
A török nyelv idegen elemei. 
(Negyedik közlemény.) 

Jahudi, jaudi, zsidó, juif; jahudi havrasi zsinagóga, syna-
gogue BARB. Átvétel a-spanyol-zsidó nyelv révén a héberből. 
A zsidót gúnynéven .zufut, gi/ut-nak is nevezik, v. ö. Erimben 
gvfut-kale (helynév). 

jakamoz, ,phosphorescence que laissent voir certains pois-
sons pendant la nuit' Jus. MBYER a görög 5waa|j.ó<;-ból származ
tatja. 

iakut, rubint, rubin; az arab nyelvből a görög oáxiv -̂og 
révén került a törökségbe. 

jali, tengerpart, nyaraló, rivage, maison de campagne sur 
le bord de l'eau BARB. MEYER a görög ytaXós (aqiaXóc) szóból szár
maztatja, noha nem elég bizonyitó erővel. 

fisa, jísa, cri de manoeuvre pour hisser les voiles BARB. 
A német hissen mellett, melyből MEY. a török szót származtatja, 
megemlítendő a franczia hisser, hisse, az olasz issare is. 

jortu, keresztény ünnep, féte surtout chez les chrétiens > 
paskalja jortusu húsvét BARB. a görög éoptT], újgör. yiopti] átvétele. 
Az utóbbi alak valószínűleg visszavétele a török jortu-nak. 

Kabanica, kapanica, díszköpeny, sorté de pelisse portóé 
d'abord par le sultan, plus tárd par le grand-vizir et les dignitaires 
BARB. MIKLOSICH a bolg. kabanica, szerb kabanica stb. szókból 
eredteti, és Összevetve a lat. cabanus, olasz gabbano stb. szókkal, 
európai eredetűnek mondja. BONELLI olasz szónak tartja. 

kabineto, törvényhozás, minisztérium, cabinet; avropa ka-
binetolari az európai törvényhozó testületek. SAK. [A franczia 
cabinet-nek olaszosított átvétele. 

kabusan, metszetlen drágakő, pierre précieuse non taillé, 
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cabochon. A Lehce kabusan helynévből származtatja, de sokkal 
valószínűbb a franczia cabochon, olasz capocchio átvétele BARB. 

kadena, láncz, gályaláncz, chaine attachée aux pieds des 
galériens BARB. az olasz catena velenczeies átvétele. 

kadirga, evezős hajó, grandé galére dönt chaque rame 
était temie par quatre rameurs, kadirga baliyi czethal, baleine 
BARB. a görög %áz£pyov átvétele. 

kafes, kalitka, ablakrostóly, cage, barre aux de íenétre, 
pengére kafesi jalousie, kafeste oturmak magányosságban élni, 
BARB. NÖLDEKE a latin capsus szóval hozza összefüggésbe. MEY. 

kajtan, gajtan, zsinór, cordonnét de soie, lacet BARB. AZ 
arab nyelvbe több európai nyelv révén került, melyek közül a 
latin gaitanum, görög yáítávia, -fáira a legvilágosabban szólók MEY. 

kajtas, czethalfaj, baleine; a görög xfyco? átvételének tartja 
BARB. 

kalamar, 1. tintahal, calmar ou encornet, törökösebben 
mürekkeb baliyi tintahal, poisson d'encre BARB. Összefügg a latin 
calamaria, a görög %aka\iápi, olasz calamaro szókkal. 2. kereskedő, 
kalmár, hándler ZEN. MIKLOSICH a német kramer-hő\ származtatja 
holott sokkal valószínűbb hogy a magyar kalmár szó átvétele. 

kaiéin, vadászcsizma,! chausses, bottes de chasse BARB. 
Összefüggésben látszik lenni az olasz calzo, calzone alakokkal. 

kalem, toll, roseau á écrire, kursun kalem czeruza. Az arab 
nyelvből a görög xáXa îo? révén került a törökségbe. 

kaleska (kaleska BARB.), fogat, caléche. MIKLOSICH a bolgár 
kaleska, kaleska, lengy. kolaska szókkal állítja egybe. Valószínűleg 
lengyel átvétel. 

kalieta, galette, biscuit de mer, navire BARB. mindkét 
jelentéssel az olasz galletta (galette) és galeotto (galiote) átvétele. 

kalima, hajós műszó, amas des cábles á retenir l'ancre; 
az olasz calumo átvétele. BARB. 

kalinis, madárfaj, il ressemble á la mouette BARB. MEYER 
szerint a gallina szó görög plur. -sq képzős alakjának átvétele. 

kalinos, édesvízi halfaj, silurus glanis. A görög y'kó.yoc;, fá-
Xtvo<; átvétele BARB. 

kalip, forma, modéle, forme. Az ó-görög x,aXÓ7rou<;-ból az 
arab révén került a törökségbe. Az új-görög %akobiti visszavétel a 
törökből. MEY. 
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kaljon (kvljun, kaliun), hadihajó, corvette, frégate, vaia-
seaux de haut-börd BAEB.; kalijongu tengerész, az olasz galeone 
(galea) átvétele. 

kalora, ócska holmik, pantoufles raccommodées et autres 
vieilleries; kalora-hane ószeres bolt, a Lehce görög eredetű szónak 
tartja. V. ö. xaXeúpa BAEB. 

kamara, hajófülke, gyülekező hely, törvényhozás, cabine, 
assemblée politique ; kamaralar les chambres; kornerot (ol. cama-
rotto hajószolga) BARB. az olasz eamera átvétele, v. ö. magy. kamara 
főleg az utóbbi jelentésben. 

kambial, adóslevél, lettre de change. Ujabb átvétele az 
olasz cambiale szónak BAEB. 

kambio, váltás, change, kambio simsari váltóügynök. Ujabb 
átvétele az olasz cambio szónak BAEB. 

kampana, csengettyű, clochet, más szóval törökül cingirak. 
Az olasz campana átvétele. 

kanál, csatorna,- canal, tournant; suez kanali szuez csa
torna. Ujabb franczia átvétel. Jus. 

kanapé, pamlag, canapé. Ujabb franczia átvétel. IZZET. 
kanarja, kanári madár. Az új-görög vcavápi plur. alakjának 

xavápia-nak az átvétele. SAK. 
kanavica, hímzés, broderie; kanavica islemeleri hímzések. Az 

olasz canabaccio átvétele. BAEB. 
kaabot, kunbút, halfaj, mugil céphalus vulg. cabot BAEB. 

MEYEE a török alakot a fr. cabot, chabot szóknak megfelelő olasz 
.szó átvételének tartja. 

kancelarja, hivatal, konzuli iroda, chancellerie, office con-
sulaire. Olasz átvétel. BAEB. 

kandil, lámpa, lampe. Görög (xavS^Xa) eredetű szó, mely 
ÍIZ arab révén került a törökségbe. MEY. 

kanta, korsó, art krug, kanne ZEE. A hódoltság korában 
kerülhetett a magyarból a török nyelvbe, v. ö. szerb kanta. 

kantar, súlymérték, poids équivalant á 44 ocques BAEB. 
A görög xsvcíjvápcov (lat. centenárium) révén került az arab nyelv-
M i a törökbe MEY. 

kanun, törvény, szabály, régle, statut; kanun-name code. 
A görög xavwv arab átvétele. Ugyancsak ez az eredete a zene 
liangszert jelentő kanun-n&k is Jus. 
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kanga, horog, crochet, crampon, croc; v. ö. coban kanf}asi, 
gemi kannást BARB. AZ olasz gancio átvétele, mely szóval úgy lát
szik, hogy a magyar gáncs (gáncsot vetni) is összefüggésben van. 

kapare, kaparoz, felpénz, capture facile BARB. az előbbi 
alak, a mai élő nyelv szava, görög eredetűnek látszik. 

kapsul, capsule; kapsid kutusu amorcette SAK. Ujabb fran-
czia átvétel. 

kaptán, kapudan, kapitány, capitaine. Az utóbbi alak kapu-
dan török népetymologiának látszik, mindkettő az olasz capi-
tano átvétele. 

kapurta, hajós műszó, écurtille. BARB. az olasz bocca porta 
átvételének tartja. 

kapus ka (kopuska BARB.), káposzta, chou au beurre ou 
á l'huile. Szláv átvételnek látszik, v. ö. orosz kapusta, magy. 
káposzta. ' 

kaput, kapót, köpeny, sorté de capote á l'européenne. Az 
olasz cappotto átvétele BARB. ' 

karabina, fegyvernem, carabin; bir nevi ayzi genis tabanga 
széles szájú pisztoly IZZET ; az olasz carabina átvétele. Jus. 

karanfil, szegfű, giroflier. A görög wxpvtcpoXXov átvétele az 
arab közvetítésével. 

karanta, javakorabeli emberre mondják, mann in bestén 
altér ZEN. AZ olasz quaranta (negyvenes) átvételének látszik. 

karantina, quarantaine. Az olasz quarantina ujabb át
vétele. 

karasi, halfaj, poisson dans le génre de l'orque BARB. 
MIKLOSICH egybeveti vele a szerb karas, magy. kárász szókat. 

karaveal, hajóféle, caravelle, grand bátiment de guerre. 
BARB. olasz eredetűnek mondja. 

karga-basso, hajós műszó, commandement de la petité ma-
noeuvre qui consiste á amener les voiles. BARB. az olasz cari-
cabbasso átvételének tartja. 

karidis, tengeri rák, crevette. A görög %apíSa, plur. xapcSe? 
alakjának átvétele. 

karjola, európai ágy, lit de facon européenne. Az olasz 
carriuola átvétele, az új-görög xaptóXa török átvételnek látszik. 

karnabit, kelkáposzta, chou-fleur. Az arab nyelvbe görög 
réven került el, v. ö. gör. %pá{x̂ Yj, %pa{i(3í§cov; arabul karnabid.. 
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karta 1. harta, harita. 
kasa, kassza, caisse, bureau de la caisse. Az olasz cassa 

átvétele BARB. 
kasara, BARB. szerint le gaillard d'arriére, és mint ilyet az 

olasz cassaro átvételének tartja. 
kasator (kasatura Jus.), sabre-báionette. Az utóbbi alakot 

MEY. a szláv kosa, kosor magy. kasza alakokkal akarja összeegyez
tetni, de sokkal valószinűbb BON. nézete, a ki e szót olasz átvétel
nek tartja. 

kasr, vár, kastély, BIAN. AZ arabból átkerült szó eredetére 
nézve v. ö. görög xáatpov, lat. castrum. MEY. 

kaser (kaser pejnir) sajtféle Jus. Eredetére nézve v. ö. oláh 
cas, plur. casuri. MEY. 

kaskaval, szárazsajt-féle, fromage sec en forme de tété 
BARB. Eredetére nézve v. ö. olasz cacio cavallo, új-görög %aa%apáXt 
(átvétel a törökből), oláh cascaval, magy. kaskaval. A törökben 
valószínűleg oláh átvétel. 

katana (katona BARB.), cheval épais, massif BARB. ungari-
scher Reiter ZEN. Magyar átvételnek látszik; v. ö. új-görög jwttávot, 
xafictXkapío. oirffpiXT], lengy. katona, szerb, katana. 

katolik, katolikus, eatholique. Az új-görög y.a$oki%óc, át
vétele. 

kavalir, lovag, chevalier, surtout eh. de malte. Az olasz 
cavaliere átvétele BARB. 

kazino 1. gazino. 
kefal, halfaj, müge á grosse tété, cabot BARB. AZ új-görög 

•státpaXo? átvétele. 
kdeader, mérték neme, mesure pour les boissons, vasé de 

deux litres et demi. A görög xóXivSpoc; átvétele BARB. 
kepeneg, köpönyeg, gros manteau de laine BARB. Nem 

lehetetlen, hogy e kétségtelenül török eredetű szó a délszláv vagy 
magyar nyelvekből kölcsönözte vissza e szavát. 

kerata, gazficzkó, cornard, corne. A görög xapatac; vocati-
vusának átvétele BARB. 

keremit, tégla, tuile BARB. V. ö. görög Y.epa{iíq, új-görög 
%spajji§t, mely utóbbi azonban visszavétel is lehet a törökből. 

kerevit (karavit BARB.), kerevet, canapé, bois de lit, sofa. 
Az új-görög xpeppáu átvétele. 
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kestand, gesztenye, chátaigne BARB. Eredetére nézve v. ö. 
xácrcavov, castanea etc. 

kestere (küstere, kilétére), betonica officinalis, meule á 
aiguiser BARB. Eredetére nézve v. ö. görög xéatpov. 

kila, hajós műszó, quille, longue piéce de bois; az olasz 
chiglia átvétele BARB.. 

kile, mérték, mesure pour les córéales. A görög xoíXov-ból 
az arab révén jutott a törökbe MEY. 

kiler, kilar, pincze, cellier, chambre aux provisions BARB. 
A görög xsXkápi útján jutott a törökbe. 

kilid, lakat, serruré. A görög xXeiSí perzsa úton jutott a 
törökbe. 

kilise, templom, église. A görög éxxXirjaia arab változata. 
kimja, vegytan, alchimie, szintén arab közvetítéssel a görög 

^o^sía szóból MEY. 
kiral, roi, souverain; deli kiral vakmerő király (Báthory 

István); kiralice királynő, reine. Átvétel a délszláv nyelvekből, 
illetve a magyarból. MIKL. 

kiranete, fúvó hangszer, a franczia clarinette népies ki
ejtése BARB. 

kiráz, kirez, cseresznye, cerise. A görög xspáaiov arab vál
tozatából átvett alak MEY. 

kirbac, korbács, fouet en peau BARB. AZ arab nyelvből 
átkerült szó szláv eredetű, v. ö. magy. korbács. 

kirmizi (kirmizi), magyar arany, monnaie d'or d'Hongrie. 
A magyar körmöczi népetymologikus átvétele, a mennyiben a török 
szó pirosat jelent. 

knez, vezér, fejedelem, titre donné au prince de Serbie etc. 
átvétel a szlávságból, v. ö. magy. kenéz. 

koboz, hangszer, koboz. A hódoltság korában volt főleg 
használatos, mint magyarból átvett szó. 

kocán, szár, kocsány, rhizome ou pivot de la plante BARB., 
racine de choux HIND. Eredetére nézve v. ö. szerb kocán, magy. 
kocsán, kocsány. 

koci, kocu, kocsi, grandé voiture, carrosse; régebben csakis 
előkelő emberek használták BARB. Ugyanezen alakból van tovább
képezve a kocac, kocáé is kocsis, cocher jelentéssel. Mindkettő 
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magyar átvétel, noha főleg az utóbbi alaknál, a délszláv átvételek 
is tekintetbe veendők. 

kokona, görög s ujabban minden európai nő neve, dame 
grecque BARB. Valószínűleg a xoxcova átvétele, noha ez új-görög 
alak török visszavétel is lehet, és ez esetben a régi görög *pvaixa-ra 
lehetne, mint eredeti forrásra gondolni. A kokona szót a mi nyel
vünk is átvette a töröktől. 

kokoroz, rút, cornard, laid BARB. E jelentésében kétes, de 
mindenesetre idegen eredetű. Jelent még egy kukoricza fajt is, v. ö. 
kukuruz. 

kóla, colle, empois, keményítő Jus. az olasz collá átvétele. 
V. ö. kóla etmek keményíteni (fehérneműt). 

kolafun, mézga-faj, colophane, de la destillation de la téré-
benthine. A görög xoXocpoovía átvétele BARB. 

koljoz, halfaj, de la famille des scombéroides; a görög %OKÍOQ 
átvétele BARB. 

kolocka, kulucka, gluckhenne, poule couveuse BARB. Ere
detére nézve v. ö. szerb klocka, alb. klocké. ZEN. ugyanezen szó
nak még egy török palacka, pelaóka változatát is ismer MIKL. 

komisijon, bizomány, bizottság, commission; tahkik komi-
sijonu comm. d'enquéte SAK. komisijon-gu bizományos. Ujabb fran-
czia átvétel. 

komite, bizottság, comité; igra komitesi, comité exécutif 
SAK. Ujabb franczia átvétel. 

konboj, pánczólos hajó, bátiment cuirassó BARB. AZ olasz 
convoglio átvétele. 

konclura, kundura, czipő, chaussure, brodequin, konduragi 
czipész. BARB. az olasz coturno szóból magyarázza, BON. olasz kon-
dura magyarázata azonban valószínűbb. 

konferans, tanácskozás, conférence IZZET. Ujabb franczia 
átvétel. 

konsolato, konzulátus, konzuli hivatal, consulat SAK. Ujabb 
igen elterjedt franczia neologizmus. Ep úgy mint 

konsolos, konzul, consul, idegen államok konzulja. Az új
görög %ovao'koc, révén terjedt el a használata. 

kontos, ruhadarab, espéce de robe ou pelisse a manches 
étroites BARB. Eredetére nézve v. ö. magy. kantus, köntös. E szó 
egyébiránt török eredetű is lehet. 
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kontra, ellenkezés, zidijet Lugat; kontra Bitnek ellenezni 
valamit. Ujabb európai átvétel. 

kontrato, kontorato, szerződés, contrat, sureti resmijede bir 
kontrato hivatalos szerződés.'SAK. Ujabb olasz átvétel. 

konzolos, kétes eredetű szó, jelent egy mesebeli szörnye
teget (kara konzolos), loupgarou, monstre fantastique BARB. Alakja 
görög eredetre vall. 

kopja, kopja, lanze ZEN. Eredetére nézve v. ö. bolg. köpje, 
szerb koplje, magy. kopja MIKL. 

kopoj, vadászeb, kopó, chien de chasse trés agile, tuna 
kopojii dunai kopó. Eredetére nézve számbaveendők a szláv és 
magyar alakok is. 

kordela, zsinór, corclonnet de soie, de laine ou coton, 
kordela^i zsinórárus. Az olasz cordeüa átvétele, v. ö. új-görög 
xopőéXXa, mely vagy olasz vagy török átvétel. 

kordon, óraián ez, chaine de montre; továbbá: cordon 
sanitaire, grand cordon d'un décoration BARB. Üjabbkori franczia 
átvétel. 

korona, a magyaréval azonos jelentéssel és kiejtéssel gyak
ran fordul elő a hódoltság korabeli török íróknál. 

korvet, hadihajó, petit bátiment de guerre. A franczia cor-
vette ujabb átvétele BARB. 

kostanica, lándsa, lanzentráger ZEN. Eredetére nézve v. ó. 
bulg. costanica stb. MIKL. 

koter, hadihajó-féle, navires de guerre ou de plaisanc. Az£ 
angol cutter ujabb átvétele BARB. 

k'óprü, híd, pont. MEYER a tatár köbergá ellenében felemlíti 
a görög Yécpupa alakot, melyre a török alak visszavezethető volna. 

körfez, öböl, golfé. MEY. a görög %ópyo<; mássát látja benne. 
Korfu török neve szintén körfez. 

kristian, keresztény, chrétien; ujabban ez a leghasznála
tosabb kifejezés a keresztények megjelölésére. Ujabb görög vagy 
olasz átvétel. 

kukla, báb, poupée; használatos még a kukula, kukuleta 
(capuchon) megrövidítése gyanánt is BARB. az új-görög xoöxXa 
átvétele. 

kuknus, madárfaj, espéce de phénix. BARB. a görög xóxvós 
(hattyú) átvételének tartja. 

SYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVII. 2 6 
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kulac, kenyérféle, art Semmel ZEN. Eredetére nézve v. Ő. 
szerb kolac, magy. kalács. 

kulube, külübe, kunyhó, sátor, cabane, cahute. Az új-görög 
•aaXópT] alak mellett számba veendők a magyar és délszláv alakok 
is. MIKL. 

kulumbur, hajós műszó, partié du mát. Az olasz colombierv 
átvétele. BAEB. : 

kuma, a hárembeli asszonyok egymást e néven szólítják 
Boszniában BLAÜ, beisehláferin ZEN. V. ö. a szláv kuma, magy. 
koma alakokat. Ma már alig van használatban. 

kumanda, parancs, commandement militaire SAK. Össze
függ vele a kumandan szó, bas kumandan főparancsnok, továbbá 
kumandar, melynek az előbbiével hasonló jelentése van. Mindezen 
szók az olasz cowjmando, comandante, commendatore alakok ujabb-
kori átvételei BARB. 

kumanja, élelmi szer, vivres de bord. Az új-görög xoo ĵxávca 
átvétele BAEB. 

kumisar, biztos, commissaire, bas-kumisar főbiztos SAK. Í 
Ujabb franczia átvétel. 

kumkuma, palaczkféle, metall flasche BIAN. ; MEY. arab 
közvetítéssel a lat. cucuma származékának tartja. 

kumpanja, társaság, compagnie SAK. Ujabb franczia átvétel. 
kupa, kupa, edény, Becher ZEN. Eredetére nézve v. ö. a 

szláv és magyar kupa alakokat. / 
kurniza, corniche, moulure autour du piafond. BARB. az 

olasz cornice átvételének tartja, v. ö. új-görög xopvÍTaa. ; 
kursan, tengeri rabló, corsaire, pirate. Az olasz corsale 

átvétele. BARB. 
kurtlaca, hajós műszó, voiles supplémentaires et volantes. 

Az olasz coltellacci átvétele BARB. 
kutu, skatulya, boite. MEY. az ó-görög rótoc, KÓttc alakokkal 

hozza összefüggésbe. 
Labada, főzelék, rumex alpinus, plante de la famille des > 

Polygonées BARB. V. ö. magy. laboda. 
ladika, a vladika változata, mely szó régebben a montenegrói \ 

egyházfejedelmek czíme volt, chef spirituel BARB. I 
ladinga, patrontáska, petité cartouchiére Jus. E szót MEYER 

a magyar ládika szóból származtatja, de tévesen. i 
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• larim, lam, csatorna; canal, mine de siége; layim acniak 
omvrir une mine, denis lafimlari törpilles; layim^i sóidat du génié. 
BÁRÉ. az újgörög Xa-roú|u-ból származtatja. 

lahana, káposzta, chou; baslahana chou-cabus, kara lahana 
ehou vert, lahana tursusu chou-cabus frit. BARB. MÉTER szerint a 
görög Xá/avov többeséből ered. 

lakerda, sózott halfaj, thonine, thon sálé. Új-görög XaxépSa, 
mely szót MEY. a latin lacerta-val hoz összefüggésbe. 

Iámba, lámpa, lampe; lamba sisesi lámpaüveg. BON. e szónak 
lámpa (ol. lampada) alakját megkülömbözteti egy lamba alaktól, 
melyet BARB. nyomán más eredetűnek (ol. lembó) tart, és a mely
nek ,lignes ou filets servant de bordűré autour d'une corniehe' 
jelentése van. 

lámpása, pan de robe long et á larges bords SAM. E szót 
.BON. az olasz lembaccio átvitelének tartja. 

lando; újabbkori átvétele a német landau szónak. 
langer, közepes finomságú bor, sorté de boisson médiocre 

BIAN. Ugyancsak e szónak langoros alakját is ismeri ZEN. hasonló 
jelentéssel. V. ö. új-görög 'kd^epoQ, Xá^epaQ alakokat. 

lanterna, újabbkori átvétele az olasz lanterna szónak BON. 
lapina, halfaj, beau poisson aux reflets rouge et vert éme-

raude. BARB. az új-görög Xowríva szóból származtatja. 
lasta, teher, tonnage d'un vaisseau Jus. Eredetét BARB. a 

német last-rst, RARB. pedig az olasz lasta-xa vezeti vissza. 
lastarja, kalarábéfajta növény, sorté de grosse bette Jus., 

grand chou-rave de couleur nőire BARB. Eredetére nézve v. ö. a 
szláv lastar, új-görög fikacxapi alakokat. ' ! 

lastik, gummi avagy kaucsukból készült holmi, caoutchouc 
SAM., lastikli elasztikus, sikamlós, lastikli kajtan cordon élastique 
lastikli lakirdi sikamlós beszéd. A franczia élastique átvétele. 

laska, hajóműszó, corda mezzo tesa BON. Összefügg vele a 
velénczei lascare szó, donner du mou' jelentéssel. BARB. az olasz 
íusco átvételének tartja. 

lata, sima fa, planche de plancher SAM. demir latasi barre 
de fer plate. BON. az olasz lattá átvételének tartja. Igei formája 
latalamak SAK. 

latin, római katolikus, latin, catholique, latinge latinul. A gö-
TÖg Xocuívoc átvétele. ! 

26* 
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lauta, hangszer, luth; BON. az olasz liuto átvételének tartjar 

noha e szó arab eredetűnek látszik. 
lavanda, levendula fű, lavande, lavanda suju eau de lavande-

ambrée. Eredetére v. ö. az olasz lavanda és új-görög Xspávta. 
alakokai 

lazareto, lazaret Jus. Az olasz lazzaretto újabb átvétele. 
leh, lengyel, polonais, lehistan Lengyelország, lekli lengyel

országi, lengyel. Lengy. lech, szerb leh MIKL. 
lejen, lijen, mosdó edény, bassin, ouvette, el lejeni kézmosó 

edény, berber lejeni plat á barbe. Használatos a perzsa ós arab
nyelvben is, melyekbe a görög Xexávyj révén kerülhetett. Az új
görög Xsfévi a törökből van visszavéve. 

lenger, horgony, ancre de navire BARB. Megvan az arab és 
perzsa nyelvben is. Eredetét MEY. a görög orptupa szóra vezeti 
vissza, és nem fogadja el MIKL. nézetét, a ki e szót az olasz Van-
cora alakból magyarázza. 

lepsika, selyemféle szövet, étoffe imitant la soie ; lepsika pa-
najiri lipcsei vásár. A német Leipzig szóból francziásított leipsicoi» 
(lipcsei) alak újabb átvétele. 

leva, hajós műszó, aux rames Jus. Az olasz leva (remo) újabb 
átvétele. 

levrek, halfaj, loup de mer, brochet. Eredetére nézve MEYER 
felemlíti a görög XajSpáxt, ó-görög Xá(3pa£ alakokat. 

libra, arany pénz, livre, monnaie; ingilterre librasi angol 
arany. BARB. az olasz libbra átvételének tartja. Ugyancsak ide tar
tozik a hasonló jelentésű Ura szó, mely szokottabb használatú az. 
előbbinél, v. ö. olasz Ura. 

liman, kikötő, port, havre; liman ayzi a kikötő bejárata,. 
liman rejsi révkapitány, limanlik nyugodtság (a tengeré), dialectice ; 
iliman. Eredetére nézve v. ö. görög Xi|AY]v; az új-görög Xifi.ávL 
visszavétel a törökből. 

limbe, szállítóhajó, főleg a Dunán, bateau de transport pour 
la navigation du Danube BARB. Eredetét MEYER a görög Xs^po?-
ban keresi. 

limon, limun, czitrom,^ limon; tatli limon édes czitrom^. 
limonluk orangerie. Újabb franczia átvétel. 

limonata, limonádé, limonádé; BON. az olasz limonata újabl> 
átvételét látja benne. 
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v ' Upari, halfaj, poisson de la famille du maquereau BARB. 
A görög Xtrcaptg átvétele. 

Ura, 1. libra. 
Útra, font, livre; v. ö. lódra, j'úz lodraUk száz fontnyi súly. 

A görög Xkpa átvétele. 
liturja, mise, messe; zijnetli liturja nagy mise BARB. A görög 

TvStTODpYta átvétele. 
livar, haltartó, vivarium BARB. Eredetére nézve MEYER a 

görög [ái[3áptov, latin vivarium szókat említi fel, az új-görög Át(3ápi 
Tisszavétel a törökből. 

lodos, déli szél, vents soufflant du midi. MEYER e szót a gö
rög vóxoQ-ből származtatja^és az l>n hangelváltozást a natrun (e h. 

• latrun), meblebi (e h. leblebi) szókkal is igazolja. 
logofet (e h. logothet), egyházi czím és méltóság, régebben a 

havasalföldi vajda titkárjának a czime, vicaire du patriarchat grec 
d'Orient, intendant BARB. A görög Xofodénr]? átvétele. 

loyostikon, növényfaj, livéche, lat. ligusticum BIAN. A görög 
X'.fv>azi%óv átvétele. 

lokanda, vendéglő, hotel a l'europóenne, restaurant. BARB. 
Az olasz locanda átvétele. 

lokomotif, demir jol üzerinde-ki arabalari ceken makineli 
arába, a vasúti kocsikat húzó gépes kocsi. IZZET. Újabb franczia 
átvétel. 

lombar (lombur Jus.), hajós műszó, sabord par oú passe la 
volée des canons sur un navire BARB. A szó eredetére v. ö. új
görög XoD[XírápSa, mely mellett MEY. a breton lambowrz alakot is 
felemlíti. 

londra, londrina, az előbbi szó a franczia Londres (London) 
kiejtése, az utóbbi angol szövetet jelent, londrin, drap BIAN. AZ 
olasz londrino átvétele. 

Ionja, 1. lója. 
lord, gazdag európai, zengin LUGAT. Ujabb angol átvétel. 
lóri, papagájfaj, orfraie, perroquet rouge. Európai átvétel. 
lostarja, kis vendéglő, csapszék, petité auberge. Az olasz 

névelős Vosteria átvétele; az új-görög Aoaiapía török átvétel. 
lousa, gyerekágyas asszony, accouchée, femrne en couches; 

a görög Xsyoöoa átvételének látszik BARB. 
lója (Ionja), czella, börze, páholy; loge, cellule, bourse, loge 
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4e francsmacons; longa ustasi börze elnök, tiatro lopási páholy 
BABB. AZ olasz loggia átvétele, v. ö. görögül XóvtCa. A longa-heli 
n-re nézve 1. MEYER 44. 1. 

lufer, lüfer, halfaj, thun, thonite, du génre bonite BABB. Ere
detére nézve v. ö. görög Xoocpápi, YO"?°cpt alakokat. 

lundra, lundura, csónakfajta, bateau de forme lourde etmas-
sive BABB. Atvitten esetlen, ügyetlen emberre is alkalmazzák: lun
dura gibi jakissiz, esetlen mint a lundura. Eredetet illetőleg MEY. 
a rom. luntre, olasz londra, új-görög Xóvtpa alakokkal hozza össze
függésbe. 

lura, Sternbild der Lyra. ZEN. a görög Xópa másának tartja.. 
lustro, lustra, fénymáz, vernis pour la chaussure: lustrogi, 

lustra gi vernisseur. Az olasz lustro átvétele, míg az új-görög 
Xoöatpo? török átvétel. 

Maca (maga), pique (au jeu de cartes) Jus. Az olasz mázza 
átvétele, míg az új-görög [jiátoa török átvételnek látszik. 

macuna, hajós] műszó, machine á mater BABB. AZ olasz 
illetve velenczei mazzona átvétele BON. 

madám, madama, úrnő, európai nő, madame. Ujabb és
pedig kettős átvétel a franczia és olasz nyelvekből. 

mayaza, máza, magazin. Az arab eredetű mahzen szónak 
európai átvétele. 

magnolja, magnolie. BON. az olasz nyelvből átvett szónak 
tartja, mely egyébiránt több európai nyelvben is megvan. 

mahona (mavuna), teherszállító hajó, gros bateau plat et 
large BABB. Olasz átvétel. 

majdanos, petrezselyem, persil. Az új-görög [xaxsőovirjat át
vétele. A szokásban levő arab átirás arab népetymologián alap
szik, mely e szót mide-nuvaz elemekre bontja és magyarázza. 

majis, május, le mois de mai. Az új-görög \kdic, átvétele. 
majistra, hajós műszó, grand-voile. Az olasz maestra át

vétele BON. 
majma, hajós műszó, terme de commandement. Az olass 

ammaina megrövidített átvétele BON. 
makarna, tésztaféle, makaróni'Jus. Az olasz maccheroni át

vétele BON. 
makine, gép, machine. Az olasz macchina átvétele BON. 
maknatis (miknatis, mihladis, mihladiz), delej, magnet, 
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A görög jj,a7V7|nr]<; átvétele BARB. miknatissijet delejesség, aimanta-
tion SAK. 

malgama, ragasztók, malgama etmek amalgamer SAK. Ujabb 
franczia átvétel. 

malihulja, búskomorság, mélaneolie, humeur nőire. Arab 
közvetítéssel a görög [leXa^oXía átvétele. Külön használatban is 
dívik a szó utórésze a hulja epe jelentéssel BARB. 

mamaliga, tengeri lisztből főtt étel, bouille faite avec la 
farine de mais BARB. Átvétel a román nyelvből, v. ö. magyar 
mamaliga. 

manaster, manastir, klastrom, monastére. A görög [iova-
arr/pc, \Lavaaxripi átvétele. BARB. 

mandal, zár, verrou; mandallamak ellakatolni\BARB. A gö
rög {JtavtáXi, \Láv<5aikoq átvétele MEY. 

mandra, legelő, bercail, parc au bétail, mandra köpeji, 
juhászkutya BARB. Átvétele az olasz mandra szónak. V. ö. görög 
{xdcvSpa, ujg. [Lávtpa. 

manela, gyalu, levier. Eredetére nézve v. ö. új-görög 
•jiavéXa, velenczei manoela, olasz manovella MEY. 

maneska, hajós műszó, terme de marine. Az olasz manesco 
átvétele MEY. 

manevre (manevra, menavra, manovra), manoeuvres. Ujabb 
átvétele az olasz manovra szónak. 

mankir, rézpénz, monnaie de cuivre. BARB. mongol átvé
telnek tartja, holott nem egyéb, mint a bakir (réz) szónak czigá-
nyos kiejtése. V. ö. mangiz, mangir kiejtéseket, és e tréfás, szintén 
czigányos használatot: mangiz nanaj (nincs pénz). 

manika, hajós műszó, manche á vént BARB. AZ olasz 
manica átvétele. Ugyanezen szónak manka változatát látja MEY. 
a sereget, bandát jelentő és hasonló hangzású alakban. 

manivela, hajós műszó, machine pour fairé mouvoir le gou-
vernail. Az olasz manovella átvétele BARB. 

mantanota, szerető, femme entretenue. Az olasz mantenuta 
átvétele. BARB. hibásan származtatja ez olasz szóból a mantona 
alakot, mely egyébként nincs is használatban, és a melyet MEY. 
az olasz madonna átvételének tart. Törökül yorata, horata az ilyen 
nőnek a neve. 
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mantar, gomba, champignon. MEY. a görög [xavaápt átvéte
lének tartja. 

manti, hajós műszó, cordage attaché á un fardeau. Ugyan
ilyen jelentése van SLmantiliá szónakis. Az előbbi az olasz mante, 
az utóbbi pedig a hasonló eredetű mantiglio átvétele BARB. 

manto, köpeny, manteaűí Jus. Valószínűleg az olasz manto 
átvétele BON. V. ö. fr. manteau. 

manufatora, kézműipar, manufacture SAK., manifatoragi 
kézműiparárus. Az olaz manifatura átvétele. 

manga, élelem, étel, nourriture, aliment BARB. Inkább 
tréfás értelemben használatos a jemek (étel) helyett. Az olasz 
mangia (mangiare) átvétele. 

marangoz (marangon BARB.), asztalos, ács, menuisier, 
charpentier. Az olasz marangone átvétele (v. ö. görög fjuxpapió?) 
görög közvetítéssel. 

marjol, gazember, schurke ZEN. Eredetére nézve v. ö. olasz 
mariuolo, görög iiap^ió'koQ. 

marka, jel, marque, alamet SAK. Ujabb franczia átvétel. 
mart, márczius, le mois de mars. Az új-görög jxáptt<; átvé

tele. BARB. szerint marti, martis alak is előfordul. 
marti, madárfaj, oiseau de mer du génre aleyon; MEY. az 

olasz martin átvételének tartja. 
martoloz,' martalócz, ancien corsaire du Danube Jus. 

összefügg a görög ápjJiawXó<; (lat. arma) szóval, de közvetlen a 
magyarból, vagy a délszláv nyelvek valamelyikéből való átvétel. 
Hódoltság korabeli szó. 

marul, salátafaj, laitue. Eredetére nézve v. ö. a bizanczi 
jjLapoóXtov (lat. amarus), újg. iiacooXtov szókat. Az új-görög [xapoóXt 
a törökből van visszavéve. MEY. 

mása, asztal, table á manger; fransizge mása bir nev trape-
zeje derler IZZET. V. ö. román masá (latin mensaj. A ,masse, fond 
d'argent' jelentésű egy másik mása szó franczia átvétel BARB. 

maskara, bohó, tréfaság, bouffon, histrion; maskara olmak 
gúny tárgyává lenni, maskaralik csúfság. Az olasz maschera (v. ö. 
magyar maskara, fr. mascarade) arab eredetre vezethető vissza 
BARB. 

mastela, edény faj, cuve, cuvier, baignoire BARB. Eredetére 
nézve v. ö. olasz mastdla) görög fwcatéXov. 
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masti, mastigik, petit chien d'appartement. BON. olasz 
{masti) átvételnek tartja. 

mastika, mastix-ból készült ital, mastic, résine extraite du 
pistacia lentiscus ; más néven ráki. Az új-görög [Laazí-p] átvétele. — 
A ,poulie de máture' jelentésű mastika fpastika BARB.) az olasz 
pastecá átvétele MEY. 

mata, hajós műszó, poulie pour amener la voile d'un 
oateau. Eredetére nézve v. ö. velenczei mattá, új-görög yÁza. MEY. 

matis, részeg, ivre, paralysé par l'ivresse, v. ö. új-görög 
'fiád-uooc BARB. 

mavro, fekete, noir, rumjeden: zinfi IZZET. Átvétele és tréfás 
használata az új-görög fiappo szónak. 

medálja, médaille IZZET. Ujabb franczia átvétel. 
medre, metre, anyaméh, gebármutter ZEN. a görög prppa 

közvetítésével MEY. 
melhem, kenőcs, emplátre, onguent. Az arab nyelvből a 

görög [xáXa'Cfxa révén került a törökségbe. MIKL. 
melissa, növényfaj, mélisse, citronelle. A görög [xéXtaaa 

átvétele BARB. 
mendil, törülköző, serviette. Az arab nyelvből a görög 

*xavxiki (lat. mantile) révén került a törökségbe MEY. 
mengene, borsajtó, pressoir á huile ou á raisin. Eredetére 

nézve v. ö. görög pasffávov, olasz mangana. BARB. 
men^enik, ostromgép, ! machine de siége BARB. Arab köz-

yetítéssel a görög lAcrffavixóv változata MEY. 
merinos, merinó gyapjú Jus. Ujabb átvétele a franczia-

spanyol merinos szónak. MEY. 
merlanos, merlan. Az olasz merlano átvétele, új-görög köz

vetítéssel. 
mer mer, márvány, mar b re. A görög jjtápfjuzpo? alaknak az 

arab marmar közvetítésével átvett alakja. 
mersin, mirtus, myrte. A görög [xopaívv] átvétele, míg az 

új-görög [ispotvt visszavétel a törökből MEY. 
metafor, hajó-műszó, chaloup suspendue au flancs du 

nayire. Görög szónak látszik, a nélkül, hogy eredete ki lenne 
mutatható. 

metalik, metélik, rézpénz, monnaie altéróe, rognée' Jus. 
A görög \L£zaXkiy.ós átvétele. 
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metró, méter, méter Jus. Az olasz metró átvétele. Ujabban 
metre alakban is használatos, mely valószínűleg franczia átvétel. 

metropolit, érsek, métropolitain. A görög {XTj-cpoiroXínjc át
vétele. 

mezekerte, hajós műszó, olasz átvétel BON. 
midja, kagyló, moule, coquillage. A görög JJUSSI plurálisának 

jjLuSía-nak átvett alakja. 
migra, hal fajta, poisson de la famille des murénes. 
mii, tű, aiguille pour teindre les paupiéres. Az arab mii 

közvetítésével a görög yA\kf\ átvett alakja. — Ugyancsak ily alakú 
szó utmértéket (mille, mesure itinéraire) is jelent, p. mil-tasi mór
tékkő. A franczia mille átvétele. 

misk, mosusz, musc, parfüm. Európai átvétel. SAK. 
misket, muskotály, musqué, muscat Jus. Az olasz moschetto 

átvétele BON. 
miskin, szegény, misérable, miskinlik misére. Az olasz 

meschino, fr. mesquin alakok keleti (arab) eredetiteknek látszanak. 
mizitra, friss kecskesajt, fromage de chévre frais. Görög 

alakjai a szónak jioC^pa, (uCVjfrpa. 
mi^ana, hajós műszó, artimon. Az olasz mezzana átvé

tele BARB. 
moda, divat, mode, jeni moda, újmódi. A franczia mode 

ujabb átvétele. Hasonló ujabb átvétel a modistra szó is, divat-
árusnö, modiste jelentéssel, v. ö. új-görög \Lodiazpa.. BARB. 

mola, malomkő, pierre meuliére. Az olasz mola átvétele 
BON. Mint hajós műszó, főleg a mola alakban a csónakosok kiáltá
sát jelenti, v. ö. héja mola (cri des ouvriers qui soulévent un lourd 
fardeau). Az olasz mollare átvétele MEY. Előfordul még molla alak
ban is BARB. 

molada, moloda, öreg cseléd, vieille servante ágée et étran-
gére. Eredetére nézve v. ö. olasz ammalato MEY. 

momja, múmia, momie SAK. Ujabb átvétel a francziából. 
monastir 1. manastir. 
morina, növényfaj, muréne, congre. V. ö. görög [i.ópaiva, 

újg. [xoupoóva MEY. 
moskov, orosz, muszka; irodalmi nyelven urusz. Az előbbi 

alak délszláv átvételnek látszik. 
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mostra, próba, mustra , modéle, appeau. Az olasz mostra 
átvétele B O N . 

muco (meco BARB.), hajóslegény, mousse, mejhane mucosit 
garcon de café. Az olasz mozzo átvétele MEY. 

musiki, zene, musique . A görög [lODaairj átvétele M E Y . 
A musika szó, mely főleg katonazenót jelent, az olasz musica átvé
telének látszik BON. 

musmula, noszpolya, néfle. A görög {JiéoTrtXov, más-más köz
vetítéssel, több európai nyelvbe is átjutott . Az újgörög [IOÓ<J[AOOXOV 
valószínűleg visszavétel a törökből. 

maze, müze, múzeum, musée. Ujabb átvétel a francziából, 
v. ö. muze-hane múzeum. 

mürvarid, gyöngy, perle BIAN. A görög ^ap^apít-qQ-ből,. 
perzsa közvetítéssel ju to t t a törökbe. 

müzur, mérték, mass Z E N . AZ olasz misura á tvételének 
látszik M E Y . 

KUNOS IGNÁCZ. 

Ismeret len magyar Calepinus. A M. N. Múzeum kézirattára 
Fol. Hung. 14. jegy alatt egy értékes kézirati szótárt ó'riz, a melynek 
czíme: .Magyar Kalepinus Fabchich József által'.— FABOHICH e szó
tárt 1791—1795-ben írta. Növeli e kézirati szótár értékét az a körül
mény, hogy az elején a szerző beszámol azokkal a művekkel, a melyek
ből dolgozott. Pontosan megírja, melyik munkából mennyi szót vett 
föl, s hogy mettől meddig dolgozott belőle. E források között hetedikül 
van említve : CALEPINUS Parisinus 1554 h a b é t i n m a r g i n e V o c e s 
H u n g a r i c a s a b a n t i q u a m a n u s c r i p t a s per cursus a 24 
Augusti uscpie 31 Augusti 1794. Inventa lóca 190. Asteriscata 37. Cita-
bitur* Calep. MS. — A mit itt a szerző mond, azt szótárában mind meg 
is találjuk. így pl. *Met, avagy Varsa. Calep. in Sagena. Varsa, Mót et 
Calep. MS. in Sagena; metés Calep. MS.; Mohar, Gordon. Calep. MS. 
in Atractylis; Nyergelő', Heveder ló. Calep. MS. inStrator stb. — 
E néhány idézet is bizonyítja, hogy FABCHICH CALBPINUS szótárának egy 
olyan 1554-i kiadását használta, a mely jó sűrűn tele lehetett írva 
magyar szavakkal. 

. E sorok czélja fölhívni azoknak a figyelmét, a kik FABCHICH köny
veiről esetleg tudnak egyet-mást. Ha CALEPiNusnak FABCHICH-hasz
nálta példánya előkerül, s a beleírt szavak a XVI. század közepe tájáról 
valók, úgy nyelvünk újra egy érdekes és becses szótár-töredékkel fog 
gyarapodni. MELICH JÁNOS. 


