
A torok nyelv idegen elemei. 
(Ötödik közlemény.) 

Nádor, a hódoltság korabeli török nyelvben gyakori szó a 
magyar nádor és nádorispán szó átvétele. Előfordul mint nador-
ispan-oghlu azaz nádorispán fia is. 

nanaj, a pórias nyelvben nemet jelent; mangiz nanaj, pénz 
nincs; sinanaj, egyáltalában nincs, hic jok. Czigány nyelvi átvétel
nek tartják LUGAT. 

nasade, HAMMEEnél dunai hajó-féle jelentéssel fordul elő. 
MIKLOSICH közvetlen magyar átvételnek tartja a naszád szóból, 
mely egyébiránt egyes szláv nyelvekben is megvan. 

navi, evezős és vitorlás nagy hajónak a neve; grand bateau 
á rames et á voiles. BARB. az olasz navi átvételének tartja. E hajó 
régebben karom és meliksa neveken volt ismeretes. 

navlun, hajósmüszó; location d'un navire pour le transport 
des marchandises BARB. V. ö. navlun ile tutmak hajót kibérelni. 
Az új-görög vaöXov átvétele. 

neméé, nemse, német, osztrák; autrichien et en général alle-
mand; neméébe németül, nemse memleketi, Ausztria. A délszláv 
alakok mellett a görög illetve, bizánczí vé^tCot, véji/cOqs alakok is 
tekintetbe veendők. 

nemes, a magyar nemes szóval azonos, gentilhomme ZEN. 
Hódoltság korabeli magyar átvétel, mely az egykorú török íróknál 
gyakrabban fordul elő. 

nergiz, nárczis, narcisse. A görög váp%'.<3<30Q valószínűleg 
perzsa közvetítéssel került az oszmánliba. Több keleti nyelvben 
is meg van e kifejezés. 

nilufer, lótusz virág, nénuphar; ak nilufer kék lótusz. Vul-
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garis kiejtéssel ulufer-nek hangzik. E szót, melylyel néha a szultán
nőket is megczimezik, görög eredetre vezetik vissza. 

nóta, jel, zene, jegyzék; signe, note de musique, annotation. 
Mindhárom jelentésében az olasz nóta átvételének látszik. Mint 
diplomácziai jegyzék a franczia note ujabb átvétele. 

numero, szám. numero: gazeta nümeroszu, újság szám; ev 
nümeroszu, házszám. Ujabb franczia átvétel. 

Obus, obus; obus topu, obusier. A franczia obus szó ujabb 
átvétele. 

oka, okká, mérték, poids turc valant 400 dirhems; okkalik, 
egy okkás. Az arabból kölcsönvett szót a görög ooYxia-ból származ
tatják. 

olta, hajósműszó, jelenti a hajónak jobbra-balra való mozgá
sát; rouilis, bordée; olta vurmak, ide-oda járni. BARB. az olasz 
•volta átvételének tartja. 

ombre, térre d'ombre. Az olasz ombria átvétele, mely egyúttal 
helységnév. 

ombrela (omrela), napernyő, parapluie. Jus. Az olasz ombrella 
ujabb átvétele, mely az arab semsije, semsije rovására kezd 
terjedni. 

oranica, hosszú keskeny dunai hajó ZEN. MIKLOSICH a bolgár 
vranica, szerb oranica szókkal hozza etymologiai összeköttetésbe. 

orca poja, 1. orsa. 
ordino, megrendelő lap, biliét á ordre; arabos kifejezéssel 

siparis tahvili. Az olasz ordino ujabb átvételének látszik. 
orfan, árva, orphelin; orfane, cselédleány, fille servante 

BARB. E ritka használatú szó, melynél sokkal szokottabb az öksiiz 
-és jetim, a görög öpcpavö? átvétele. 

oikinoz, egy hal neve, poisson du génre dauphin BARB. 
AHMED VEFIK pasa Lehcéje az olasz orsa görögösitett átvételének 
tartja. Az újgörögben opxovos-nak hangzik. 

orsa, hajós műszó, jelenti a fedélzet egy részét, babord. V. ö. 
»orsa etmek virer de bord sous le vént; orsa po$a (orza poggiaj 
louvoyer, aller á l'aventure. Ezen olasz eredetű kifejezésnek a 
változata az orca paja is, mely mint hajósműszó, szintén ugyan
azt jelenti BARB. AZ olasz orza szóból külömben még az orsamalak 
iga is képződött ,virer sur babord' jelentéssel. 

3* 
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ortanca, virágnév, horténsia. Ez európai nevén kívül fia-port-
gülü vagyis japáni rózsának is nevezik a törökök. 

ökse, madárpép, glu; ökse cibuhu, gluaux pour attraper les 
oiseaux. BARB. a görög l$ó<;-ból származtatja. 

Pacuz, halfajta, poisson de la famille de müge. MEYER a 
görög flaxaóc; szóval hozza összefüggésbe. 

pagurja, halfajta, crabe de petité saille. Az új-görög ftafoópL 
többes számú alakjának átvétele; v. ö. ó-görög náyoopoc, egyes 
számú alakját. 

palamar, hajósműszó, amarre, gros cáble; palaráar gözüy 

l'oeil de l'amarre. BARB. az olasz paramarre átvételének tartja.. 
V. ö. BON. szerint ol. palamara. 

palamud, halfajta, de la famille des scombéroides, thon; 
cingene palamudu thon de tzigane. Az új-görög 7iaXa^í§a átvétele. — 
Pálamwí-nak hangzik egy tölgy-féle fa, gland, fruit de chéné, mely 
szintén idegen eredetű, az új-görög (3aXavíSi átvétele BARB. 

palanka, erődítés, petité fortification, palusade. A hódoltság 
korabeli török nyelvben palánk alakban is előfordul. A magyar 
palánk átvételének látszik. V. ö. olasz paranco. 

palanko (palanka), hajósműszó, a terhek emelésénél hasz
nálják, pour enlever des fardeaux. V. ö. franczia: páran. Az olasz 
paranco átvétele BARB. 

palaserte, hajósmüszó, madriers, porte-haubans. Az olasz 
illetve vei. parasértie átvétele BARB. 

palaska, puskaportartó, poire á poudre; savari palaskasi, 
a lovasok tüszője. BARB. a magyar palaczk átvételének mondja;, 
noha tekintetbe veendők a délszláv nyelvi adalékok is. 

palasturpa, hajósműszó, écouvillon. BARB. az olasz palla 
stopaccio átvételének mondja, a nélkül, hogy a hangtani nehézsé
gekről számot tudna adni. Valósziuűbb a BON. föltevése, a ki az 
olasz palla a stoppá alakot látja benne. 

palatinos, nádor, palatin de Hongrie BIAN. A magyar nyelvi 
palatinos-nsk hódoltságkori átvétele, mely ma már nincs többé 
használatban. 

palatir, ablak, fenétre. E szót, mely a mai nyelvben ismeret
len, ZENKER a görög 7rapá -̂opov szótól származtatja. 

paljos, tőr, kétélű kard, petité épée á deux tranchants,. 
poignard; paljos gibi ikü jüzlü, két arczú, mint a tőr. MEYER a. 
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magyar,pallos szótól származtatja, noha a vele összefüggő pala 
szót török eredetűnek ismeri el. 

palto, felöltő, surtout, paletot. BARB. a spanyol paltoque szó
ból származtatja, noha sokkal valószínűbb a franczia paletot át
vétele. 

panajir, országos vásár, búcsú, assemblées foraines. Eredete 
a görög 7rav7]Yt)pi<; szóra vezethető vissza, míg az új-görög rcavopt 
a török szó visszavételének látszik. A török humor fenajer-nék, 
azaz rossz helynek is gúnyolja. 

panaroma, vásári látványosság, panoráma. Ujabb franczia 
•átvétel. 

pandespan, tejes kalács, süteményféle. A franczia pain 
d'Espagne (spanyol kenyér) átvétele. 

pandul, zsandár; pandul hasi, főzsandár. Azonos a magyar 
pandúr szóval, mely egyébiránt egyéb balkán nyelvekben is meg
van. Hódoltság korabeli átvétel lehetett. 

pantalon, széles nadrág, európai salvár, pantalon á l'euro-
péenne. BARB.AZ olasz pantalone átvételének tartja, noha a fran
czia átvétel még valószínűbb. 

panukla, pestis, la pesté. ZENKER a görög rcavoöxXa-ból ered-
teti e szót, mely egyébiránt a mai nyelvben ismeretlen. 

pandúr, függöny, ablakrostély, persienne, jalousie. A Lehce 
a franczia abat-jour átvételét látja e szóban, noha a perzsa pengére 
szó még közelebb áll talán hozzá. 

papa, pápa, papé; Hm papa, római pápa, papalik, pápaság. 
Átvétel az európai nyelvekből. 

papadia, növényféle, camomille. Az új-görög 7ca7raSta át
vétele. Ugyanígy nevezik még a görög papok feleségeit is. 

papafingo, hajósműszó, voile du mát de perroquet. Az olasz 
illetve vei. papafigo átvétele. 

papaz (papas), pap, szerzetes, prétre, moine; papaz-oghlu, 
pap fia (szitok szó). A görög tánac, átvétele. 

paracol, hajósműszó, servent á réunir deux autres piéces. 
33ARB. az olasz bracciuolo átvételének tartja. 

parókán, parkon, a török hódoltság nyelvében gyakori hasz
nálatú szó. Valószínűleg a magyar párkány átvételével van 
<lolgunk. 

párakét, hajósműszó, eszköz mellyel a hajó gyorsaságát 
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mérik, loch; párakét oltási. Az olasz barca diminutivumának, a 
barchetta szónak az átvétele. 

parlamento, parlament; ujabb európai átvétel. 
parlatorio, vizsgálati terem, parloir. Az olasz parlatorio át

vétele. 
parola, parancsszó, mot d'ordre, mot de passe. Olasz átvétel, 

mely a régibb török kifejezés rovására használatos. 
partita, kereskedelmi műszó, compte, compte-courant; par-

tita acmak, folyó számlát nyitni. Az olasz partita átvétele BARB. 
pasaport, útlevél, passeport; v. ö. a törökösebb és még szin

tén használatos jol tezkeresi (útlevél) szót. Az olasz passa portó,. 
fr. passeport kettős átvétele, v. ö. pasaporto alakot is. 

paskolja, húsvét, páques. V. ö. biijük paskalja húsvét, grandé 
páques, kücük paskalja karácson, noél. A görög rcaa^aXía átvétele. 

pasta, édességféle, mélange de farine de certains grains. Az 
olasz pasta (fr. páte) ujabb átvétele. 

pastav, egy darab kelme, piéce de drap a bande étoilée. 
BARB. a magyar posztó átvételének tartja. V. ö. még a basta, pastal 
alakokat is ZENKERnél, és a délszláv egyezéseket.*) 

pasteka, hajósműszó, terme de marine. BARB. az olasz pas-
tecca alakot látja benne. 

pastirma, sózott és füstölt hús, viande salée et préparée avec 
des herbes. MEYER a görög Ttáaz(ü[La. szóból származtatja, és az 
új-görög 7iaaToopá<; alakot török visszavételnek tartja. 

patante, patent, okmány, patenté, diplőme, törökösen berat ; 
patenteli, pátenses. Ujabb olasz átvétel. 

patates (patate), krumpli, pomme de térre, törökös szóval 
jer elmasi, földi alma. Igen elterjedt európai átvétel. A köznyelvben 
potates-nek hangzik. 

patiska, vászonféle, toile de lin ou de chauvre qui sert á 
fairé des turbans. Az olasz batista (fr. batiste) szó átvétele, v. ö. 
magyar batiszt. 

patrik, patriarkha, a török birodalomban lakó, keresztény 
felekezetek fejei, patriarche; patrik-hane, a patriarkha lakó-szék
helye. Az arab úton jött batrik szó kétségkivül bizanczi eredetű. 

patrona, patrana, régebben vicze-admirális, vagyis amiral 

*) V. ö. szb. postav: linteum. A szerk. 
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száni. Az olasz padrone átvétele. Ugyanilyen alakja van egy hajós
műszónak is 1. BAÉB. 

pece (bece), fátyol, voile; bece baylari, fátyolkötő ZEN. A dél
szláv peca, pecija alakokon kívül MIKLOSICH az olasz pezza alakot 
is számba veszi. 

peceta, törülköző, asztalkendő, serviette de main et de table. 
BARB. az új-görög Tiszáévá, átvételének tartja. 

pedavra, fazsindely, planchette de chéne, petité planche. 
BARB. a görög Tiéiaopov plurálisa átvételének mondja. 

peksemet, kétszersült, biscuit, galette. Nyilván összefügg vele 
a simid, simit szó, mely czipót, pereczet jelent és a melyet görög 
eredetűnek tartanak. A peksemet szó az arab nyelv révén jutott a 
törökbe. 

pelanja, planirozásra szolgáló eszköz, outil. BARB. a görög 
rcXávta szó másának tartja, mely azonban szintén európai átvétel
nek látszik, v. ö. fr. pláne. 

pelankete, boulet barré ou ramé. Az olasz planchetta átvétele. 
penez, magyar pénz, petité monnaie hongroise ZEN. Hódolt

ság korabeli magyar és délszláv átvétel. 
pentafil, növénynóv, pentafilioun. A görög rcsvcacpúXXov át

vétele. 
perkende, kis kalauzhajó, petit brick des corsaires. BARB. az 

olasz brigantino szó másának tartja, mely valószínűleg arab úton 
jutott a törökségbe. 

pero, ékszer, bijou, diamant en forme de poire; pero küpe, 
gyémánt fülbevaló; törökösebben armudije. Az olasz pera átvétele. 

peruka, paróka, perruque. Ujabb európai átvétel. 
piale, edény, csésze, coupe bowl BIAN. E perzsa úton átjött 

szó eredetét a görög cpiáXTj szóban keresik. 
picin, kis majom, singé de petité taille. Valószínűleg az olasz 

piccino átvétele. 
pide (pite), lepény, gáteau plat. A magyar pité-vel azonos 

szó. Eredetére nézve v. ö. az új-görög TÍÍZCL alakot, melynek ugyan
ilyen hangzású magyar változata is van. 

pijango (pijanko Sak.), lutria, loterie. Az olasz pianco át
vétele, mely nevet a játék olasz feltalálójától BiANCHi-tól vette 
1. MEY. 

pijasa (pijaca), a piacz szóval azonos jelentésű, place, mar-



40 KTJN0S IG-NÁCZ. 

ché, prix courants. Az olasz piazza átvétele. Ujabban főleg keres
kedelmi műszóként használatos. 

pijata, edény, tál, plat, assiette, törökös szóval tabak. Az 
olasz piatto átvétele. 

pilaki, hal étel, matelotte de poisson, sorté de bouillabaisse. 
BAEB. a görög Ttka%r[ átvételének tartja. V. ö. papas jaJmlsi. 

pilis, csirke, csibe, poulet. MIKLOSICH európai eredetűnek 
tartja, noha a délszláv alakok jó része (szerb pilidz) török átvétel
nek látszik. 

pines, kagylóféle, espéce de moule, coquillage. BARB. a görög 
7rívv7]s átvételének mondja, mely egy jrívva szónak a genitivusa. 

pinkóst, a pünkösd szó török átirása, mely főleg a hódoltsági 
időkben divatozhatott. 

pinté, mérték neme, pinté (mesure de liquide) ZEN. A hódolt
ság idejében volt használatos, a midőn a magyar és délszláv nyel
vek révén vált ismeretessé. 

pirlanta (pirianti BARB.), brillant, diamant taillé. Az olasz 
brillanté átvétele. 

pirnal (pirnar), faféle, houx, arbuste épineux; pirnar 
kömürü, e fának a szene. MEYER az újgörög izpivápi, itoupva.pi át
vételét látja benne. 

pisi, halféle, turbót ou barbue. Az olasz pesce, illetve velenczei 
pesse átvétele BARB. 

piskopos, püspök, évéque; piskoposluk, püspökség. A görög 
s7ríaxo7ro<; átvétele. — A hódoltság nyelvében pisbek alakkal is elő
fordul e szó; ZENKER szótára egypisbog alakot is említ. V. ö. ma
gyar püspök. 

pistov, pisztoly, pistolet; geb pistovu, zsebpisztoly. BARB. az 
olasz pistoia átvételének tartja, holott valószínűbb a magyar vagy 
délszláv alakok átvételi esete. 

pojáca, sütemény, gáteau, galette. A Lehce a boyaca ki
ejtést tartja helyesebbnek és' a török bopi szóból származtatja. 
Valószínűbb azonban, hogy az olasz focaccia változatával van dol
gunk, és abból a nyelvből kerülhetett a törökbe, mely a magyar 
pogácsát is közvetítette. 

pojraz, északi szél, borée, vént du nord-est; pojraz jeli, 
északi szól. A görög fiopéac, szó mássá. 
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police, váltó levél, lettre de ehange ; policegi, uzsorás. Az olasz 

polizza átvétele. 
polis, rendőrség, police; polis zabiti, rendőrtiszt. Ujabb fran-

czia átvétel, mely a régi subasi szót szorította ki. 
pomala, hajkenőcs, pomade. Ujabb franczia átvétel. 
porkoláb, a török hódoltság Íróinál gyakran olvasható szó, 

mint a magyar porkoláb átvétele. 
porslan, porczellán, porcelaine. Ujabb franczia átvétel, a 

régibb cini rovására. 
portokai, narancs, orange. Nevét Portugália-tői vette, mely 

az új-görögben is megvan mint TtopzoxáXki. Valószínűleg görög 
átvétel. 

posta (posta), posta, poste, courrier; sehir postasi, helyi 
posta, posta vaporu, gyors hajó, posta-hane, postahivatal. Olasz 
átvétel. 

postai, papucsféle, minőt a janicsárok viseltek; espéce de 
pantoufle. MIKLOSICH a hasonló jelentésű délszláv alakokkal veti 
egybe, noha a görög és bolgár alakok török kölcsönvételeknek 
mutatkoznak. 

pota, agyagedény, vasé en térre. MEYER az olasz potta átvéte
lének tartja, v. ö. fr. pote. 

potur, ránczot vető ruha, vétement large; potur salvar, bu
gyogó. MIKL. délszláv alakokkal veti egybe, a nélkül, hogy idegen 
voltát be is bizonyíthatná. 

po§a, hajósműszó, tribord; orsa po^a, jobbra-balra, po$a-
lamak, poja'étinek. Eredetét illetőleg 1. az orsa szónál. 

prama, kétevezős bárka, barque á deux rames. BARB. a görög 
izépa^a szót látja benne; v. ö. olasz prama, mely azonban másféle 
hajót jelent. 

pranka (pranga), gályarabság, chaíne de galériens, galéres. 
BARB. az olasz branca szót látja benne. 

prasa, póréhagyma, poireau. Az ó-görög TCpáaov plurálisának 
átvétele, v. ö. az arab ferasijun ugyanilyen eredetű alakját. 

pribék, a hódoltság nyelvében fogadott, többnyire keresztény 
zsoldosokat jelentett. Azonos a magyar pribék szóval. Népetymolo-
giai változatban piri-bek-nek is hangzik. 

prins, herczeg, prince. Ujabb franczia átvétel. Népies és egy
úttal népetymologikus kiejtése piring, mely egyúttal rizst is jelent. 
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protesto, protestation, protét d'une lettre de change; protesto-
kjadi, acte de protét. Az olasz protesto ujabb átvétele. Mint keres
kedelmi műszó használatos. 

prova, próba, ópreuve ; prova etmek, megpróbálni. Az olasz 
prova ujabb átvétele. 

puluk, nehéz kocsi, grandé et lourde charrue. BARB. a lengyei 
plug mását látja benne. 

puntal, hajósműszó, charpente qui entoure le navire. Az olasz 
pontuale átvétele. 

punza (pumza, pamza), pierre-pouce, bimstein. Európai át
vételnek látszik, v. ö. fr. poncé, ol. pumice, orosz pemza MEY. 

pupa, a hajó hátsó része, arriére du navire. Az olasz poppá 
átvétele. 

pvpla, pehely, duvet, plumes fines. MEY. a görög TTOÓTCOOXOV 
szóval hozza összefüggésbe. 

pusula, jegyzék, czédula, note, petit cahier; kajd pusulasi, 
anyakönyvi kivonat. Az olasz bussola átvételének látszik. Azonos 
a boussole jelentésű szóval is. 

pusulan, agyag-féle, térre ferrugineuse. Az olasz pozzolana 
átvétele BARB. 

Radikja, cichorium divaricatum. MBYER az új-görög paőbt'. 
szónak plurálisát látja benne; v. ö. latin radix. 

rafadan, lágyra főtt tojás, oeuf á la coque. E szót, mely az 
arab nyelv útján került a törökbe, az új-görög poocpTjtóv-ból szár
maztatják; v. ö. aufá poocpTjtá, lágyra főtt tojás. 

rámpa, hajósműszó, grapins d'abordage ; rámpa etmek, jeter 
le grapin. BARB. az olasz rampini változatának tartja. 

raporto, jelentés, compte-rendu. A hivatalos nyelv elfogadott 
műszava. Ujabb olaszosított átvétele a franczia rapport szónak. 

raspa, ráspoly, brossé en méta!; raspa ile árka kasir, ráspoly-
lyal vakar hátat (közm.). Az olasz raspa átvétele. 

rasa, durva szövetkelme, étoffe commune, camelot, serge. 
BARB. a német rasch átvételét látja benne, noha közelebb áll 
hozzá az olasz rascia. V. ö. magyar rása. 

ratin, résine. Az új-görög pTjTtVT] mássá, mely arab úton 
került a törökbe. Ma már alig van használatban. 

ragun, ok, bizonyíték, raison, motif. Az olasz ragione ujabb-
átvétele BARB. 
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recete, orvosi rendelvény, ordonnanee de módecin; recete 
jazmak, rendelvényt írni. Az olasz ricetta ujabb átvétele. 

recine, résine, baumharz, matiére visqueuse du pin. Erede
tére nézve azonos a ratin szóval. Szintén arab úton jutott a 
törökbe. Az új-görög peToívi már török visszavételnek látszik. 

regaki, nagyszemű szölőfaj, espéce de raisin á gros grains. 
Arab közvetítéssel jutott a törökbe. Eredetét MEYER az európai 
rosaceus-h&ii keresi. 

reéi, dohánymonopolium, a franczia régié szó átvétele, mely-
lyel az idegen kézben levő dohánymonopoliumot jelölik. 

Hal (irjal), spanyol pénznem, réal: neméé rial, tallér, fransiz 
Hali, franczia pénz. A reál szó európai átvétele. 

riala (rijala bej), tengernagy, contre-admiral dans l'ancienne 
marine ottomane. Az olasz reale átvétele. 

rif (irif), mérték, rőf. Hódoltság korabeli magyar átvétel, 
mely a mai használatból már kikopott. 

Hm, Eóma, Romé; Hm papa, római pápa. Főleg ez utóbbi 
kifejezéssel kapcsolatban használatos, valószínűleg rim kiejtéssel, 
melylyel a roma szót a rum-tói akarták megkülömböztetni. 

ringa, hareng, ringa tuzlusu, sózott hering. V. ö. olasz aringa, 
új-görög ápéYTfoc, pé^a alakokat. 

roket, fegyver-nem, fusée á la roquette; roket fisengi, fusée 
de siége. Európai átvétel. 

román, regény, román. Ujabb franczia átvétel, az irodalmi 
műfajjal egyetemben. Régebben a hikjaje pótolta. 

ruba (uruba, úrba), ruha, vétements, robe. Az olasz roba át
vétele. Ugyanezen szónak ruha kiejtése magyar, illetve délszláv 
kiejtésre vall. 

Sabun, szappan, savon. Az arab nyelv révén került az európai 
nyelvekbeli szó a törökbe. 

safra, hajósmüszó, lest de navire; safra almák, prendre du 
lus. Az olasz zavorra szónak arab közvetítéssel átkerült alakja. 

safran, sáfrány, épice. Ez európai szó az arab zayferan 
útján került a törökségbe. 

saksi, virágedény, vasé de térre ou de porcelaine. A Lehce 
a Saxe (szász) szóból származtatja, az i arab melléknévképző, tehát-
szászországi. 



41- KÚNOS IGNÁCZ. 

salam, szalma, paille ZEN. A saman-nak e ma már ismeretlen 
alakját a szlovén slama, magyar szalma alakokkal veti egybe. 

salamon, lazacz, lachs, salm ZEN. AZ olasz salamone átvétele. 
Az új-görög OOXO[JLÓV török kölcsönzés. 

salamura, halféle, saumure, salaisons. BABB. az olasz sala-
mora (salamoja) átvételének tartja. 

salas (sala3), sátor, zelt, hütte ZEN. E ma már használatban 
nem levő szót MIKLOSICH a magyar szállás és a hasonló hangzású 
délszláv alakokkal hozza összefüggésbe. Hódoltságkorabeli sző. 

saláta, saláta, saladé ; salatalik, salátaféle Jus. Az olasz saláta 
mellett v. ö. új-görög aaXára. 

salca, sauce, ragoűt. BABB. az olasz salza, görög oáXtCa ala
kokkal hozza összefüggésbe. 

salja (saljar), salive; saljait, bavard, sot. MEYEB a görög 
aáXtov plurálisából képzettnek tartja; v. ö. aaXiápTjc; adj. 

saljangoz, csiga, schnecke. MEYEB az új-görög oáXia^xo? szó
ból származtatja; v. ö. görög aáXiov. 

sálon, terem, sálon; törökösen divan-hane. Ujabb franczia 
átvétel. 

salta, hajósmüszó, főleg ezen kifejezésben: salta-marka, 
jaquette de paysan. Az olasz saltambarco átvétele. 

samovar, theafőző, samovár. A perzsák révén átkerült orosz 
kifejezés. Kendesen semaver-nek ejtik ki, a hogyan a perzsák is 
nevezik. 

sandái, hosszú keskeny csónak, sandale. Nyilván összefügg 
vele a sandalije szó is, mely széket jelent: chaise, fauteuil. BABB. 
az indus eredetű santal fával hozza összefüggésbe, mint a melyből 
a szék készült. 

santur, zeneszerszám, instrument de musique. Az arab san-
tur-t, mely kölcsönzője a töröknek, a görög cpaXr/jp'.ov-ra vezeti 
MEYEB vissza. 

saparna (saparine), orvosi szer, arbuste dönt la racine est 
employée en médecine. BABB. az olasz salsapariglia mását látja 
benne. 

saparta, elviselés, supporter, prendre patience. BABB. e ma 
már használaton kívüli szót az olasz sopporto neologismusának 
tartja. 

sardela, sós hal, sardine; törökösen ates báliéi, tűzhal. 
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Az olasz sardella átvétele. V. ö. új-görög aapSsXXa. & sardelja, 
mely szintén használatos, az új-görög alak plurálisából (oapSéX-
Xta) való. 

sarpa, halféle, espéce de poissón Jus, Az olasz sarpa át' 
vétele. 

saz, erdélyi szász, Sachsen in Siebenbürgen ZEN. Hódoltság
korabeli átvétele a magyar szász szónak. 

sedja, gyaloghintó, brancard, chaise á porteur. Az olasz sedia 
átvétele. :: . 

sekestro, sikistro, foglalás, sequestre; sekestro etmek foglalni. 
Általánosan elfogadott törvénykezési és kereskedelmi műszó. Az 
olasz sequestro átvétele. * 

semender, salamander. Úgy látszik, hogy valamely keleti 
nyelv közvetítésével átkerült szó, melynek alapja a görög aaXa-
[xávSpa-ban keresendő. . — • •:•? 

$emer, nyereg, crochet de portefaix, bát; semerlemek, felnyer
gelni, báter. MEY. a görög aajjuxpt. szóval hozza etymologiai össze
függésbe. 

setre, kabát, vétement de drap; v. ö. setri BARB. A Lehce 
a franczia surtout mását látja benne, és megemliti a hasonló jelen
tésű sürtuku alakot is. 

siyorta, biztosítás, garantie, assurance ; siyorta etmek, bizto
sítani ; siyortali mai, biztosított vagyon. Az olasz sicurta átvétele. 

sija, hajósműszó, cri de commandement; sija étinek, virer. 
Az olasz scia (fr. scie) átvétele. 

silistra, hajósműszó, sifflet de manoeuvre. BARB. az új-görög 
aopíoTpa átvételének tartja. 

simit, 1. peksemet. 
simsar, ügynök, censal, courtier. Az arab úton átjött szó az 

olasz censale kifejezésen alapszik. 
sinarit, sorté de requin Jus. A görög oova^píSa átvételét látja 

benne MEY. 
sinir, határ, frontiére, limité. MEY. a bizanczi oóvopov ala

kot látja benne, noha a sifdr kiejtést nem tudja belőle meg
magyarázni. 

sivjor, európai úr, monsieur. Az olasz signore szónak, főleg 
a spanyol zsidók révén elterjedt használata. Ujabban főleg ezekre 
alkalmazzák, míg az európaiaknak mosju (monsieur) a czímök. 



4 6 KUNOS IGNÁCZ. 

sinkunta, népies kiejtése az isconta szónak, mely az olasz 
sconto átvétele. 

sintina, épületrész, az olasz sentina átvétele. 
sirto, egy görög táncznak és dallamnak a neve, espéce de 

danse légére. Üj-görög átvétel, v. ö. ooptó?. 
sistra, asztalos kés, espéce de rápe, instrament de menuise-

rie. BARB, a görög £óazpa átvételének tartja. 
sitara, czitera-féle eszköz, espéce de cithare á trois cordes 

Jus. A franczia cithare szónak görög közvetítéssel átkerült alakja. 
sito, szita, sieb. MIKLOSICH a délszláv sito, új-görög aíta 

alakokkal veti egybe; v. ö. magyar szita. A mai használatból 
kikopott. 

si$il, törvénykezési műszó, registres des tribunaux. Az arab 
nyelv révén átjött szót MEYER bizanczi eredetűnek tartja, v. ö. 

sifir, zérus, nulla, chiffre. Az arab nyelv útján átjött szó a 
fr. chiffre, magyar czifra szókkal azonos eredetre vall. 

sinavliz, növényfaj, cynoglosse ZEN. MEYER a görög xuvó7X0x3-
•aov szóból magyarázza. 

sirma, aranyfonál, hímzés, fii de métal fin; sirmali, arany
hímzéses. MEYER a görög cóp^a szóval akarja összefüggésbe hozni. 

sóba, kályha, poél, fourneau ZEN. A MIKLOSICH említette dél
szláv alakok valószínűleg török átvételek, noha a szoba szó két
ségtelenül idegen eredetű, v. ö. izba. 

sofu, fanatikus, dévots. BARB. az arab tof-ből származtatja* 
mely biz. kelmét, szövetet jelent, MEY. ellenben a görög ocxpóc-szal 
veti egybe. 

sofra, asztal, table á manger. Európai eredetűnek látszik. 
soltat, jelenti főleg az európai módon felszerelt katonát, les 

fusiliers des milices. BARB. A franczia sóidat szót látja benne, noha 
valószínűbb a német sóidat átvétele. 

sülna, tengeri kagylóféle, petit coquillage de mer. Görög ere
detű szónak látszik. 

sülügen, zinober, vermillon. MEYER a perzsa nyelv útján át
jött görög szónak (aopixóv) tartja. 

sülümen (sülmenj, higanyból készült festőanyag. MEY. a 
sublimatum szót ismeri fel benne, a nélkül, hogy a közvetített 
nyelvről számot tudna adni. 
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sünger, spongya, éponge. MEYER az új-görög atsou^ápi alak
kal hozza összefüggésbe. 

sajka, sajka, barque en usage chez les riverains du Danube ; 
bátiment á trois máts. Hódoltságkorabeli átvétele a magyar sajka 
szónak; v. ö. a megfelelő délszláv alakokat. 

sale, kioszk, kastély; sale köskü, a szultán egy kis kastélyának 
a neve. Ujabb átvétele a franczia chalet szónak. 

sampanja, champagnei bor; sampanja sarabi, pezsgő bor. 
Ujabb franczia átvétel. 

sapka, kalap, sapka; chapeau européen; sapkali, európai, 
vagyis sapkát viselő, ellentétben a fezli-vel, azaz fezt viselővel. 
MEYER szláv átvételnek tartja. 

santav, sánta (Boszniában használatos). Valószinűleg magyar, 
illetve szerb átvétel. 

iarampoj (saranpol SAK.), sorompó, barriére, palissade. Hó
doltság korabeli átvétele a magyar sorompó szónak. Az l-es végű 
alak délszláv közvetítésre vall. 

sato, kastély, chateau. Ujabb franczia átvétel. 
sertunje, keresztény egyházi műszó, imposition des mains 

dans la consécration des évéques. ZENKER a görög ^stporovta átvé
telének tartja. 

sifra, titkos írás jele, chiffre; sifra ile jazmak, écrire en 
chiffres, sifralamak, ugyanazon jelentéssel. BARB. az olasz cifera 
átvételének tartja. 

éik, sik bej, divatos, divatos úrfi; siklik, divatosság. Ujabb 
igen elterjedt franczia átvétel. 

simindifer, vasút, chemin de fer. Ujabb és használatos átvé
tele a franczia chemin de fer-nek, mely a török demir jolu (vasút) 
kifejezést majdnem kiszorította. 

sindere, zsindely, bardeau. MEYER a németből származtatja, 
v. ö. szerb sindra, magyar zsindely. 

sinil, köpönyegféle, sorté de capote á l'européenne. MEY. a 
franczia chenille szót látja benne. 

siringa, locsoló, seringue, clystére. BARB. az olasz sciringa 
szóból származtatja; v. ö. görög Gbpi^i. 

sose, nagy út, országút, chaussée; sose gaddesi országút. 
Ujabb, igen elterjedt átvétele a franczia chaussée szónak. 
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tabaka, dohányzacskó, boité dans laquelle on conserve la 
tabac. Az olasz tabacco ujabb átvétele. 

tábla, asztál, table a mánger. Az olasz távola átvétele. Ugyan
csak olasz eredetű a tavla, taula nevű koczkajáték is, table de 
damier ou d'échiqnier. 

taks, ritus, ceremóniái chez les ehrétiens d'Orient. BAEB. a 
görög záiiQ átvételének tartja. 

talaz, tenger hulláma, vague de la mer; talazlanmak, étre 
agité, talazlik, tenger hánykódása. BARB. a görög •0-áXaaaa átvételé
nek tartja. • 

talika, kétkerekű kocsi, voiture turque. Homályos eredetű 
átvétel. Úgy látszik, hogy hódoltság korabeli szó; v. ö. a magyar 
taliga és a többi balkán nyelvekbeli alakokat. 

tálja, befejezett, tökéletes; parfait, complet. BARB. a görög 
téXsta átvételének mondja. 

tanta, vászonsátor, tente, banne; tanta acmak, ouvrir la 
banne. Az olasz tenda átvétele. 

tapa, dugó, bouchon, tampon; tapa burgusu, dugóhúzó Jus. 
Az olasz tappo átvétele MEY. 

tarhana, tarhonya, espéce de conserve faite de farine et de 
lait caillé. V. ö. magyar tarhonya, továbbá új-görög tap^ava szókat. 

tarhun, növénynév, plante aromatique (estragon). BARB. a 
görög Spaxóvuov átvételének mondja. 

tarim, kupola, édifice á sóit rond ou voúté, coupole. MIKL. a 
görög Tsps{jivov, magyar terem, ószl. trém szókkal veti egybe. 

tavla, 1. tábla. 
tavolun, hajóműszó, madriers, bordages du pont. BARB. az 

olasz tavolone átvételét látja benne. 
tavus (taus), páva, paon; taus kusu, páva madár. Közvetlen 

a perzsa nyelvből való, eredetileg azonban a görög m&c, szóval 
függ össze. 

telgraj, sürgöny; telgraf-hane, sürgőnyhivatal; telgraf cekmek-
mek, sürgönyözni. Mint népetymologiai változat meg van a rövidített 
ít'i'alak is, mely a fonalat jelentő tel szóval van összezavarva; v. ö. 
tel varrnak, sürgönyözni. 

temel, alap, base, fondement; temel atmak, jeter les bases. 
BARB. a görög tejiiXtov változatát látja benne. 

teransit, kereskedelmi műszó : teransit resmi, droit de tran-
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sit. A franczia transit ujabb átvétele. Használatos még e mellett 
az olaszos transito kifejezés is. 

termisport, főleg mint lithografiai műszó használatos. A fran
czia transport ujabb átvétele BARB. 

teravers, travers, piéce de bois sur l'aquelle reposent les 
rails. A franczia travers ujabb átvétele. 

terementin (tereminti, tiriminti BARB.), térébenthine, arbre de 
la famille des Ter.; tereminti aya^i, térébinthe. BARB. a görög zép-
\uv$o<; átvételének mondja. 

terén (tren), vonat, train de chemin de fer. Elterjedt neolo-
gismus a törökösebb katar (ar.) helyett. Használják még az olaszo-
sított treno alakot is; v. ö. fr. train. 

termometro, időmérő, arabosan hararet terazisi, hőség mé
rője. Ujabb olasz átvétel. 

terpane, halféle, poisson de la famille des Sélaciens. BARB. 
a görög SpÉTcavt alakból eredteti. 

tersane, arsenal. E szót BARB. az olasz darsina alak átvételé
nek tartja. Maga az olasz kifejezés azonban nem egyéb, mint az 
arab dar-es-sana''a (a mesterségek kapuja) mása, mely több európai 
nyelvbe is átment. 

tiatoro, színház, théátre; tiatoro ojunu, színjáték. Az olasz 
teatro ujabb átvétele. 

tifo, tífuszbetegség, maladie typhus. Az olasz tifo ujabb át
vétele. 

tiranti, bretelles. BARB. az olasz tirante átvételének tartja. 
tirfil, lóhere, chlee. MEYER az új-görög zpiyóXki átvételének 

tartja. 
tirinket, hajóműszó, mát de misaine, voile de misaine. Az 

olasz trinchetto átvétele. A tirinketin, mely ugyanezen fogalomkör
höz tartozik, a trinchettina kölcsönvétele BARB. 

tirhos, szardella, sardelle. MEYER a görög xpiyóc, szóból ered
teti, v. ö. ó-gör. zpiyíc,. 

tirjak, ópium, thériaque. A perzsa terjak közvotített átvétele, 
melyből továbbképzéssel ter jaki, ópiumélvező, adonné á l'opium. 
A görög íh]pioaY] átvétele. 

titre, czédrusfa, rósine de cédre. V. ö. hitre Jus. A görög 
xeSpía átvétele MEY. 

NrKLVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XX-VIII. 4 
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tilisim, talizmán, sortilége, amulette. BARB. a görög -céXea^a 
szóból eredteti, mely több keleti nyelvbe is eljutott. 

tirayis, espéce de gruaux. BARB. az új-görög zpá^oc, átvételé
nek tartja. 

tirapeza, asztal, table á manger. Az új-görög xpárceCa átvétele. 
Használatos trapéze alakban is. 

tirpan, vágóeszköz, instrument pour couperl'herbe ; tirpangi, 
faucheur; tirpanlamak, faucher. A görög SpsTiávt átvétele. 

tirtir, borkő, tartre: tirtiri, tartrique Jus. Eredetére nézve 
v. ö. olasz tartaro, görög zápzapoQ alakokat. 

toka, érintés, trinquer; toka etmek, kocczintani. Az olasz 
toccare ige imperativusi alakjának átvétele. 

tolvaj, rabló, ráuber; v. ö. duhaj ZEN. Valószínűleg hódolt
ság korabeli szó, v. ö. magyar tolvaj, szlov. tolovaj és gör. toúXpa 
alakokat MIKL. 

tomar, göngyöleg, rouleau; kjád tomari, registre. BARB. a 
görög io{Jiápiov (tojiápi) alakot látja benne. 

tonilata, tengeri hordó, tonneau de mer. Az olasz tonnellata 
átvétele. 

torina, delfin-féle hal, poisson du génre dauphin. Eredetére 
nézve v. ö. olasz tonnina, gör. toovíva MEY. 

tömbeki, perzsa dohány, melyet a nargilé-hoz használnak. 
BONELLI olasz eredetű szónak vallja, noha a török nyelvbe perzsa 
réven jutott. 

trahonja, halféle, poisson de la famille des Scombéroides. 
MEYER a görög §pá%ouva szóval veti egybe. 

tramola, hajósműszó, az olasz tira molla átvétele. 
trampa, csere, échange, troc; trampagi, broeanteur; trampa 

etmek elcserélni. BARB. az olasz tramuta átvételének tartja. 
trampet (trempet, tirempet, trampeta), trombita, trompette ; 

trampeta$i, trombitás; trempet calmak, trombitálni. Az olasz trom-
betta átvétele. 

tramve (tiramve, tramva), lóvasut, tramway. Ujabb európai 
átvétel; v. ö. tramve arabasi, lóvasút kocsija. 

transi, bárkafóle, espéce de barque pour la navigation du 
Danube. BARB. oláh átvételnek tartja. 

tuyla, tégla, brique cuite. MEY. az új-görög toó(taoAov átvéte-
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lének tartja, noha tekintetbe veendők a többi európai nyelvű szók 
is, melyek a török alakkal azonos eredetűeknek látszanak. 

tulumba, szivattyú, pompe; tulumbaji, tűzoltó, szószerint 
szivattyús. BON. olasz eredetű szónak tartja. 

turfanda, korai gyümölcs vagy főzelék, primeur en fruits et 
en légumes. Az új-görög tpexpavtó török átvételnek látszik. Közvet
lenül perzsa átvétel. 

tűn, halféle, thunfisch. A görög %-üwoc szónak arab közvetí
téssel átvett alakja. 

tünel (tonel), alagút. Az angol tunnel szónak ujabbkori át
vétele. 

türvin, törvény, der ungrische reichstag ZEN. Hódoltság kora
beli átvétele a magyar törvény szónak. 

Uyur, szerencsés találkozás, chance favorable; uyurlar ola, 
rövidítve urola, köszöntés, uyursuz, szerencsétlen. A latin augur 
szóval függ nyilván össze. 

ulufer, 1. nilufer. 
imiforma (uniformé, uniformé), egyenruha, uniformé; bűjük 

tiniforma, díszruha SAK. Ujabb franczia vagy olasz átvétel. 
uruba, 1. ruha. 
urus (rus), orosz, russe; gyakoribb használatú a moskov szó. 

Ellenben rusija, Oroszország, rusijali, oroszországi. 
uskumru (skumri), halféle,. Az új-görög axou[urpí át

vétele. 
ustulica, zsámoly, tabouret á trois pieds. Hódoltság korabeli 

szó, a bolgár stolica átvétele. 
iisküf, süvegféle, bonnet, coiffure ancienne. Eredetére nézve 

v. ö. olasz scuffia, újgör. axoócpta. 
Vaftis, keresztelés, baptéme; vaftis etmek, baptiser. BARB. a 

görög {3á7rcía[Aa átvételének tartja. 
vagon, vasúti kocsi, simindifer vagonu, vasút vagonja. Újabb-

kori franczia átvétel. 
vakansa, szünidő, vacances ZEN. AZ olasz vacanze újabb 

átvétele. 
vamgi, vámhivatalnok, emin. Hódoltságkori átvétele a 

magyar vám szónak, mely a török melléknévi $i képzővel van 
ellátva. 

vapor, gőzhajó, bateau á vapeur; posta vaporu, gyorshajó, 
4* 
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paquebot SAK. A vapore olasz átvétele, mely a nép ajkán paporr 

papur, pampur-nak is hangzik. 
varda, vigyázz, prenez-garde. Az olasz guarda átvétele. 

Ugyanez a szó még sok hajósműszóban is szerepel, így p. varda-
sole, ol. guarda sole; varda-mana, ol. guardamani; varda-kosta, 
olv. guarda coste; továbbá: varda-jeri, poste-vigie, vardagl 
vigie stb. 

vardijan, őr, őrizet, gardien, garde. BARB. az olasz guardiono 
újabb átvételének tartja. 

varga, mint hódoltságkorabeli magyar átvétel gyakran fordul 
elő az egykorú iratokban; v. ö. varga-basi, varga-czéhmester. 

varil, tonna, baril, petité barique; varil resmi, droit de ton-
nage. Eredetére nézve v. ö. olasz barile, franczia baril szókat. 
Ujabb átvétel. 

varios, kalapácsféle, marteau á l'usage des casseurs de 
pierre. BARB. a görög (3apóog átvételének tartja. 

varos (varus), város, faubourg fortifié. Hódoltság korabeli 
átvétele a magyar város szónak. ZBNKBRnél barid alakban is elő
fordul. 

vatoz, czethalféle, poisson de la famille des Sélaciens. Ere
detére nézve v. ö. új-görög (3átoc 

vatur, kocsi, voiture. Üjabbkori átvétele a franczia voiture 
szónak, törökösebben: arába. 

vazo, váza, vasé. BARB. az olasz vaso átvételének tartja. 
vedre, mértékféle, baquet pour la traite du lait. MIKL. a szláv 

vcdro, magy. veder szókkal veti egybe. 
velence (velense), takaróféle, wolldecke ZEN. Nem lehetetlen, 

hogy a magyar velenczé-vel azonos szóval van dolgunk. 
veranika, növényféle, az olasz veronica átvétele; v. ö. görög 

pSpOV ÍXTJ. 

videla, fiatal borjú, jeune veau. Jelent borjúbőrt is, cuir 
pour chaussure. MEYER az olasz vitello, illetve velenczei videlo 
átvételének tartja. Az új-görög ftioéXo török átvételnek látszik. 

visne, meggy, griotte. MIKL. a délszláv visítja alakokkal veti 
egybe, melyek azonban török átvételek is lehetnek. V. ö. görög 
{3oaaiviá MEY. 

vizita, vizité látogatás, visite, főleg orvosi látogatás; viziter 
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etmek, meglátogatni; vizité kartasi, névjegy. Az olasz visita újabb 
átvétele. 

vajnak (vojnuk, bojaukj, harczos, guerrier. Hódoltság kora
beli átvétele a délszláv vojnik szónak. 

vojvoda, helytartó, va'ivode ; vojvodalik, vajdai méltóság ZEN. 
Hódoltság korabeli átvétel a balkán nyelvekből. 

volkán, tűzhányó hegy, vulcan ZEN. Az olasz volcano újabb-
kori átvétele. 

votka, ital. szeszes ital, boisson. Átvétel az orosz nyelvből, 
•de nem közvetlen úton. LUGAT. 

Zafra, hajósműszó, lest de navire; zafra altnak, charger du 
lest. BARB. az olasz zavorra (lat. saburra) átvételének tartja. 

zayanos, sólyomféle madár, oiseau de chasse. BARB. görög 
átvételnek tartja. — Ugyanígy hangzik a caganos szó népies ki
ejtése is. 

zargana, halféle, espéce de poisson, congre Jus. V. ö. új
görög aapi'wvoc, a«p7<óv-/j alakokat. 

zernik, méregféle, mélange d'arsenic et de soufre. A perzsa 
átvétel az arsenic szóval van összefüggésben, v. ö. görög ápasLXÓ?. 

zevöj, férj, mari; zevje, nő, épouse. Az arab zev$ szót MEYER 
a görög ^zb^oc-ből származtatja. 

zofa, növényféle, hysope, plante officináié. BARB. a görög 
yaooTOV szóból eredteti; v. ö. zofa sarabi. 

zolota, régi ezüst pénz, ancienne monnaie d'argent. Erdetére 
nézve v. ö. a délszláv zolota alakot, továbbá a hasonló nevű lengyel 
pénznemet. 

zümrüd, smaragd, émeraude. A perzsa átvétel a görög o^á-
paf§o<;, a»iápa7§a szókkal függ össze. 

zünnar, barátöv, ceinture de moine. BARB. a görög Cwváptov 
átvételének tartja. 

§ayrafija, földrajz, géographie. Ujabbkori átvétele a franczia 
()éogrüj)hie szónak. 

gaket, kabát, jaquet. Ujabbkori franczia átvétel, v. ö. palto, 
seti'e, jpantalon, manto szókat. 

gandarma, zsandár, gendarme. Ujabb átvétele a franczia gen-
darute szónak. 

Jjanfes, selyemszövet, étoffe de soie légére ; v. ö. %anfes salvar, 
BONELLI olasz eredetű szónak tartja. 
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gendere, sajtó, pressoir, cylindre. BAEB. a görög xóXivőpos, 
olasz cilindro szókkal veti egybe. 

generál, tábornok, général; liva generáli, général de brigádé. 
Ujabb franczia átvétel. Használatos még a konsolos generál is, a 
consul général átvételeképp. 

geneviz, e szó, mint egy törökországi régi nép elnevezése 
gyakori használatú. Eredetére nézve nem más, mint az olasz 
genuese (génuai) átvétele. 

gimnastik, testgyakorlat. Ujabbkori átvétele a franczia gim-
nastique szónak. 

girante, kereskedelmi műszó, endosseur. Az olasz girante 
átvétele. 

giro, kereskedelmi műszó, endossement d'un effet de com-
merce; giro etmek. forgatni, endosser; giro ile havaié etmek SAK. 
Az olasz giro átvétele. 

givata, szegféle, espéce de elou plat. BARB. az olasz chiavetta 
átvételének tartja. V. ö. givatalik: bűjük ekter SAK. 

güppe, -hosszú ruhaféle, vétement long et éfcroit. Az olasz 
givppa az arab eredetű guppe átvételének látszik. 

KUNOS IGNÁCZ. 

Pozsár. A MTsz. legújabb füzete Szatmár-megyéből a többi közt 
ezeket közli: «pozsár; gazból rakott tűz, a mellyel a tarlót égetik». 
Ugyanezen mutató szó alatt Szolnok-Doboka megyéből pedig ezt a mon
datot olvassuk : «Mind pozsár az égisz domb». Nekem úgy tetszik, hogy 
e mondatban & pozsár azt a területet jelenti, a melyet a «gazból rakott 
ttíz» elpusztított. Támogatja e feltevést a szó etymologiája is. BRANDL 
«Glossarium illustrans bohemico-moravicae históriáé fontes» czímű 
könyvében olvassuk a következőket: Pozár 1. Der Brand. 2. Die Brand-
státte, wo nach dem Brande Fristler angesiedelt wurden: o Ihotniky 
vnové na pozáry se osazující stb. Az ilyen területre költözködő telepest 
pozárník-nsbk is hívták. A magyar pozsár-n&k szerintem két jelentése 
van vagy volt: 1. tűz; 2. tűzpusztította terület. A szó szláv eredetű a 
magyarban, s etymológiailag egy a zsarátnok-kú, a mennyiben mind a 
két szó a szláv zer- gyökérszóból való (v. ö. MIKL. EtymWb. zer-, és 
zsarátnok Nyr. 11:567.). M. J. 




