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V E G Y E S E K .

— A. Budapesti Philologiai Társaság f. é. februárius 3-ikán fel
olvasó gyűlést tartott, melynek tárgyai voltak:

1. Dr. Pozder Károly: Á világnyelvről. Az érdekes felolvasásra 
Mayr Aurél egyetemi tanár tett egy pár figyelemre méltó megjegyzést.

2. Binder Jenő: Prister Johannes.
A felolvasó gyűlést választmányi ülés követte:
Elnök: Ponori Tewrewk Emil. Jegyző: Peez Vilmos.
Jelen voltak: Ábel Jenő, Fináezy Ernő, Kassai Gusztáv, Maywald 

József, Pozder Károly, Riedl Frigyes.
1. Elnök jelenti, hogy Cserhalmi Samu pénztárnok beküldte a 

társaság pénztári állásáról szóló részletes jelentését. — A jelentés tár
gyalása a jövő ülésre halasztatik.

2. Cserhalmi Samu ajánlatára Müllner Mátyás lycenmi igazgató 
Sopronban, Bossányi József lelkész Nyitra-Novákon és oki. gymn. tanár, 
Lászlófy Kamill főgymn. tanár Győrött, Binder Jenő nevelő Budapes
ten, Jánosi Boldizsár főgymn. tanár Újvidéken; Ábel Jenő ajánlatára 
méltóságos Ráth György tanácselnök Budapesten; Maywald József aján
latára Kiss Sándor k. rend. tanár N. Kanizsán, Tóth György k. rend. 
tanár Budapesten ; Fináezy EmŐ ajánlatára Kiáltossy József budapesti 
VII. kerületi gymn. tanár rendes tagokká választatnak.

3. Ábel Jenő jelenti, hogy a társasági diplomák elkészültek és ezzel 
kapcsolatban indítványozza, hogy azon társasági tagok, kiknek még 
diplomájuk nincs, jelentkezésre szólíttassanak fel. — Elfogadtatik.

4. Elnök jelenti, hogy a Magyar Tud. Academia mindazon társu
latoknak, melyek palotájában tartják üléseiket, a termek használatával 
együtt járó költségeket elengedi: egyszersmind indítványozza, hogy a 
Magyar Tud. Académiának ezen elhatározásáért a társaság részéről 
köszönet mondassék. — Elfogadtatik.

5. Elnök jelenti, hogy a magy. kir. belügyministeríum Georges
Károlynak tiszteletbeli külföldi taggá való választását helybenhagyta. 
— Tudomásul vétetik. P. V.

— Magyar eredetű szók az erdélyi szászok nyelvében. Az 
Erdélyt lakó három fő népfaj (magyar-székely, német-szász, oláh) nyelv
határai igen sok helyt egymásba folynak s az erdélyi részekben sok 
vegyes ajkú községet találunk. Természetes, hogy ezeknek lakosai nem
csak beletörődnek egymás nyeivébe (leginkáb az oláhokéba, kik nem 
szeretnek más nyelvet tanulni), hanem hogy e szomszédos sőt közös 
telkü nyelvek jelentékeny hatást gyakorolnak egymásra, főleg a szó-

Digitized by LjOOQ Le



VfiGVfisBK. 365

Anyagra nézve. A következőkben megkísértjük kis jegyzékét adni olyan 
szóknak, melyek szemlátomást magyar eredetre mutatnak.

Aldemásch, álmesch (Bestatigungstrunk), magy. áldomás, 
babrelen (pantschen), magy. babrál.
de yrunen uch bajussen (Bárt und Schnurbart), magy. bajusz, 
balte (Axt, Beil), magy. balta. 

s bika (Stier), magy. bika. 
dikisch (Beschneidmesser dér Schuster), magy. dikis. 
butsch-fel (dicker, ungestalteter Mensch), magy. bocs. .. 
fokosch (Streitaxt), magy. fokos, 
ffutsch (Wagen), magy. kocsi. (V. ö. Nyelvőr XI. 103.) 

to hinta (Schaukel), magy. hinta, 
katschken (Handohen), magy. kacsó. 
kalapátsch (Hammer), magy. kalapács, 
kalip (Hntte), magy. kaliba.
katner (Soldat, eig. móser =  mausern), magy. katona. 

ik kortzelt (schnarren), magy. korczotj. 
kurtéchen (kurze Jacke), magy. kurta (székely: kurtékli). 
kutschme (Mütze aus Lammfell), magy. kucsma, 
muschtar (Klopfhammer dér Schuster), magy. mustár (musta). 
nyivelt-nyavelt (greinen), magy. nyifog-nyafog. 

so paputschen (Pantoffeln), magy. papucs, 
pogátschen (Kuchen), magy. pogácsa, 
pulyka (Truthahn), magy. pulyka, 
óbélen (jammern), magy. óbégat. 
tschákán (Stockhammer), magy. csákány.

25 tschingeln (kiingeIn), magy. cnlinge, csenget, 
tschismen (Stiefel), magy. csizma.

Anthologia latina. Szemelvények a Iyrai és didaktikus költészetből. 
Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel ellátta Pirchala Imre.
2. kiad. Budapest, 1886. Eggenberger. 1886. (8. XX, 171 1.) 88 kr.

Dengi János. Költői olvasmányok. Románczok, balladák és alanyi 
költemények. A gymnasiumi tanítás uj terve és az utasítások alapján a 
gymn. V. oszt. számára. Szerkesztette és magyarázó jegyzetekkel ellátta —. 
Budapest 1885. Eggenberger. (8r. VIII, 167. 1.) 1 firt. 20 kr.

Felsnumn József. Német grammatika. 5-ik jav. kiadás. Budapest, 1885. 
Lauffer. (8r. 198 1.) 90 kr.

Q. Horatius Flaccus válogatott ódái. Folyóbeszédben magyarftá

Dr. W lislocki H enrik.
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