
Kisebb közlések. 
Dana, danna. KRESZNERICS nyomán zalamegyeinek, a Nyr. gyűj

tései alapján pedig göcsejinek mondja a MTsz. a dana, danna szót; 
jelentése ,rossz szellem, ördög', a mit nyilván a ,dana verje meg, dana 
vigye; dannavigye el, danna bújjék bele' szólásokból vontak el a közlők. 
A szó eredetét megvilágítva megkapjuk első jelentésót is. 

A MiKLOsicH-féle Lex. palaeosl.-ban azt olvassuk, hogy a dna-nak 
következő jelentései vannak: 1. morbus quidam [Toyatame ^ H 010, egy 
XVI. századi szerb redactiójú egyh. szláv kódexben]; %. uterus [,a;Ha 
CTaHeTb Ha CBOEMT> MÍCTE, egy XVII. századi orvoslókönyvben]. Mi-
KLosicHmindakét adatot a VosTOKov-féle CiOBapb n,epKOBHO-cJiaBHH-
CKaro H3HKa műből vette s ezekhez egy 1592-ben megjelent MEGISER-
féle szótárból a következő szlovén [illír] adatot csatolta: ,dna colica'. 

VOSTOKOV a dna szót így értelmezi: 1. JIOMT. B t KOCTHXI>, podagra; 
2. B t jrfcieÓHHidi XVII. B . SHa'iHTt M a T K a [ = uterus, gebármutter]. 

A régiségből ezeken kívül közölhetünk még más adatot is. JAGIC a 
a horvát akadémia Starine czímtí kiadványának 10 kötetében SAFÁRIK 
hagyatékából egy XIV—XV. századi kódexet tesz közzé, a mely a külön
böző betegségek ellen különböző orvosló módokat tartalmaz (Sredovjecni 
liekovi gatanja i vracanja). E kódexben a 113-ik lapon a dna betegségre 
a következő recipe ajánlatos: «0ti> dne. Jegda kto bolitb otb dne, da 
grizetb vlbcije jablbke korenb i izbudeti..» A szöveget abban az átírás
ban adom, a melyben a horvát akadémia szótárában megjelent. A szótár 
ezen adat alapján azt írja, hogy a dna: morbus articularis, arthritis, ko-
stobola, ulozi, azaz általános rheumatismus. Szerinte a szó meg van a 
cseh ós a lengyel nyelvben ugyanezzel a jelentéssel (s onakovijem zna-
cenóm), de a szó eredetéről semmit se tud (rijec je p r a s l o v a n s k a 
n e p o z n a t a p o s t á n a). 

A lengyel nyelvben megvolt a szó (lengy. dna: gliederkrankheit, 
gliederreissen, gicht; LINDE szerint azonos jelentésű a dalm. guta szóval), 
ma azonban ismeretlen a nyelvben. 

A szó ma is él a következő szláv nyelvekben: 1. cseh dna: glieder
krankheit, gliederweh, zipperlein; r dna v nohách == podagra (KOTT, 
BANK) ; 2. kisor. dna: gebármutter (ZELECHOWSKI) ; 3. nagyor. dna ? taenca 
lata, giliszta, (DALJ, VoLP-féle kiadás). — Még egy élő tanúról kell meg
emlékeznem s ez a tót nyelv. A KoTT-féle cseh szótárban a dna szónál 
azt olvassuk, hogy nagy ritkán dno, többes dna is járatos («zfídka dno, 
genitiv. a, pl. dna*); ez a dno: dna adat, a mely szerintem a szláv szó 
etymologiájához segít bennünket, megvan a tótban. Ha valakiről az 
alföldi tót azt mondja, hogy «vomma dna na nohach», az annyit jelent, 
hogy az illetőnek a lábán viszketeges bőrkeményedései vannak. 
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Mindebből már most a következőket állapíthatjuk meg: 
1. Az egyházi szláv nyelv délszláv redactiójú nyelvemlékeiben 

van egy dna ci-tövű femininum (vö. # H 0 K), otB dne; ot dny GEBAUER 
Hist. ml. j . c. I : 169), a mely általános testi rheumatismust, szorosabban 
podagrát jelentett. Ez a jelentés ma, úgy látszik, csakis a cseh nyelvben 
van meg. 

2. A fent említett nyelvemlékekben a dna jelent « u t e r u s , 
matka»-t, s ez a jelentós, megvan ma a kisorosz nyelvben (mátka annyi 
is mint gebármutter, ZELECHOWSKI, VOSTOKOV). 

Az összes szláv nyelvekben van egy dno (óbolg. d'LHO dbHO) szó, 
a mely «feneket* jelent. Ez a dno alak (o-tövű, semleges főnév) össze
keveredhetett a tiwa-val s én a dna ,uterus, mátka' jelentésót tisztán 
csakis átviteles jelentésnek tartom a dno-ból (vö. pl. horv. iz dna svega 
srca stb., akad. szót.). A tót dná (csakis többesben, egyes alanyeset dno) 
csakis átvitelesen jelentheti a lábon, a talpon támadt bőrkeményedéseket, 
s itt a dna egyes számi fem. nem is él. 

A dno és a dna viszonyáról az Archiv für slav. Phil.- ban akarok 
értekezni; ott fogom tárgyalni, vájjon van-e valami viszony a dna és az 
orosz ruszálká-k királynője Dana. neve közt (v. ö. MÁCHAL H . : Nákres 
slov. bájesloví 119); itt csak a magy. dana, dannd-t vizsgálom. 

Kétségtelennek tartom, hogy a magy. dana, danna azonos a dél
szláv eredetű, ma már itt nem élő dna szóval. MEGISER még 1592-ben 
ismerte a dna-t a szlovén nyelvből (in lingua «illurica, quae vulgo slavo-
nica appellatur»), ma azonban a szó itt se él. Ez a dna egy eredetibb 
dhna (esetleg dwia, MIKLOSICH Etymwb., v. ö. dbno, dt.no) alakra megy 
vissza. Már most két dolgot lehet állítani. Vagy azt mondjuk, hogy a 
magy. dana-he>\\ első a ejtéskönnyítő hang a dna-ból s akkor a XIV— 
XVI. századi osztrák-bajor forrásokból igazolt ném. íawa-wássel, tana 
wás chel (name einer katarrhalischen seuche: influenza, grippe: de fluxu 
qui dicitur thanawássel. Iste fluxus est rheumaticus et venit ex fluentia 
aeris et ex reumatibus, SCHMELLER, Bair. Wb. 1: 608) magyar eredetű. 
A másik lehetőség az, hogy a délszlávban élhetett egy dana mellékalak 
is. A dna eredetibb alakja ugyanis dhna (esetleg d'bna) volt. A szerb
horvátban a i> és az T. egy hanggá lettek a mai nyelvben; itt az óbolg. 
CBHB-ból sán (or. COHB, szlov. seri) és az óbolg. dtHL-ből dan (or. jjeiiB, 
8zlov. den stb.) lett. Mind az b, mind pedig az B itt a-t ad. Élhetett 
tehát a szó a szerb-horvátban egy dana (szlovénben az B, B-ből e lett) 
alak is s ez ma megmaradt a magyarban. Ezt a lehetőséget azonban nem 
tartom valószínűnek. 

A magy. dana, danna tehát délszláv, mégpedig szerb-horvát ere
detű, s eredetileg a magyarban is általános testi rheumatismust vagy 
hasonlót jelentett (v. ö. guta üssön meg stb.). Az átvett alak vagy a dna 
vagy pedig egy dana. 

E fejtegetéssel hitelét veszti az az etymologia, amely a Nyr. 17 : 
508-dik lapján volt közölve. («Stájerben volt valaha egy kísértet, úgy 
tetszik, a XVI. században, egy magas várban, melyet Álba Dominának 
hívtak; ezek a muraközi horvátok pedig szomszédai a stájereknek és az 
ő nyelvükön t a l á n Donna tesz Dominát s innen kellett az ördög 
jelentő Danna szónak származnia*.) 

MELICH JÁNOS. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizedik kötet. 1899. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—IX. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XIX. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

A t h e n a e u m . Philosophiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Nyolczadik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Kilenczedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor. 



Matheniatikai és Természettudományi Értesítő. 
XVII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőwg Gyula osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesitő» a M. Tud. Akadémia 
I I I . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

Nyelvtudományi Közlemények. Huszonkilenczedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szimiyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényei-
nek földeritósére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar 
Történelmi Társulat közvetitése mellett a M. Tud. Akadémia törté
nelmi bizottsága. 

Megjelenik minden negyedévben 12 íves füzetben, félig feldolgozott forrás
tanulmányokat, magyar történelmi levelezéseket, kisebb naplókat és forrás
munkákat, mívelődéstörténeti adatokat stb. tartalmaz. Egyes füzet ára 2 kor. 60 fill. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V, kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 
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