
A török nyelv idegen elemei. 
(Harmadik közlemény.) 

Iblis, ördög, satan, démon BIAN. A görög StápoXo<;-szal függ 
•össze e szó, mely arab közvetítéssel került a törökségbe. 

ibriz, sár arany, or pur BIAN. MEYER a görög 8(3poCov-ból 
•eredtetí, mely ugyancsak arab úton jutott a törökségbe. 

iflak (vulah), oláhság, valachie, ijlakli oláh SAM. MIKLOSICH 
a szlovén vlah, bulgár vlah, magyar oláh szókkal hozza össze
függésbe. 

igrib, igrip, háló, seine, v. ö. igrip etmek embrasser BARB. 
MIKLOSICH a szerb grib, bolgár grib szókat hozza fel eredetének 
magyarázásául, nem különben a görög ypíizos alakot. 

iklim, iklim, éghajlat, climat, partié de la térre BIAN. V. ö. 
jedi iklim az egész föld. Az arab nyelvből átkerült szó a görög 
odífta-val hozható összefüggésbe. 

iksir, elixír, pierre philosophale ; névelővel arabosan el-iksir. 
BIAM. MEYER a görög 6"/]pó<;-szal hozza összefüggésbe. 

iliman, 1. liman. 
imbat, kedvező szél, vént frais venant de la mer SAM. A gö

rög i^7iárr]<;-szal függ össze. 
imperátor, császár, empereur; imperatorluk császárság, impe-

ratorice császárné. SAM. Latin átvétel, olasz közvetítéssel. 
ingiliz, angol, anglais; ingiliz^e angolul. Az olasz ingleze át

vétele. Ellenben az Ingilterre (Anglia) a franczia Angleterre mása. 
intirika (entriga SAM.), ármány, intrigue ; intrikali ármányos, 

intirikali lakirdi kétszínű beszéd. Újabb franczia vagy olasz 
(intrigo) átvétel. 

in$il, evangélium, évangile. MEYER a görög süaYTéXiov-ból 
származtatja, noha a török az arab révén jutott a szóhoz. 
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ipsid, ipsit, kerék rész, jante de roue. BARB. a görög á<j>£<? 
(ácpíSa) átvételének tartja. 

ipsoros, egy halfaj, une espéce de poisson. BARB. a görög 
tyápoc, átvételének tartja. 

irgat, irgat, munkás, ouvrier; irgat pazart munkások soka
dalma. BARB. a görög spYánjs szóval hozza összefüggésbe. 

irjal, rijal, spanyol és osztrák tallér, thaler. BARB. A spa
nyol reál átvétele, valószínűleg arab réven. 

isbati, tréfle, au jeu de cartes. BARB. a görög arcaíK szóból 
eredteti. 

isbir, ispir, istállószolga, palefrenier, cocher BARB. főleg 
szláv és horvát nemzetiségű inasok SAM. AZ olasz sbirro átvétele, 
mely kémet, detektívet jelent. 

iskaca, a hajóárbocz alja, carlingue de mát BARB. az olasz 
scassa átvétele. 

iskala, skála, échelle musicale BARB. AZ olasz scala újabb 
átvétele. 

iskalera, échelle de commandement BARB. ÁZ olasz scala 
reale átvétele. 

iskambil, játék kártya, cartes á jouer BARB. MEYER a franczia 
brusquembille szó másának tartja. 

iskandil, mélységmérő, sonde pour mesurer la profondeur 
de la mer BARB. Átvitt értelemben iskandil etmek examiner, teftis 
etmek Lugat-i garibe. V. ö. görög axavdiki, olasz scandaglio. 

iskan'je relever le quart BARB. AZ olasz scangiare, scangia 
(ebből hogy cambiare) átvétele. 

iskarce, estiver, empiler BARB. AZ olasz scargia újabb át
vétele. 

iskarlat, bíborszín ruha, drap écarlate BARB. AZ olasz scar-
latto átvétele. V. ö. magyar skarlát. 

iskarmoz, hajógyűrű, toulet, cheville BARB. ; iskarmoz ojunu 
gyürűsdi (játék). Eredetét illetőleg v. ö. olasz scarmo, scalmo, 
görög 0Y.á\[iÓQ. 

iskarpin, czipőcske, újabb átvétele a franczia escarpin szónak. 
iskele, kikötő, échelle, port SAM. AZ olasz scala átvétele. 
iskelet, csontváz. SAM. A franczia squelette újabb átvétele. 
iskemle (iskemne), zsámoly, szék, chaise, siége BARB. AZ új

görög oxáp,vt átvétele; v. ö. latin scimna. 
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iskete, iskite, madárfaj, espece de petit oiseau SAM. A görög 
σκαθ-ί átvétele. 

iskocia, skóczia, écosse; iskociali skótföldi SAM. AZ olasz 
kifejezés (scozia) átvétele. 

iskonto, eskonto, escompte, change BAKB. ; bursa iskontosu a 
börze árfolyama, iskonto etmek eszkomtálni. Az olasz sconto át
vétele. 

iskopamar, árboczvitorla, voiles supplémentaires BAEB. Az 
olasz scopamari átvétele. 

iskorpit, skorpió, scorpion de mer BARB. Eredetére nézve 
v. ö. olasz scorbuto, új-görög σκορπίδι alakokat. 

iskro (hajóműszó), az angol screw átvétele. BAEB. 
iskumru (halfaj), maquereau BAEB. A görög σκομβρί átvétele 

Megszárítva ciroz a neve. 
iskute, hajókötelék, cordages ä tirer les angles des voiles 

BARB. AZ olasz scotte átvétele; ν. ö. fr. écoutes. 
islambol, istambol, a török főváros neve, a görög εις την πόλιν 

átvétele. Az előbbi alak a tudákos népetymologia szülötte, mintha 
islam-bol azaz iszlámmal teltet jelentene. Ugyanilyen az Istanköj 
helynév is, melynek utórészében nem a falut jelentő koj van, a 
mint általánosan hiszik, hanem a görög 'ς την κω átalakulása. 

ispanak, spenót, épinard, vulg. esek kulayl szamárfül BAEB. 

Az új-görög σπανάκι akár török átvétel is lehet, mely esetben a 
törökség az arab nyelvből vette e szót, a hol isfana-^-nak hangzik. 

ispanjol, spanyol (zsidó), ispanjolge spanyol zsidóul, v. Ö. 
spaniali spanyol, ispánja Spanyolország. SAM. 

ispavli, vékony kötél, cordes minces BAEB. AZ olasz spagi 
átvétele. 

ispari, espari, halfaj, sparus salvani BAEB. A görög σπάρος 
σπάρι átvétele. 

isparmacet, ispirmacit, blanc de baleine, stéarine SAM. Az 
olasz spermaceti átvétele (sperma ceti). 

ispazmos, spasme, tiraillement BAEB. A görög σπασμός átvétele. 
ispecar, ispencar, ispincar, patikus, pharmacien SAM. AZ 

olasz spezziale, vei. spezzere átvétele. 
ispilata, fahrzeug, ponton, barque ZEN. Eredetét illetőleg 

MIKLOSICH fölemlíti a szerb splata, olasz piatta, fr. plate hasonló 
jelentésű alakjait. 
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ispinoz (madárfaj), pinson, oiseau siffleur BARB. A görög arci-
vő? átvétele. 

ispirto, ispirito, szesz, esprit, essence BAEB. AZ olasz spirito 
átvétele. Gyújtó értelmében is használatos, mely az új-görögből 
van átvéve. 

ispitalja, kórház, hőpital BARB., főleg ha keresztény hórház-
ról van szó, a töröké hasta-hane. Az olasz ospitale átvétele, v. ö. 
görög aictxáXi. 

israyi, Israyi gün, tegnap előtt, avant hier. V. ö. szerb strag-
mögött. 

istabil, istabil, istálló, écurie. BARB. Eredetére nézve v. ö. 
lat. stabulum, görög azab\o<;. 

istakoz, rák, écrevisse homard BARB. a görög <xazá%bc, átvétele. 
Ezzel össze nem függ az atomot, molekulát jelentő istakos, mely 
a görög atoi^stov-nal függ össze, de közvetlenül az arabból került 
a törökbe. 

istalja (hajó műszó), durée d'un navire SAM. Az olasz stalia 
átvétele. V. ö. kontra-stalja contrestarie. BARB. 

istasion, vasúti állomás, station IZZET. A franczia station 
újabb átvétele, v. ö. olasz stazione. 

istatistik, statistika, istatistik kalemi statistikai hivatal. BARB. 
A franczia statistique újabb átvitele. 

istavrit (halfaj), poisson qui a sur le dos une espéce de croix 
(stavros) BARB. A görög azaopáixoc, átvétele. 

istavroz, kereszt, croix SAM. AZ új-görög ozaopóc, átvétele. 
V. ö. hac, mely szintén keresztet jelent. 

isterek, storax fa, styrax, esturgeon BARB. A görög ozópai 
átvétele. 

istifau, istefan, menyasszonyi korona, couronne de fleurs, 
bandeau de femmes BARB. A görög arscpávt átvétele. Használatos 
istefanos alakban is, mely esetben a nom. alak volt az átvétel 
(atscpávos). 

istim (isiim BARB.) gőzhajó, vapeur SAM. AZ angol steam 
újabb átvétele. 

istimar, jaugeage, istimar etmek jauger, istimar ji estimateur 
de vin BARB. Használatos az istimare alak is, ,becsülni, estimer' 
értelemben, istimareji becslő SAM. Mindkét szó az olasz stimare 
átvétele. 
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istinga, carguer la voile BARB. Átvitt értelemben csavargót 
jelent (baldiri ciplak) Lugat-i garibe. A görög aiiffáptó átvétele. 

istirenj, Ü8türen$, terméketlen nő, femme sterilé ZEN. Ere
detére nézve MIKLOSICH felemlíti a bulgár sterica, stera, görög 
azslpoc, alakokat. 

istirlab, astrolabe ZEN. A görög áoTpóXa^ov átvétele. 
istofa, brokát, étoffe brochée BARB. A.Z olasz stoffa újabb 

átvétele. 
istorpa, estrope, écouvillon SAM. AZ angol storp újabb át

vétele. 
istralje (tengerészeti műszó), gros cordages contre les chocs 

BARB. AZ olasz stragli átvétele. 
istratikos (orvosság neve), nom d'un médicament ZEN. 

MEYER egy görög szóból, a atpanrjfóc-ból származtatja, melyet 
azonban a mai görögség nem ismer. 

istridja, osztriga, huitres SAM. A görög otptőta átvétele. 
istromaca (tengerészeti műszó), cordes tortillées SAM. Olasz 

átvételnek van megjelölve. 
istrongilo (bal), girelle SAM. AZ új-görög azpo^úXa átvétele. 
istufato, párolt hús, estouffade, bouillon BARB. AZ olasz stu-

fato átvétele. 
istupi, istubi (hajós műszó), étoupe, fragments de corde BON. 

Az olasz stuppa átvétele, mely az új-görögben is (otoÓTnra) megvan. 
isturpa (hajós műszó), balai de cordages. BARB. az olasz 

stroppo, fr. estroppe alakokkal veti egybe. 
istuj, étui, boite á instrument BARB. V. ö. marangoz. 
isttifji, asztalos szekrény. Az olasz astuccio átvétele. 
isveg, Svédország, suéde, isve^li svéd SAM. AZ olaszból átvett 

kifejezés (svezia), nemkülönben az isvicera (olaszul: svizzera) is 
mely Svájczot jelenti. 

ispán, ispán, préfet d'un district ZEN. A magyarból átvett 
kifejezés, ma már nem használatos. 

isporta, nagy kosár, grand panier BARB. AZ olasz sporta 
átvétele. 

istir, amarant, blette ZEN. Megvan a bosnyák törökségben is, 
BLAU. MIKLOSICH a szerb stir, scir szókból eredteti. 

ivatine (növónynév), vulg. kojun otu juhfü, aurone, abro-
tone BARB. Új-görögül áppótovov. 
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izba, üreg, sátor, cabane, hut tes , chaumiére, coban izbasi 
pász torkunyhó. BAEB. a szláv jazba, jazbina-ból származtatja. 
MIKLOSICH a szláv izba, jezba s tb. alakok mellett a magyar szobát 
is felemlíti. 

izbandit, erős termetű, rossz ember, brigand, homme de 
mauvaisse mine BARB. AZ olasz sbandito átvétele, v. Ö. magyar 
bandita. 

izgara, izgara, rost, grillage, mutfak izgaram konyharost , 
gemi izgarasi grillage de navire BARB. A görög έαχάρα átvétele. 
A török nyelvbe a mohamedán czigányoktól került , kik a készí
tésével foglalkoznak. 

izmavla, izmaola (eperfaj), espece de műre j aune , vulg. αγα§ 
cileji faeper BARB. MEYER az újgörög σμέονρον átvételének tartja. 

izmarid, éperlan, goujon BARB. A görög σμαρίδα átvétele. 
KUNOS IGNÁCZ. 

Labancz (laboncz, loboncz, lafancz). Már CORNIDES jó nyomon járt, 
mikor azon nézetét nyilvánította, hogy a labancz és a landsknecht szoros 
összefüggésben állnak etymologiailag is (Ungr. Mag. 1 : 225). GRIMM 
(6:139) és KLUGE5 (225) szótáraiból tudjuk, hogy a XVI. században a 
,landsknecht' német neve s egyszersmind gúnyneve lantz volt. A magy. 
labancz csakis evvel a fn. lantz-ozsil hozható kapcsolatba ; de hogyan ? Mi
vel a magyarban a nasalis + consonansnak az eló'tte levő vocalisra semmi
féle hatását sem ismerjük, kutatnunk kell, hátha találunk valami ilyest 
a velünk érintkező német nyelvjárásokban. Segítségünkre jön e tekintet
ben a m. kudarcz (kuarcz, kuvarcz), a melyről tudjuk, hogy a n. kurz 
átvétele, még pedig azon törvénynél fogva, hogy a bajorban az и az r 
előtt o-vá, még gyakrabban ua-vá lett (vö. WEINHOLD, Bair. Gr. §. 162); 
erre a jelenségre nyelvünkben még egy biztos példa van s ez a surcz, a 
melynek sor ez és suarcz alakja is van (Tsz. NySz.). NAGL, ki saját szülő
földjének, egy osztrák falunak a nyelvjárását írta meg, azt írja Da Roa-
nad §. 3, anm. 2.-ben, hogy az osztrák nyelvjárásban Hans helyett 
Haünds, tanz helyett taünz stb. járja. Ez analógiák alapján teljes biztos
sággal kövotkeztetjük, hogy a n. lantz az osztrákban Haünz volt, s ilyen 
kettőshangzós alakból lett a mi labancz {laboncz, loboncz, lafancz)-пик. 
Hogy mi az oka ez esetben annak, hogy itt b, f, míg ellenben a kudarcz-
ban (és változataiban) d, h, ν a hiatus-töltő hang, azt egyelőre válasz 
nélkül kell hagynunk. M. J. 


