutiv képző (tör. cek, 
cik, dzek, dzik, v. ö. Über die Einwirkung des türkischen auf die 
grammatik der südosteuropáischen sprachen. Miklosich Ferencz. 
Sitzungsberichte der kais. Akad. in Wien. phil. clas. 120 köt : 
1—11) a törökből mint képző átment a bolgárba, szerbbe, és kis-
oroszba, s talán ez egy szóban szerb közletéssel a tótba. — Hal. 

kaparík : gyűjtés után a tarlón összegereblyézett búza <magy. 
kaparék (Alföld, Nyr. 14: 90). 

kar : halotti tor. Onnan vehette nevét, hogy a halotti tornál 
nemcsak barátságos ebédet ülnek, hanem, a mi ilyenkor a legfőbb, 
/rarban a jelenlévők szent énekeket énekelnek < magy. kar (v. ö. 
Éneklőknec serege, karja, Com : Jan. 125 | mert al vala az cárba 
syralmakat jmadsagogban. Marg. L. 10. NySzót.). 

kaleráb <magy. kalerábé (ném. eredetű, tir. baj. kőlrábi From-
man Deutsch. Mundart. 6: 290). 

kech, kachaví: kehes < magy. keh Jancsovicsban nincs 
meg. — Hal. 
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ketejfík <magy. kötőfék. 
kévét: képviselő < magy. követ. 
kisa: a min a hámfa van < magy. kisa fa (NySzót., török 

eredetű). 
kisbírov : városi szolga, hajdú < magy. kisbíró. 
kocis, koc < magy. kocsis, kocsi. — Hal. 
komenciás: urasági béres, a ki családestúl lakik a majo

ron <magy. kommenciós (latin eredetű; a jelentésre és a szóra nem 
tudok magyar adatot idézni, de a szó képzése miatt magyar 
jövevény). 

koperta : couvert < magy. kopperta Nyr. 20: 326. 
korec, korcovat': fonatos keresztkötés a nádfedeles házak var-

kocsánál <magy. korc, korcolni (TSz.; török eredetű Ethn. 4 : 163). 
kukás: állami dohány termelő <magy. kukás (Nagykunság 

Nyr. 20 :45) . 
kupak. pipa födője; a segg tréfás elnevezése < magy. kupak 

(török eredetű). 
kuiko: kis kutya <magy. *kutykó. kutya. — Hal. 
Uajblík: gilet <magy. lajbli (kar. osztr. leib'l Lexer Kár Wb.) 

Lehet egyenesen német eredetű is. — Hal. 
lajt: nagy vizes hcrdó <magy. lajt (Nyr. 12 : 95. Ismeretlen 

eredetű). 
lanzás: régebben olyan öregembereket hívtak így, a kikhosz-

szú, láncsa-féle bottal éjjeli őrök voltak < magy. lándzsás (a meg
felelő jelentés hiányzik a magyarban. Szláv eredetű). 

lapos: vízállásos szántóföld, rét (laposská zem: lapos föld, 
laposka) <magy. lapos (v. ö. finn lampe, észt. lomp, or. lap. láimpa, 
votj. lap, lapág, zürj. l'apkid niedrig Ethn. 4 : 183). 

legím : fickos, paraszt ifjú <magy. legény (ugor eredetű, MUg-
Szót.). 

[lepem a vég m miatt magyar jövevénynek tartható, de lehet, 
hogy csak analógiás alakulás; v. ö. ujszl. lepcn ,kuchen' stb. Nyr. 
1 1 : 317J. 

lebenc: rendetlenül összedarabolt sifli, a mit a levesbe tesz
nek <magy. lebbencs (Nyr. 11 :92, 20: 45.). 

iougou, lougov: az a hámfa, a melyen a lougous húz (lő) < magy. 
lógó, lógós. — Hal. 

lopov : borszivó tök < magy. lopó (Nagykunság Nyr. 23 : 143). 
major (de majer is, egyenesen a németből) < magy. major 

(német ered.). 
?mamías: tátott szájú, mafla <magy. mamlyasz; megvan a 

csehben is (Jungmann), s inkább szláv jövevény a magyarban. 
maskara <magy. maskara olasz jövevény, innen egyenesen 

átment a kar. osztr.-ba (maschgara Lexer Kár Wb.) is. — Hal. 
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mejnes <magy. ménes. Magyar eredetű a szlov. ménus és kisor. 
mynes (Nyk. 6 : 299). Ismeretlen eredetű. 

mincjer < magy. mincér (Nyr. 19: 561, 20 : 76. német eredetű). 
A tótba több mérték-név egyenesen a németből került (v. ö. £ajdel 
<seidel stb.), de a mincjer magyar eredetű hangalakja miatt (v. ö. 
kastjel <magy. kastél Hal.). 

miiling: sűrűn vetett kukoricatakarmány <magy. misling 
(Debrecen és vid.). Ném. eredetű. 

naklov: a kocsirúd végén levő kötél < magy. nyakló < nya
kaló (NySzót. v. ö. A rúd orrában vettetnec a szügyelő hámról alá 
függő nyaklóc tartó istrángoc Com: Jan. 87). 

nemes < magy. nemes. Néhány családra mondják, a kik ne
mesek voltak. 

nomás : régi legelőföldek < magy. nyomás (Kecskemét, Ka
lotaszeg Nyr. 19: 46, NySzót 4.) pascua campi libera). 

nomík: gyalogút <magy. nyomdok, nyomdék + tót choník: 
gyalogút. 

oláh, olách (többesben : olási) <magy. oláh (szláv eredetű). — 
Hal. 

opsit: a 12 évet kiszolgált katonák szabadság levele < magy. 
obsit (német, ered., Halász csak Dank-ból közölhette). — Hal. 

pakompart: két oldalt kis szakái <magy. pakompart (<ném. 
backenbart). 

palás : hiju <magy. diai. pallás, padlás. Hal. 
palov: az utcákon végig rakott deszkák, ez a ,trotoár' <magy. 

palló (v. ö. NySzót.: ponticulum, trajectita trabs, stég). 
pánva: kötél, a mellyel a ménesből a lovakat fogják <magy. 

pányva: capistrum, halfter (NySzót.). 
pánt 1. vaspánt, 2. a tyúkólba tett keresztágak, a melyeken a 

baromfiak alszanak, <magy. pánt (német eredetű; a második je
lentésre v. ö. pánt: ligula, binde NySzót.) — Hal. 

papuca <magy. papucs (tör. ered. | v. ö. tör. pápüdi, perzs. 
papus, szerb papuca, slov., kisor. papuca, or. panpusa, lengy. papuc, 
cseh papuc, újgör. TTÜTTOIJTCIOV, fr. babouche, osztr. baj. papetsche 
Matzenauer). A csehben, lengyelben ós tótban magyar eredetű. — 
Hal. 

partjeka <magy. portéka (német ered.). 
patka: ház előtti kis pad < magy. padka Jancsovicsban nincs 

meg. — Hal. 
perna < magy. pernye (szláv eredetű). Hal. 
prjes (Jancs. prés) <magy. prés (német eredetű). Hal. 
piskvoti (többes) <magy. piskót, piskóta (v. ö. erd. szász pisch-

kőt Fromm. 5 : 363; a magyar szó olasz eredetű. Körösi). 
poéta < magy. posta (olasz, eredetű Kör.). A műveltebbek a 

• 
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levélhordó: levélhordóu-nak mondják, míg a szegényebb nép poc-
tór-nak nevezi. Hal 

pot'ka <magy. potyka. — Hal. 
rács : léczből csinált polcz, a hová nyáron a kenyeret teszik 

<magy. rács. Ebben a jelentésben él egyedül, s magyar jövevény. 
A magyar szó szláv eredetű, 

ráf: keréknek vaspántja < magy. ráf (német eredetű). 
rajzuvaí: < magyar rajzolni (német eredetű). 
rakás: garmada <magy. rakás (Nyr. 16: 16) MUgSzót. 
ráncé (csak többesben, egyese volna ránc, ranec): gatya 

ráncza <magy. ránc (ném. ered.). 
rejt (na rejtách): legeJőföld < magy. rét (ném. ered.). 
rejtés : béles < magy. rétes (A rét szláv eredetű). 
h'ibezlja <magy. ribizli (v. ö. slov. ribez, szerb ribizle. cseh 

rybes, rybíz t. rybizla < n é m . ribbels, riebsel Matzenauer 294). 
A magy. szó osztr. baj. riebisel (Dank.)-ból való; a tót szó is lehet 
egyenes német jövevény. 

ríf < magy. rőf, ráf (ném. ered.). — Hal. 
ríses (máskép ukovník): arató munkás, a ki részből (12-ed-

ből stb.) dolgozik; cséplőgépek is, a melyek gazdáról gazdára jár
nak nyomtatni, ne rís (= részre) dolgoznak; ezen felül a rís jelen
tése : örökségi osztályrész stb. szemben a régebbi űáZ'-lal (<ném. 
theil) ; < magy. rész, részes. 

rigli: ajtó zár < magy. rigli (ném. eredetű). 
ro i < magy. rozs (szláv eredetű). 
salangov : rojt a ruhán, dohányzacskón, gyeplőn stb. < magy, 

sallang (német eredetű). A tót szó a balangov-íéle szavak hatása 
alatt vált ov végűvé. 

salukátor: ablak fa-táblája < magy. zsalugátor (német ered., 
v. ö. osztr. schalű < magy. zsalu Mareta, a bécsi schotteni gym. ért. 
1865-ről). 

sarkam (jó lovakról mondják, hogy futnak, ,ako sarkani') 
< magy. sárkány (tör. ered, NyK. 21 : 126). — Hal. 

seHálou, sejtálov: a pendelyesóra ingája < magy. sétáló. Nem 
tudom, a nép nyelve mennyire ismeri e jelentésben a szót, de a 
NySzót. ezzel a jelentéssel nincs meg. Az is lehetséges, hogy a 
magyar szó e jelentését éppen csak e tót nyelvjárásunk őrizte meg 
nekünk. 

sín: vasúti sín <magy. sín (ném. ered.). 
sintér (kutyapecér) <magy. sintér (nemeréd.). 
sirató"1, siratov: egy terület (szőllő kertek) neve; azt mond

ják, hogy itt valiamikor temető volt <magy. sirató. — Hogy e 
hely magyaroktól kapta nevét, minden kétségen fölül áll; s ki 
tudná megmondani, mért nevezték el ily meg ,bélyegzően'. 

spitál< magy. spitály (ném. ered.). 
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srouf <- magy. sróf (ném. ered.) — Hal. 
sor: rend, <magv. sor (MUgSzót.). 
sálás : tanya <magy. szállás (ugor ered.). — Hal. 
sara : czizmaszár < magy. szár. — Hal. 
sarca: vizityúk < magy. szárcsa (tör. ered. v. ö. Csag. sarice, 

ein kleiner raubvogel mit gelblichem rücken und aschgrauem 
' bauche. Vámb. Csag. Stud.). 

sarma : apróra íölvagdalt hús, káposztáslevélbe göngyölve 
<magy. szárma (török eredetű NyK. 8 : 174, a törökből átment az 
oláhba is Nyr. 19 : 410). 

seckavágov < magy. szecskavágó. 
siksov, gyakoribb siksov <magy. széksó, szíksó (v. ö. NySzót. 

3., szék, szik : natrum). (A só ugor eredetű). 
sejkes: székes föld, a hova semmit sem lehet vetni < magy. 

szék'és{: natrosus NySzót.). 
?sirom (sironcok) : uti lapunak a magja < magy. szirony 

(ugor ered.; v. ö. különben a csuv. seren, tat. seran Ethn. 4 : 179). 
— Az egyezéshez szükséges jelentéseket azonban ki kellene 
egyenlíteni. Kétes egyezés. 

surdík: keskeny kuczkóféle hely < magy. szurdék, szurdok 
(NySzót.). — Hal. 

surkálov : pipaszurkáló < magy. szurkáló. 
vfapsa <magy. tepsi törők eredetű ; v. ö. újgör. ráíptov, véipiov, 

rá<pc, oláh tipsie (Nyr. 19:410, Matzenauer 418.) — Matzenauer 
ismer a tótban egy tepsa alakot; ezen át válhatott a tót szó iapsá-YÁ 
a magyar tepsi-bői; különben nem. 

taracka: egy, a búzára ártalmas fű neve < magy. tarack, 
taraszk: schlangenwurz (NySzót. szláv eredetű?). 

tátos : mondják roppant csúnya, házról házra járó férfi koldu
sokra, s ijesztik e névvel a kis gyermekeket; a babonásabb elem 
hite szerint nagy fekete felhőkből lovon szokott leszállni egy férfi 
s ez atátos (garabonciás); <magy. tátos (v. ö. tátos paripája NySzót). 

tapsavat < magy. tapsolni. Hal. 
temetov < magy. temető. V. ö. cinterín. 
terkele (többes), terkelica: törkölypálinka <magy. törköly 

(ném. ered. v. ö. osztr. baj. törkelen, mit weinproben in torkel se. 
bewirten Schmeller I. 620, Nyr. 10: 532). 

túzok (csak Matzenauer ismeri. Hal.) <magy. túzok (csag. 
tugdak, Hunfalvay Magy. Ethn. 266 ; köztor. tugdak Ethn. 5 : 23 ; 
török ered.). — Hal. 

vakarc (és bakarác): kis cipó, a melyet a dagasztó teknő 
oldalaira ragadt tésztából csinálnak < magy. diai. vakarcs ( v. ö. 
NySzót. vakarcs: panis ex corrasis massse reliquiis confectus Mat.). 
— Egy magyar dalban, a melyet többször citálni hallottam, 
gúnyoláskép a deákokra, vakaró-nak is mondják. Eredetére v. ö. 
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MUgSzót. s úgy magyarázandó, mint a ripacs (MUgSzót. 663), 
huporcs (MUgSzót. 114) szavak. 

várai, váras < magy. város. — Hal. 
virastovat: 1. halottasházhoz ,virastuvaf mennek a rokonok, 

jó barátok, szomszédok, a mi annyiból áll, hogy éjfélig a halottas 
háznál szent énekeket énekelnek; 2. általában sokáig éjjel föl 
lenni < magy. virrasztani. Ugor ered. — Hal. 

vontatov: kisebb szerű búza, széna stb. boglyák. (Azért 
nevezik így, mert egy e célra készített masinán vontatják a szérű, 
kazalhoz stb.; az elnevezés természetesen magyar s a tótok átvet
ték, anélkül, hogy ez igét is átvették volna); <magy. vontató. 
ATSz.2 bizonyosan ismeri e szót e jelentéssel. Maga az ige átment 
a szerbbe vontati (Matzenauer). 

íackov (dohány-, pénz- stb.) < magy. zsacskó (német ered. ?). 
givám : <magy. zsivány (ismeretlen ered.) — Hal. 
Sombík: rétes helyeken kiálló gyepes hantocskák < magy. 

zsombék (ugor ered., v. ö. Ethn. 4. 192). 

Ennyi az, a mivel a Halász összeállításaihoz pótlásai járul
hatok. Ha megjelenik az egész TSz.2, bizonyára még találkozni fog 
több magyar jövevény, a melyet fölsorolhatok, mert a tájszavak 
közül a kunság szavai kerültek bele nyelvjárásunkba legnagyobb 
számmal. — Látható ezen összeállításból is, hogy ha a mi nyel
vünkben sok az idegen, bizony mi is sokat adtunk és adunk folyto
nosan, mert a nyelvek élete a szókincs tekinteteben folytonos, soha 
meg nem szűnő adás-vevós, csere-bere. 

MELICH JÁNOS. 

Kincs. Ez a szavunk nyelvemlékeink bizonysága szerint ere
detileg kéncs-nek hangzott (v. kencs-nek, v. ö. mend > mind). Ere
detijét a perzsa s vele rokon nyelvjárásokban találjuk: újperzsa 
gang, örm. gang, szanszkr. ganga, óperzsa gága. Ez a szó tehát 
más kereskedelmi szókkal együtt a perzsából jutott a mi nyel
vünkbe. Érdekes, hogy a perzsáktól a sémi népekhez és a görö
gökhöz is eljutott: khald genaz, héber kanas; görög gaza. 

SIMONYI ZSIGMOND. 


