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Első kötet. 1867—1869. 
I. Solon adótörvényéről. T é l f y I v á n t ó l . 1867. 14 1. Ára 10 | r . — II. 

Adalékok az attikai törvkönyvhöz. T é l f y I v á n t ó l . 1868. 16 1. 10 kr. — III. A 
legújabb magyar Szentírásról. T á r k á n y i J. B é l á t ó l . 1868. 30 1. 20 kr. — 
IV. A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. S z á s z K á r o l y -
t ó l . 1868. 20 1. 10 kr.— V. Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekinte-
tébőlÁkadémiánk feladása T o l d y F e r e n c z t ő l . 1868. 15 1. 10 jer. — VI. A 
keleti török nyelvről. V á m b é r y Á r m i n t ó l . 1868. 18 1. 10 kr. — VII. Gelije 
Katona István főleg mint nyelvész. I m r e S á n d o r t ó l . 1869. 98 1. 30 kr. — VIII. 
A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. B a r t a l u s 
I s t v á n t ó l . Hangjegyekkel. 1869. 184 1. 60 kr. — IX. Adalékok a régibb magyar-
irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai 1550— 
59.—2. Egy népirodalmi emlék 1550—75-ből. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 
1583-ból. — 4. Báthory István országbíró mint író. — 5 Szenczi Molnár Albert 
1574—1633). T o l d y E e r e n c z t ö l . 1869. 176 1. — X. Amagyar bővített mondat. 
B r a s s a i S á m u e l t ő l . 1870. 46 1. 20 kr. — XI. Jelentés a felső-austriai kolos-
toroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. B a r t a l u s I s t -
v á n t ó l . 1870.43 1. 20 kr. 

Második kötet. 1869—1872. 
I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-eodexről. M i t r a y 

G á b o r 1. tagtól. 1870. 16 1. 10 kr. — II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. 
S z á s z K á r o l y r . tagtól. 1870. 32 1. 20 kr. — III. Adalékok a magyar szóalkotás 
kérdéséhez. J o a n n o v i c s Gy. 1. tagtól 1870. 431. 20 kr. — IV. Adalékok a magyar 
rokonértelmü szók értelmezéséhez, E i n a l y H e n r i k 1. tagtól. 1870. 47 1. 20 kr. 
— V. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. T é l f y I v á n 
lev. tagtól. 1870. 23 1. 20 kr. — VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Szék-
foglaló. Z i c h y A n t a l 1. tagtól. 1871. 33 1. 20 kr. — VII. Ujabb adalékok a 
régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. 
II. Margit kir. herczegnő, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szó 
tárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani névtár XVII. 
és XVIII. századbeli párhuzamokkal. V. Ákadémiai eszme Magyarországon Besenyei 
előtt) T o l d y E e r e n c z r. tagtól. 1871. 124 1. Ára 40 kr. — VIII. A sémi magán-
hangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. K u u n G é z a lev. tagtól. 1872. 59 1. 
20 kr. — IX. Magyar szófejtegetések. S z i l á d y Á r o n 1. tagtól. 1872. 16 1. 10 kr. 
— X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. S z é n á s s y S á n d o r i , tagtól. 
1872. 114 1. 30 kr. — XI. A_ defterekről. S z i l á d y Á r o n lev. tagtól. 1872. 23 1. 
20 kr. — XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. S z v o r é n y i J ó z s e f lev. tagtól. 
1872. 13 1. 10 kr. 

Harmadik kötet. 1872—1873. 
I. Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói 

után. B r a s s a i S á m u e l r. tagtól. 1872. 109 1. 40 kr. — II. Apáczai Cséri 
János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó 
első tudományos egyetem ügyében S z a b ó K á r o l y r. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. 
— III. Emlékbeszéd Bitnitz Lajos felett. S z a b ó Imre t. tagtól. 1872. 18 1. 10 kr. — 
IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló V a d n a i K á r o l y 1. tagtól. 
1873 64 1. 20 kr. — V. Emlékbeszéd Engel József felett. E i n á l y H e n r i k 1. 
tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. — VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar őskölté-
szetre. B a r n a Fe r d i n á n d 1. tagtól. 1873. 135 1. 40 kr. — VII. Emlékbeszéd 
Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. B i e d l S z e n d e l . tagtól. 1873. 16 1. 10 kr. 
— VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. G o l d z i h e r I g n á c z t ó 1873 
64 1. 30 k r . — IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett. R i e d l S z e n d e 1. tagtól 
1873. 12. 1. 10 kr. —X. Adalékok Krim történetéhez. Gr. K u u n G é z a 1. tagtól. 
1873. 52 1. 20 kr. — XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. 
R i e d l S z e n d e . 1. tagtól 51 1. 20 kr. 

Negyedik kötet. 1873—1875. 
I. Szám. Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit roszul 

mondtak a commentatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére, különös tekintettel a ma-
gyarra. B r a s s a i S á m u e l r , tagtól 1874. 151 1. 40 kr. — II. Szám. Bálinth Gábor 
jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. 
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Idegen szók a görögben és latinban. 
(Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 1882. máj. l-én tartott ülésében). 

B e v e z e t é s . 
Nagyon jól tudom, mennyire igaz, a mit Curtius mond: 

»Fremdwörter gehen ihre eigenen Wege« (Etym. 526. 1.); e 
dolgozatomban foglalt idegen szók magyarázásában nem is 
igyekeztem a hangok átmenetére nézve szabályokat követni, 
vagy épen alkotni, ha mindjárt úgy látszott is, mintha több 
idegen szó hasonló hangváltozása ily szabályok alkotására biz-
tatna. Minden egyes szó fejtegetésénél a kezem ügyében levő 
legjobb forrásokat használtam ; ezeket a következőben felsoro-
lom, a müvek czíme elé bocsátva azt a rövidítést, melylyel dol-
gozatomban jelölésökre éltein. Nagyobitára tulajdonneveket 
vettem föl fejtegetéseim körébe, azonban sohasem felejtettem 
el Hunfalvy Pál szavait: »Kényes dolog a tulajdonnevek ma-
gyarázása« (A kim vagy Petrarka-codex 36. 1.), de tudom 
azt is, hogy a tulajdonnevek etyinologiájára is van szüksége a 
tudománynak; hogy a mythologia, geographia, história el nem 
lehet nélküle. Ott van Vámbéry példája, A magyarok eredete 
29, 30. 1. Magam is igyekeztem több idegen szót megfejteni; 
ezt mind csillaggal jelöltem. 

A héber szók átírásában Gesenius módját alkalmaztam; 
tehát á a. m. a magyar sz, S a. m. s; más sémi nyelvek 
szavaiban sh a. m. a magyar s, s a magyar cz. Aegyptusi szók-
ban (a koptban is) ζ a magyar zs, ph a. m. f és ρ—h, s a. m. s, 
s a. m. sz. Szanszkrit és óbaktriai (zend) szók átírásában .Tusti 
szótárának módját követtem; e szerint j a magyar ds, c a. m. 
es, sh a. m. s, zh a m. zs, s a. m. sz, ς a m. sz, η orrbang, y a. 
m. j. A hangok aspiratióját h jelöli, pl. kh, gh, hh, dh. Ugyan-
ezt az átírást használtam a peblevi és párszi szókban is. Az uj-
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perzsa, arab és török szókban a betűk összetételeit magyarosan 
kell olvasni; csupán a ch olyan mint a németben, és a th olyan 
mint az angolban. Az óperzsa írásban Spiegel módját fogad-
tam el; ez olyan, mint .Tustié az óbaktriaiban; s a magyar s. 
A hangzók bosszúságát hajtott ékezet jelöli. 

A szokottabb rövidítéseken kívül a következőket hasz-
nál tam: szkr. szanszkrit; óbkt. óbaktriai; óp. óperzsa; phl. 
pehlevi; pá. párszi; ujp. ujperzsa; ujg. u jgur ; csag. csagatáj. 

Forrásaim a következő müvek: 
Baehr — Ctesiae Cnidii operum reliquiae, edidit J . Ch. F. 

Baehr (Francofurti a. M. 1824.) 
Blakesley — Ribliotheca classica editedby Gr. Long and A. .1. 

Macleane. Hcrodotus with a commentary by .1. AV. Bla-
kesley (London 1854.) 2 köt. 

C. E. — Grundzüge der griechischen Etymologie von Gr. Cur-
tius (4. Auflage, Leipzig 1873). 

Duncker — Az ókor története, irta Duncker Μ. a 3. és 4. kiadás 
alapján fordította Jónás J . (Budapest, 1874—8.) 4 köt. 

Diimichen (Oncken 1, 1.) — J . Dümichen, Geschichte des alten 
Aegyptens (AV. Oncken's Allgemeine Geschichte in Ein-
zeldarstellungen, 1. Abtheilung, 1. Band; Berlin). 

Egy. Phil. Közi. — Egyetemes philologiai közlöny, szei-kesztik 
P . Thewrewk E. és Dr. Heinrich Gr. 

Geiger — Der Ursprung der Sprache, von L. Geiger (Stutt-
gart 1869.) 

Gesenius — AV. Gesenius1 Hebräische Grammatik, herausge-
geben von E. Rödiger (21. Auflage, Leipzig 1872.) 

Glen — Az ó-szövetségi szentirat perzsa fordítása AV. Glentől 
(2. kiadás, London, British and Foreign Bible Society, 
1856.) 

Hang Essay — Essay on the Pahlavi language, by M. Haug. 
From the Pahlavi-Pazand glossary edited by Destur 
Hoshangji and M. Haug. (Stuttgart 1870.) 

Hertzberg (Oncken 1, 5.) — Hertzberg, Geschichte von Hellas 
und Rom. 

Hunfalvy Ethn. — Magyarország ethnographiája, irta Hun-
falvy Pál (Budapest, 1876.) 

Journal as. — Journal asiatique. 
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.fust.i (Oncken I, 4 . ) — F . .Tusti, Geschichte des alten Ρ erstens. 

.Füsti Zcl. - F . Justi , Handbuch der Zendsprache (Leipzig, 1864.) 
Káldi-Tárkányi — Az ó- és újszövetségi szentírás a Vulgata 

szerint, Káldi Gy. fordítása nyomán (Eger, 1865.) 
Keiper — Die Perser des Aeschglos als Quelle für altpersische 

Alterthumskunde nebst Erklärung der darin vorkommen-
den altpersischen Eigennamen von Philipp Keiper (Erlan-
gen, 1877.) 

Kann — Codex Cumanicus bibliothecae ad templum Divi 
Marci Venetiarum, edidit Coines Géza Kinin (Buda-
pestini 1880.) 

Lefmann (Oncken 1, 3.) — Geschichte des alten Indiens von 
Dr. S. Lefmann. 

Martyn — Az uj-szövetségi szentirat perzsa fordítása Η. Mar-
tyutől (5. kiadás, Edinburgh, British and Foreign Bible 
Society, 1846.) 

Maspero — Histoire ancienne des peuples de l'Orient (2. édi-
tion, Paris 1876.) 

Mohi ford. — Le livre des rois par Abou'lkasim Firdousi, 
traduit et commenté par J . Mohi, publié par Mme Mohi 
(Paris 1876—8.) 7 köt. 

Mohi Fragm. — Fragment relatifs ä la réligion de Zoroastre 
(par Olshausen et Mohi, Paris 1829.) 

Müller BB. — Beiträge zur Kunde der indogermanischen Spra-
chen, herausgegeben von Dr. A. Bezzenberger (Göttin-
gen, 1877. I . köt. 273—301.1. Semitische Lehuworte im 
älteren Griechisch von A. Müller.) 

Müller Diai. I I . — Beiträge zur Kenntniss der neupersischen 
Dialekte. II. Kur mang i- Dialekt der Kurdi tnsprache, von 
Dr. F. Müller (Sitzungsberichte der phil. hist. Classe der 
k. k. Akademie. 46. köt. Wien, 1864.)^ 

Müller L a u t ! I. II.—Beiträge zur Lautlehre der neupersischen 
Sprache, von Dr. F. Müller (Sitzungsberichte 39. és 43. 
köt. Wien, 1862, 1863.) 2 füz. 

Müller M. fölolv. — Müller Miksa fölolvasásai a nyelvtudo-
mányról, a 6. angol kiadás után fordította Steinei Zs. 
(2. kiad. Budapest, 1878.) 
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Müller Μ. ujabb fölolv. — Müller Miksa ujabb fölolvasása i a 
nyelvtudományról, a 7. angol kiadás után fordította Dr. 
Simonyi Zs. (Budapest, 1876.) 

Nyelvt. Közi. — Nyelvtudományi Közlemények. 
Ouseley — Travels in various countries ofthe East, more par-

ticidarly Persia, by Sir W. Ouseley (London, 1819—23.) 
3 köt. 

Palmer — A concise dictionary of the Persian language, by 
Ε. H. Palmer (London, 1876.) 

Pape-Benseler — Dr. W. Pgpe's Wörterbuch der griechischen 
Eigennamen, neu bearbeitet von Dr. Gr. E. Benseier 
(3. Auflage, 2. Abdruck, Braunsckweig, 1875.) 

Schröder—Die phönizische Sprache,Entwurf einer Grammatik 
nebst Sprach- und Schriftproben von Dr. P. Schröder 
(Halle, 1869.) 

Seiler — Vollständiges griechisch-deutsches Wörterbuch über die 
Gedichte des Homeros und der Homeriden, von Dr. Ε. E. 
Seiler (7. Auflage, Leipzig, 1872.) 

Spiegel Altbaktr. — Grammatik der altbaktrischen Sprache 
nebst einem Anbange über den Gäthädialekt, von F. Spie-
gel (Leipzig, 1867.) 

Spiegel Keil. — Die altpersischen Keilinschriften im Grnnd-
texte mit Uebersetzung, Grammatik und Glossar, von 
F. Spiegel (Leipzig, 1862.) 

Teuffei Perser — Aeschylos Perser erklärt von W. S. Teuffei 
(2. Auflage, Leipzig, 1875.) 

Uldemann — M. Uhlemann, Uber die Bildung der altägypti-
schen Eigennamen (Sitzungsberichte 31. köt. Wien, 1859.) 

Vanicek — Fremdwörter im Griechischen und Lateinischen, 
von A. Vanicek (Leipzig, 1878.) 

Vaux — Persia from the earliest. period to the Arab conquest, 
by W. S. W . Vaux (Ancient history from the monu-
ments, London.) 

Vámbéry Etym. szót. — Vámbéry A. A török-tatár nyelvek 
etymologiai szótára. (Budapest, 1877.) 

Vámbéry Huunok — A hunnok és avarok nemzetisége Vám-
béry Ármintól (Értekezések a nyelv- és széptudományok 
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köréből, kiadja a M. Tud. Akadémia, 9. köt. 4. szám, 
Budapest, 1881.) 

Yámbéry Prim. Cultur — II. Vámbériy, Die privative Cultur 
des turko-tatarischen Volkes (Leipzig, 1879.) 

Vullers Fragm. — Fragmente über die Religion des Zoroaster, 
von Dr. J . A. Vullers (Bonn, 1831.) 

Vullers Lex. — J . A. Vullers, Lexicon Persico-Latinum ety-
mologicum (Bonnae, 1855—64.) 2 köt. 

Vullers Säbnameb — Firdusii Uber regum qui inscribitur 
Schahname, edidit J . A. Vullers (Lugduni Batt. 1877—9.) 
tom. I., I I . és tom. I I I . fascic. 1. 2. 

Wabrmund Hdb. — Praktisches Handbuch der neupersischen 
Sprache von Dr. A. Wabrmund (Glessen, 1875.) 3 rész. 

Ztscbr. d. DMG. — Zeitschrift der deutschen morgenländischen 
Gesellschaft. 



Idegen szok a görögben és latinban. 
Άβιρία — Ptolern. 7, 1, 55. Város az Indus torkolatá-

nál ; indiai földleirók szerint ott abhira v. ábhíra nevű nép 
van; ma azon a vidéken ahir nevű nép lakik. Valószínűleg a 
régi héber ophir, 1. Király. 9, 26. s köv. — Müller Μ. fel-
olv. 193.1. 

'4βραδά— Xen. Cvr. 5, 1, 3. stb. Obkt. awra-dáta 
»a felhő-adta;« mer a, ujp. ehr, phl. abar, pá. αιυαν, szkr. abhrd 
C. E. 341. 1. Jus t i Zd. 35. 1. Ztschr. d. DMG. I X , 761). 1. Λ 
második elem óbkt. data adott v. teremtett, szkr. dattá v. dhitu, 
hitű, phl. és ujp. ddd; az ujperzsában lenne e név ebrdád. Justi 
Zd. 153. 1. 

"Αβνδος — Ath. 15, 680 b., Plut. Is. et üs . 20, Strab. 
1 7, 813. Ptol. 4, 5, 66. Aeg. áb-t:u v. ab-tu »a megkívánt hegyű 
város,« híres búcsújáró hely, a hol Osiri sírját mutogatták, a 
8. megyének, melyet aeg. te ni városától νόμος Θινίτης-iiek 
neveztek a görögök, fővárosa; a mai "arabát el-madfihieh és 
el-birbeh falva táján. — Maspero 21. 1. Dtimichen (Oncken 
1, 1.) 143. és 154. 1. 

άγάλλοχον — keserű aloéfa, szkr. agaru, Henau szerint 
a közönséges dialektusban aghil; héber ahälim Henau és de 
Lagarde szerint; Müller azonban indogermán eredetűnek 
tartja. Előfordul Dioscoridesnél, egyebütt ζυλαλόη. Linné sze-
rint excoecaria agollocha. — BB. 280. 1. 

5. Άγδαβάτας— Aesch. Pers. 959. v. Obkt. a-gdhd-vata 
»nem beteg, sértetlen, ép, incolumis.« Hokou Strabonál Kvbe-
lének és egy szent hegyének neve "Αγδιατις. (lösche,I)e Ariana 
linguae gentisque Armeniacae indole 21. "Λγδΐστις-t az örm. 
getin föld, talaj szóból magyarázza. Helyesen: óbkt. a-gdhá-qti 
»a jólétben, egészségben levő,« miben a qtá tőből (állni, lenni) 
tjtaga, gti gyengített, suffixumszerü jelentéssel bir. — Pott a 
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Ztsohr, d. DMG. X I I I , 431. lapján Άγδαβά raq-ϊ így magya-
rázza: óbkt. gáthd-vathwa »imádság által a bajtól megóvott;« 
Hannak, Das Historische in den Persern d. Aesch. (Programm 
d. k. k. akadom. Gymnasiums in Wien 1865.) 52. 1. igv olvassa: 
Abagtanas és fordítja »széptestü«-nek (óbkt: / + tanú). Ester 
1, 10. Άβαταζά a dativusban van; Káldy-Tárkányinál: Ali-
gata. — Keiper 60—62. 1. Just i Zd. 101. 376. 1. 384. pont. 

"Λγχάρης - Aesch. Pers. 995. Hannak szerint aeg .aköri 
»kigyó,« a 29. dynastia királya (IJhlemann 303. 1.), 1. Diod. 
40, 2. — Keiper 62—3. 1.: Iráni név, Dinon fragm. 7. ed. C. 
Müller, Fragm. hist. Graec. I I , 91. Άγγάρης, angara azaz 
άγγελος, szkr. ahgiras, az indusok isteni hírnökei; a tő ai/g 
menni, mozogni, mellékalakja ing. Y. ö. anga tag. — De La-
garde, Gesamm. Abhandl. 184. 1. már helyesen fejtegeti a haü-
gdra alakot az óbkt. ham-kar elemekből. Tán e kar tőhöz való 
a görög κήρυξ. V. ö. Weber, Ind. Stud. I. 291. — Vanicek 
αγγαροξ alatt és Egy. Phil. Közi. IV, 674 1. 

Άδειγάνες— Pol. 5, 54. Óbkt. daqyuma »a törzshöz tar-
tozó, a törzset védő, a törzs ura;« örm. dehkan, ujp. dihqán.— 
Just i Zd. 145. 1. 

Άδεϋης— Aesch. Pers. 312. Pott a Ztchr. d. DMG. 
X I I I , 402. 1. és Etym. Forsch. I I , 2 ,987. igy származtatja: 
a-daeva »a divtelen«, v. ö. óbkt. vi-dáeva antidaemoniacus, 
Jus t i Zd. 279. — Keiper 63—4.1.: óbkt. a-dhav-i »a meg 
nem csalt« vagy »a meg nem csaló,« Mitlira mellékneve. A 
tő dab, dav megcsalni, Just i Zd. 147,149. Ide tartozik cicidava 
»fényt lopó,« egy hegy neve a szanszkritban és óbaktriaiban. 
Jus t i Zd. 294. lap. 

άδρααταδαρανααλάνιμι — Procop. de hello Pers. 1, 6. 
-J. Müller szerint (Journal as. 3. s. t. 7. pag. 343.) ujp. arth-
ddrán száldr »a harczosok vezére;« óbkt. rathaestar, ebből 
ratha hadi szekér és ς!β állni, a. m. harcos, a zoroasteri állani 
második rendének elnevezése, pá. artistar, ujp. arüsdar, szkr. 
ratheshthá. A második elem az ujp. száldr, vezér, főparancsoló. 
Just i Zd. 253. 1. — Lehetséges, hogy Procopius idejében már 
ilyen tiszta ujperzsa alakot használtak. 

10. Άχατζίρ—Priscus 158. Var. lect. Άκατίρ, Άκατζρί, 
Άγαζίρ. Hűn törzs neve; a török-tatár ak-kacsir »fehér phoe-
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nix.« Ε madár ezer évig él és a halhatatlanságra törekvőket a 
török népek hite szerint az égbe viszi. — Vámbéry Hunnok 
21.1. Etym. szótár 20. 1. 

Αχις — Papyrusokban előforduló név; aeg. alce »nád, 
káka.« — Uhlemann 304. 1. 

Άχ/.αγα — Menander Prot. 399. (bonni kiad.), tartomány 
és fejedelemnője neve; török-tatár ak-acja »fehér úr,« tehát 
czím. Y. ö. a török-tat. ak-baslik fehér fejű azaz nő, kifejezést 
a magyar fehér személy-, fehér cseléddel. — Vámbéry Hunnok 
21. 1. Prim. Cultur. 60. 1. 

Άχουμ — előkelő bún byzanczi szolgálatban; talán török-
tat . ak-kum »fehér homok« vagy akin, akim »betörés, száguldó 
csapat.« — Vámbéry Hunnok 21. 1. Etym. szótár 20., 50. 1. — / 
E n inkább az utóbbi magyarázatot tartom helyesnek. 

AKOYNAB — »feci« phrygiai feliraton Borluban; óp. 
ak'unavam impf. sing. 1. pers. a kar csinálni tőből. — Spiegel 
Keil. 192. Just i Zd. 79. 1. 

15. Άκωρις, "Αχαρις — a 29. aegyptusi dynastiának 
királya; aeg. akori, hakdri »kigyó.« — Uhlemann 303. Mas-
pero 564., 568. 1. 

Αλικαρνασσός, Halicarnassus —Herod . 1., 144. Αιτ. 1., 
20, 3. Diod. 17, 23. Oic. ad Quint, fratr. 1, 1, 8. Tac. Ann. 4, 
55. Jus t i Zd. 35. 1. szerint óbkt. aqanh, szkr. áca, pá. asasn 
hely, a kisázsiai dialektusokban asus; igy 'A. a. m. ίΐλς-χαρν-
ασος »a tengeri (tengerparti) kariaiak városa, helye;« ép igy 
Άλίασσος a. m. "Αλνς-ασος a Halys mellett levő város; Θήβασα 
a. m. szárnyváros (?). Igy magyarázza Mordtmann, Sitzungs-
berichte d. k. bair. Akad. 1860.1, 2. fűz. 

Άλπιστος — Aesch. Pers. 982. Pott , Ztschr. d. DMG. 
X I I I , 387. 1. superlativusnak veszi: szkr. alpa-ista »a legki-
sebb,« olyan név, mint Μασίστης óbkt, mazista »a legnagyobb,« 
óp. mathista. De l nem levén az óiráni nyelvben csak arpa 
lehetett volna a perzsa alak. — Keiper 64. 1. romlottnak tar t ja 
a szöveget az illető helyen, a nevet görögnek tart ja és ezzel 
hasonlítja össze: *Έλπιστα és Άλπίων. 

Άλχαί — egy leydeni kétnyelvű papyrusban; aeg. älk-
lieh »milliók végcélja« t. i. az abydosi nekropolis; az aeg. tes-
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heh »milliók feltámadása« pedig görögösen Τ na τ «t. — Ι)ίί-
niicken (Oncken 1, 1.) 150. 1. 

Άμάνδατος — Strabo; kéziratokban Άνάδατος, Strabo 
11, 512. óbkt. ameretdt »halhatatlanság,« az amesha ppenták 
(szent halhatatlanok) egyike, a ki a növények óvó szelleme 
volt; az ujabb nyelvben julius hava. A görög alak a pehlevire 
vall: amandat; pá. és ujp. amurddd, murddd.— Just i Zd. 27.1. 

20. νΑμαβις, Άμωσις — Vanicek említi, de nem mondja 
meg, mit jelent az aeg. szó. Aeg. aah-mas »a hold által nem-
zett,« v. ö. görög Αιογενής. Ép ilyen az aeg. tot-mas »aTliotli 
(isten) által nemzett« azaz Τοϋ&μωΟις; Μοαχερης király neve 
Eratostlieues szerint lefordítva 'Uhtódorog, kopt. mas-dzor-re 
(v. rí) »az erős nap által nemzett.« Uhlemann 299. 1. Ebers sze-
rint (Egy egyptomi királyleány 1. köt. 1. fej.) aah-vies aeg. a. m. 
uj hold. 

"Αμαατρις, Άμηστρις, "Λ μια τ ρις — Her. 7,61. Ctes. Exc. 
Pers. 20. Arr . 7, 4. Strabo 12, 540. — Amastris, Amostris, 
Amestrino — Plin. ep. 10, 99. — Oppert igen találó magya-
rázatát 1. Egy. Phil. Közi. IV, 465. 1. — Kcvésbbé szerencsésen 
fejtegeti Keiper 65. 1.: óbkt. hamáeqtri, töve mit összekötni, 
összeesküdni; lenne ha- (Jiama a μα) maetrtara (ez utolsó Suf-
fix., melynek nőneme tri, Just i Zd. 371. 1.) V. ö. Justi Zd. 232. 
1. Pld. e szó masc. haméctdr, pá. haméstdr, óp. ham* itfiya, óbkt. 
hamaeptar, Jus t i Zd. 320. Spiegel Keil. 222. Értelme talán 
»összeesküvés, ellenségeskedés« t. i. a gonosz elvének, Akrimen-
nek. Ε név tehát keleti perzsa, óbaktriai, azaz az Avesztából 
való hieratikus. 

Αμενέψ&ης — aegyptusi király neve Mancthonál; aeg. 
amn-ef-te »Amnion gyermeke.« Uhlemann 298. — Maspero 
251.1. szerint a görög alak ez aegyptusiból van elrontva: mc-
no.phtah »a kit P tah szeret,« Duncker I, 159. 

Αμενώι'>, Άμενώϋης — aeg. magán emberek neve; 
Αμενώερις — király neve a 18. Manetko-féle dynastiából. 
Aeg. amn-hutp »Ammonnal szövetkezve.« Uhlemann 296. — 
Dümichen (Oncken 1, 1.) 187.1.: aeg. amen-hotep »Ammon 
elégedettsége.« Nevezetes I I I . Amenophis, a kit Eos fiával, 
Meninonnal azonosított a görög monda; Memnon zengő szobra 
is ezt a királyt ábrázolja és görög nevét ugy kapta, hogy men-
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nun aeg. nyelven emléket tett, a mit a görögök névnek gon-
doltak. Aeg. mennu a. m. a latin manere és monere, innen 
luennun a. m. monumentum. (Díimicken id. in. 86. ós 109. 1.) 
Nevezetes IV. Amenopliis, a ki egyedül a naptányér tisztele-
tére akarta az aeg. vallást szorítani. Nevét is erre változtatta: 
chu-en-äten »a napkorong visszatükrözése.« 

Αμίοτρης — Aescli. Pers. 21. és ΊΑμιοτρις u. o. 320. — 
Férfit jelent itt, jóllehet végzete nőnemre vall. Obkt. hamavclar 
»összeesküvő, ellenség,« t. i. Ab rímen ellen. L. bőven Άμαοτρις 
alatt. — Keiper 64—5. 1. 

25. άμμά — Etym. Magn. η τροφοί και η μί/τηρ κατά 
νττοχόριομα, teliát »dajka.« Tán ehhez való: héb. ém, arab 
'amm. Schröder 319. 1. 

3Άμμων — Herod. 1, 46. Aeg. amun, amen valószínűleg 
»az elrejtett.« Duncker I. 48. 1. 

Άμμωνις, Αμμώνιος — démotikus aeg. személynév; aeg. 
király atyjának neve, ίπίγραμμα άδέαποτον IX , 674. appen-
dix anth. 161. Amunis »az Ammonféle;« ugyan ilyen képzés a 
következő mind: "Ανουβας »az Anubféle,« (talán görögösitve 
14v νου β ίων patronymicum belőle, 1. Manethonis Apotelesmati-
corum cpii feruntur libri VI , relegit A. Koechly, Lipsiae 1858. 
pag. X X V I I I . et 117.), Ανονκις »az Anukféle,« t. i. férfi ν. nő ; 
Απίης »az Apiféle;« Πίηοις »az Isiféle,« a miben az articulus 
is megvan. — Uhlemann 297. 1. 

ΑμονρααόνΟ'ηρ — aeg. amun-ra-suten-nuteru » Ammon-
P a az istenek királya,« Díimichen (Oncken 1,1.) 77. 1. — Más-
kép magyarázza Uhlemann 295. 1.: ammon-ra-sont-ter (v. tir) 
» Ammoii-Ra, a mindenség szövője.« 

"Αναγa — Menander 498. Utigur fejdelemnő; török-ta-
tár ana-aga »nő-, anya-úr, parancsoló, urnő.« Vámhérv Huu-
nok 21. Etym. szótár 30. és 21. 1. 

30. Ανακινδαραξης — Arr. Bxp. Alex. 2, 5. Niebukr M. 
szerint ez assyrnév: anákú-sár-assűr »én Assyria k i rá lya;^ 
Oppert szerint anákű-nádn-sár-assνr »én Assyria fenséges 
királya.« Duncker I I , 612. 1. 

Αναριάχαι — Strabo 11, 507—514. Ptol. 6, 2, 5. Ana-
riacae. Plin. nat. hist. 6, 19. óbkt. anairya »törvénytelen, nem 
árja,« szkr. anárya, phl. (a szászánidák felirataiban) airan ú 
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anträn (a görög fordításban a gen. plur. Αριάνων xai Αναρι-
άνων) pá. anér, njp. enir rossz, gonosz természet. Just i Zd. 18. 
Haug Essay 46. Wahrmund Hdb. I , 180. ]. Müller Μ. fel-
olv. 228. 1. 

"Αννα, Anna — Jos. 5, 10, 2. Lukács 2, 36. Ον. Fast. 3. 
559. Verg. Aen. 4, 9. Pape-Benseler lefordítja: Gotteshuld. A 
phoeniciaiban a. m. bájos. Duncker I , 419. 1. 

"Αννίβας — Hannibal — Xen. Hell. 1, 1, 37. Diod. Sic. 
13, 62. Strab. 3, 158. Α phoeniciaiban channibdal »Baal ke-
gye;« az épen oly gyakran előforduló Αμιλλας, Αμίλχας— 
Hamilcar — mely Appián Sic. 2. van legjobban átírva: Αμίλ-
χαρ, különben Αμίλχας alakjában Diod. Sic. 11, 21. Plut. 
Tim. 25. Pol. 1, 27. Polyaen. 5, 11. és Αμίλχας alakjában, sőt 
Diod. Sic. 11, 20. egyszer Αμίλχων alakjában, a phoenic. chi-
melkhart »Melkhart barátja, testvére.« — Schröder 87. Müller 
BB. 283. 1. 

* "Αορνος—magasan fekvő városok és várak gyakran elő-
forduló neve. Arr . 3, 29, 1. szerint N. Sándor Baktriában el-
foglalja; Αιτ. 4, 28, 1. Strabo 15,688. Indiában szintén. Ujabb 
utazók Azarneh hegyét értik alatta. Justi (Oncken 1, 4.) 146. 
1. szerint Aornos sziklája ma Banigarh, Kanigat dombja 16 
angol mfduyire ()hindtól éjszakra, mely hz Induson való átke-
lést védi.— Hertzberg (Oncken 1,5.) I . 534.1.: Aornos az 
óbkt. avarana, valószínűleg a Maimban hegyén van, 46 angol 
mfdnyire éjszakra a Kabultorkolattól az Indus mellett. — Azt 
tartom, hogy e név óbkt. ava-rána »harcosok helye.« Just i Zd. 
32. 1. ugyan azt állítja, hogy az ava praefixum csak igéhez 
kapcsolható, de előfordul nevek előtt is, pl. avaoirista, a meg-
gondolatlan és haragos megscbesítés bűne, avakana, verem, 
pincze, mely utóbbihoz képest a mi szavunk talán avarana le-
hetne, mihen a rövid a inkább megfelelne a görög alaknak. 
Jus t i Zd. 256. 1.: rdna, töve van, Ahrímen, a gonosz ellen 
küzdő. Spiegel Altbaktr. nem említi ava-1 ez értelemben. — 
Még jobbnak tartom a következő magyarázatot: óbkt. awra-
ana (ebből lehetett aurána, aurana, aurna) »felhős hely,« mint 
vehrkäna auf Wölfe bezüglich, farkasok helye, Spiegel Alt-
baktr. 86. Jus t i Zd. 286. 1. Tehát fellegvár. V. ö. Justi Zd. 35. 
374. 1. 323. p. — Végre harmadik magyarázat: óbkt. ahura-
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ana »az Ahuraféle« t. i. hely, vagyis az úr, Ormuzd helye, kö-
zel az éghez. Hasonlóan van képezve ez a patronymicum nő-
név: ahuräni »Ahura lánya.« Justi Zd. 46. Spiegel Altbaktr. 
87. 1. — Duncker I I I , 371—2, IV, 11. szerint szkr. és óbkt. 
avarána »védelem,« indiai és óbaktriai város neve. 

35. Άπάππους— Syncell. chron. 104, c. — aeg. király, Era-
tostlienes szerint ó μέγιστος ; a későbbi koptban apop »óriás.« 
Uhlemann 305.1. 

άραξα — Plutarck. fluv. 23.: γενναται ίν Άράξη βο-
τάνι] άράξα καλούμενη τη διαλεκτή) τ α. ν εγχωρίων, ήτις με-
Οερμηνευομενη λέγεται μιοοπάρίλενος, a mi téves, mert óbkt. 
arafka, phl. arask, rask, pá. aresk, ujp. eresk, resek (Palmer 
szótárában resk) a. m. irigység, v. ö. szkr. irshijá; μιαοπάρίίε-
rog-nak megfelelne az óbkt. ish tő és kainika, kanya összeté-
tele. — Jus t i Zd. 29. 1. 

* Άράξης — Herod. 1, 202. Pape-Benselernél a görögök 
magyarázata szerint »Reiszert,« a keletieknél »Wasserstrom.« 
A görög magyarázat ez: Strab. 11, 531. τον δέ Λαά'ξην κλη-
th]vai νομίζονσι κατά την ομοιότητα την προς τον Πηνειόν 
υπό των περί τον ^Άρμενον όμωννμως εκείνο) . καλείσ&αι γαρ 
'/ίρά'ξην κάκείνον δια ró άπαραξαι την "Οσααν από τον 
3Ολύμπου ρηξαντα τά Τέμπη . και τον έν Αρμενία δέ από 
των όρων καταβάντα πλατύνεαϋαί ψασι τό παλαιόν, και 
πελαγίζειν έν τοις υποκείμενος πεδίοις ουκ έχοντα διέξοδο ν, 
Ιάσονα δέ μιμησάμενον τά Τέμπη ποιηΟαι την διασψάγα, 
Öi ης καταράττει νυνί τό νδωρ εις την ΚαΟπίαν ίίάλατταν . 
έκ δέ τούτου γνμνωίΥηναι τό Άραξηνόν πεδίον, δι ου τυγ-
χάνει ρέων επί τον καταράκτην ό ποταμός. Óbkt. ranha a 
Jaxar tes neve, mely az Avesztában az ismert föld legszélsőbb 
ha tá ra ; a pehlevi Bundeheshben arg-r üt, a miben arg az óbkt. 
ranha, ranh, rang, arang és rút, az ujp. rúd: folyó. Jus t i Zd. 
251. 1. — Magam e folyó nevének következő két magyarázatát 
tartom lehetségesnek : óbkt. a-ranha-sha »a hangtalan, zajta-
lan« (a privativum Just i Zd. 379. Spiegel Altbaktr. 100. és a 
rahh tő, hangozni, dicsérni, a miből Jus t i is származtatja a 
puszta ranha alakot; végre sha suffixum, Just i Zd. 377. 1. 
389. p.) vagy ellenkezőleg rahha-sha »a jajgató, zajos, zugó;« 
v. ö. óbkt. rahhdo sírva, ordítva; tehát e folyó neve olyan volna» 
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mint a görög Κα'χντος-é a χωχνω igéből. Mindenesetre tehát 
folyása hangjáról volna elnevezve. V. ö. C. E. 152. Preller, 
Griechische Mythologie (3. Aufl. Berlin, 1872.) I , 672. 

Άραχωΰία — Pape-Benselernél: »altpers. Harachwa-
tis.« Poll. 11,34. Diod. Sic. 17, 81. Strab. 11, 516. Keiper 
100.1. szerint ha-rauvati, Quandahár tája, az Arachotus fo-
lyam vidéke. Sem Keiper, sem Jus t i (Zd. 321. 1.), sem Spiegel 
(Keil. 222. 1.) nem magyarázza e szót. Op. harauvati, őbkt. 
haraqaiti, szkr. sárasvati, phl. harámand, a középkorban 
Arökhaj. Görög irását illetőleg 1. Keiper id. h. és Spiegel Keil. 
144, 145.1. 

'Λργήστης — Aesch. Pers. 308. Óbkt. arez, szkr. arj tő 
a. m. fchérleni, fényleni, ragyogni, tehát óbkt. argae (locativ e 
névből: arga, argu, mely azonban nem fordul elő a nyelvem-
lékekben!) és qtá töve lenne argaé-star »a fényben álló, levő,« 
ugy képezve, mint az óbkt. rathae-star, a harci szekéren álló. 
A név a vallási értelemben vett világosságra vonatkozik és 
hieratikus eredetű. V. ö. Jus t i Zd. 30. 253. 1. — Keiper 66. 1. 
Különben άργεστης, άργηοτης görög szó is, és fehéret jelent; 
mint tulajdonnév pedig egy éjszak-nyugati szél neve. 

40. Λργόατη — Nicol. Damase. fragm. 66. ed. C. Müller, 
Eragm. hist. Graec. I I I , 398. Keiper 66. 1. ép úgy magyarázza, 
mint az előbbi szót: óbkt. arga v. argu fény, tehát arga-qtä ν. 
argu-qtä »a fényben álló, fényes.« 

Άργυΐτις — Hesychius Λάμια-nők, gyerekek rémének, 
mumusnak mondja a phrygiai nyelvben. Gosche De Ariana 
linguae gentiscpie Armeniacae indole, az örm. argel akadály v· 
argités hulló csillag szóval magyarázza. — Keiper 67. 1. más-
kép : óbkt. areg tő reszketni, remegni; part. praes. ereg-
haut, femin. ereghaiti »rossz, gonosz,« phl. érang, ujp. ergend. 
Jus t i Zd. 72.1. ezt í r ja : Άργνΐτας, η Λάμια. V. ϋ. még a 29.1. 

Αρειμάνιος, — Plutarch. Is. et Os. 46. és Λριμάνιος 
Arist, de an. procr. 27. Άρειμάνης Suidasnál és Λρειμανής 
Hesychiusnál, 'a ki igy magyarázza: ο Άίδης. Óbkt. anröma-
inyus »gonosz szellem« ebből: ahra-mainyu (tövek: anh és man 
C. E . 312.); phl. aharmani, ahrman{Haug Essay 78. Journal 
as. 3. s. t. 7. (1839.) 346. 1.) pá. dharman, örm. haraman, 
arhmn, ujp. áhrimen (Mohi Fragm. 2. s. köv. 1. Vullers Fragm. 
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46, 49, 50, 52. s köv. 1.), dhermená a mérték és rím miatt Sáh-
nämeh ed. Vullers I . 15. 1. 22. és 35. versében, de u. o. 21. 1. 
27. v. ahrimen · 27. 1. 74. v., 138 1. 158. v. áhermen. Alirímen 
van egy Gulsen-i ferbeng cz. párszi katechismus 20. lapján (1. 
Egy. Pbil. Közi. I I , 307—8. 1.) - V. ö. Ztsckr. d. 11MG. X I . 
102. X I I I , 364. Jus t i Zd. 13. és 220. 1. Maspero 467. lapján 
bőven szól Ahrimanról. 

Άρειοι — a Vaniceknél és Egy. Pbil. Közi. IV, 675. lap-
ján elmondotthoz a következőt toldhatni. Pape-Benseler az 
Άρειοι szóról az Αρια szóra utal és ennél megjegyzi: »altpers-
Hariwa.« Ztschr. d. DMG. X X I V , 13. 1. szerint örm. okira-
tokban arijfa, arriva a phl. kara, pá. hariva, ujp. herdt, görög 
Λριάνα. — Herod. 7, 61. és 62. a perzsák két nevét közli: 
"Αριοί, a mi az óbkt. ariyáha (helyesben airyaonho) »hű, tör-
vényes« és Άρταϊοι,, az óbkt. artáha (helyesben aretaohho) 
»tökéletes.« Igy magyarázza Keiper 69. 1. V. ö. Justi Zd. 2. 
és 30. 1. Duncker IV, 13. szerint: méltóságos, parancsoló. — 
Müller Μ. felolv. 226. 1.: drya »szántó, földműves« összefügg 
az ar tővel, v. ö. arare, άρόο>. Ellentéte a turáni ember, turn »a 
lovas ember gyorsasága.« IT. ο. 228. 1. van idézve Hellanikus 
fi'agm. 166. ed. Müller: "Αρια Περαικί) χώρα. 

Άριαμάνης, "Αριαμένης— Plut. fratr . am. 18, Thenn 14. 
és Άριμένης Plut. apophtb. regg. s. Xerxes —üp. ariya-man-is 
»nemes lelkű, kedélyű« ugy képezve, mint óp. ard'u-man-is, a 

/ 

Dárius hat összeesküdt társának egyike. Obkt. airya-mano, 
szkr. aryá (árya)-mánas. Müller Μ. felolv. 229.1. szerint Άριο-
μάνης a. m. Ευμενής. Jus t i Zd. 2. 226. Spiegel Keil. 184. 212. 
185. 36. 1. Az óp. óbkt. és ujp. is suffixumhoz v. ö. Spiegel 
Keil. 150. Justi Zd. 370. Spiegel Altbaktr. 89. Haug Essay 
41. Wahramnd H d b / I , 189. 1. — V. ö. Egy. Pbil. Közi. IV, 
466. A szkr. szó a világos elem egy szellemét jelenti. Duncker 
I I I , 35. 

45. Άριατιεί&ης — Herod. 4, 76. Müller felolv. 231. 1. 
szerint szkr. arya-pati, őbktr. airya-paiti »a hű, derék, nemes 
úr.« Jus t i Zd. 2. 176. I.V. ö. e szót: Επαργαπείϋ'ης. — Más-
kép magyarázza Vanicek. 

Άριαράμνης — Herod. 7, 11. Op. ariyá-rám-na v. ari.yd-
raui-na, óbkt. airya-raman (az ar és ram tövekből) »a neme-
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sen, híven pihenő v. örülő.« Az óbkt. rámán a levegő (vayu) 
szellemének neve; e szellem adja az ételek ízét is. — Spiegel 
Keil. 185. Jus t i Zd. 256.0. E. 342,325. Müller Μ. felolv. 229. 1. 

3 4ριάσπαι, Ariaspae — Arr. An. 3, 27, 4. Diod. Sic. 17. 
18. Curt. 7, 3, 1. Kitter szerint, Erdkunde V I I I , 66. »Reiter-
volk aus Aria«; Drangiana déli részén közel Gedrosia hatá-
rához lakott és kitüntetésül az ενεργέται nevet kapta. Főváro-
suk Άριάβπη volt, Ptol. 6,19, 5. Ritter magyarázata jó ; óbkt. 
airya-aqpa »hű, derék, árja lovu.r Jus t i Zd. 2, 37. Ugyanezt 
teszi Άριάαπης, I I . Artaxerxes fiának és Atossa atyjának neve 
is (Plut. Artox. 30. Hellan. fragm. 163, 6.). — Talán azonos e 
szóval vagy legalább rokon Άριμασποί, Arimaspi, Her. 3, 116. 
Diod. Sic. 2, 43. melyet Neumann, Hellenen im Scythenlande 
I, 195. a mongolból így magyaráz: »Bergbewohner.« V. ö. 
Vaniéek. 

"Αριμα — Horn. II. 2, 783. Cilicia, Mysia, Lydia vagy 
Syria egy tája, helyesebben hegye, a hol Typhoeus bilincsekben 
feküdt a föld alat t : είν Άρίμοις, ο OL εραβϊ Τυε/ωεος εμμεναε 
εννάς. Koch, Homers Iliade (Hannover 1872.) megjegyzi, hogy 
itt az arimok földjére kell gondolnunk, mely vulkanikus levén 
könnyen válhatott Typhoeus (v. ö. rnV/w égek, τϋφος füst, kép-
zelgés, kábulás, τνφών, τυφώς forgószél, középfelném. dimpfev, 
dampfen, C. E. 227.) hazájává. Strab. 13, 627. van dp;/ "JOLUU^ 

a többi helyen kétes, tartományt vagy hegyet kell-e értenünk, 
Pape-Beuseler igy fordítja le: »Affenberg.« — Obkt. hara 
»hegy, hegység;« óp. ara-kadris, egy Persisben levő hegy neve, 
óbkt. liara-berezaiti »magas hegy,« ma az Elburz, pá. liarburz, 
phl. har, harburj. Az óhkt-ban még haraiti is neve az Elburz-
nak. Orm. ar-arats »az árják hegye« (óbkt. lennn hara-airya) 
az Arara t (1 Mose 8, 4 ; a Glen perzsa fordításában erárát), 
':'Αραράτ Joann. Antioch. fr. 2. — V. ö. Jus t i Zd. 321. Spiegel 
Keil. 184. 

* Άρεοβαρζάνης, Ariobarzanes — Xen. Cyrop. 8, 8, 4. 
Diod. Sic. 17, 68. Arr. An. 3, 8, 5. Nepos Dat. 2, 5, Caes. b. 
c. 3 ,4. Megfejtésére három véleményt hozhatni fel: 1) Müller 
Miksa igy fordítja le: ευεργέτης, Felolv. 229. — 2) Obkt. ariya-
bareza-ana »a nemes nagyságú.« Jus t i Zd. 2, 211, 374. 1. 323. 
pont; Keiper 91. 1. — 3) Magam igy kisértem meg származ-
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t a tn i : óbkt. airya-harza-ana (óbkt. airya a. m. óp. ariya) »a 
nemes, bű magból való, nemzetségi!.« Ujp. herz, a. m. mag, és 
ennek nyilván óbkt. harza, varza,parsha felelne meg.Palmer 80. 

50. * Άριομάζης, Arimazes — Polyaen. 4, 3, 29. Αιτ. 
4, 19. Curt. 7, 11. Sogdiana fejedelme, kit Nagy Sándor 328-
ban legyőz. Obkt .airya-maza »a bű, nemes v. derék nagyságú.« 
Jus t i Zd. 2, 222. 

Άριουάρδος — Aescb. Pers. 38, 321,967. Her. 7, 67, 78. 
Keiper 69. 1. szerint óbkt. ariya-marda »nemes büszkeségü, 
árja férfi,« vagy talán még kiérzett az airya értelme, tehát 
»nemes, méltóságos, venerandus.« V. ö. Müller Μ. felolv. 229. 
—Magam helyesebbnek tartom ezt az í rást : airya-marta, mert 
ember, azaz halandó régi iráni neve t-vel ejtetett: óbkt. mareta, 
maretan, óp. martiya, szkr. martya, phl. mart, és csak az ujper-
zsában van merd, az örményben mard. Just i Zd. 228. Spiegel 
Keil. 213. Müller Lautl. I . 16. 

Άριονιοτος, Άριόβνστος, Ariovistus—App.Celt. 1,16,17. 
Dio Cass. 38, 34. Plut. Oaes. 19. Caes. b. Gr. 1, 31, 10. Ε név első 
része Müller Μ. felolv. 231. 1. szerint vagy a régi német harji, 
Heer, sereg vagy ezzel függ össze: szkr. arya, óbkt. airya. 

Άριώχ — Daniel 2, 14. I ráni ariyuka azaz óp. ariya, 
óbkt. airya, hű, törvényes, méltóságos és n meg ka másodrendű 
affixum. Értelme »a hűséges, méltóságos, törvényt megtartó.« 
Spiegel Keil. 184. 150. 1. 10. és 12. pont. Albaktr. 89.1. Just i 
Zd. 2, 375. 1. 336. és 338. pont. Egy. Phil. Közi. IV, 681. 1. — 
Glien perzsa fordításában: erjűk. — Keiper 7 7. 

Άυκτενς — Aesch. Pers. 44, 312. Keiper 70. 1. két ma-
gyarázatot közöl: 1) A név nagyon görögös, nagyon emlékez-
tet az άρκτος medve szóra. Pape-Benseler így is fordítja: 
Bens. A medve élt Iránban (1. Xen. Anab. 1, 9, 6.), tehát neve 
ép ugy jelenthetett hős harcost, mint a vadkané. Szkr. rksha 
(ebből: arksas), örm. arsh, oszét apc, ujp. chirsz medve, az 
utóbbi oly anorganikus ch hanggal, mint ez ujp. alakok: chism 
óbkt. acshma, cívist óbkt. istya, chájeh indogerm. uvjam (Mül-
ler Lautl. I , 7, Ο. E. 394. Jus t i Zd. 9. 59.) A több nyelvben 
észlelhető tünemény, hogy régibb, hangzón kezdődő szó utóbb 
aspiratiót kapott, megvan a perzsában is, pl. óbkt. ashtan: ujp. 
liest nyolc, aegma: hizem fa, aoslw: hits halál, usi, uski: hűs 
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ész(Egy.Phil.Közl. 111,370.) A fenn idézett név tehát a szlávi>rka, 
óbkt. vehrka, óp. varka alakok viszonyához képest szkr. rksha, 
óbkt. vehrsha, óp. varkhsa lett volna, és medvét jelentett volna. 
V. ö. Müller Diai. Π , 11. C. E. 132. — Csakhogy ha ez utóbbi 
régi perzsa alakokat elfogadjuk, nem mondhatjuk, hogy ujp. 
ch anorganikus, mert régi r-t pótolna; azonban régi perzsa ν 
soha sem lett c/t-vé. — 2) Óbkt. varecahh fény, töve varec ra-
gyogni, miből varecönhvant fényes, ragyogó, as-vareca'nh na-
gyon fényes. Jus t i Zd. 44. 268. 

55. Αρμαΐς, Αρμαΐος — Jos. c. Αρ. 1, 15. Diod. Sic. 1, 
64. aegyptusi király, Sethos testvére; aeg. har-mai »Horus 
kedveltje.« V. ö. Θεόφιλος, Gottlieb. — Uhlemann 300. — 
Maspero 213, 27£. 1. szerint máskép kellene származtatni: 
har-em-heb melléknevén : meiamun rátseser-khepru stepen rá. 

άρμάν — így Vaniceknél; άρμάν Jus t i Zd. 321. a ki a 
következőképen származtatja: óbkt. ha-merena csata (ha a 
ezekben: ά&ρόος, ίίπας C. Ε. 394. ós merena tőve mar meg-
halni ; tehát: együttmeghalás), v. ö. szkr. sa-marana, óp. ka-
mara, a mint helyesen olvassa ez egyszer előforduló szót Op-
pert és Spiegel, holott Westergaard hama-t olvas, és lia-ma-
rana csata, harcz. Spiegel Keil. 53. 221. Jus t i Zd. 227, 235. 1. 

Άρμαχις — aeg. hor-em-achu »Horus a fényregióban.« 
Dümichen (Oncken 1, 1,) 145. 1. 

"Άρνα, Arna — Steph. Byzant. Xanthos előbbi neve és 
egy umbriai város Perusia közelében, ma Civitella d 'Arno; 
Ptol. 3, 1, 54. Plin. 3, 14. Pape-Benseler a görögből igy for-
dítja le: Bockum. Jus t i Zd. 2, 3. 1. szerint a lykiaiban Ar ina, 
a mi nem más mint óbkt. airyana »hű, törvényes, árja« t. i. 
hely, város; phl. érán, egy kermánsáhi feliraton él an, pá érani, 
ujp. írán. Ε szerint ez a név a görögöket és latinokat az ős 
hazából uj hónukba elkísérte volna. 

αρζιφος — Hesycli. αετός παρά Πέροαις. Just i Zd. 72. 
1.: óbkt. erezifya »nyújtózkodó, sólyom« t. i. a zsákmány 
után törekvő; örm. ardsiu sas, miből a georgiai artziwi; v. ö. 
szkr. vjifyd. 

60. Αρπάηβις — görögös aeg. név »Horus az Isisféle« ; 
talán aeg. har-pa-isi, démotikus nyelven har-pa-esi. Uhle-
mann 296. 

2* 
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"Αρπχημις — a kopt arp-khemi vagy arp-khími, »sötét 
(aegyptusi) bor.« Uhlemann 304. — A kliemi, khími fekete, 
sötét szóból lett ami chemia, χνμεία, χημεία, χειμεία szavunk. 
Kemi, a fekete földü, a régi aeg. nyelven ez ország neve. V. ö. 
Ztschr. d. DMG. X X X , 6—20. 1. — Ε név olyan, mint a gö-
rög Olvoip Od. 21, 144. Οινώπας Ath. 14, 638, b. a bőrszínű. 

άρραβών, ο, — Isaeus 8, 23. Arist. Pol. 1, 4, 5. Antiph. 
Stob. flor. 61, 2 : έχον τες αρραβώνα την τέχνη ν τον ζην. 
Régi szótáriróknál: η ταΐς ώναίς περί των ώνουμένων διδο-
μένη προκαταβολή, υπέρ ασφαλείας. Tehát : felpénz, foglaló; 
a latinhau arra, arrha, arrabo (Vaniéek, Etymol. Wörterbuch 
der latéin. Sprache.) Héber °erdbdn »zálog.« Müller BB. 275. 
286. Gesenius 5. 1. 

Αρσαμένης — Hcrod. 7, 68. Keiper 71. 1. szerint ó-iráni 
arsa-mani »őszinte érzelmű,gondolatú.« Óbkt. arez nyúlni, egye-
nes lenni, vlmire törekedni, ebből erez igaz, helyes, egyenes, a 
miből arsa egyenes, felálló, elvontan: őszinte, igaz. Just i Zd. 
30. 72.1. •— Ide veszi még ezeket: Αρσάνης (?) és Αρσανίας 
(folyó neve, Plut. Luc. 31. Dio Cass. 62, 21.) ; a na és nya affi-
xumról 1. Just i Zd. 372. 1. 262. és 268. pontját. 

Αραάμης — Aesch. Pers. 37. 308. Her. 1, 209. Xen. Cy-
rop. 7, 1, 3. Αρσάμας, Arr . An. 2, 14, 3. Αρσίμας. Op. arsd-
ma, Spiegel Keil. 186. szerint nyilván az óbkt. erez igaz alak-
kal függ össze. Keiper 70—71.1.: arsa (1. az előbbi szó alatt) 
szóból lett arsd-ma »őszinte, igaz.« — Keiper ebből magya-
rázza meg az óp. ékiratokban egyszer előforduló arsddd (ara-
chosiai vár neve) szót, melyben a d olvashatatlan, de Norris 
szerint a szumér ékiratban így van irva: irsata (Spiegel Keil. 
27, 185.) Értelme lenne: arsa-dd »az Arsa által alapított,« a 
miben arsa kedveskedő névrövidítés és da rövidített partici-
pium e h. data ν. dana. Az ilyen rövidítés város nevében 
nincs helyén. 

&ΐ>.^Αραηλις — Plut. qu. graec. 45. Sémi eredetű: khars-
el »isten bárdja.« Duncker I , 466. I I , 514. 1. 

Αραηοναχος — Vanicek és Keiper (59. 1.) az óbkt. van-
huarshya személynév megfordított alakjának nézi; az előbbi 
le is fordítja: »guter Weiser,« a mi helytelen, mert arshya 
felől nem bizonyos, hogy miből származik és ha arez tőből ered 
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is, nem Bölcs volna az értelme. L. Άρσαμένης alatt, — A név 
egyszer fordul elő az óbaktriaiban; génit, vanhéus arshyehé, 
Yasht 13, 108. V. ö. Just i Zd. 30, 32, 72, 262. 1. 

\4ρσίηαις — ujabb név; aeg. har-si-isi, demot. har-si-esi 
»Horus, Isis fia.« Ublemanu 296. 1. 

* Άρταβαζάνης, Άρτοβαζάνης — Pol. 5, 55. Herod. 7, 
2. Dárius Hystaspes legidősebb fia, a kit Jus t in . 2, 10. Arta-
menes-nek, Plut. Them. 14. talán Άριομένης-nek nevez. — 
Óbkt. areta-vaza-ana »a tökéletes erejű.« Ju s t i Zd. 30, 264, 
374. 1. 323. pont. 

Άρτάβαζος — Her. 7, 66. Tkuc. 1, 129. Diod. Sic. 11, 
31. Óbkt. areta-bdzu »az erőskaru.« Just i Zd. 213. Keiper 72. 
1. Ebhez egészen talál Stephan. Byzant. megjegyzése, hogy a 
perzsában Uo τάβαζοι ήρωες. 

70. Άρταβάτας, Άρταβάτης — Xen. 8, 3, 18. Her. 7, 
65. Óbkt. areta-vant »nagysággal ellátott, nagyságos, tökéle-
tes.« Keiper 72. 1. arta-vat(a).— Justi Zd. 30, 373. 1. 295. pont. 

Άρτ ά β ης Aescli. Pers. 318. Άρτάβας Ctes. Pers. Exc. 
29. (ed.Baehr pag. 165. e var. lect .adja: Άρτάβας, Άρτάβανος, 
Άρτάπανος és ezt az utolsót adja szövegében),Herod. 4,83. Diod. 
Sic. 11,69. Άρτάβανος.— Artabanus, Corn. Xep. 21, 1. Ez az 
utóbbi a teljes alak, régi iráni arta-vana »a magasztosai szerető, 
magasra törő.« Óbkt. areta: tökéletes és a van tő : védeni, sze-
retni, Just i Zd. 30, 266. — Eick elmélete szerint a tőszó helyébe 
hasonló kezdő hanggal bíró rag léphet, különösen személyne-
vekben; tehát nana helyébe itt is na léphetett és lett arta-va 
kedveskedő, rövidebb név, melynek értelme ugyanaz, mint a 
teljesé. — Keiper 71—72. 

Άρτάγειρα — Strab. 11, 529. Dél-Orményország egy 
vára, Just i Zd. 98. szerint Άρταγηραι, értelme : »magas hegy,« 
óbkt. areta-gairi. 

Άρτάδες — Hesych. άρτάδες οί δίκαιοι νπό Μάγων. 
• άρτ οίοι οι δίκαιοι παρά ΙΙέρσαις. Stephan. Byzant. szerint 

άρταίοι a. in. ήρωες, mihez Pape-Benseler megjegyzi, hogy 
arta, szkr. rta a. m. igaz, jó, nemes, hatalmas. Hellanicusnál 
olvasható Άρταία ország neve. Herod. 7, 61. szerint Άρταίοι 
kiváló perzsa törzs; ehhez Blakesley I I , 144. és 223. 1. meg-
jegyzi, hogy töve art: μέγα, tehát mágnások és igy van Creu-



2 2 DR. ΡΟΖDER KÁROLY. 

zer véleményének alapja, liogy "Αρτεμις a. m. η μεγάλη vagy 
épen η μεγάλη μήτηρ. Ε névhez Ο. Ε. 525. 1. megjegyzi, hogy 
eredete még homályos. — Just i Zd. 30. 1. ide vonja a phrygiai 
Άρτάμας király nevét (Xen. Cyr. 2, 1, 5 .) , 'Άρτεμις istennőét 
és a lykiai Artaleisa-t és így származtatja: óbkt. areta, töve 
ar: tökéletes. V. ö. óp. arta-khsatrá, szkr. rtá, Spiegel Keil. 
185. C. E. 342.— Duncker IV, 13. szerint Λρταϊοι a. m. ma-
gasak, hatalmasok. — Vanicek e szó a la t t : Άρτα-, 

Άρταχάμας — Xen. Cyr. 8, 6, 7. An. 7, 8, 25. Óbkt. 
areta-käma »a nagyot, magasat szerető« ebből: óbkt. areta, 
óp. arta: magas,magasztos, tökéletes, óbkt. óp. háma, ujp. Icám : 
vágy, töve kam., Jus t i Zd. 30, 78,82. Spiegel Keil. 185,193.— 
Keiper 92. 

75. Άρτάμης — Aesch. Pers. 318. Gr. Hermann olvasása 
szerint; ΙΑρτίμας Xen. An. 7, 28, 25. Óbkt. areta-ma »fönsé-
ges, magasztos« (vagy fönség ?). Just i Zd. 30. 373. 1. 272. pont. 
— Keiper 71. lapja szerint ez a ma a felső fok ragja; az óbkt. 
felső fok ragja téma és ist a, az óp.-é tama és ista, azonban 
Jus t i Zd. 376.1. 370. pontja alatt két melléknévből ma raggal 
is vau superlativus képezve.— L. Λρτάβης alatt. A β és μ fel-
cserelése szokott. 

Λρταΐέρίης — Thuc. 1, 104. Diod. Sic. 11, 69. Xen . 
An. 1, 1, 1. ΆρτοζέρΙης, Herod. 7, 106. Későbbi görög írók-
nál Λρταξάρης, Λρτα'ξης. — Óp. arta-khsatrá »a fenséges 
uralmu;« Pape-Benseler Stein u t á n : die mächtige Herrschaft. 
Stephan. Byzant. szerint Λρταξέρξαι a. m. íy'pwíg.Egy I. Ar ta-
xerxes korában Aegyptusban készült vázán a három szokott 
ékirásban van ο legenda: Artaxerxes a nagy király, óperzsául: 
ardakhcasca naqa vazraka, a miben a név rosszul van irva. 
Westergaard így olvassa: ardakhsarthra, Benfey: ardakh-
casda, Spiegel mint idéztem; azonfelül hieroglyphekben is 
megvan ott a név, Sir Gfardeuer ÁVilkinson szerint artashars-
sΛα. Spiegel Keil. 64, 65, 110, 185. Maspero 568. szerint az * 
aeg. Írásban artaksharsha; mások szerint pedig artachse-
sesch. Az előbbiek hitelesebbek. — Ε név a phl. artachshetr, 
örm. artashir, héb. orsir, szyr ardeshir, ujp. ardesír, erdesir. 
Óuseley II , 243 : Artaxerxes or Artaxares of our writers, cal-
led in the Pahlavi dialect of his own time Artahshetr and in 
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modem language ardastr. —V. ö. Vanicek az Αρτα- szó alatt 
és itt Αρτοζέρζης és Περόοης alatt. 

* Αρταονάΰδης, Artavasdes — Strab. 11, 524—532. 
Plut . Crass. 21—33. Dio Cass. 49, 25. Cic. ad Att . 5, 21. Óbkt. 
areta-vazdanh »a tökéletes erejű;« areta ar tőből: tökéletes; 
vazdanh, vazahh, vaza, váza, szkr. vája a ν az tőből: erő. 
Ju s ti Zd. 30, 264, 265, 273. 

Αρταφρένης — Aescb. Pers. 21, 776, 778. A scholiasta 
ebhez: ετυμολογίας ο Αρταφέρνης, ov ετυμολογέί ο άρ-
τιας Ι'χων φ ρ ένας (Teuffel kiad. 84. 1.) Αρταφέρνης Herod. 
5, 25, hol azonban Blakesley kiadása szerint néhány kézirat-
ban itt és 6, 94. 7, 74. Αρταφρένης olvasható. Már Blakesley 
észreveszi a φρενης, φερνης végzet és óp. frana egymásnak 
megfelelő voltát és összeállítja a következőket: Pharnuchus 
Pharnaspes, Pharnabazus, Tissaphernes,Intaphernes,Artapher-
nes, Megapkernes stb. Baehr 133,135 : Hellanicus fragm. pag. 
144. cd. Sturz (apud sehol. Aesch. Pers. 778.) szerint Ααφέρνης 
és továbbá: qui recta, sana utitur'mente, ab άρτιος et φρήν.— 
Keip.72: óbkt. areta-franä »nagy fényű, tökéletes fényű«; Pape-
Benseler is megjegyez annyit, hogy a perzsa artafra alakból 
lett. Ez a frana Keiper szerint az óbkt. qarenavh synonymu-
ma, töve frá ragyogni, szkr. par (Kuhn, Ztschr. X , 104. X I I , 
377.), a minek tovább képzése a szkr. prush, plush, (az a hang 
eltompult w-vá, v. ö. óbkt. par a és pard, khshná és khshnu 
Jus t i Zd. 96. 186. Egy. Phil. Közi. I I I , 72, 510.) égni; ide 
való a görög πρα, C. E . 284. Frana metathesise farna, a 
rövid a átment e hangba és lett a farna themából ferna, fe-
rena, a miből a görög alakot könnyen megmagyarázhatni. A 
régi szóból él még az ujp. ferr (Palmer 448. csak igy: fer) 
pompa, ragyogás, ferrnch: boldog, szerencsés. V. ö. Keiper 47, 
48, 72, 77, 95, 96, 102, 110. — L. Vanicek Αρτα- alatt. 

Αρτεμβάρης— Aesch. Pers. 29, 302,971. Herod. 1,114, 
9, 122. Nie. Dam. fr. 66. Keiper 73, 74, 100. 1.: a bar, bara 
cselekvő értelemben van használva és az egész óbkt. artem-bara 
»nagyságot vivő, nagyot magán biró, fönséges, méltóságos,« 
azaz nem organikus összetétel, az óbkt. areta, óp. arta (seml. 
artem, nom. és acc.) themából a semleges accusativus levén az 
első elem. A helyes összetétel lenne Αρταβάρης ν. Αρτοβάρης. 
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Justi , Die Zusammensetzung der Nomina im Indogermani-
schen 104. 1. igy közli: aretem-bara »az igazat művelő, ápoló.« 

80. Άρτιβαρζάνης — Ctes. Pers. Exc. 49. Var. lect. 
Άρτιβαρζάνης. Keiper 1.: hochgewachsen, azaz óbkt. areta-
bareza-ana »tökéletes magassággal biró.« Just i Zd. 30,211, 
374. 1. 323. pont, Spiegel Keil. 185. 1. 

νίρτο'ξέρζης — Ctes. Pers. Exc. 29. de var. lect. Άρτα-
ζέρζης (1. ed. Baehr pag. 166.) és Pers. Exc. 49. Άρτοξάρης. — 
Baehr 187. 1.: Ortum putant ex Persico nomine Artahschetr, 
quod magnum regem, significat. Bemansit quoque in Hebrae-
oruin artachsaHä, és 446. 1.: Arta s. orta, quod Medis s i t : 
iuste, magnanime. Immo equidem arta in Persicis et Medicis 
vocabulis regem, magnum significare Semper credideram.—Kei-
per 99. 1.: Magas, fenséges uralmu ν. nagy országú; helyesen 
görögül volna 'Λρταξά&ρης az óp. arta-khsatrá. Just i is (Zd. 
30, 93.) ezt az óbkt. szövegben elő nem forduló szót így ma-
gyarázza: óbkt. areta-khshathra. 

ΙΑρτύφιος— Herod. 5, 66, a hol egy Sancroft-féle és egy 
bécsi kézirat szerint Άρτύβιος van (v. ö. Herod. 5, 108. ésBla-
kesley kiad. I I , 226. 1.) — Keiper 83.1. így adja : óiráni artuv-
iya, holott különben az óiráni υ nem egyenlő a görög φ hanggal. 
Értelme szerintem talán »a magas, fennkölt,« óbkt. aredu-i-
ya azaz areduviya vagy helyesebben csak areduvya, mert iga 
prim. v. secund. affixum nincs az óbaktriaiban. Az óperzsá-
ban az M-val végződő szó iya secund. affixum előtt (mert ott 
van ilyen) i«c-vá egészül ki, tehát lenne óp. artuv-iya (az óp. 
arta lesz artu, mint az óbkt. areta aredu.) Just i Zd. 30, 376.1. 
376. pont, Spiegel Keil. 185, 150. 1. 7. pont. 

Άσία, Asia — Hitzig szerint, Ztschr. d. DMG. I X , 760. 
óbkt. ashya »tiszta, szent.« Ebből Άαιαδάτας Xen. Cyr. 6, 3, 
32. és Άσιδάτης Xen. An. 7, 8, 9. óbkt. ashya-däta »a tiszta-, 
szent-adta.« Ez az asliya Craosha-nak. a világ égi őrének, a 
törvény első tanítójának mellékneve. Just i Zd. 43. 

Άσμοδαΐος — ró πονμρόν δαιμόνιοι1 Tobia 3, 8. 17. 
Káldy-Tárkányi: az Asmodeus nevii ördög, és a jegyzetben: 
azaz rontó, pusztító. Obkt. a'Sshma-daeva »a harag szelleme.« 
Spiegel, Eran. Altert l i . II , 132. Avesta übersetzt H I , X L V I I I . 
Keiper 63. Jus t i Zd. 9. 
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85. Άσπαμίτρης — Ctes. 39, b, 40. Keiper 97. 1.: óbkt. 
aqpa-mithra »lókedvelő« Φίλιππος. Óbkt. acpa : ló, és mithra : 
barátságos, szerető, a mit tőből, melynek értelme : összekötni, 
közelíteni, időzni. Ellenkezője a szkr. a-mitra : ellenség, e név-
ben amitra-ijháta »ellenségölő,« "Αμιτροχάτης, Άμιτροχάδης 
Hegesand. ap. Atb. 14, 652.— V. ö. Jus t i Zd. 37, 232. ésVa-
niéek az utóbb idézett szó alatt. 

Άαπενδος, Aspendus — Thuc. 8, 81. Xen. An. 1, 2, 12. 
Hell. 4, 8, 30. Αιτ . An. 1, 26, 27. Liv. 37, 23. Jus t i Zd. 304. 
1. szerint óbkt. cperíta »szaporító, szent,« és tulajdonnév is; 
töve rpan: elősegíteni, gyarapítani, nőni. V. ö. szkr. gágvant, 
cvánta, ujp. eszpend (Palmer szótárában nincs meg).—Azonban 
Pape-Benseler találóbban származtatja a görögből: ά-απένδω, 
azaz »Freistadt,« mert e pampbiliai város az Eurymedon part-
ján argosi gyarmat volt ugyan, de független a görögöktől. V. ö. 
Strab. 14, 667. 

"Αστάσπης — Aesck. Pers. 22. Keiper 74. 1. 1) iráni 
asta-agpa, astagpa. Az első tag talán megvan ebben: Αστυάγης, 
Αστιβάρας (1. a köv. szót). — 2) Valószínűbb, bogy az óbkt. 
vaz, szkr. vah (ujp. veziden): vezetni, búzni tőből való és ily 
alakú: vasht-agpa »a ki lovat vezet v. vezetett.« Just i Zd. 264. 
Ε magyarázatot Keiper szerint az óbkt. vazliágpa tulajdonnév 
is ajánlja; ez ίίπ. είρ. Yasbt 13, 102. Ebben vazha ebből van 
ellágyítva: vaza, töve vaz, értelme »a lóvezető, lóhajtó, kocsizó, 
/ ππαγωγός,« a mibez Αστάσπης csak mellékalak lenne. Azon-
ban Jus t i Zd. 264. szerint vazhdgpa valószínűleg ebből szár-
mazik : óbkt. vaz, szkr. vaj: erősíteni és agpa: ló. — 3) Lebet 
óbkt. az, szkr. aj, óp. aj, görög άγω, latin ago tövéből a partic. 
perf. med. aslita és agpa »lóhajtó v. a ki lovat hajtott, ίππηλά-
της« és ez az én nézetem szerint a legjobb magyarázat. Justi 
Zd. 15. Spiegel Keil. 105. 180. Ο. Ε. 169. — 4) Óbkt. hakhsh 
tovább képezve ebből: hac-sh hajtani, nógatni; a nomen agen-
tis liashtar mellékalakja liashta, tehát hashta-acpa »lóütő, ló-
hajtó, πλήξιππος.« Jus t i Zd. 314.— Hannak, Das Historische 
in den Persern des Aescbylos (Programm des k. k. akad. Gym-
nas. in Wien, 1865) 47. 1. az Ester 9, 8. előforduló aspdtá ne-
vet (Káldy-Tárkányinál Eszfata) Άστάσπης névvel azonosítja, 
mire Keiper azt jegyzi meg, bogy ebben is van ugyan αςρα 
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de a tä ebből rövidült meg: data, tehát e név a. m. acpa-dáta 
»a lóadta.« Szerintem helyesebb igy származtatni: óbkt. acpa-
ta »lovas.« Just i Zd. 375. 1. 343. pont. 

Αστιβάρας — Ctes. Fragm. Assyr. 19. (ap. Diod. Sic. 
2, 34. ed. Baehr pag. 445.) Alex. Polyh. fr. 24. Nie. Dam. fr. 
12 .0p . arsti-bára »lándsavivő« Oppert szerint, a ki így olvassa 
ez egyszer (NI! c 2) előforduló szót; ellenben Spiegel saraqti-
bara: íjhordó-t olvas. Spiegel Keil. 106, 186, 210, 219. Kei-
per 18. Óbkt. arsti-bara: lándsavivő, Justi Zd. 32. 209.— Kei-
per 74. egy előtte homályos Α.a τι., Αστυ (az Αστυάγης név-
ben) azaz iráni asta alkotórészt keres e szóban. L. a Κνα'ξά-
ρης szót. 

Άσυς, Άσως, Ασώ — ez utóbbi Plut. Is . et Os 13. sze-
rint aethiopiai királynő; kopt hasa »a széparezu.« Uhle-
mann 306. 

90. Ασυχις - Herod. 2, 136. és Jfάσυχις Diod. Sic. 1, 
94. Aegyptusi király, ases-ka-w. Maspero 75. — Blakesley I, 
268—9 szerint a kéziratokban Άσυχιν van, az ő kiadásában 
—άσυχιν. Bunsen, Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte 
I I , 94. szerint ez az aeg. seserkera. — Pape-Benseler szerint 
aeg. asuchu. 

Ασφννις, Asphynis — Notitia dignitat. A mai arabban 
aszfun, a régi aeg. ha-sefen v. ha-sfen »a tisztulás háza.« Dü-
michen (Oncken 1, í .) 53. 63. 1. 

Άτοσσα — Herod. 7, 2. Plut. frat. am. 18. Ael. n. an. 
11, 27. Ath. 12, 522, b. Diod. Sic. 31, 28. Keiper 75—77. 1.: 
Ε név az Avesztában hutaoqa, a mit Spiegel fedezett föl. Jus t i 
(Oncken, 1, 4.) 36. is összehasonlítja ezzel. Keiper szerint sza-
bályosan volna "Orοσσα, "Ότωσσα és származnék ebből: hu a. 
m. ευ (a görög ευ, szkr. su, óbkt. hu uj alakok e régiekkel 
szemben: Τεσυ, vasú, vahhu, Keiper 100. 1.) és tuq tőből, mely 
1) köhögni, latin tussis, tussio, (Just i Zd. 135.) minek értelme 
azonban nem felel meg névnek; 2) szkr. tue tő, melynek ér-
telme : csepegni, ömleni, csepegtetni, ömleszteni, bőven adni, 
és mely kétségkívül megvolt az óbaktriaiban is ugyanez alak-
ban ; 3) tush tő: megnyugodni, nyugodtnak lenni, megelégedni, 
felüdülni (Justi Zd. 135.), melynek alakja nem alkalmas. Kei-
per szerint tehát a 2. tuq a legjobb és a név óbkt. hu-ίαοςα »a 
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jól. a bőven adó,« nagyon alkalmas név királynénak. Just i Zd. 
327. 1. — Oppert. sokkal jobban magyarázza a 3. tush tőből; 
sh megfelelhet dd-nak. Egy. Phil. Közi. IV, 466. 

* Ατραδάτης — Nie.Dam. fr. 66. Obkt. dtare-ddta »a tiiz-
adta v. tüz-teremtette.« Just i Zd. 49. 153. Keiper 73. csak em-
líti e nevet. 

* Α τραμ ης, Άτραμις — Teuffei ed. Aesch. Pers. pag. 
58. Keiper 73. a Xenophantos edényén előforduló név. Óhkt. 
átare-ma ν. mi »tüzes, tűzben gazdag.« Just i Zd. 49, 373. 1. 
272. és 278. pont. A név idézve vau Keiper id. h. 

95. Ατροπατηνή, Ατροπάτης, Atropates—Strab. 11, 506. 
Steph. Byz. >) Ατροττάτιος ν. Ατροπατία Μηδία, Plut. Anton. 
38. Diod. Sic. 18, 3. Just . 13, 4. Plin. n. h. 6, 13, 16. A tarto-
mány neve phl. atunpatakdn, ujp. dzerbddegdn, dzerbdjigdn, 
dderheidsdn, dzerbeigdn, arabosau dzerbaidsan, örm. atrpata-
kan, így nevezve a sok ott levő tttztemplointól, óbkt. dtare-pdta 
»a tűz által védett.« V. ö. Ztschr. d. DMG. V I I I , 15. X I I I , 
360, 436. Journal as. 3. s.t. 7. (1839.) 285. és 6.s . t . 7. (1866.) 
127. 210. 1. Haug, Essay 20. 144. 1. — Az ujp. dderbdd md-
rászpend nevü prophéta mellékneve mihr szepentemdn óbkt. 
dtare-pdta manthra-(penta »a tűz által védett szent szó,« más 
nevén mitlira qpenta-mana, gpento-mainyu »a szent érzületű, 
gondolatú közbenjáró.« — V. ö. Duncker IV, 153, 135. Just i 
Zd. 49, 50. Egy. Phil. Közi. I I , 226, 229, 367. Vaniíek az 
Aτροπάτης szó alatt. — Az óp. alakja lenne dtri-pdta: a tűz 
által védett; lehetne különben ez is az a lakja : óbkt. dtare-
paiti: a tűz ura. V. ö. Keiper 73. Jus t i Zd. 176. 188. Spiegel 
Keil. 181. 202. 

A τ τακαμ -— Priscus 168. Előkelő hűli: török-tatár αία-
kam »atya-pap,« kam levén a sámán pap, varázsló. Ez a hűn 
kor érdekes emléke. Vámbéry Hunnok 1 1 , 1 7 , 1 8 , 21. Etym. 
szót. 38, 85. Prim. Cult. 248. szerint talán a török-tatár kam: 
orvos, kamlamak: gyógyítani, Jcammak, kamlamak: kötni, 
talán a gonosz szellemek hatalmát lebilincselni. 

Αττήλας, Αττίλας — Priscus Pan. fr. 1— 36. Damasc. 
v. Isid. 63. Menand. Prot. fr. 21. Híres hűn király; közelebb 
áll a valóhoz az ónémet Etzel, a magyar Etel; török-tatár etil, 
itil »nagy folyam,« különösen a Volga. A híres király bizo-



Γ,28 T>R. POZDER KÁROLY. 

uyosan mint Osinggiz chán később kapta hatalmas pályafutása 
miatt e nevet. A Karna folyója törökül ak-itil: fehér folyó. 
Vámbéry Hunnok 5,6, 22.—Ellenkezőleg 11. Koenig, Deutsche 
Literaturgeschichte (Bielefeld u. Leipzig, 1879) 10. 1. szerint 
e név gót szó, attila »atyácska« (atta atya, v. ö. szkr. atta, latin 
atta: apácska, óéjsz. edda : dédanya; ila kicsinyítő képző, 
pl. vidfila Wölflein). 

Αντος — aeg. üt »atya», összetételekben, pl. Ανάτιαις 
aeg. iőt-isi: Isis atyja. Uhlemann 303. 

Άχόνρης — aeg. akho-en-re v. rí »a nap (sol) prophé-
tája.« Uhlemann 302. 

100. Βαβυλών — Herod. 1,178. Aesch. Pers. 52. Ctes. fr. 
5. ed. Baehr pag. 397—400. Az Etymol. Magn. szerint »Schön-
stätt,« Jos. 1, 4, 3. Syncell. 44, c. Etymol. M. 828. szerint a 
héberből: βαβέλ a. m . ο ΰ γ χ ν α ι ς , Phil, de gigant. 15. szerint 
a. m. μετά&εαις. Pape-Benseler. — Helyesen assyr ékiratokon 
bab-ilu »Ilu isten kapuja;« ez átment az óperzsába: bdbiru, 
a héberbe: babel, a hol tévesen származtatják a belel, összeza-
varni igéből (1 Mose 11, 9.) — V. ö. Keiper 59. Spiegel Keil. 
211. Egy. Phil. Közi. IV, 466. 

Βαγάβαζος — mihez rövidített dédelgető alak Βάγαζος 
Din. ap. Ath. 13, 609, a. Thucyd. 1, 129. Μεγάβαζος, Ctes. Pers. 
Exc. 33. Μεγάβνζος és ed. Baehr pag. 173. — Óbkt. bagha-
bdzu »isten karjával biró.« Óbkt. bagha, óp. baga: isten, óbkt. 
bdzu: kar. Keiper 95. Jus t i Zd. 209, 213. Spiegel Keil. 210. 

Βαγαπαϊος — Ctes. Pers. Exc. 44. Ehhez Keiper 95. 
szerint a rövidített kedveskedő alak Βαγαΐος, Herod. 3, 128. 
óbkt. bagha-pdyu »istent birva ótalmazónak« ; óbkt. bagha, óp. 
baga: isten, óbkt. pdyu: védő, töve pd. Just i Zd. 209, 189. 
Spiegel Keil. 210. — L. mind a két szót Vaniceknél. 

Βαγα:τάτης — Ctes. Pers. Exc. 14, 59. Más az erede-
titől inkább eltérő alakja Μεγαπάτης. Óbkt. bagha-pdta, óp. 
baga-pdta »istentől védett v. istent bírva védőnek.« Pata part. 
pass. a pd, védeni tőből. Keiper 51, 95. Spiegel Keil. 208, 210. 
Justi Zd. 188, 209. 

Βάγας — Strab. 12, 553. Paphlagoniai név; tán egyenlő 
vele a Βάγης férfinév, Inscr. 2130. Keiper 96. szerint rövidí-

/ 
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tett dédelgető név, mely az óbkt. bagha, isten, szóból szárma-
zott ; de hogy melyik összetételéből, arról hallgat. 

105. Bagophanes — Curtius. Keiper 96. szerint valószí-
nűleg óbkt. bagha-frand »isteni fényű,« más alakban Μεγαφέρ-
νης (1. ezt); vagy óbkt. bagha-van-a (van tő : 1) ütni, győzni, 
2) védeni, szeretni, a suff. secund. Jus t i Zd. 266, 374. 1. 315. 
pont). A qavog, phanes tehát βανος, banes helyett van néni 
szabatosan ejtve. 

Βαγόραζος — Ctes. Pers. Exc. 44. Keiper 95.: óbkt. 
baglia-ratha »isten kocsija,« a mit kissé bajosan lehet személy-
névnek mondani. Óbkt. ratha, harczi szekér, Justi Zd. 209. 
253. és Vanicek Λρια- alatt, — Ép oly kétes Keiper másik 
nézete: óbkt. baglia-ναςα »istenliarcza,« a miben raqa későbbi 
alak ratha helyett, νας tő pedig nincs; az óbkt. racman, had-
oszlop, nem ebből, hanem arez tőből (nyújtózkodni, egyenes-
nek lenni, areza: csata) származik. Jus t i Zd. 30. 254. 

Βαγρανδανηνή — Ptol. 5, 13, 20. a Tigris forrásvidéke. 
Jus t i összehasonlítja vele az örm. bagreuand nevet, melyet így 
lehet származtatni: óbkt. bagha-raevant-ana »isteni fényes-
ségű v. fényes részekkel biró;« óbkt. bagha: isten v. rész, 
darab, raevant, racva: fényes, ana v. atna affix. secund. — 
Just i Zd. 209, 250, 374. 1. 317. és 323. pont, Spiegel Altbaktr. 
86. — Just i igy i r ja : Βαγρανανδηνή, a mi az eredetihez kö-
zelebb van. 

Βαϊανός — Menand. Prot. fr. 9—66. az avar fejedelem 
neve, inkább czím, mint név. A keleti törököknél és mongolok-
nál még ma is név, melynek értelme »gazdag, hatalmas, ne-
mes,« bajan. Vámbéry Hunnok 22. Etym. szót. 199. — Edels-
pacher szerint, Nyelvt. Közi. X , 341. bojan bajan török ere-
detű és egy régibb baj-gan alakra utal. A bojan-ból lett Por-
phyrogenitusnál βοάνος, Cinnamusnal μπάνος, a latin banus, 
a magyar bán; előfordul βοεάνος alak is. Miklosich, Die sla-
vischen Elemente im Neugriechischen, illető helyen azt mondja, 
hogy e szó ban nehezen szláv eredetű és összehasonlítja vele 
bojan-1, β διάνος, az avarok harczias fejedelmét.— Kuun L X I I . 
1. bajan mellé állítja a csag. baj, gazdag, fejdelem, szót. 

Βάχις, Ιΐήοις, Βήαας — ez utóbbi Anth. app. 30. aegyp-
tusi tánczos; aeg. bedz »karvaly.« Ebből van képezve: Βηαά-
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ριον, aeg. bedz-har »Karvaly-Horus« vagy megfordítva Αρβη-
κις, har-bedz »Horus-karvaly;« Πάβεχος, pa-bedz »a kar-
valyé« (pa articulus possessivus). A karvaly Horus symbo-
luma. Β edz helyett híd ζ is olvasható. — Uhlemanu 303, 304. 

110. Βακτρία — Strab. 11, 516. Polyaen. 1, 1. tarto-
mány; Βάκτριος Aesch. Pers. 306,318. Βακτρίη χοίιρη Herod. 
4, 204; τά ν. >) Βάκτρα Diod. Sic. 11. 69. Arr . An. 7, 9, 8. 
Strab. 11, 514. Βακτριανή táj, Pol. 10, 48. Diod. Sic. 2, 6. 
Ael. v. h. 12, 37.— Pape-Benseler: a mai Balkh,óp. Bachdhi. 
Op. bákhtris, óbkt. búkhdhi ellágyulva és megcsonkulva, phl. 
bakhr, metath. barkh, balkh, ujp. belch, ar. balcli, ürm. bahl, 
balh. Etymologiát nem adnak forrásaim. — Just i Zd. 213. 
Spiegel 211. Keiper 59. 

Βαλέζωρος — Maspero 440. Βαλεάζαρος Menand. Eph. 
ap. Jos. c. Αρ. 1, 18.1. Hirom tyrusi király fia; phoen. bdal-
so r »Tyrus Ba'al-ja, ura.« 

βαλήν — Teuffel Perser 78. 1. megjegyzi, hogy ez a hé-
her bdalenú »urunk« (v. ö. Άδωνις a héb. adőní »uram.«) 
A sémiek szájából a hellének a szót rendesen suffixummal el-
látva hallották és ezt az alakot tartották nominativusnak. Sext, 
Emp. p. 672, 26. B k : oí παρά τω Αόψοκλεΐ ποιμένες IM βαλ-
λήν λέγοντες Ιώ βαοιλεν λέγονοι φρνγιστί. Hesych. I, 685: 
βαλλήν . βασιλεύς φρνγιστί. Innen van a phrygiai βαληναϊον 
υρος, Ps. Plut. fluv. 12, 3. azaz βασιλικόν, és a phrygiai kirá-
lyi ünnep βαληναϊος εορτή. — Máskép Vanicek. 

βάλσαμον, ;/ βά/.σαμος —Diod. Sic. 19, 98. A balzsam-
bokor, Theophrastusnál a szagos gyantája. Héber besem. Mül-
ler BB. 276, 281, 285. 

Βαραζί — Ester 1, 10, a dativusban, Βαράζης Agath. 
4, 13, Βαραζαϋς Cedren. I. pag. 753. ed. Bonn. Οναράζης 
Proc. Goth. 3, 27 ; 4, 13. v. ö. Mos. Choren. 2, 7. — Óbkt. 
vardza »vadkan,« és Icvant atyjának és Vistágpa egy fiának 
neve az Avesztában. Szkr. varáhá, phl. varáz, varac, ujp. 
guráz, vuráz, örm. varaz. Just i Zd. 268. — Hogy perzsáknál 
törököknél egyaránt mily megtisztelő czím a vadkan neve és 
mily szerepet játszik e szó képies beszédökben, arról 1. Vám-
béry Prím. Cult. 135, 200. Egy Phil. Közi. I I I , 512.—Hason-
lóan használja e szót Homer, II. 5, 782. az achivokról átalában : 
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. . . λείονσιν έοικότες ώμο^άγοιαιν 
íj avat κάπροιαιν, των re σθένος ουκ άλαπαδνόν, Idomeneusról 
II. 4, 253: αϋϊ είχελος άλκήν, Polypoetesről és Leonteusról 
Tl. 12,146 : άγροτέροιαι ανεαοιν εοιχότε. És végre II. 17,20—22: 

οντ ον ν παρδάλιος τόααον μένος ο ντε λέοντος 
ο ντε συος κάπρου όλοόψρονος, ουτε μέγιστος 
ίέύμος ένί ατη&εσαι περί σ&ένεϊ βλεμεαΐνει. 

115. Βάρεζ — Theophanes szerint kún-szabir nő neve; 
töröktatár barsz »párducz,« a mi gyakran előforduló tulajdon 
név. Vámbéry Hunnok 22. Prim. Cult. 204. szerint ez a barsz, 
parsz a perzsából kölcsönzött szó, a párducz eredeti török neve 
arszlan (erős állat, Etym. szót. 28.) levén. Ujp. pärsz: leopárd, 
párducz. 

Βαρζάνης — Arr. An. 4, 7, 1. Diod. Sic. 2, 1. Keiper 
91: óbkt. bareza-ana, »a magassággal bíró, a nagyságos.« Jus t i 
Zd. 211, 374.1. 323. pont. 

* Βαρζαγάρνης — Jos. arch. 14, 13, 3. b. .Tud. 1, 13, 
1. Óbkt. bareza-franá »a magas, fenséges fényii.« A franá 
szót 1. bővebben Άρτ αφρέ ν ης alatt. Jus t i Zd. 211. 

Βαρίασης — Ctes. Pers. Exc. 14. var. lect. Βαρίσης ed. 
Baohr 133. Ez utóbbi a helyesebb a lak; töve az óbkt. bar ez : 
nőni, szkr. barh, v. ö. óp. bardlya Smerdis tulajdonneve; óbkt. 
berezant: magas. Értelme tehát »a megnőtt, magas.« Jus t i 
Zd. 211. Keiper 50, 91. — Az összeesküdtek névsora össze 
van állítva Baehr 133. és Keiper 48. 1. 

Βαρσαέντης, Βαραάεντος — Arr. An. 3, 8, 4—25, 8. 
Keiper 91: óiráni bareza-vanta »nagysággal ellátott, nagysá-
gos.« Just i Zd. 211, 376. 1. 384. pont. Az affix. secund. Jus t i 
szerint helyesen vaut; a Keiper használta vanta sem szó, sem 
affixum. Ε névnek megfelel az óbkt. berezvant: fenséges, ha-
talmas és tulajdonnév. Just i Zd. 217, 218. 

120. Βαραίνη — Diod. Sic. 20, 20. Plut. Eum. 1. Arr . 
An. 7, 4, 6. Barsine, Justin. 15, 2, 3. Nőnév. Keiper 91. sze-
rint óbkt. bareza-ina »a nagysággal biró, nagyságos.« Jus t i 
Zd. 211, 375. 1. 333. pont. 

Βαοίχ — Prise. Pánit. fr. 8. A királyi szittyák egy 
vezérének a neve. Török-tatár baszikh »alacsony, zömök;« 
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töve basz,baj, bat: alant, elmerül, nyom, közönséges. Vám-
béry Hunnok 22. Etym. szót. 206. 1. 

Βασσάχης — Herod. 7, 75. Keiper 93. 1. szerint assimi-
lálva ebből: Βαρσάχης, óbkt. barezaka, értelme tebát »a ma-
gasságos.« Töve barez\ nőni, bareza: magasság; vagy a tőből 
primär, képzővel barez-aka, vagy a névből secund. képzővel 
bareza-ka. Just i Zd. 211, 368, 375. 1. 137. és 338. pont. — 
Talán ide tartozik Βηοσος is; 1. ezt. 

Βατανωχοζ, Βατάνωχος — Aescb. Pers. 982. Keiper 77, 
78.1.: Bizonytalan etymologiáju; "talán óiráni matana-uka »az 
összekötött, barátságos,« töve óbkt. mit, összekötni, közeledni, 
tartózkodni, a miből ez az emlékekben elő nem forduló mel-
lékalak származnék: mat, és ebből matana főnóv: összekötés, 
barátság. — Pott szerint väthwana, az óbaktriaiban ótalom 
jelentéssel előforduló szóhoz való e név. Azonban Just i Zd. 
288. csak óbkt. vathwa: nyáj, van. Az uka képző szétbomlik 
e két secund. affixupira u és ka, Jus t i Zd. 375. 1. 336. és 338. 
pont, Spiegel Altbaktr. 89. Keil. 150. 1. 10. és 12. pont. — 
Keiper az Arr. An. 2, 25, 4. előforduló Βάτις és Curtiusnál 
olvasható Betis nevet is ide valónak tartja. — Just i Zd. 232. 

βδέλλα, βδίλλιον, bdellium — Hesych., Diosc., Galen., 
Plin. 12, 9. Növény és gyantája. Szkr. udítkhala v. ulvkhala 
Lagarde szerint, a ki ide vonja a héber bddlach alakot is ; Re-
nan Lassen nyomán a szkr. madálaka alakot adja. Müller 
szerint e szó nem sémi, hanem indogermán tőből való idegen 
szó a görögben. BB. 280, 282. 

125. Βέλλης — aeg. belle »vak.« Uhlemann 307. 
Βέριχος — Prise. Pánit. fr. 8. ed. Müller IV, 91, 94. 

Előkelő hun Attila udvarában. Vagy ber-ikh, a török-tatár 
nyelvekben »adomány, ajándék,« minek töve ber, bir, ver, vir, 
ad, ajándékoz, Vámbéry Etym. szót. 207.1.; és nézetem sze-
rint ez a helyes magyarázat; minthogy sok nyelvben megvan 
e név: istenadta, itt is bizonyára az isten szót kell alatta ér-
teni. Vagy lehet még török-tatár bar-ikli »birtok, kormányzás,« 
minek töve bar, var, bírni, lenni, vagyon, Vámbéry Etym. szót. 
204. 1. Nevezetes, hogy Vámbéry mégis a gazdaságot jelentő 
oszm. barik szót a bar, var, menni, járni tőhöz veszi, mintegy 
a ház menetének magyarázva. — Vámbéry Hunnok 22. 1. 
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βήρν'/.λος, η, néha ó, beryllus — Addaeus 6 ( IX , 544), 
Dion. Per. 1012, Luc. Υ. Η. 2, 11. Drágakő fa ja ; az arabban 
ballaur, billaur, balür annyi mint kristály; a kunban is volt 
bolor, bolar, kristály, Kuun 227, 302, 345. 1. A németben lett 
belőle: die Brille, a franciában bériele, bésiele, Müller Μ. 
ujabb felolv. 570. s köv. 1. Palmer 91. Wahrmund Hdb. I I , 100, 
1. Lagarde szerint a görögből lett az arámi biliar; Müller is 
indogermán szónak tart ja , de a görögben idegennek. BB. 280.1. 

Βηρυτός— Nonn. 43, 130. Dion. Per. 911. Pol. 5, 61. Jos. 
b. Jud . 1, 21. 11. Plut . Ant. 51. A latinban Berytus, és mi-
vel Augustus császár szépítette, Julia Augusta Felix Berytus 
lett a neve; aztán Claudius és Caracalla díszítette, a miért 
Antoninianának nevezték. Már Papc-Benseler is Stepkanus 
Byzantius nyomán, ki szerint a phoeniciai βήρ a. m. qgtao, 
Bornstedt-nek magyarázza; aztán Helladius szerint, ki a βη-
ρουτ pliocn. szót a görög la χύς-nek tar t ja , Meiningen, azaz: 
a hatalmas is lehet. Az előbbi a helyes; a phoeniciai beerbt, 
»kútak,« v. ö. arab bi'r, kút. A város neve ma Beirút. Schrö-
der 135. 1. 

Βησσος, Βησσός, Bessus — Strab. 15, 724. Diod. Sic, 
17, 74—83. Plut. Alex. 42. Arr. An. 3, 8, 3. Curt. 5, 8. Kei-
per 93. 1. szerint talán Βαααάκης-hez mint kedveskedő név 
tartozik, igy: ób. barezaka, barsaka, bassaka és harsa, hassa; 
töve akkor barez, nőni, volna, a név maga pedig barez, magas-
ság, és aka képző (mely azonban csak elsőrendű) volna. Y. ö. 
Jus t i Zd. 211, 368. 1. 137. pont. — L. a Βαααάκης szót. 

130. βΐκος — Herod, 1, 194. Xen. Anab. 1, 9, 25. Pol. 
6, 14, 7, 162. Ath. X I , 784, d : (μαλωδες τιοτήριον. Víz vagy 
bor tartására való füles edény. Wörterbuch zu Xenophons 
Anabasis von F. Vollbrecht 39. 1. szerint ο βίκος, sémi szó; 
Lagarde szerint a héber baqbűq, palack; Müller BB. 276, 287. 
1. szintén séminek tart ja , de az említett héber szóval nem veti 
össze. Mások szerint Herod. szövege alapján assyr szó. — L. 
\ ranicek. 

Βίτγορ — Var. lect. Bittugor, Bi turgur; Jordanis 182. 
Hón törzs neve; lehet a török-tatár bitgär »növekedő« vagy 
bitürgür »kiirtó.« Vámbéry Hunnok 22—23. 1. 
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Βλήδας — Prise. Pan. fr. 1. Jordanis 128. Attila test-
vére neve. Török-tatár szó két mássalhangzón nem kezdődhe-
t ik ; e név talán hülüt »felhő.« Hasonló alakjai a csagatáj-
oszmán bulut, az altáji pulut, a jakut bilit, a csuvas pült, a ma-
gyar felhő, a finn pilvi, a votják piljem, a mordvin pel, a cse-
remisz pöl. Tehát e szó az ural-altáji népek elválása előtti 
időből való! Vámbéry Hunnok23.1.Primit . Cult. 166. l .Etym. 
szót. 214.1. 

Βοκόλαβρα — Theophyl. 1,8. Avar főpap, varázsló; török-
tatár bögü, böjü »lekötés, varázs,« a magyar bű, épugy mint a 
csagatáj baj a. m. a magyar báj; tehát bögüler vagy böjüler 
»varázsló pap,« vagy »varázs-szertartás.« Vámbéry Hunnok 11, 
23. 1. Etym. szót. 198. 1. Hunfalvy Ethn. 152. 1. Kuun L X I I . 
L X X X V I I . 1. 

Βραχμάν, Βραχμήν, több. Boa χ μάνες, Βραχμάναι, 
Βραχμαναι, Βραχμηνες, Βράχμαι — Ptol. 7, 1, 74. Nonn. 39, 
358. Clem. ΑΙ. str. 3, 7. Damasc. ν. Isid. 67. Brackmanae — 
Plin. 6, 17. — Az indiai várnák elsejébe tartozók, a papok 
és tudósok. Szkr. brahma (masc. v. neutr.), az istenséghez 
igyekvő áhítat, Roth szótára szerint minden jámbor nyilvánu-
lat az istentiszteletnél; brahma, a brahman; bráhmana, (pa-
tronymicum, leszármazott szó) jámbor imádkozó, isten szol-
gája ; aztán: utasítás, szemlélet. Ε szók töve a. m. erőteljesen 
létrehozni, erősíteni, előmozdítani. Lefmann (Oncken 1, 3.) 37. 
és 72. 1. Duncker I I I , 118, 538.1. 

135. Βίβλος — Strab. 16, 755. Jos. b. Jud. 1, 21, 11. 
Nonn. 3, 109. Arr . An. 2, 15, 6. Ptol. 5, 14, 4. Phoeniciai vá-
ros, értelme Schröder 129. 1. szerint »a hegy,« phoen. gibél. Az 
ószövetségben gebal; mai nevén is még dsubeil, a kis hegy. 

Γάδειρα, τά, Γάδειρος, ή, ί'ηδείρα, τά — Grades, ium 
— Strab. 1, 38, 3, 169. Diod. Sic. 4, 18. Arr . An. 3, 30. Herod. 
4, 8. Plin. 4, 22. Hispania Baetica egy szigete (ma Leon) és 
városa (ma Cadiz), a római császárok korában Augusta Jul ia 
Urbs Gaditana. Pape-Benseler e görög magyarázatokat közli: 
Landshöh, tulajdonkép Landeshals és Schaafhausen, Εν μ ηλος; 
Plinius szerint Siebeneck; a helyes a phoen. garta, héb. hag-
gáder »saeptum, το τείχος, a bekerített.« így Schröder 80.1. 
Azonban a 130. 1. szerint a phoen. gader, héb. gezeráh, arab 
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dsazird »terra resecta, id est fertilis in medio deserti« azaz 
sziget, oáz. V. ö. ehhez Gisira zeugitanai város nevét. 

γα,ϊαος — Vanicek e szóról bőven és jól í r ; csak azt 
akarom megjegyezni, hogy az óbaktriában nincs gaeshu alak, 
hanem csupán gaegu, azaz : buzogány v. lándsa és az Avesztá 
sok helyén KereQaQpa (azaz kereqa-αςρα, a soványlovú, lósová-
nyító, lókínzó ? Phl. kerpdfp, ujp. gersdszb) hős mellékneve: 
a lándsás, buzogányos. Jus t i Zd. 99. 1., a hol azok neve fel van 
sorolva, a kik e nehezen megfejthető szóval foglalkoztak. 

ΓΕ0Π0ΘΡ02 — a behisztáni hegy alján levő görög 
feliratos táblán, mely nagyon meg van rongálva és a 42—46 
évből való Kr . u., az arsacida korból; a felirat X X I . Arsakes 
Gotarzesről szól, a ki Gew fia volt; tehát Γεοπο&ρος a régi 
perzsa gavaputlira azaz γεΓο-ποΟρο-ς. Igy Justi (Oncken 1, 
4.) 167. 1. — Magam azt tartom, hogy mivel gava-puthra sem 
barom fiát, sem gonosz lelkek fiát természetesen nem tehet 
(Just i Zd. 103, 104. 1.), a gava régibb kavan, kavya, kavi, 
király, (szkr. kavi, phl. és pá. kai, ujp. kej) alak lágyabb szó-
kezdővel való ujabb alakja; e szerint kava-puthra »király fia.« 
Jus t i Zd. 81, 190, 191.1. Müller Lautl. I , 8.1. 

Γίγις — Din. ap. Plut. Artox. 19. Parysatis szolgálójá-
nak a neve. Var. lect. Γίγγες. Keiper 81. 1.: óbkt. gi tő a. m. 
élni, ebből kettoztetéssel gi-gi-s »az élő, nagyon élénk.« — 
Jus t i Zd. 105, 116, 117. 1. szerint a gi, ji, jiv, ju tő az óbkt-
ban a. m. élni. Azonban abban téved Keiper, hogy az óbkt. 
ji-sti az Avesztában nőnemű tulajdonnév; e szó mint nőnemű 
főnév a. m. az élet, mint hímnemű szó Asháhura atyjának neve. 
Jus t i Zd. 117. 1. 

140. Γεεαμος — Theophanes. A török-tatár / m m »a vil-
lám.« Ott Att i la egy fiának a neve, ép ugy mint később egy 
szultáné, Bájezid j 11diri m, a villám, és mint régebben volt 
Hamilcar Barak. A sző töve jas, j is, is, világos, fényes. Vám-
béry Hunnolc 25. Etym. szót. 130. Primit. Cult. 168.1. 

γοέδ — Dioscoridesnél a fekete keménymag, coriander; 
a héber gad. Müller BB. 276. és 281. 1. 

Γόρδιας, Γόρδεος, Γορδειις— az első pénzeken, az utolsó 
Horod. 1, 14. Phrygiai és cappadociai férfinév. Pape-Benseler 
azt mondja, hogy ha nem keleti szó, akkor a görög Γέρδω, ál-

3 * 
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dozni, igéből Oppermann. Jus t i Zd. 269.1.: óbkt. vareda »növő. 
növés, erő,« v. ö. a szkr. vardhá, phl. gürtish, ujp. gurd, bős, 
alakokat. Ο. E. 538. 

* Γουσαναστάδης — PVocopius b. Pers. 1, 5. és megemlítve 
Müllernél, Journal as. 3. s. t. 7. pag. 343. A következő magyará-
zatok lehetségesek: 1) óbkt. gaosha-nath-ta »kinek füle le van 
vágva;« 2) óbkt. gaosha-nis-had »azúgban iilő,« az ujp. gűseh-
nisín. Jus t i Zd. 100, 166, 318, 370. 1. 209. pont; 3) Müller 
szerint ujp. gCisán usztád, a királyi kémek feje, v. ö. ω τ a βασι-
λέως. 

Graucasus — Plin. 6 , 1 7 : Caucasum montem Grauca-
sum, hoc est nive candidum. Var. lect. Croucasim. Török-tatár 
kar, hó és olcar, magas; ez utóbbi augan, ujg. okán, csag. ogan, 
legfőbb lény, isten, alakjában fordul elő. Tehát kar-aukar, kar 
aukas »hótól fehér magasság.« Igy Kuun L V I I I . 1. Vámbéry 
az okar, magas, szót az ak, ag, ok tőből származtatja, az okkan 
isten szót pedig az ok, og, ong, tudni, tanulni, tanítani, tövé-
ből. Etym. szót. 22, 55, 95. 1. 

145. * Γωβάρης, Γώβαρις — Luc. catapl. 6. Suidas. Kei-
per 100. 1. csak azt mondja, bogy a régi perzsa bar tő (bor-
dani, vinni) cselekvő értelmű bara, vivő, alakja van benne. Én 
azt tartom, bogy e név óbkt. gúo-bava »a marbavivő« nagy 
testi erejéről. Vannak mesék, bogy gyakorlat által egyesek oly 
nagy erőre tettek szert, bogy bikát elbírtak; arról szól a Py-
thagoreus Miloról való monda, meg az ujperzsában Kizárni 
költő Hef t peiker (a bét szép alak) czimü romantikus költemé-
nyében a következő elbeszélés: Behräm Gür szászfinida perzsa 
király (e néven az ötödik, uralkodott Kr . u. 420—440.) vadá-
szaton megharagudott kedvelt rabszolgálójára, Eitneb-re (a 
nyugtalanság), mert ez felszólította, bogy lője át nyilával a vad-
szamár patkóját futtában. Bebrám megfeszítette íját és az ál-
latnak, mikor az vágtatva hátsó lábát egész füléig felvetette, 
lábát és fülét ugyanazzal a nyíllal átlőtte. Fitneh vakmerősége-
ért balálra ítéltetett, azonban nagy könyörgéssel rávette azt 
az embert, a kinek meg kellett volna őt ölnie, bogy bocsássa 
szabadon; erre megbúzta magát valahol falún és azzal mula-
tott, bogy kis borjut naponkint lépcsőkön felvitt. Hat év 
múlva a hat éves bikát ép oly könnyen vitte fel, mint kezdet-
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ben a liat napos borjút. Mikor egyszer azon a vidéken vadá-
szott Behrám, hallott erről a csudáról, látni kívánta a leányt» 
felismerte benne kedves Nyugtalanságát és megbocsátva neki 
feleségül vette. Hammer, Geschichte der schönen Itedekiinste 
Persiens 114. 1. —Lehe t azonban, hogy e név csak a Γωβρνας, 
Γωβρνης (Xen. Cyr. 4, 6, 1. Herod. 3, 70.) mellékalakja; ez 
az óp. gaubaruva, az ujp. gáilbáreh, gáiipáreh (Egy. Phil. Közi. 
IV, 469.), és valószínűleg szintén gau-bar-uva, azaz »marha-
vivő,« ámbár uva képző nincs a régi perzsában. Spiegel Keil. 
195. Jus t i Zd. 103, 209. 1. 

Λαγών — Phil. Bybl. fr. 2, 8, 14. szerint Σίτων, később 
Ζεις Λρότριος, tehát a földmüvelés, termés istene a phoeni-
ciaiaknál. Phoen. dágón, éhből: dágán, gabona; van még ba°al 
(lógón »a gabona ura.« Schröder 124. 1. — Movers szerint 
phoen. dfigön, dágán szintén gabona; e nézetben Duncker I, 
422. és 552. 1. nem osztozhatik, mert az asdődi és niuivei hal-
képek határozottan ez ellen és a mellett szólnak, hogy az assyr 
dókán, a phoen. dágón a. m. »halisten,« dág halat jelentvén. 
Mindamellett azonban lehetett a nedvességből termést adó 
isten a földmüvelés ura, védője a philisteusoknál és babylo-
niaiaknál. 

Λαδονχος, Λαονχος—Xeη. Cyr. 6, 3, 29. Keiper 77—79. 
].: régi perzsa dáduka, óp. dád'uhya, ujp. dádájeh; a régi 
alakban uka képző (Justi Zd. 370. 1. 192. pont és 375.1. 338. 
ρ.) A dá tő következőt jelent: 1) adni, hirdetni, 2) letenni, 
teremteni, 3) tudni, 4) osztani, 5) szívni, inni; e sok közt e 
név töve kétséges. Megérteni az ujperzsából lehet, hol dádik 
v. dáduk 1) öreg szolga, 2) igazságszolgáltató. Ez utóbbi a 
4. dá osztani, v. 2. dá megállapítani, tőből származik (Justi 
Zd. 153. 1. a dáta, törvény, szót a 2. dá tőből eredteti; a töb-
bit 1. Jus t i Zd. 150—152. 1.) A régi dáta helyett tehát ezt 
kell alapul elfogadni: dáda, dádv, törvény, igazság, meg kaya 
képzőt, melyből kya, hya lesz, és megvan az eredeti dád'uhya, 
melynek Λαδοϋχος mint régibb alak megfelel. Hasonló a 
Λαδάχης Aesch. Pers. 304. és Λαδίχαι Herod. 3, 91, 7, 66. 
tulajdonnév, mely utóbbiról mint nép nevéről 1. Blakesley II , 
225. és Ujperzsa nyelvjárások cz. dolgozatom 11—12. 1. Ez az 
ó-iráni dádalca és dádika, oly hangváltozással, mint az óp. 
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mathra(?)és m iihra, andhata és anáhita. Ααδάχης, ζΐάδαχος, 
Αάδαγος és rövidítve Αάδος, teliát a. m. »igazságos, törvényes.« 
Dádika i hangja ugy is magyarázható, hogy kötöhang, Spiegel 
Altbaktr. 89.1. — Erre meg kell jegyeznem, hogy az óp. ka 
csakugyan másodrendű képző, azonban ya elsőrendű, tehát csak 
tőhöz járul, 1. Spiegel Keil. 150—1. 1. 12. és 31. pontját; kaya 
és belőle ellágyult hya képző pedig nincs. Az óperzsából tehát 
bajos e nevet kimagyarázni. Az óbaktriaiban sincs kaya suff. se-
cund., hya pedig csak egyszer fordul elő; ka és ya suff. secund. 
külön-külön van. Jus t i Zd. 375, 376, 377. 1. 338, 376,395.pont. 

Jaoi, Jáoi, Aaai, Jácti, — Herod. 1, 125. Pol. 5, 79· 
Strab. 11, 508. Arr . An. 3, 11, 3. Ptol. 6, 10, 2. — Dahae, 
Plin. 6, 17. Tac. Ann. 11, 8. Curt. 7, 3. Liv. 35, 38. — Pape-
Benselernél Hesychius szerint Schakals ν. Wölfe, mert Λάος 
a. m. dáFog, lat. davus és macedoni és phiygiai nyelven a. m. 
&ώς. A nép és farkas nevét közli Vanicek; a nép nevének két 
magyarázatát adja, mely közül, ugy látszik, a második a helyes. 
Cunningham, Archeological survey of India I I , 47. 1. szerint 
ugyanis e nép neve az óbkt. dahyu »elpusztító;« Gr. Rawlinson 
szerint pedig a dahák a parthusok legközelebbi rokonai voltak. 
Jus t i Zd. 155.1. szerint is az óbkt. ddha, dcihi a dah, elpusztí-
tani tövéből származik,és szittya, turáni törzset jelent.Szkr. dátá, 
ujp. ddh, dáhisztdn, dehisztán, chinai ta-hia. Kuun L X V I I I . 1. 

Ααρεΐος — Vaniőek magyarázatát a következővel egé-
szíthetem ki. Jus t i Zd. 147. 1. szerint a dar, tartani, ige tövé-
hez tartozik e név; Müller Μ. ujabb felolv. 231. 1. a biroda-
lom tartója v. fenntartója. Keiper 79—80. 1.: a pontos alak 
ζίαρειαϊος, Ααραιαϊος helyett; előfordul Aesch. Pers. 164. s 
gyakran. Teuffel kiad. 113. 1. megjegyzi, hogy Dindorf szerint 
csak e négy alak van: Ααρεϊος, /Ιαριάν. Ααριαΐος, Ααριήχης. 
Ctes. Pers. Exc. 48. és állandóan Ααρειαΐος, 1. ed. Baehr 192. 
193, 457. Strabo így i r : cd δε των ονομάτων μεταπτώσεις xal 
μάλιστα των βαρβαρικών πολλαί . καίϊάπερ τον Ααριήχην Αα-
ρεΐον εχάλεσαν. Υ. ö. Herod. 1, 209. Xen. Anab. 1, 1, 1. de 
Hell. 2, 1, 8 : Ααρειαΐος; Thuc. 1, 14, 1. A vocativus ζίαρειάν, 
Aesch. Pers. 662, 671. mert az óperzsában nyilván volt dáraya-
na (Spiegel Keil. 151. 1. 27. pont). Ep igy Ααριήχης valószínű-
leg óp. ddraya-ka (Spiegel Keil. 150. 1. 12. ρ.) alakból lett. — 
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Az óp. alak,mely fel iratokban előfordul, dárayavus, Spiegel Keil . 
203.1. Fick szerint az óbkt. dar tő, tartani, megtartani (Just i Zd. 
147. 1.), partic. act. praes. dárayaüt tartó,igazító,pl. e névben: 
ddrayat-ratha a kocsit igazító, Yasht 13,108. (Justi Zd. 155.) 
Tehát dáraya-vu ν. va a név alakulása. Azonban vu képző 
nincs a régi perzsában ; va-11. Jus t i Zd. 376.1. 382. pont alatt. 
A Fick-féle elméletnél fogva (1. az Άρτάβης szónál) e va, vu 
képző alatt mindenfélét érthetni; a név értelmét nyilván elta-
lálta Herod. 6, 98 : Λαρείος ερ'ξύης (Blakesley I I , 144 szerint 
ερξίης az Etymol. Magn. u tán: ίρ'ξίας ν. ρεξίας ό πρακτικός, 
a tetterős) és Hesycli. έκτωρ. Tehát értelme: a visszatartó, 
fenntartó, elhárító.— Az ujperzsában darab ebből: dara(ya)-
v(us), a vb hangba menvén á t ; a rövidebb alak dara ebből: 
dara (yavus). Az ujperzsa népetymologia ebből magyarázza: 
der db, a vízben, 1. Spiegel, Eran. Alterth. I I . 584. — Spiegel 
Keil. 76. 1. szerint az eredeti óp. alakhoz közelebb áll a héber 
darjdvés, mint a görög alakok. A név a dar tő, szkr. dhri, tar-
tani, causalis alakjából származik. Koch (Orusius) II. 1, 1. 
jegyzetében azt mondja, hogy Άχιλλενς valószínűleg Έχέλαος 
»Volkskalter,« és ezzel találóan összeállítja a "Εκτωρ és »Da-
rajavus« neveket. — Az aeg. feliratokban ntarius (Maspero 
568.), dariuS. 

150. * Άαρειται — perzsa néptörzs a kaspi tenger mel-
lékén, Herod. 3, 92 ; a tájékuk /; Άαρείτις χώρα, Ptol. 6, 2, 6. 
Stephan. Byzant. Ηαριται. Kétségkívül az óp. daraya, óbkt. 
zrayanh, tenger,szó nyugati perzsa alakjából képződött: dara-
yiya »a tengeri, tengerparti lakós;« ujp. volna derjáji. A r ü g y 
látszik görög toldalék. Spiegel Keil. 201. Justi Zd. 127. 1. 

Λαταγέρνης, Datapkernes — Arr . An. 3, 29, 6. Curt. 8, 
3. Keiper 82. 1.: óbkt. dáta-frand, dáta-farná »a törvény fel-
sége, a törvény fényét bíró« (óbkt. óp. data, ujp. dád, Jus t i 
Zd. 153. Spiegel Keil. 202. 1.) vagy »a teremtő fénye« (óbkt. 
dátar, mellékalakja data, ujp. ddddr, Just i Zd. 154. 1.) Az 
összetétel második elemét 1. az Άρτα([ρένης szónál. 

Αεγγιζίχ — Prise. Pan. fr. 36, 38. Attila fiának neve. 
Török-tatár tiny-kizik »igen tüzes, heves;« közel áll ehhez 
Temudsin neve Csinggiz chán, azaz csing-giz »igen heves.« 
Vámbéry Hunnok 23. Etym. szót. 97. 1. 
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δέλτος — irótábla; a héberben dblet »ajtó, könyv oldala 
v. columnája«; Eustatkius szerint: ró της δέλτον δε δνομα 
ομοίως άνωθεν κατέβη άπδ των δελτιοτων βιβλίων ητονν εκ 
των κατά δέλτα πτυσσόμενων γράφων, άί κυρίως δέλτοι καλου-
μέναι άψηκαν τοΐς ύστερον βιβλίοις κληρονομησαι τοιαύτης 
κλήσεως és továbbá: ως γαρ δέλτος δια τδ δελτωτον σχήμα. 
Pape is háromszögű alakjából magyarázza nevét. Előfordul 
tábla értelmében Soph. Tr. 683. Ar. Th. 778. Herod. 8, 135. 
Aesch. Prom. 791., irás, levél, végrendelet, költemények értel-
mében Plat . Ep. 2, 312. d, Luc. Tim. 22. Strat. 2 (XI I , 2.) 
Eryc. 13. (VII, 36.) Azonban háromszögű könyv nem volt; a 
héberből való származtatás a helyes. Müller BB. 276, 287. 1. 

Αιαβιης—Aeg. király, Eratostlienes szerint ψιλέταιρος, 
a mit a kopt nyelv segítségével ki lehet e névből olvasni; 
kopt tiep-hop »barátjait szerető.« Uklemann 305. 1. 

155. Αιαϊξις — Aesch. Pers. 996. Csak e helyen fordul 
elő. Hannak, Das Historische in den Persern des Aeschylos 
(Programm des k. k. akadem. Gymnas. in Wien, 1865.) sze-
rint óbkt. daeva-kasha »isten karja;« azonban óbkt, daeva, ujp. 
div, mindig gonosz szellem, tehát soha sem isten (Justi Zd. 
143.); óbkt. kasha sem kar, hanem hónalj, hón, ujp. kes (Palmer 
488. csak ebben az összetételben: kes-i rdn, mintegy a czomb 
alja, azaz a szeméremgát). Hannak véleménye helytelen. — 
Keiper 80—81. 1.: 1) Αιαι-ξι-ς; 'ξι talán az óbkt, khaki, ural-
kodni, themája khshaya, uralkodó, valami gyönge alakjában ; 
vagy khshi,tovább képezve khshit, ragyogni,thema: khshaya, rö-
vidülve khshat, ragyogó, fénylő (Justi Zd. 94, 95.1. és 93.1. csak 
khshaeta) ; διαι az iráni dyava, menny, mi ugyan nincs meg 
az emlékekben (az óbkt. könyvekben és az óp. feliratokban), 
azonban Spiegel véleménye szerint is meg kellett lennie a nyelv-
ben. V. ö. szkr. óbkt, div tövét, C. E . 235. Jus t i Zd. 156. 1. 
Locativusa dydvae, apokopált alakja dyae ; a név értelme te-
hát : dyae-khshae »az égben fénylő« v. dyáva-khshae »égi ra-
gyogású.« A dyáva alak e nevet az ősi ár ja közösség korába 
Jüelyezi. — 2) Lehet διαι az óbkt. ji, élni, tő themája jaya 
(Just i Zd. 112. ji, 113. jiv ; jaya alak nincs, csak a 101. 1. 
yaya a gi tőből, a. m. élet), gaya, élet, vagy helyesebben διαιξ 
a, m. jiyakhsh, fokozva jiyaikhsh, óbkt. jiyaekhsh, intensiv és 
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desiderativ alak: élni akarn i ; tehát jaya-khshae »az élet fé-
nye« vagy jiyaekhsh-i »élni akaró« (i secund. suff. Just i Zd. 
374. 1. 330. p.) — 3) Αιαι-'ξι-ς óhkt. jyae-khshaya »nyíllal 
uralkodó, ijja.1 hatalmas, το'ξοδάμας;« óbkt. jya, íj húrja, szkr. 
jyd, ujp. zeh, zih. Palmer 327. Just i Zd. 117. Nézetem szerint 
ez az utolsó magyarázat leginkább illik liarczos nevére és leg-
kevésbbé erőtetett. 

Αιζάβονλος—Menand. Prot. fr. 18, 20. A törökök vezére 
Justinus császár idejében. Török-tatár dizeöl, dizevül »a ren-
delő, intéző ;« töve tiz, diz, rendelni, intézni; eill, aul névszó-
képző. Vámbéry Hunnok 23. Etym. szót. 195. 1. 

Αονάτος — Olymp. Theb. fr. 18. Menand. Prot. Hűn fő 
ember; török-tatár donat, tonat, ékesít, díszít, tisztít; tehát ez 
a teljes névnek csak egy része. A ton, tiln, jon, jün tő a. m· 
felület, takaró, ruha, gyapjú; az oszm. donatmak, díszíteni, 
ékesíteni. Vámbéry Hunnok 24. Etym. szót. 189. 1. 

Αοτάμας —Aesch. Pers. 959. Hannak szerint a. m.Aa-
τάμης (Arr. An. 2, 2, 2. Diod. Sic. 15, 91.) Datames (Corn. 
Nepos.) Αατάμας (Xen. Cyr. 5, 3, 28.) Pot t és Hannak így 
magyarázza: ó-iráni mdo-ddta »a holdadta,« az összetétel két 
eleme helyet cserélvén. (Just i Zd. 231, 150. 1.) Ε megfordítás 
helytelen. — Keiper 81—82. 1.: Αοτάμας ν. helyesebben Αω-
τάμας óhkt. ddotama (?) vagy ddtama (aminek aztán Αατδμης 
ν. Αατύμης felelne meg). Ε név ddta-ma a felső fok értelmé-
ben, vagy ddta-tcima felső fokban, miben a két ta szótag rossz 
hangzat elkerülése végett egynek ejtetett : ddtama »a törvény-
nyel leginkább ellátott, a legtörvényesebb.« (Just i Zd. 153, 
376. 1. 370. pontjában a ma másodrendű képző.) — Ε név rö-
vidített, enyelgő alakja lehet Λ a τις (Herod. 6, 94.) vagy Ad τις 
(Ctes. Exc. Pers. 18.), az ó iráni ddti-ya (a secund. suff. 1. 
Jus t i Zd. 376. 1. 376. p.) — Keiper megjegyzi, hogy a dd 
tőből e neveknek még más értelmét is könnyen ki lehet ma-
gyarázni. 

δοχία — Menandernél a halotti tor török neve. Török-
tatár toka, fokha »szokás, szabály, rend«; töve tak, taj, toy, 
sima, egyenes, csxiszni. Tehát a görögök ezt a szót nem jól 
értették. Vámbéry Hunnok 23. Etym. szót. 166. 1. 

160. έβενος, ή — Herod. 3, 97. ébenfa; 'Έβενος tulaj-
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donnév, Pape-Benselernél Ebenholz. A fa igy is fordul elő: 
η έβένη. Héb. hiibnim »ébenfa«. Ez azonban nem sémi szó. 
Annyi igaz, hogy a görögben idegen. Müller BB. 276 ,281 , 
288. 1. 

Έδήχων — Prise. Pan. fr. 7, 8. Hűn követ Attila udva-
rából. Török-tatár edik-kün »szerencsés nap;« edik, etik az 
ujgur etkü, edük, szerencsés, üdvös, jó, legrégibb alakja; kün 
nap. Vámbéry Hunnok 24. Etym. szót. 19, 112. Prim. Cult. 
156, 257.1. 

"Ελλακ— Attila egy fia; török-tatár illák, jillák 
»fénylő, sugárzó,« vagy ilik, illik »berezeg, legelső,« pl. Ilik 
chán, kelet-turkesztáni hires fejedelem. En az előbbit találóbb 
és a görög alakból könnyebben kiolvasható alaknak tartom. 
Vámbéry Hunnok 24. Etym. szót. 120. 1. 

Έμενέδζονρ — Attila egy fiának a neve. Török-tatár 
emenedur »fáradozó,« az emenmek, fáradni, vesződni, igéből. 
Vámbéry Hunnok 24. 1. 

Έ'ξά&ρης—Plut. Alex. 43. Polyaen. 7, 41. és valószínűleg 
megrongálva ily alakban: Έξηδάρης, I). Cass. 68, 17. Keiper 
99. 1. ó-iráni ha-khshatra »együtt uralkodó, hasonló uralmú ;« 
talán hangváltozással hu-khshatra helyett. Ezt nem találom 
lehetségesnek. L. az Η'ξάΟρης szónál. Ha a. m. együtt, az 
óperzsában csak a belőle származott hama (ujp. hem, hemeh, 
ciua) van meg. Jus t i Zd. 93, 311. Spiegel Keil. 193, 221.1. 

165. * Έριάηοις — Inscr. 3, 4854, 3. Aegyptusi ember 
neve. Aeg. eri, iri, a szem, isi, I s i s ; tehát »Isis szeme.« L. a 
következő szót. 

Εριάνουβις — aeg. eri-anubi »Anubis szeme;« ugyan-
úgy van még ez is képezve: Αρέαουις »Seh szeme.« Uhle-
mann 301. 1. 

"ΕρμωνϋΊς, "ΕρμωνΟτς, ΕρμουνΟΊ, Ερμονϋίg—Stephan. 
Byz. Ptol. 4, 5, 70. Strah. 17, 817. Eelső-aegyptusi, thebaisi 
város, a mai arabban armänt. Dumichen (Oncken 1, 1.) 
50, 65. 1. szerint aeg. an-montu »Muntu oszlopos városa.« 
V. ö. Maspero 21.1. — Talán inkább aeg. her-ment (montj 
»az állandó úrnő:« mint női tulajdonnév előfordul Uhleman-
nál, 305. 1. Igy a minden görög alakban meglevő r megfejt-
hető volna. 
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Έβχάμ — Prise. Pan. fr. 8. Pape-Benseler szerint accus, 
melyhez a nomin. ΙΕακά, lat. Esca, Attila egy leányának a 
neve. Ez ép oly kevéssé helyes, mint Szabó K. véleménye, mely 
szerint e szó hun leány neve, kit Attila nőül vett. A honni 
kiadás tárgymutatójában van helyesen; Escam, Huunus, páter 
puellae ab Atila in matrimonium ductae. Török-tatár eS-kam 
»barátpap, társpap.« Vámbéry Hunnok 11. 24. Etym. szót. 
43. 1. — L. az Αττακάμ szót. 

Euseni — Amm. Marcell. 16, 9. 4. Kiepert szerint az a 
nép, mely a cliinai íróknál u-siiln, u-siin; ez a név meg egyenlő 
az wzokéval. Egy nagyobb kazak törzs neve mainap is ileisün. 
Kuun 386.1. 

170. Ευφράτης. — Azon kívül, a mi Vauiceknél és az 
Egy. Phil. Közi. IV, 466. 1. e szóról el van mondva, még neveze-
tes az, hogy Josephus, Antiqu. 1, 1, 3., még ezt a nevét közli: 
Φορά, mely nyilván sémi neve volt és nagyon emlékeztet a mai 
arab furat, forát alakra. Azonföliil igy magyarázza: σκεδαο-
μος ή αν&ος. Az assyriai ékiratokban így fordul elő: a. rat, 
miben a a víz ideogrammája, rat pedig e folyam phonetikus 
kiegészítője. Ztschr. d. DMG. X X V I . 94, 95. Ugyanott X I I I . 
365. az óp. ufrátu, a görög Ευφράτης, Ενφρή της így vau for-
dítva: ευ πλάτης. 

Εφϋαλΐται — Theopk. Bvz. in Phot. bibi. 64. Menand. 
Prot. fr. 10, 18. Proc. b. G. 1, 3. A fehér húnok törzse. Toma-
sc.hek szerint azonosak a jászokkal. Összehasonlíthatni e ne-
veket : arab. haital, több. hajátila, örm. Jiephthal, thetal, chinai 
ye-tha, yi-ta, ye-yi-ta, i-ta; e mellé tehető a régibb ' /ár tót , 
' /ár«ot , Ptol. 6, 12, 4. a chinai yue-ti, yuci-si. A chinai év-
könyvek szerint az Έφ&αλίται csakugyan a húnok része. 
Kuun 388. 1. 

Έφώνυχος — aegyptusi név, a kopt nyelvben ef-bncli 
»élő.« Uhlemann 306. 1. 

Ζάβατος, Ζαπάτας — Xen. An. 2, 5, 1. Vaniéek magya-
rázatát ezzel lehet megtoldani. Már Pape-Benselernél Wol-
fach, mert zaba szyrül farkas. Csakhogy jóllehet a farkas is 
zaba (syr.), di'b (arah.), meg e folyó neve is zab: az utóbbi 
még sem neveztetett el farkasról. A farkas a sémiben gyorsa-
sága miatt kapta ezt a nevet, melynek töve z'ó menni; a folyót 
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is nyilván sebes folyásától nevezték így és neve e szerint talán 
a nőnemű zcíbat, »a gyorsan folyó.« A görögök nem tudva azt. 
bogy a farkas neve is a sémiben voltaképen gyorsan szaladót 
jelent, és ballván, bogy e folyót is úgy híják, mint azt az álla-
tot, ráfogták a folyóra, bogy a neve a. m. Λύκος. Hogy az a 
folyó nagyon sebes folyású volt, azt óbkt. neve is bizonyítja; 
az óbkt. uzava ugyanis ez elemekből á l l : ug. ki, elé, és zu, 
sietni; a folyó neve tehát »a kibugyogó, az előre siető.« Ez az 
óbkt. szó eredetileg Túmágpa fiának a neve volt, és annyit tesz 
mint személynév mint a kirohanó, előre törő; lehet, hogy e 
hőstől kapta a folyó nevét, de valószínűleg egymástól függet-
lenül nevezték el mind a kettőt gyorsaságáról. Ez az én nézetem 
szerint e név helyes magyarázata. V. ö. Jus t i Zd. 61. 1. Geiger 
249. 1. a sémi zeeb szót máskép magyarázza. 

Ζαμάσπης, Ζαμάσψης — Sync. 679, 9. Tbphn. ehr. 211, 
10. Procopiusnál Ζάμης, syrül zamasp, örményül zamasp, 
zamasb; szászánida fejedeleni az 5. században Kr. u. Ztsch. d. 
DMG. VI I I , 1—194. X I X , 382. 439. s köv.l. Óbkt . j dmdgpa , 
személynév, melynek nehéz alkalmas értelmet adni, ez elemek-
ből állván: jdma, rokonság, és agpa, ló. Pbl. jdmágp, a Deszá-
tirban jamigát, ujp. dsámdszp, Firdüsz :nál, 1. Mohi Fragm. 24. 
Vullers Fragm. 79. 1. Egy Pbil. Közi. I I , 309. 1. Just i Zd. 116. 
1. Mohi Sábnámeb-ford. (1877. kiad.) IV, 322. 1. 

175. Ζάροναμ — Mopsuestiai Theodorusnál (Pbotius mü-
vében), Berosusnál Zerovanus, Elisaeusnál Zrouan, a párszi-
ban zurvann, óbkt. zrvan, zrvána akarana »a végtelen idő,« 
az idő és sors kosmikus hatalma. Just i Zd. 128. 1. 

Θαμανοίοι — Herod. 3, 93. Θάμανοα Agath. 4, 29. Kei-
per a 103. lapon az óbkt. tham, cam gyógyítani, megnyugtatni, 
tővel hozza összeköttetésbe; thamananh, gyógyítás. Jus t i Zd. 
138, 292. 1. 

Θαμάαιος — Herod. 7, 194. Keiper a 103. lapon az óbkt. 
tham, cam tőből származtatja (1. az előbbi szót); a tőle felho-
zott thamahli semleges tbema nincs meg az óbaktriaiban. 

θαμιμααάδας — Ezt a szót Vanicek helytelenül magya-
rázza. Szerinte ϋαμι a turáni nyelvekben a. m. tenger, μααα-
δας pedig úr, tehát az egész: a tenger ura. A μαοαδας alak-
kal összeveti az óbkt. mazdáo, isten szót. Tehát szerinte e név 
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török és perzsa szóból volna összetéve! Ez magában már hely-
telen ; de az óbkt. mazdáo nem is teszi azt, hogy isten, hanem 
Benfey szerint a szkr. medhas: a bölcs, Burnouf és Spiegel 
szerint pedig az óbkt. maz, nagy és dáo, tudás, tehát: nagy 
tudás, bölcseség. L. Müller Μ. felolv. 196. Spiegel Keil. 180. 
1. — Helyesebben magyarázza e szót Kuun L I X . 1.: törökül 
tengizing ataszi »a tenger atyja.« Ugy látszik, Plinius közel 
jár t e magyarázathoz, midőn így ir (6, 20.): Tanaim ipsuni 
Scythae Sinum vocant, Maeotim Temaruudam, quo siguificant 
matrem maris. Herodotus olvasását tehát igy kellene kijaví-
tani : Θαγγιααμάδας, Θαγγιαανάδας. — Blakesley Herod. il-
lető helyéhez megjegyzi, hogy e szó a sémi thammuz görög 
ruhában. V. ö. Ezechiel 8, 14. 

Θάρυβις — Aesch. Pers. 51, 323, 970. Pape-Benseler 
így fordítja németre: Sinibald. Keiper 82. 1. szerint valószínű-
leg görög név, ebből: χλαρυ, azaz Ορααύς, &άρσος (C. Ε. 256. 
Jus t i Zd. 149. 1.) Az ó-irániban lehetne 1) thrqf, táplálkozni, 
jóllakni, thrűfavh, táplálék, a mihez az Ezra 1, 4, 9. előfor-
duló Τaρψαλαΐοι (Káldy-Tárkánvinál terfaleusok, Glen perzsa 
fordításában terpiliján) is való; v. ö. Just i Zd. 141.1.; 2) óbkt. 
thru, folyni, önteni, ellátni, táplálni, és iya suff. secund., tehát 
tharuviya talán »az adományozó.« Azonban iya képző nem 
volt az óbktban. 

180. Θάψεις — A e g . t-liaf »a légy.« Uhlemann 303.1. 
Θερμον&ις, Θερμον&ις — Aelian. de nat. an. 10, 31. 

Suidas. Jos. Ant. 2, 9, 6. A Mózest a Nílusból kimentő király-
kisasszony. Az aegyptusi nyelven egy fajta szent kígyónak a 
neve. Uhlemann 300, 304. 1. 

Θηβαι — II. 9, 381. Od. 4, 126. Herod. 1, 182. Aesch. 
Pers. 38. Felső-Aegyptus régi fővárosa, a későbbi Λιόαπολις, 
ma már csak romok e négy faluban: Karnak, Al-aqour (kö-
zönségesen Luxor), Medinet-Abft és Gurnu. Duncker I, 521.1. 
aeg. tap »Ammon temploma,« héberül nó-ammon, Ammon 
székhelye .—Másut t : aeg. ta-oabu »a síkság kormánybotja.« 
— Maspero 20.1. csak aeg. ape, t-ape. V. ö. Egy. Phil. Közi. 
IV, 466. 1. 

Θρίπις, Θρίιμς — papyrusokbau és feliratokban; aeg. 
nő vagy istennő neve; koptul tha-erpe, tha-erphe »a templomé,' 
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a templom szolgálója.« Τ vagy ta a nőnemű névelő. Brugsch így 
magyarázza: t. arpi »a legfiatalabb (nő).« Uhlemann 302. 1. 

Ίάγουρ — byzanczi íróknál az avarok papjainak a neve ; 
török-tatár jakur, jagur, jaur a jövendölést jelentő szók töve, az 
ige jakur mak, jaurmak, jörmak a csagatájban jót tenni és jó-
solni. Ilyen a magyar jó és jósol viszonya. Vámbéry Hun-
nok 11. Etym. szót. 117. 1. 

185. '/«öreg — H. 13, 685. Aescb. Pers. 178, 563, 1011. 
Az Iliasban melléknevök ελκεχίτωνες. Arist. Acharn. 104. ver-
sében van "laovav (ν. 1. Ία ο ν αν, Egy. Phil . Közi. IV. 294.1.) 
Sehol, ad Arist. Acharn. 106: őrt πάν rag τους "Ελληνας 
Ίάονας οι βάρβαροι εκάλονν, προείρηται . και "Ομηρος Ίάονας 
ελκε χιτώνας. Szkr. yavana, töve ya, menni, a név tehát a. m. 
»a vándorok« a letelepült autochthonokkal szemben. V. ö. 
C. E. 592. Er . H. Bothe, Poetae scenici Graecorum (ed. I I . 
Lips. 1845.) V, 21. 1. Koch (Crusius) Homers Iliade (2. kiad. 
Hannover 1870—3.) Seiler 306. 1. — Op. yauna, több yauná, 
az ioniai és Ionia; ujp. jünán, héb. javán. Spiegel Keil. 214 
Palmer 726. Glen perzsa biblia-fordításában van puszerán-i 
jünán, (Joel 3, 6. és nem, mint Vanicek idézi, Joel 4, 6., ho-
lott Joelnek könyvében nincs is 4 rész ; az Amosra való hivat-
kozás sem helyes), és ahálij-i dán ujáván-i üzzáli (Ezechiel, 
27, 19.) és Káldy-Tárkányinál: a görögök fiai, és: Dán és 
Görögország és Mósel, mihez megjegyzi, hogy a héberben dán, 
javán és mehúsal van, valószínűleg arab helynevek. — V. ö. 
Teuffel Pers. 178. v. Ztschr. für die Kunde des Morgenlan-
des VI , 51. 1. és Vanicek müvét. 

ΐασπις, η — Plat. Phaed. 110, d. Dioscor. A héberben 
jáíphéh, a mi azonban a héber nyelv törvényeivel ellenkező 
képzés; e szó nemcsak nem héber, de még csak sémi sem. Ben-
fey szerint aeg. szó. Müller BB. 276, 281, 288. 1. 

Ίμαΐος, Ίμαϊος — Aech. Pers. 31. Hannak szerint ugyan-
az, mint a Strabonál (11, 511.) és Ptolemaeusnál (1, 12, 9.) 
előforduló δ "Ιμαος, meg az Agathem. 2, 9. levő τό "Ιμαον υρος, 
ÄZÄZ Ä szkr. hima-vat, óbkt. zima-vant »a télszerü, téli,« talán 
»az éjszaki.« Ez a név azonban tökéletesen csak hegységre il-

' lik. Jus t i Zd. 125, 376. 1. 384. pont. — Keiper 83. 1. a görög 
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alakok ily átmenetét teszi föl: ' Υμαΐος, Ριμαϊος, Αμαΐος, 
Ίμαΐος, az óiráni vi adverbiummal. L. a ' Υμαΐος szót. 

Ίμον&ης—Hermes iu Stob. ecl. 1, 932, 1092. Jamblick. 
de myster. 8 ,3 , 159: »Az i s ten . . . mikor az a szellem, a ki 
magába foglal minden értelmet, Imuthesnek neveztetik.« Aeg. 
im-hotep. Maspero 28. 1. 

'Ινδός — Müller Μ. felöl ν. 216. 1. szerint megfogható, 
miért lett az eredeti szkr. sindhu »ár, folyam,« alakból a lágy 
leheletü görög Ινδός. A görögök a perzsáktól kapták e szót, 
azoknál pedig az óp. hindu, óbkt. hindu, ujp. hind, hindu sztán, 
phl. hindukán alak mind szabályszerűen á-val kezdődik. V. ö· 
a hób. hoddu alakot. Spiegel Keil. 222. Jus t i Zd. 325. Lefmann 
(Oncken 1, 3.) 31. 1. — L. e szót Vaniéeknél. 

190. Ινταφέρνης — Herod. 3, 70. Azonban két 12. szá-
zadbeli kéziratban az acc. így van Ίνταφρένεα (Blakesley I, 
356.1.) Vaniéek csak összehasonlítja az óp. ν indafrann névvel, 
de nem magyarázza. Jus t i téved, midőn Zd. 203.1. az óbkt. 
•frána, csont, szóval összeállítja az óp. Vindafruna és Phárna-
Jces nevet. Spiegel Keil. 217. 1. azt hiszi, hogy a rövidebb óp. 
vinda-frá (méd ember neve abehisztáni feliratban) e névméd 
alakja és e névhez vonja a következő parthus neveket: Άνδο-
(ρέρρης és Γυνδοφέρρης. — K e i p e r 47, 72. és 110. 1. e nevet 
tökéletesen megfejti. Az óp. ν inda-franá »a fényt találó, fényt 
nyerő.« A vid tő a. m. találni, ebből lesz viiíd az óbktban is 
(Just i Zd. 275, 276. 1.) A frana szó themája farna, gyenge 
alakjában ferna ferena lehet és ebből idomították át a görö-
gök a magok szavát. A fra gyököt 1. az Αρταφρένης szónál. 
Keiper megjegyzi, hogy Fick is az óbkt. frána, csont, boka-
csont, alakkal köti össze c nevet; ez a fra előre haladni, tövé-
ből származik és alig fordul elő. Just i Zd. 202. 1. 

"Ιππωνον — a P a nevü nomos fővárosa; aeg. há-bennu. 
Maspero 23. 1. »A phoenix v. a pálma háza«. 

* Ισδιγέρδης — Eust. Epiph. ap. Euagr. h. eccl. 1, 19. 
Agath. IV, 27. Suidas. Négy szászánida perzsa király neve; 
a pehlevíben az egyik ramashtras jezdikerti (ujp. rámest a. m. 
ΡΙαίχιος, Tranquillus), ujp. jezdegird, arab. jazdadsird, örm. 
jazgerd, jazkert. Az óbkt. volna yazata-kereta »a tiszteletre 
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méltó szellemektől teremtett.« Jus t i Zd. 84, 242.1. L. a Περό-
σης szónál id. forrásokat. 

Hisopis — az Itinerarium Antonini szerint a 10. aeg. 
megye városa; aeg. ha-sehotep »a kielégítés háza.« Dümichen 
(Oncken 1, 1.) 164. 1. 

Καβάδης, Κωάδης — Agath. 4, 27. Eust. Epipli. ap. 
Euagr . 3, 37. Phot. 22, a, 16. Malal. X V I , pag. 114. Két sza-
szánida perzsa király. Már óbkt. kaváta tulajdonnév volt, 
uzava fiának vagy unokájának a neve ; igy is fordul elő: kavi-
kaváta, azaz kaváta király. Phl. kabát, kavad, örm. kavat, (ja-
vad, ujp. qubäd, kej-qubäd. V. ö. a Περόσης szónál id. müve-
ket és Ztschr. d. DMG. X X X I , 150. 1. Just i Zd. 81. 1. 

195. κάβος, δ — a sz. irat fordításában (2 Király. 6, 25.) 
gabonamérték; Pape szerint idegen szó a görögben, Geopo-
nica: έν τω κάβο) τψ λεγομένω χοίνικι. Héberül qab gabona-
mérték. Müller BB. 276, 281. 1. 

Κάδμος — Od. 5, 333. Herod. 2, 145. Pape-Benscler 
szerint ha görög szó, akkor Stifter a κάζο ι igéből vagy Ising, 
azaz a vasba öltözött, mert κάδμος Hesych. szerint δόρυ, λόφος, 
άσπίς; ha keleti szó, akkor Ost er, azaz kelet embere. Ez az 
utóbbi a helyes. Preller, Griech. Mythologie II , 22. s köv. 1. 
más vélemény: κόσμος, κεκάσ3ui, a καδ tö, κάστιορ, a mű-
vész, καίνυμαι, felülmúlok, kitűnőm, tartozik e névhez, mely e 
szerint a. m. »a rendező.« Unger a Philologus X X V , 2, 217. 
lapján κηδεμών rövidebb alakjának t a r t j a ; tehát »a gondos-
kodó.« — A plioen. qedem kelet, tehát e név lehet »a keleti.« 
A phoeuiciaiban továbbá a kabirim (a görög Κάβειροι, Preller 
id. m. I, 696.), nagyok, dii magni, közt baal melkhart neve 
kadmón »első, elsőszülött.« Duncker I , 427. I I , 93. 1. Sei-
ler 323.1. 

κακκάβη, η, κάκκαβος, ι), κακκάβιον, τό — Eubul. Ath. 
IV. 169. f. Antiphan. ap. Ath. IV, 169, e, Nicochar. Poll. 10, 
106. Aristophancsnél és más komikusnál. Lagarde szerint sémi 
kakab a mi egyszersmind Cartkago régi neve is; hogy hogyan 
kell magyarázni, az homályos. A chald qaqab a görögből szár-
mazott oda. Müller BB. 276, 288. 1. — C. E. 459. 1. lehetőnek 
tartja, hogy e szó görög, κακκ-άβη, a πεπ, lat. coqu, ősi indo-
germán kak, pak, szkr. és óbkt. pac, főzni, gyökéből. Ε szerint 
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régi alakja κακΤ'-άβη volna (mint c >qu-o). A szó értelme 
mind a görögben, mind a sémiben fazék. 

Κάλονλις — Aeg. papymson előforduló név. Kopt. kait-
aloli »szőlőföld, szőlőskert.« Alóli a démotikus lul, szőlőfürt, 
Uhlemann 304. 1. 

Καλούσης, Aeg. név; aeg. tsalodz »láb.« Uhlemann 304.1. 
200. Καμβύσης — Herod. 1, 46. Xenopb. Cyrop. 1 ,2 ,1 . 

Thuc. 1, 13, 6. Óp. kambuf iya; forrásaim nem magyarázzák 
meg. Spiegel megjegyzi, hogy e név ez indiai tartomány nevé-
ben : kamboja és a kábuli káfirok e nemzetsógnevében kamoj 
van meg. Az óp. f akár a-nek, akár ds-nek hangozhatott (1. Spie-
gel Keil. 135. 1.) Oppert szerint (Journal as. 7. s. t. 3. 1874. 
238—245. 1. levő dolgozatában) ugy látszik ds nem volt az 
óperzsában. Maspero is így írja e nevet: Kambouziya. Az aeg. 
hieroglyphekben van kiríhat, kamhat, Maspero 568. 1. 

κάμηλος, ο, ritkán ή —Aesch. Suppl. 282. Herod. 1, 80. 
3, 103. Ar. Αν. 1559. Plut . Alex. 31. Teve; sémi szó, a héb. 
gárnál, az arab. dsamal. Müller BB. 276, 281,285. Gresenius 5.1. 

camisia — Vanicek szerint galliai szó, melyet a latin 
irodalomban először sz. Jeromos használt; valószínű, hogy 
Európába az araboktól került e szó. Az arabban qamig, a spa-
nyolban camisa, a francziában chemisc. 

* Καππαδοκία — Herod. 1, 73. 7, 72. Strab. 12, 533. 
Ptol. 5, 6, 1. Pape-Benseler szerint Roszau, mert Benfeynél 
az óbaktriaiban Hvaspadakhjm, (helyesen hv-agpa-daqyu, 
Justi Zd. 334. és 144. 1.) »jó lovak országa,« felel meg e név-
nek. Azonban a görög alak akkora eltérése az eredetitől meg-
fejthetetlen ; de meg nem is fordul elő ez a szó az óbkt. emlé-
kekben. Az sem képzelhető, hogy az óbaktriaiban tartomány 
neve ilyen alakú legyen és ezt jelentse, holott az óperzsában 
egészen más a név alakja és jelentménye. Az óp. katapafuka 
(vagy talán katpaüuka) és az assyriai katpadhuka tökéletesen 
hasonló a görög alakhoz. — Ε szó az óperzsában nézetem 
szerint ebből áll: óbkt. hat a, kalo (?), phl. katak, ujp. kedeh, 
gcdeh, ház, és óbkt. paiti, szkr. páti, phl. pat, örm. ρ et, pá. vat, 
ujp. bed, bud (a pá. és ujp. csak összetételben), végre ka suff. 
secund. Értelme tehát: »a házak, telepek urai, megvédői.« 
V.ö. Justi Zd. 77, 176, 375. 1. 338.pontját, Spiegel Keil. 150, 
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191. 1. Müller Lautl. Π , 11. C. E. 284. 1. — Vanicek máskép 
magyarázza. 

* Καρτωμης — Ael. ν. h. 1, 34. Március férfi neve. Kei-
per 86. 1. csak annyit jegyez meg, lrogy az óbkt. és óp. kar, 
tenni, csinálni, tőből származik. Talán így származtathatni 
tovább : Jcára-tama (a causalis alakból a felső fok képzőjével) 
»a legtevékenyebb.« Az ω az eredeti a hangból tompult el, 
mint magában az óbaktriaiban ugyancsak ebben az igében a 
perfect. med. 3. sing. cakhrayo e h. hogy cakhraya. Just i Zd. 
78.1. Spiegel Keil. 192. 1. 

205. Κερκίς — Epszambuli görög feliratban, Inscr. 3, 
5126. Város a Nílus partján, ama ponton, a meddig hajózható. 
Aeg. korki »tőr, csel.« Egyet. Phil. Közi. I I , 437. 1. 

κήβος, κήπος, κείπος — Arist. Η. Α. 2, 8. Diod. Sic. 3, 
35. Jac . Ael. Η. 17, 8. A bábuin nevii majom. Aeg. kafu, a 
mi Indiára vall, mert a szanszkritban és malabáriban kapi a. 
m. majom; a héb. qoph, majomfaj, melyet Salamon király 
expeditiója ophiri útjáról magával hozott (Kir. 10, 22. és 2 
krón. 9, 21.) Diimichen (Oncken 1, 1.) 104. 1. — Az η azt lát-
szik mutatni, hogy e szó nem a héberből került a görögbe. 
Müller BB. 281, 300. 1. Gesenius 5. 1. 

Κηγδαδάτας — Aesch. Pers. 998. Keiper 83—84. 1. 
szerint így kell olvasni: καί Αγδαδάταν, Κάγδαδάταν; az 
óbkt. a-gadha-data. (a privat, és Jus t i Zd. 101. 153. 1.), miről 
bővebben 1. az Άγδαβάτας szót. Értelme lehet »az ártalmat-
lanul, épen teremtett« (v. ö. az óbkt. vanhu-dháta »jól terem-
tett,« nevet, Justi Zd. 262. 1.) vagy »a nem ártalmas teremtő-
vel bíró« (a mi Ahurő-mazdáo-ra vonatkoznék; data a. m. 
ddtar, teremtő, Jus t i Zd. 154. 1.) vagy »a zavartalan, sért-
hetetlen törvényű.« Keiper az óbkt. kayadha szót is beleviszi 
magyarázatába; ez azonban lehetetlen, mert ez a. m. bűnös, 
fajtalan, és e miatt nem alkalmas arra, hogy személy nevének 
képzésére használják. Jus t i Zd. 78. 1. — Hannak helyesebben 
magyarázza e nevet. így kell olvasni: Κηδαδάτας, az óbkt. 
qaedóta-dáta, összevonva qaedá-dáta »az istenadta.« Obkt. qa-
dháta, a maga törvényével bíró, az égbolt és a csillagok mel-
lékneve ; phl. khotái, pá. qadhái, qudhdi, ujp. chiida, isten, úr. 
Jus t i Zd. 86—87. 1. 
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κίδαρις, κίταρις, // — Plut. Pomp. 42. Artox. 28. Ctes. 
Pers. 47. Hesycliiusnál: πίλος βασιλικός öv και τιάραν. Ta-
lán innen vették a Ούννοι Κιδαρΐται (Prise. Pan. fr. 25. Pape-
.Benseler: Beturbante) a nevüket, süvegök miatt. V. ö. Martiak 
epigr. 10, 7.: Ad Parthos procul ite Pileatos. Kuun 387.1. — 
Ε szó Lagarde szerint perzsa; az örményben van khojr, a hé-
berben kétér, és a phoeniciaiban ebből denominativ ige, ktr, 
koronázni. Müller BB. 276, 289. 1. 

κιννρα, >) — húros hangszer, melynek tiz húrját plec-
trummal verték. Előfordul a L X X fordításában és Josephus-
nál. Pape szerint valószínűleg a κινΰρομαι, jajgatni, igéből szár-
mazik. Renan szerint a héber kinnor hangszer nevéből lett. 
Müller BB. 276, 281. 1. 

210. κιττώ — Dioscoridesuél a fahéj ; Pape szótárában 
nincs meg. Schröder szerint a phoen. qidd \h. A görög az ere-
deti nőnemű « végzetet a későbhi kiejtés szerint ad ja ; a d he-
lyett pedig r hangot ejtett, mint az ιώτα betű nevében a sémi 
jőd helyett. Müller BB. 277, 290. 1. 

κίων — Od. 8, 66, 473. 17, 29. Oszlop; talán a héber 
kijjün szobor (?) Arnos 5, 26. απ. λεγ. Lagarde sémi szónak 
tar t ja , Müller nem, mert csak egyszer fordul elő és jelentése 
nem világos. BB. 277, 290. 1. Duncker I , 544. Káldy-Tárká-
nyinál Arnos illető helye így van fordítva: »Bálványaitok ké-
pét« és a jegyzetben az van, hogy mások a héber kijjűn-1 Sa-
turnusnak fordítják. Glen perzsa fordításában agnäm, bálvá-
nyok, van. — Just i Zd. 301. 1. a szkr. sthúná, az óbkt. ftúna, 
a phl. qtűn, az ujp. szutűn, és az örm. qiun, oszlop, szóhoz záró-
jelben hozzáteszi a κίων-t is. 

κλωβός, b, κλωβίον, ró — Antipat. epigr. 17. in Anth. 
Pal. VI , 109. Herodian. Eustatk. Kalitka, különösen a lecsapó, 
a milyent a madarászok szoktak használni. Pape lehetségesnek 
tartja, hogy e szó κλοιο'ς rokona; ez a. m. kutya örve, nyak-
kaloda, χρύαεος κλοιός, arany nyakszorító. Curtius (E. 572. 1.) 
bizonyosnak tartja, hogy e szó a κλαΐ- tövével (κληίς, clavis) 
függ össze. — Ellenben Müller idegennek ta r t j a ; a syr. lclűb, 
a héb. kelüb a. m. kalitka. BB. 277, 281. 1. 

Κ Ν Ο Υ — phrygiai szó a borlui feliratban; Justi a kö-
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vetkező csoportba foglalja: szkr. gnd, óbkt. ghena, phl. és pá. 
zan, ujp. zen, örm. kin: asszony. Zd. 106. 1. 

Κολάξαίς — Herod. 4, 5. Val. Flacc. 6, 1, 8. Colaxes, 
mit Pape-Benseler így fordít: Fieckler, azaz bízelgő. Vanicek 
az ár ja nyelvekből származtatja; azonban rosszul irja az óbkt. 
khshayd szót, a belyett, bogy khshaya v. khshayb, az óbkt. 
kshi gyököt khshi belyett és az óp. klmayüthiya szót khsdya-
thiya belyett. — Heumann származtatása belyes; karakcsi 
a keleti törökben a. m. rabló. Vámbéry Etym. szót. 88. 1. 

215. Κολπίας— Pbil. Bybl. ap. Eus. pr. ev. 1, 10. Pape-
Benseler a görögből Busner-nek magyarázza; belyes azon-
ban a következő: pboen. kolpi-jáh »isten lehelete.« Duncker 
I , 434. 1. 

* Cometes — Justin. 1, 9. Trónbitorló Cambyses idejé-
ben. Óp. gaumdta ; óbkt. gaomant, markávaibi ró és Yasbt 13, 
125. személynév, Zavanoraozkdya fia; szkr. gomant, marhá-
val biró, gazdag; lyciai feliratban gomateyai. V. ö. Spiegel 
Keil. 195. Maspero 537. Just i Zd. 100. Lefmann (Oncken 1, 
3.) 42. 1. 

Κοπτός, Κόπτος, Κοπτώ, Κοπτίς, Coptus, Coptis —• 
Paus. 10, 32, 18. Plut. Is. et Os. 14. Ptol. 4, 5, 73. Et . M. 
529, 10. Amm. Marc. 22, 16. Plin. 36, 6, 9. Fontos vár, város 
és kereskedelmi hely Felsö-Aegyptusbän, ma keft. Pape-Ben-
seler görög származtatás után e fordításokat közli: Mortzfeld, 
Deuben (azaz οτέριισις), Reissen• Justinianus alatt Justiniano-
polisnak hitták. A régiek χόπτειν igéből származtatták, mert 
Isis e város helyén tudva meg Osiris halálát, levágta egy fürt-
jét és gyászt öltött. Mások szerint a. m. kirablás, mert χόπτειν 
annyit is tesz, mint rabolni. -— Aeg. kebti, kebt, a kel· tövéből, 
mely a. m. meghajol, meghajlít, sarok, hajlás, csavarodás, mert 
védő istene, Cbem-Hor, meghajtott karját tart ja felemelve; 
kebti tehát »a meghajtott karúé.« Az is lehet, bogy azért ne-
vezték igy, mert a Hilus legszélsőbb keleti hajlásánál, kanya-
rulatánál van; tehát »a kanyarulatnál levő.« Dümichen (On-
cken 1, 1.) 116. Maspero 21. 1. 

Κοσμαρτιδήνη — Az Egy. Pbil. Közi. IV, 466. 1. levő 
magyarázaton kívül még a következő is van : óbkt. hu-cmarti-
daena(u). Ennek tar t ja Keiper 100.1. anélkül, bogy aztán ezt 
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az óbkt. alakot megmagyarázná. Hu a·. m. «a, qmarshna erős 
(Spiegel szerint) és daena törvény, önség, magaság, valaki 
saját állapota, vagy daenu nőstény. Jus t i Zd. 143, 305, 325. 1. 

costus — Horat . od. 3, 1, 44. costum, kenőcs, mely a co-
stus gyökeréből készül. Ε gyökér Indiában, Syriában, Arabiá-
ban terem. Szkr. kushthas. 

220. Cusae — A 14. aegyptusi megye fővárosa, ma el-
qusijeh. A Notitia dignitatumban. Aeg. kési »a becsavarás, a 
mumia-szalagok városa,« mert különösen az ott tisztelt Anu-
bis isten ügyelt az Osiris halálát jelentő mysteriumokban a 
bebalzsamozásra és a múmia begöngyölítésére. Régi földrajz-
íróknál Urbs ad septemtriones Lycopolis vagy Urbs Thebai-
dis inferioris. Dümichen (Oncken 1,1 . ) 183. 1. 

Κρωφι — Herod. 2, 28. Hegy Elephantine és Syene közt 
az aethiopiai határon; ezzel szemben van a Μώιμ nevii hegy. 
Champollion szerint e két név a. m. a jó és a rossz; Dümi-
chen szerint az aeg. ker-hdpi »a Nilus örvénye« és mu-hdpi 
»a Nilus vize.« Ugy látszik tehát, hogy a két név a Nílus két 
zátonyára vonatkozik. Blakesley I, 186. Dümichen (Oncken 
1 ,1 . ) 4.1. 

Κυαξάηης — Herod. 1, 103. Spiegel Keil. 190.1. szerint 
az óp. uvakhsatara, mit így származtathatni: uvi, magától, 
khsatra, uralom, tehát »a magától uralkodó« αυτοκράτωρ. — 
Rawlinson így magyarázza: Kei-Axares; az előbbi a régi per-
zsa királyok nevével összekötött és fejedelmet jelentő szó (1. a 
Καβάδης szónál), azonban ily régi szóban nem lehetett meg 
ujperzsa alakjában; az utóbbi Rawlinson szerint a perzsa 
khshyarsha, azaz Xerxes, és ah, a határozott névelő (?); tehát 
ah-khshyarsha a. m. Axares, Assuerus, Ahasverus! Blakesley 
1, 81.1. — Ibycusnál Κνάρης némelyek szerint a. m. Κνα'ξάρης. 
Pape-Benseler, és Bernkardy, Grundriss d. griech. Li t tera tur 
2, 1,681.1. — Oppert szerint e név turáni alapalakjában vak-
istarra »a dárdavivő;« ebből a szóból aztán ez az arizált alak 
le t t : uvakhsatara »az összvérbiró« (? satara az ujp. szutúr?), 
majd óperzsára fordították és lett belőle arstibdra »a dárda-
vivő.« Innen van, hogy Herodotus ugyanazt a fejedelmet Kva-
ξάρι/S-nak (uvakhsatara) nevezi, a kit Otesias Λστιβάρας-nak 
(arstibára) hív. Ztschr. d. D M G . X X X , 1—5. 1. — A Recher-
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ches nouvelles sur l'histoire ancienne (Paris 1814.) I, 145. s 
köv. 1. szerint Astibaras Artaeus kettőzete és mindakettő a. 
m. Cyaxares, t. i. ky-asar, victor magnus, grandis; astebar a. 
m. potens, magnus. Baehr 447. 1. — Keiper 101. 1. e nevet így 
értelmezi: óp. uva-khsatra, óbkt. qä-khshathra »a maga ura, 
korlátlan uralkodó.« V. ö. Jus t i Zd. 89. Spiegel Keil. 190. 1. 
Hogy vájjon az óp. alak uvakhsatara-e vagy uvakhsatra, mint 
Duncker I I , 323. 1. is írja, arról 1. Keiper 99, 100.1. és Spiegel 
Keil. 190. 1. 

κύπρος — Énekek éneke, 1, 13. Tárkányi jegyzete sze-
rint a héb. kóphlr-fürt, vagyis az engesztelés fürtje. Glen per-
zsa fordításában (1, 14.) chvseh-i hiná. A héb. kophér a Law-
sonia inermis vagy alba, a lythrariákhoz tartozó növény, mely-
nek szétdörzsölt vagy morzsolt leveleiből a hinná nevü festő 
anyag készül; κυπρος a cyprusfa, cyprusvirág; arabul al- lnnná. 
V. ö. Clermont-Ganneau, Histoire de Calife le pécheur 121. 
Müller BB. 277, 281. Schröder 134. Wollheim, National-Li-
teratur sämmtlicher Völker des Orients I I , 474.1. — L. Va-
niceknél a κυπάρισσος szót. 

Κνρος, Κύρης — Herod. 1, 75. Thuc. 1, 13, 6. Xenoph. 
An. 1, 1, 1. Cyrop. 1, 2, 1. Aesch. Pers. 768, 773. Ptol. 5, 13, 
9. — Plutarch. Artox. 1. így í r : δ Κνρος άπό Κι'ρον τον πα-
λαιού τοννομα Ι'σχεν, έκείνιρ (Τάπο τον ηλίου γενέσθαι ψασί, 
Κνρον γαρ καλεϊν Πέρσας τον ηλιον. Ennek alapján aztán 
Pape-Benseler is így fordí t ja: Sonne, vagy Anth. X I I , 28. 
alapján a görög κύριος szóval azonosítva így: Herr. Plutar-
chus származtatása azonban hibás, mért a napnak az óperzsá-
ban okvetetlenül uvara volt a neve. L. Spiegel Keil. 193. 
Eranische Alterthumskunde I I , 270. 1. Plutarchus talán az 
ujabb perzsára támaszkodó népetymologiát hallott; az óbkt. 
hvare nap ugyanis a pehleviben khvar, khvará (azonban csak 
ez összetételben: khvarshét, khvaráshét), a párszíban qarsét, 
qursét, az ujperzsában chfír, chor és chúrsid; e népetymolo-
giát hallhatta Plutarchus, mert az ő korában már a párszi le-
hetett Perzsia nyelve. — Ε név az óp. k'uru, melyet Spiegel 
helyesen az indiai kuru névvel kapcsol össze és a kar, csinálni, 
tenni, igető eltompult hangú kur alakjából fejt meg. Az a hang 
ilyen eltompulását 1. Egy. Phil. Közi. IV, 677, 1. és ugyancsak 
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ez igében a Καρτώμης szónál. Ez igének töve különben is ren-
den kívül £'«-vá csonkul; ez azonban csak úgy érthető meg, 
ha elfogadjuk, hogy előbb Jcur lett. Spiegel Keil. 166. 1. Te-
hát a kar és Jcur, vagy ku tő ugyanaz, továbhá a kara személy-
név (Justi Zd. 79. 1.) és az óp. J c u r u szintén ugyanaz. Van 
még óbkt, kara mint összetételek második tagja e jelentéssel: 
csináló; óp. kára, cselekvő, nép, sereg, óbkt. szkr. kára, ujp · 
kár, a tett, dolog. Jus t i Zd. 83. 1. — Oppert ellenkezőleg azt 
hiszi, hogy Jcuru csakugyan napot jelent. A Journal as. 7. s. t. 
3.(1874.) 238—245. lapján ugyanis az óp. ékírás eredetét 
fejtegetve azt mondja, hogy a napot jelentő babyloni ideogram-
mából, mely két szög alatt meghajtott és nyílásával a szemlélő 
jobbja felé fordult kicsi ékjeiből, mely egymás felett van, és e 
mellett egy hegyével lefelé fordított függőleges ékhől áll, a 
perzsák azt a szótagjelet csinálták a magok ékirásában, a mely 
szótagon az ő nyelvükben a nap neve kezdődött. A babyloni 
jelből e szerint a F u szótag jele lett, minthogy e szótagon 
kezdődik a napot jelentő óperzsa szó, Jcur u. Faulmann, II-
lustrirte Geschichte der Schrift 345. lapján elfogadván Oppert 
ez elméletét, melyet ez az egész óperzsa ékirásra kiterjeszt, 
azt teszi hozzá, hogy mivel Oyrus alatt alkalmazták a baby-
loni ékirást az óperzsa nyelvre, a győzelmes király nevét ké-
pező jeleket mind ugy válogatták össze a babyloni tudósok, 
hogy ideogrammatikus értéköknél fogva a király neve minden 
egyes betűjének valami hizelgő, dicsőítő értéke legyen. Csak-
ugyan látjuk is, hogy az óp. Jc jegye a babyloniban a. m. sol, 
az u magnus, vastus, a r verbum és a s bene, bonus. V. ö. 
Keiper 85, 86. 1. 

225. γ/αβι'ρινθος, Labyrinthus — Herod. 2, 148. Strab. 
17, 811. Plin. 36, 13, 19. Blakesley I, 278.1. megjegyzi, hogy 
e szó nem egészen idegen, hanem alapja a görög λαύρα, utcza, 
út, λαΡρα. Pape-Benseler is görög szerzők nyomán igy for-
dítja : Steinhagen, azaz kőkerítés, a XaF tövéből. — A helyes 
a következő: aeg. lapu-ro-han »a csatorna torkolatának tem-
ploma.« 

λείριον — Vaniöek helytelenül származtatja ezt az ősrégi 
görög szót az ujperzsa »laléh« szóból. Ennek helyes irása 
láleh és jelentése most már : tulipán, jóllehet eredetileg Vul 
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lers Lex. szerint quivis flos sponte crescens, anemone, tulipa 
volt. A láleh szó nem lehetett meg ily alakban az óperzsában, 
mivel ott l hang nem volt. Liliom az ujperzsáhan zenbeli, ara-
bosan zenbeq, vagy az arabból származó szuszén. V. ö. arab. 
szauszan, szuszán, héb. sűsdn alakot és a Zsuzsanna nevet. 
Ztschr. d. DMG. X X X I , 581. 1. 

λεΰγη — Hesychiusnál tejmérték; héb. lóg ugyanaz Mül-
ler BB. 277, 281. 1. 

Αίνος — Ael. v. h. 3, 32. rosszul Αίνος. Pape-Benseler 
szerint görög származtatás alapján Blóhm, azaz virág, mert 
Phot. lex. 193: λίνος κοινώς άν&ος, Θεόφραστος δε νάρκισσου, 
Μνροίλος δέ Αεσβιακοϊς είδος άνθους; mások szerint Saite, 
Bankert. Faesi származtatása a helyes: a plioeniciai nők jaj-
szava αΐ λίνε nem valami Linosért való jajgatás, hanem a 
phoen. ai lanu »jaj nekünk!« Ezt kiáltották adoni-1, az urat» 
"Λδωνις-t siratva. Duncker I , 418. 1. 

Αοβάις, Αουβάις — Pape-Benseler szerint papyrusban 
Erieus leánya, aegyptusi nő; Uklemann 302. 1. szerint az aeg. 
lubi »a lybiai (férfi),« a héb. h Li. 

230. Ma- az aegyytusi nyelvben ma (masc.) és mat (fem.) 
a. m. ajándék; pl. Μανεθώθ; ΜανεϋώΟ (Syncellus codexei-
ben 135, 1.) »Thoth ajándéka;« Μάησις (papyrusban) »Isis 
ajándéka, Ισίδωρος;« Μάο ης, aeg. ma-re, ma-ri »a nap aján-
déka,« Eratosth. apud Syncell. 96, c. (181.) egészen helyesen 
Ηλιόδωρος, ellenben Bunsen szerint ra-en-ma vagy man-ra, 
miben ra a. m. király! Ε névhez való még Ουοσψάρης király 
neve, mely a koptban uos-ma-re, uos-ma-rí »spontaneum do-
num solis.« Uklemann. 300. 1. 

Μάγοι, Magi — Herod. 1, 101. Amm. Marcell. 23, 6, 
32. Pape-Benseler szerint a szó keleti jelentése Priester, Et . 
Μ. 323, 7. szerint azonban görög és a μάσσω igéből szárma-
zik. — Vaniceknek nincs igaza, ha (talán Pictet után) azt 
állítja, hogy e névnek megfelelő szót eddig az óbaktriaiban még 
nem talál tak; van óbkt. möghu, Westergaard olvasása szerint 
mogliu (maghavan-ból, 1. Just i Zd. 235.), a mágus, az összeté-
telben : mőghutbish, a máguskinzó, Yaena 64, 25, a pehlevi-
ben maguibésh. Az óperzsában is megvan: magu, a mágus, 
phl. magu, örm. mog, héb. rab mag, Jeremia 39, 3. Glen per-
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zsa fordításában: re tsz-i madsüsziján, az arabos alakban, 
szintígy Martyn fordításában, Matth. 2, 1. madsüszi; a chinai-
ban mu-hu, ujp. mugh, mfígh. — Abban sincs igaza Vani-
öeknek, hogy e szó a perzsa majidan, régibb mägidan azaz 
tisztítani igéből származik. Vullers Lex. szerint csak mejden 
ige van, cribrare, mundare, melyet azonban a Ferheng-i su úri 
cz. perzsa szótár példával nem tud támogatni. Világos, hogy ez 
a ritkán előforduló ujperzsa ige nem lehet ősrégi görög szó 
alapja. — Μάγος Aesch. Pers. 318. személyneve. Az ékezetet 
talán azért változtatta meg a költő, hogy e személy nevét az 
ismert nemzetség nevétől megkülönböztesse. Teuffel Perser 
60.1. Keiper 87. 1. két magyarázatot tar t lehetségesnek, az 
óbkt. mag, nagynak lenni, és bagha, isten szó alapján; valószí-
nűbb az előbbi. — Just i (Oncken 1, 4.) 68. 1. azt tartja, hogy 
a mágusok régi méd-szittya papi osztály, mit nevök is bizo-
nyít, mert Μάγος a szumer-akkadban iinga a tiszteletre méltó. 
V. ö. Spiegel Keil. 212. 1. 

Μαδά τ ας, Madates — Xen. Cyr. 5, 3, 41. Curt. 5, 3, 
12. Obkt. mdo-ddta »a hold-adta,« szkr. mds-dattá, óp. mdha-
ddta, ujp. mdh-ddd. Jus t i Zd. 153,231. Spiegel Keil. 202, 214.1. 

μαλόβα&ρον, malobathrum — Horat. Od. 2, 7, 8. Szkr. 
(taßmdli-patram, azaz tamali-levél; a tamali fűszeres indiai 
növény, valószínűleg az indiai betel; leveleiből becses kenőcsöt 
sajtoltak. 

Μάλχος, Malchus — a syriai Philadelphiából való tör-
ténetíró ; miivé töredékeit kiadta Müller, Fragm. histor. Graec. 
IV, 111—132. 1. Volt ilyen nevii karthagói hadvezér is, Ju -
stin. 18. 7. — A név sémi eredetű; arab. malik, héb. melech 
»király, úr.« 

235. Μανε&ών, ΜανεΟων, Μανέϋ-ων — Syncell. 194, 
10. Jos. c. Αρ. 1, 31. Plus. Is. et Os. 9. Pape-Benselernél 
Bunsen, Aegypten I, 91. szerint aeg. ma-n-thoth »Thoth ado-
mánya ;« 1. itt a Ma- szónál. — Azonban Duucker I, 20. sze-
rint aeg. ma-n-thoth »a kit Thoth isten szeret.» 

Μαράκανδα, Μαρακάνδα, Μαράγανδα — Ptol. 6, 11, 9. 
Plut. Alex. fort. 2, 9. Ar r . An. 3, 30, 6. Maracanda, Curt. 7, 
6, 10. Sogdiana fővárosa. Ε tartomány fővárosa különben az 
óbaktriaiban gugdha, az óperzsában cuguda, e.ugda. A görög 
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és lalin név megvan a mai szamarqand városnévben. V. ö. 
Ztschr. d. DMG. X X X . 138—141. Jus t i Zd. 295. Spiegel 
Keil. 218.1. 

Μάραψις — var. lect. Μάρψιος, Aescb. Pers. 778. inter-
polált versben. Az interpolatiót Keiper a 87—88. 1. magya-
rázza. Ugyanő a 89—90. 1. e nevet is magyarázza. Μαρψίας 
van Hellanic. in scbol. Aescb. Pers. 765. (fr. 164.); ez úgy 
látszik a legjobb olvasás. Ide való perzsa törzs neve, Μαράι/ιοι 
(Herod. 1, 125.), mibez Stephan. Eyzant. ezt jegyzi meg: ε&νος 
εν Περσίδι από Μαραφίον βασιλέως. Ebből látszik, bogy a 
görög a maga szokása szerint heros eponymost csinált, pedig 
valószínű, hogy ily esetekben az egyes vette nevét a néptörzs-
től. Μαράιμος ν. Μαρράφιος Eustath. ad Horn. II. 2, 400, 
432. szerint Menelaos fia és a perzsák királya. Ide tartozik 
talán Μαρψαδάτης (Plut. Cat. min. 73.) és Μαρράσιον városa 
is (Ptol. 6, 4, 4.) Az Aescb. interpolált soráról v. ö. Baebr 
141. 1. — Ezt a nevet a perzsából bajosan magyarázhatni 
meg; bizonyosan volt régi perzsa marp, marf tő, megragadni, 
megfogni, szkr. marq, görög μαρπ, μα π; γ. ö. latin mulcere, 
mulcare ; ide valók: Μάρμαχος, Μάρμαξ, Μαρψίας, Μάρπησσα 
(le és p véghanggal). C. Ε. 456.1. — Pot t a görög gyököt a 
szkr. vragc, scindere, lacerare, gyökkel köti össze; 1. C. E . 
159, 161. 1. — Spiegel arra figyelmeztet, bogy van Vendidád 
2, 79. előforduló óbkt. varefshva alak, melyet vara, kert, loc. 
plur. esetének ta r tanak; talán ez is régi varep, barep tőből 
származik. — Látni való, bogy az egész felvett szócsoport ma-
gyarázata bizonytalan. 

Μάρδοι — Herod. 1, 125. Aesch. Pers. 994. Keiper 60. 
1: gyöke mindenesetre mar, meghalni, óbkt. mareta, maretan, 
halandó, ember; tehát marda v. marta mint díszítő név a. m. 
ember, férfi, mint a svéd kari. Ugyanide való a mar, szétmor-
zsolni, gyök; v. ö. szkr. mar, ujp. mdlíden, görög μαρναμαι, 
lat. mai-tus. C. E. 327. 1. L. az "Λριομάρδος szót. 

Μαρδόνιος — Herod. 7, 10. Μαρδώνιος D. Chrys. or. 64. 
p. 598. V. ö. Ctes. Exc. Pers. 25. és Baehr 162.1. Keiper 49. 
60. 1.: óp. mard"uniya e h. mart"uniya »a férfias, bátor.« A d 
azt mutatja, hogy az óperzsában is megvolt már a hajlandó-
ság arra, hogy a p, t, k kemény hangok átmennek a b, d, g 
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Lágy hangokba. Ε hajlandóság az ujperzsában igen nagy. 
Egyébiránt 1. az előbbi szót. 

240. Μάρδος — Aesch. Pers. 774. A Pseudo-Smerdis, 
az ál Bard'iya. Var. lect. Μάρδις; helyesebben Μάρδιος ν. Μαρ-
δίας volna. Már Aesch. sehol, helyesen így í r : Μάρδος . η 
γρα((η ημάρτηται. τον γαρ επι&εμενον τη Καμβΰαου άρχη μά-
γο ν όντα ουδείς Μάρδον είπεν οντε γένος ου τ ε όνομα, μηποτε 
orv γραπτέον' Μάρδις αιαχύνη πάτρα. Herod. 3, 30. Σμέρδις 
Justin. 1, 9. Er ρ is, Mergis, Merdis (Baehr 113, 125.1.), Curt. 
7, 26. Berdes, a mi igen jó olvasás (Keiper 90.1.) — Fick, 
Griech. Personennamen C X X X . 1. a bar, hozni, vinni, tőből 
magyarázza; a part. perf. szerinte barat, barad, és ebből lett 
az óp. barctiya. Y. ö. Jus t i Zd. 218. 1. — Helyesen fejtegeti 
Keiper 91. 1.: óbkt. barez nőni, óp. bárd"iga »a magas, fensé-
ges fia« ; iga ugyanis óp. patronymicum-képző. Keiper csak 
abban téved, hogy rövidített kedveskedő névnek tart ja és ga 
képzőt keres. Jus t i Zd. 211. Spiegel Keil. 80, 210, 150. 1. 7. 
pont. L. Vaniceket a Μάρδις és -Σμερδις szónál. 

Μαρδοχαϊος — Jos. Ant. 11, 3, 10. 11, 6, 2. Ester 2, 5. 
Glen fordításában murdikej. Keiper 77. 1. szerint régi perzsa 
mardu-kaga, körülbelül »a férfias« ; a mar tőről 1. bővebben 
a Μαρδόνιος szót, a kaga képzőről pedig a Βαδοϋχος szónál 
olvashatni töhhet. Marda helyett van mardu, az a többször 
előforduló eltompulásával; 1. a Κύρος szót. 

Μάρδων — Aesch. Pers. 51. Keiper 91. 1. szerint a régi 
perzsa mardaona v. inkább mar dó na; körülbelül a. m. a fér-
fias. Nem sokat különbözik ettől az óp. mard'uniga (Spiegel 
Keil. 213. 1.), azaz Μαρδόνιος, régi perzsa mardunita azaz 
Μαρδόντης (Herod. 7, 80.), mardignna azaz Μαρδΐων (Plut. 
Ant. 60.). A mar gyököt és marda themát 1. a Μαρδόνιος szó-
nál. — Fick az óp. marda alakot az óbkt. merezi, szelíd, gyen-
géd, szóból magyarázza. Justi Zd. 234. 

Μαοαβάτης — Plut. Artox. 17. Var. lect. Μεααβάτης, 
mely azonban nem oly jó, mint az előbbi. Keiper 92. 1.: óbkt. 
maga-vant, maca-vata »a nagysággal ellátott« ; tehát hasonló 
értelmű, mint Μεγαβάτ ης (Herod. 5, 32.), óbkt. maga-vata. 
Az óbkt. tő maz; ebből maza, maga, nagyság, nagy tett, szkr. 
mába, maghá; ujp. mih, mc.hhi, meha, nagy, mihi, nagyság; 
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óp. mathista, legnagyobb. Y. ö. Jus t i Zd. 222, 376. 1. 384. 
pontját, Spiegel Keil. 152, 212. 1. Palmer 621, 623. 

Μασίστης — Aesck. Pers. 30. Herod. 7, 108. Keiper 
92. 1.: óbkt. mazista, óp. mathista »a legnagyobb.« Just i Zd. 
223. Spiegel Keil. 212.1. Ilyen a következő görög név is: 
Μεγίστη, hetaera neve, Atb. 13, 583, e. Μεγώ, nőnév, Inscr. 
3, 5143. Μεγιστώ, nőnév, Plut. mul. virt. 15. Μεγιστενς, 
Anth. VII , 25. Μεγίστης, Anacr. fr. 41, (39) ap. Atb. 15,671, 
f. Μεγιστίας ν. Μεγιστίης, Antb. ΥΙ Ι , 677. és Herod. 7, 219· 
Μεγιστίυιν feliratban, Μέγων, Inscr. 1608, d. — Ugyanebből 
a régi perzsa tőből származik Μασίστρας is (Aescb. Pers. 
971.) ara, szkr. ala, képzővel, mely Keiper szerint különösen 
kedveskedő neveket képez. Ilyen képző azonban az óbkt. és óp. 
nyelvemlékekben nem található. 

245. Μασίστιος - - Herod. 7, 79. Keiper 92. 1. szerint 
régi perzsa maqistiya, tovább képezve az óbkt. mazista (a b. 
bogy maoista) és óp. mathista, legnagyobb, superlativusból. 
Az iya képző az óperzsában többnyire patronymicumokat ké-
pez (Spiegel Keil. 150.), az óbaktriaiban talán ya képző i kö-
tőbanggal (Justi Zd. 376. 1. 376. pont.) 

Μασκάμης — Herod. 7, 105. Keiper 92.1. szerint való-
színűleg óbkt. maekáma »a nagyságot szerető, kívánó,« ebből 
map, maz, nagy és ka ma, kívánság, óp. és szkr. káma, pbl. 
kainak, pá. kam, örm. kamkh, ujp. kam. Just i Zd. 78, 82, 229. 
Spiegel Keil. 193.1. 

Μεγάβαζος — Herod. 7, 97. Keiper 95. 1. szerint helye-
sen óiráni bagha-bäzu »isten karjával biró.« A Justin. 3, 1. 
előforduló Bacabasus jobban hasonlít az eredetihez. Justi Zd. 
209, 213. Keiper 51. 1. •— Magam, az óp. baga és baj szóból 
magyaráztam; e szerint annyit mint »istenadta,« Egy. Pbil. 
Közi. IY, 467.1. L. a Βαγάβαζος szót. 

Μεγαβάτ ης — Aescb. Pers. 22, 983. Herod. 5, 32. Kei-
per 87. 1. szerint óbkt, maga-vat »a nagysággal ellátott.« Y. ö. 
óbkt. maz tövet, maga, nagyság, magavan, felnőtt, nagy, alakot 
és vant suffix. secund. Jus t i Zd. 222. 376. 1. 384. p. — Már a 
95. lapon így magyarázza Keiper : óbkt. bagha-vata »az iste-
nes,« rövidített, kedveskedő alak. Vata megint az óbkt. vaut, 
képző ; az óbkt, bagha, óp. baga, szkr. bhágha, pbl. bagh, isten. 
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Jus t i Zd. 209. Spiegel Keil. 210. 1. Maga Keiper is elfogad-
hatóbbnak tart ja ezt az utóbbi magyarázatot. 

Μεγαοίδρης — Herod. 7, 72. Keiper 95. 1.: óbkt. bagha-
cithra »istenektől származó.« Obkt. cithra, jegy, arcz, nyilvánu-
lás, hirdetés, mag, eredet, óp. citra, mag, nemzetség, magzatok. 
Hasoidó összetétel óbkt. manus-cithra »Manus (az ember ?) 
magva,« a phl. manoshcchr, az ujp. minvcsihr, úgy ejtve, mintha 
az óbkt. mainyu, ég, menny, szóból származnék; óp. citra-
taklima »az erősmagú,« Τριτανταίχμης (Herod. 1, 192.) Jus t i 
Zd. 111. Spiegel Keil. 196. Egy. Phil. Közi. IV, 468.1. 

250. Μεγαφέρνης — Xen. An. 1, 2, 20. Keiper 73, 95, 
96,110.1.: óbkt .bagha-farnd »isteni fényű« ; lehet Μεγαιρ ρένης 
alak is, óbkt. bagha-frand, és Μεγαβίρνης. A bagha szót 1. a 
Μεγαβάτ ης, és a fra gyököt az 'Λρταφρένης szónál. L. még a 

Bagophanes szót is. 
ΜελίχαρΟ-ος — Sanchon. p. 32. és Euseb. pr. ev. 1, 10. 

p. 38. Μελχάνίλαρος, Μελχά&ρος, Euseb. de laud. Constant. c. 
13. Phil. Bybl. fr. 2, 22. Plioeniciai isten; Μάλχανδρος, Plut. 
Is. et Os. 15. byblosi király, Astarte férje. A héb. melech-khart. 
»a város királya.« Schröder 42.1. — Pape-Benseler a görög-
ből származtatja ezt az utolsó nevet: Zartmann. 

Μέαληχις — Aeg. papyrusban ; kopt. mesleli »por« Uhle-
mann 304. 1. 

Μεαόηρις — Aeg. férfi neve; papyrusban a génit. Μεαο-
ήριος. Aeg. mas-uer, mes-uer »a nagy fia.« Uhlemann 309. 1. 

Μηδία, Μήδεια — Strab. 11, 522—524. Xen. Hell. 2, 
1, 13. Média, a mai Azerbeidsán, Grílán, Mraq-i 'adsami és 
Mázenderiin nyugati része. Óbkt. maidhya »a középső (or-
szág«) nyilván a nagy perzsa birodalom egyéb tartományaira 
való tekintettel. Az óperzsában mdda. Jus t i Zd. 219. Spiegel 
Keil. 213. Ο. Ε. 334. 1. 

255. Μήνης — Eratosth. ap. Sync. 91 (171): Θεινίτης 
Θηβαίος ο ερμηνεύεται αιώνιος. Ez a magyarázat helyes; aeg. 
men v. min »az örök.« Uhlemann 305. 1. L. Vaniéeknél a 
Μ ív szót. 

Μίο-ρας, Μί&ρης, Mithres — Porph. abst. 2, 56. Plut. 
Is. et Os. 46. Xen. Cyrop. 7, 5, 53. Nonn. 40, 400. Curt. 5, 13, 
12. A cappadociai nyelvben μιΟρί julius hava. Herodotus té-
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ved, uiikor 1, 131. így ír : καλεουσι δέ Ασσνριοι. την Άφροδί. 
την Μνλιττα, Άοάβιοι δε "Αλιττ α β. Α λιλά Γ), ΓΙέρσαι δέ Μί-
του, ν. I t t Μίτρα lielyett Άναϊτις, az óhkt. anähita, kellene. — 
Α Μίθρας név így magyarázható meg: óhkt. mit, összekötni, 
közelíteni, időzni, mithra a világosság istenének neve, a ki 
Ormuzd és az emberek közt közbenjáró (μεσίτης, Plut. Is. et 
Os. 46. Keiper 40. 1.); szkr. mitrá, óp. m (i)thra; ujp. mihr, 
nap és szeretet; ezt az utóbbi értelmét a mit gyökből, össze-
kötni, egyesülni, könnyen meg lehet érteni. Hossz tehát Ham-
mer-Purgstall, Duftkörner aus persischen Dichtern (1. kiad. 
Stuttgart 1836.) 172.1. tett megkülönböztetése, hogy mehr a 
nap és mihr a szeretet. Jus t i Zd. 232. Spiegel Keil. 214. 1. 

*Μιθρακίνης, Mithracenes — Curt. és τα Μιθράκινα, a 
Mithra tiszteletére való ünnep, Strah. 11, 530. Keiper 98. 1. 
csak megemlíti. Nézetem szerint óbkt. mithra-kaena »a Mithra-
boszúja, kinek M. a boszulója.« Már a pehleviben kín nemcsak 
büntetés, hanem Bundehesh 78, 4. boszuló; pá. kina, ujp. kinj 
kíneh, örm. khtn, khinel; gyöke régi ki, ci, lakolni. Just i Zd· 
76, 110.1. — Mithrának tiszte a többi közt az is volt, hogy a 
Cin vari) hídjánál a megholtak lelke fölött a Craosha és Bashnu 
nevű szellemekkel együtt Ítéletet mondjon; ebből meg lehet 
érteni e személynevet és ez ünnep nevét. Jus t i Zd. 111.1. 

*Μιθρίνης, Μιθρήνης, Mitlirincs, Mithrenes — Arr . 
An. 1, 17, 3. D. Sic. 17, 21, 64. Curt. 3, 12, 6. Óbkt. mithra-
ina »a Mitlirához tartozó, Mithrás.« Just i Zd. 232, 375. 1. 
333. p. Spiegel Keil. 150, 214. 1. Ε képző tulajdonneveket is 
alkot. Keiper ezt is, valamint a következő ezzel rokon neveket 
is, csak megemlíti (98. 1.) 

*Μιθροβαΐος — A r r . An. 7, 6, 5. Var. lect. Μιθροδαϊος. 
Az előbbi a helyes; óbkt. mithra-vayo »Mithra szeretete.« Az 
óbkt. vayarih előfordul Yaena 52, 7.; a ritkán használt vi gyök 
a. m. szeretni. Jus t i Zd. 267, 277. 1. 

260. *Μιθροβαρζάνης — Plut. Luc. 25. App. Mithr. 84. 
D. Sic. 15, 91. Óbkt. mithra-bereza-na, »a Mithra által magas, 
magasztos« ; hereza, magas, töve barez, nőni; na suffix. secund. 
Jus t i Zd. 232, 211, 217, 376. 1. 365. p. 

*Μιθροβουζάνης — D. Sic. 17, 21. Arr . An. 1, 16, 3 
Obktm' ithra-buja-ana, mithra-bujána »a Mithrától megtiszt-
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tott, megszentelt« ; patronymicum is lehet, ennek fiát jelentve. 
Justi Zd. 215, 374.1. 323. p. Hasonló volna tehát hozzá Μεγά-
βνζος, Egy. Phil. Közi. TV, 679.1. 

* Mi OOOTTU να της, Μιϋροπάοτης — Plut. Thern. 29. Strah. 
16, 766. Óbkt. mithra-upaqta »a Mithra-segítségü.« Strabo 
alakja tehát a helyesebb, azonban úgy, mint Keiper a 98. 1. 
í r j a : Μι&ρωτάοτης. Plutarchusémetathesisszel let t : Μι&ραυ-
παατα, Μιϋ-ραπανστα. Jus t i Zd. 64. 232. 1. 

Μιτραδοίτης — Herod. 1, 110. Ctes. Pers. Exc. 55. Már 
J . Scaliger is értekezett e névről; behatóbban Gesenius, Baehr 
200. h : Compositum enim vult (Gesenius) e Mithra Solis genio 
optimo, et verbo ipiodam Persico, quod deinceps ad Hebraeos 
quoque fluxit (dát), significatione dandi, ponendi, imperandi ; 
ut igitur Mitradates sit a Mithra s. Sole datus. Apteque idem 
comparat Graecorum Θωδωρος, Θεόδοτος, alia quae huc spec-
tant Persica nomina, in quibus similis notio subsit, qualia v. g. 
sunt Tiridates, Phradates, Spithridates (Plut. Agesil. 8, 9. 
Xenoph. Agesil. 3, 3. 5, 4.), Reomithres (Xenoph. Cyrop. 8, 8, 
4.) Az óbkt. mithra-ddta csakugyan a. m. »a Mithra-adta.« 
Just i Zd. 153, 233. 1. Keiper 84, 98. 1. — A név jelentésével, 
isten-adta, v. ö. Ztschr. d. DMG. X I I , 12, X I I I , 392, 423.1. 
Chodzko, Grammaire persane 97. 1. Egy. Phil. Közi. IY, 681. 
1. — Keiper abban, hogy minden görög írónál megvannak e 
változatok: ΜιΐΊραδάτης és Μιθριδάτης, többet lát a kéziratok 
meg nem állapodott helyesírásánál vagy a görög átalakítás 
puszta ingadozásánál; szerinte e kétféle irás a régi perzsában 
levő kettős alakra vall, u. m. mithra-dáta és a mitliri-ddta 
formára. 

*Μιτραϊος — Xen. Hell. 2, 1, 8. Keiper a 98. lapon ezt 
és a következő két nevet csak megemlíti. Óbkt. mithra-ya »a 
mithrai.« Ez a másodrendű ya képző főnevet, melléknevet, 
tulajdonnevet és patronymicumot képez. Jus t i Zd. 232, 376.1. 
376. pont. 

265. *Μιτραφέρνης—Nie. Dam. fr. 10. Var. lect. Μητρα-
φέρνης. Óbkt. mithrafarnä »a Mithra-fényességü, Mithra 
fénye.« A far gyökről 1. az Αρταφρένης szót. Justi . Zd. 232. 1. 

*Μιτροβάτης — Herod. 3,120. Xen. Hell. 1, 3, 12. Var . 
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lect.Mητρoßάτης.Obkt. mithra-vant, »a Mitlxra-szerü, Mithrás;« 
Keiper szerint rövidített név. L. a Μεγαβάτ ης szót. 

Μιτρογά&ης — Aesch. Pers. 43. Keiper 96—98. 1. sze-
rint nagyon fontos, mert ez a név a legrégibb görög szövegben 
előforduló, mely Mithra nevéből van képezve. — Hannak több-
ször idézett értekezésében tévesen származtatja az óbkt. mithra-
zdta alakból: a Mithrától származó. — Pot t szerint az óbkt, 
mithra-gdtha »a ki Mithrálioz intézi imádságát.« Az óbkt. 
gdtha az öt hymnus, szent ének, és az év öt utolsó napja; szkr. 
gdthd, phl. gehdn, gdgdn, ujp. gdh, Jus t i Zd. 104. Vullers 
Fragm. 23. 1. Igy magyarázza Justi is. — Keiper maga há-
romfélekép is magyarázza: 1) az óp. gdihu, óbkt. gdtu, ujp. 
gdh, hely, ház, szóból igy: »Mitbra-ház,« azaz »a kinek házát 
Mithra védi« (Justi Zd. 104. Spiegel Keil. 195. 1.); 2) mithra-1 
melléknévnek véve: »a barátságos házu,« nehezen »a házat 
szerető;« 3) az óp. gaithd, óbkt. gaetha, ujp. gihdn, dsihdn 
szóból »a kinek nyáját, jószágát Mithra védi,« a mihez Mithra 
jelzője vourugaoyaoiti, a tág legelőkön uralkodó, szépen illenék 
(Just i Zd. 98, 286. Spiegel Keil. 194. 1.) — ítéletem szerint 
Pot t magyarázata a legjobb; Keiper 1. számúja a szók hang-
ját illetőleg majd épen oly helyes; Hannak véleménye meg 
nem állhat. 

* Μιτρώοτης — Aes. ap. Phot. 46, a. 33. Var. lect. Μη-
τρώα τ ης, ΜιΟρανστης, Αιτ . An. 3, 8, 5. Keiper a 98. lapon meg-
említi. Obkt. mithra-usta »a Mithra-ragyogtatta, világította.« 
Az óbkt. usta part. pass. perf. az usli, fényleni, égni,sütni, tőből. 
Látni való,hogy Arrianus alakja a legjobb. Jus t i Zd. 70,232.1. 

Μοΐρις — A mit Pape-Benseler és Vanicek e névről 
mond, az nem helyes. K r . e. 2800 évvel élt Pupi vagy Papi 
aegyptusi király, Φίωιβ (Afric. ap. Syncell. p. 58, b.), a ki ezt 
a tavat ásatta. Ε király mellékneve volt Meri-Ra és ebből lett 
a tó neve. A tó vidékének közepén volt az aeg. p-iom, ph-ium 
»a tó, a tenger,« nevü város, a görög irók szerint Κροκοδείλων 
πόλις, később Αρΰινόη; ma arabul medinet él-fajúm. A Meri 
tó neve volt még az aeg. hunt. áradás. A tó neve ma birket-el-
kerfm. Maspero 114. — Duncker I, 522. 1. fiom-en-mére »az 
áradás tava« ; feliratban meri a. m. tó. 
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270. μνρρα, ι) — az arab myrtus nedve; μνρον, τό, nö-
vényekből, különösen a myrtusból kiömlő illatos nedv, szagos 
kenőcs, olaj. Herod. 7, 181. Eredeti aeol. σμύρνα, ion. σμνρνη 
helyett van, Ath. X V , 688, c. Du Cange szótárában smyrna, 
Dieffenliachébau smirna. Ezek az alakok a görög szókezdő σμ 
példái; C. E. 526, 681—2. — Arab. murr, keserű, aztán 
myrrha, kenőcs; héb. és phoen. mür, arámi murvák, a myrrha. 
Palmer 554. Kuun 96, 199. Schröder 134. Gesenius 5. Müller 
BB. 278, 281, 293.1. 

Νααρμάλχα, Ναρμαλάχης, Ναρμάλχας — Strab. 16, 
747. Pol. 5, 51, 6. Isid. mans. Parth. 1. Zos. 3, 2. Plin. 6, 26, 
30. szerint Armalchar. Az Eupkrates és Tigris közt levő ösz-
szekötő csatornák legnagyobbika. A görögök és rómaiak egész 
szabatosan fordították le: ó βασιλέως ποταμός, η βασιλέως 
διωρυξ, regium Humen. Α mai arabban is nahr al-malik »a ki-
rályi folyó.« 

νάβλας, ό — vagy ο νανλας, η νάβλα, η νανλα, τό ναύ-
λο ν — Sopk. fr. 728. Ath. IV, 175, d. szerint phoeniciai talál-
mány, Clemens Alexandrinus szerint cappadociai; Strabo 10, 
3, 17. a kéziratokban νάμβλας van. Általában húros hangszert 
jelent. A héb. nébél eredetileg tömlőt, csövet, aztán szintén 
hangszert jelent. Müller BB. 278, 281. 1. 

Ναρσής — Zonar. 12, 31. Eutr. 9, 22. Lactant. de mort. 
9. Narseus, Narsaeus, Amm. M. 17, 5. SzAszAnida király, a ki 
Kr . u. 291—300. uralkodott. L. Ztschr. d. DMG. V H I . köt. 
1. füz. és X I X . köt. 373. s köv. 1. A SAhnámehban Nerszt. 
BehrAm fia, 9 évig uralkodik. L. Mohi ford. V, 333—335. 1. 
Mohi a Mudsmil-al-tavArick-ban hibásan találta így írva: nű-
szeh és núszi; itt az arab r helyett ν van irva. Journal as. 3. 
s. t. 11, 271.1. Örmény történetíróknál nerseh, Kr . u. 292—301. 
Journal as. 6. s. t. 7. (1866.) 234.1. Mások szerint 294—303. 
uralkodott, Vaux 6. és 155. s köv. 1. — Óbkt. nairyu-fanha 
»a férfias szó,« Ahurö-mazdáo egy hírvivőjének a neve; szkr. 
narágansa, pkl. nairyugang, a mi csak az óbkt. alak átírása? 
nargeh feliratokban, nersechí. Just i Zd. 165.1. 

Νεκτανέβης — Afric. et Euseb. ap. Sync. 77. A 30. 
aegyptusi uralkodó ház 1. királya; Pape-Benseler szerint az 
aeg. Nahsctenebf vagy Nalisctefneb, azaz Sigvald, dominus 
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victor; Uhlemann 305. 1. szerint a hierogl. naSt-neb »a bá-
tor úr.« 

275. Νεχθάνονβις— Aegyptusi férfiú neve papyrusban; 
ν β ig nem olvasható jól. Aeg. niSti-anubi »a nagy Anubis.« 
Uhlemann 295. 1. 

Νεχούτης ν. Νέχουτις — Leydeni és turini papyrusban 
előforduló görög-aogyptusi név; Uhlemann 305. 1. szerint az 
aeg. nast »bátor« vagy niüti »nagy.« 

Νίΰαια, Nisaea — Ptol. 6, 10, 4. Amm. M. 23, 6. Μ-
α am ν síkja, máskép Νήσαιον, Νηοαίον, Herod. 7. 40. Arr . An. 
7, 13, 1. Híresek voltak a Λίσαΐοι ίπποι, Herod. 3,106. — Op. 
nicdya, óbkt. nigaya »a mélyen fekvő síkság« ; az óbkt. ni a. 
m. lenn, alant, a ςί tő pedig feküdni. Jus t i Zd. 173. Spiegel 
Keil. 206. Maspero 456. 1. 

Μτητις, Νιτητις, Μιτητις — Herod. 3, 1. Polyaen. 8, 
29. Ctes. ap. Ath. 13, 560, e. Aeg. nit-ti »Neith istennő ado-
mánya.« L. többet a Τι- szótagnál. Uhlemann 300. 1. Ez a név 
úgy mint Νίτωκρις összefügg a saisi Νηΐϋ' (Plat. Timae. 21, e. 
Arnob. adv. gent. 4, c. 16.) istennő nevével. Maspero 528. 1. 

Νίτωκρις — Manetho, epit. Africani ap. Syncell. a 6. 
uralkodó ház 6. helyén így i r : Νίτωκρις γεννικωτάτη (var. 
lect. γεννητικωτάτι/) τε και ευμορφοτάτη των κατ αυτήν 
γενομένη ζαν&ή τήν χροιάν (ν. 1. χροαν) ή τήν τρίτην ήγειρε 
πυραμίδα, ίβασίλευοεν Ι'τη ι β'. Epit. Eusebii ap. Syncell. a 7. 
dynastia 1. helyén így í r : γυνή Νίτωκρις έβασίλευοε των κατ 
αυτήν γεννικωτάτη (ν. 1. γεννητικωτάτη) και ευμορφοτάτη, 
ξαν&ή τε τήν χροιάν υπάρξαοα (az epitome örmény fordítá-
sában : flavo colore et rubris genis), ή και λέγεται τήν τρίτη ν 
πυραμίδα ωκοδομηκέναι (örm. ford. aedificasse quae est moles 
erecta Collis instar). Eratosthenes 22. szerint: Νιτοκρίς (ν. 1. 
Νίτωκρις) γυνή αντί του ανδρός, ο ίοτινΑθηνα νικαφόρος, Ι'τη 
ς1. Uralkodott Kr . e. 4119—4108. — Α turini papyrusban 
előfordul nit-akeri; egy Dümichentől felfedezett abydosi fel-
iratos táblán pedig (ra-Jneter-ke v. (ra-)nete-ke. Uhlemann 
295. 1. szerint azonban az aeg. nít-chor »Neith a győzelmes« 
felel meg e névnek. Ε szerint tehát Eratosthenes fordítása 
helyes. V. ö. Unger, Chronologie des Manetho (Berlin 1867.) 
102, 103, 106, 107. Egy Phil. Közi. IV, 187. 1. 
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280. * Νορονδοβάτης — Ctes. Pers. Exc. 14. Var. lect. 
Νοροδαβάτης, Baelir 133. 1. Helyesen Όρονδαβάτης volna; 
az η a szó elejére dittographia utján került. Alapja "Ορό Ρ τ ης 
(Xen. An. 1, 6, 1. D. Sic. 15, 2. Plut. Artox. 27.), Ctesiasnál 
néhány kéziratban "Ορόνδης (Pers. Exc. 57. Baebr 204. 1.). Ré-
gibb í-nek J-be való átmenetével v. ö. a Μαρδόνιος szót. A név 
tehát lesz: "Οροντοβάτης, és ilyen csakugyan elő is fordul, A r r . 
An. 1, 23, 1. D. Sic. 19, 46. Keiper 50.1. — Óbkt. aurvant-a-
varí-t, aurvantavata »a barczi ménnel ellátott« ; a kötőbangzó, 
varit, suffix. secund., mely az óperzsában is megvan. Just i Zd. 
5, 376. 1. 384. p. Spiegel Keil . 152. 1. 

Ξέρξης — Aesch. Pers . 5. és még 16-szor; Herod. 6, 98. 
Ctes. Pers. Exc. 20. Pape-Benseler Herod. id. b. szerint így for-
dítja le : Hildebald, azaz άρήϊος, bátor liarczos. Pape-Benseler 
szerint a perzsa ékiratokban ks" harsa vagy kheschiversche ! — 
Spiegel Keil. 194. 1. szerint az óp .khsaydrsá első része az óbkt. 
khshi, tehetni, hatalmasnak lenni, a második lehet arsan, szem 
(mint az óbkt. cydvarshan, gyuvarshdna névben, mely tehát a. 
m. »a fekete szemű« ; Ju s t i Zd. 305.1. szerint a. m. »a fekete 
férfiú.« Ujp. szijdvus, szijdvechs, SitbnAmeh ed. Vullers I I , 
527. 1. 76. v, Mohi ford. I I , 159. 1.) vagy arshan, férfiú. — 
Keiper 99. 1.: óp. khsay-arsá »a hatalmas férfiú«; a görög 
alak az óperzsának az ujperzsa felé való közeledését muta t ja a 
magánhangzók átváltozásában. Átmeneti alak lehetett khsé-
yérsé, khsérsé Ξέρα ης. — Aeg. hieroglyphekben ksiaría. 

"ΟςάΟ-ρης, Oxathres — D. Sic. 17, 34. Curt. 3, 11. Óp. 
u-khsatra »a jó uralmú, jó országú« ; óbkt. hu-khshathra, szkr. 
su-kshatra. Keiper 99. Spiegel Keil. 189, 193. Jus t i Zd. 93, 
326.1. — L. az Έξά&ρης szónál. 

* Ό'ξνάρτης, Oxyartes — Arr . An. 7, 4, 5. D. Sic. 18, 3. 
Strab. 11, 517. Paus. 1, 6, 3. Curt. 10, 3. Óbkt. vakhsha-areta, 
az a hang eltompulásával vakhshu-areta »a növekvés ál tal 
tökéletes, a tökéletes növésű.« Tatpurusha-féle összetétel: fő-
név és part. perf. pass. J u s t i Zd. 30, 261, 380.1. 

* "Ορξίνης, Orxines — Arr . An. 6, 29, 2. Curt. 10, 1. 
Kétféle magyarázatot tar tok lehetségesnek; 1) óbkt. vareshna, 
az Avesztaban előforduló tulajdonnév, hanhaurus fia; a szó 

5* 
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töve vagy varesh, varez, cselekedni, dolgozni, vagy varesh, cse-
pegtetni, termékenyíteni; e szerint tehát a név annyi volna, 
mint József, héb. jőseph »ő szaporít« (Goldziher, Mytho-
logy among the Hebrews 166. 1.) Jus t i Zd. 27υ. 1. — 2) 
Óbkt. arsh-ina »az igaz, egyenes« ; töve arez, erez, egyenesnek 
lenni. Ebből lesz ars, mint e névben; arshya. Jus t i Zd. 30. 72. 
375.1. 333. pont. 

285. Οσαρσύρ ν. Οσάρσιφος — Heliupolisi aegyptusi pap, 
a ki állítólag később Mózes néven a héberek törvényadója 
le t t ; Maneth. ap. Jos. c. Αρ. 1, 26. Aeg. osar-sefi, osar-sifi 
»Osiris kardja.« A mai arab szeif a. m. kard. Uhlemann 301. 
1. — Duncker I , 361. szerint talán aeg. ozarof »a kit Osiris 
megvizsgált.« 

Πάης — Aegyptusi ember neve papyrusban és Inscr. 3, 
4716, d. Add. Πάηοις, aegyptusi vértanú, Euseb. d. m. Pal. in 
h. e. t. 3, p. 95. Hein. Var. lect. ΙΙαίσις. Aeg. pa-isi »ο της 
"Ισιδος.«. Van ugyanis a kopt nyelvben articulus possessivus : 
pa v. pha, azaz ó του.., δ της..., δ των...·, plur, na, azaz 
r á τον..., pl. Math. 22, 21: na puro, τά Καίσαρος. — Ε 
névelő segítségével vannak a következő nevek képezve. Πάσουχις 
(Papyr. Cas. 47, 7.) »ő του Σ'ονχου« ; aeg. sebek, sukhi, kro-
kodi l ;— Πάννβδις, Πάννβτις (Inscr. 4, 4874, 4881.) »ó της 
ΝέφΟ-υος« ; — Φ.ανούφις, Φάνωφις (Inscr. 3, 4887, 4893, 24.) 
Ιίάνευφις »δ του άγαί)ου« ; aeg. nufi, jó; — Ι Ι α ϋ έ ρ μ ο υ τ »δ 
της Θερμονϋιδος.« —Nőnevek : Θάησις (Inscr. 3 ,5021) »ή 
της Ασιδος« ;— Τάνουφις, Θάνουβις (Schow, Chart, pap. 12, 3.) 
»ή του Ανονβιδος« ; — Θάμουντις »ή τον Mout« ; — 'Γα&οΰτ 
(talán a Schow Chart, pap. 10, 10. előforduló Τάεντ) »ή τον 
Θώ&« ; — Ταμόνρα (Papyr. Cas. 38. 6.) »ή τον Ammon-Ra« ; 
Τάση μις »>) του Sem«; aeg. dzom a. m. Hercules. — Uhle-
mann 299, 300, 306.1. 

ΙΙάκημις — Demot. aeg. pa-kemi »δ της Αιγύπτου.» 
Brugsch szerint: consecratus Aegypto. L. az előbbi szót és 
Uhlemann 301. lapját. 

* ΤΓαρητακηνοί, Παραιτακηνοί — Herod. 1, 101. Pape-
Benseier e név alapjául a ΙΙαραιτακηνή tartomány nevét veszi 
és ezt így fordít ja: Bergen, mert szerinte a perzsa parouta, 
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a szkr. pavvata a. m. kegy. Ez az óbaktriaiban helyesen paur-
vata, mely szóval Justi (Zd. 181, 193.1.) Arachosia éjszaki 
tartományának nevét hasonlítja össze: pouruta, mely szerinte 
a görög Παρνηταί, ίίαρονήται.— Az említett nép neve az óp. 
pari-taka-aina »a nagyon v. körül koszorúsak, koronásak,« 
περιβτεφής. A szó képzésével v. ö. C. E. 274.; a jelentésével 
az óp. ékiratokban előforduló yauná. takabard, a korona-viselő 
iónok, kifejezést. Spiegel Keil. 50, 51, 150, 197, 207.1. 

J/άρις — Vanicek magyarázatát ezzel egészíthetni ki. 
Jus t i Zd. 184—5. 1. szerint az óbkt. par tő 1) tölteni, 2) har-
czolni, megtámadni, 3) elmenni, elfutni; összetételei aipi-par,en-
gesztelni; ni-par, hozni, terjeszteni; paíti-par, háborúskodni; 
fra-par, eltávolítani; ham-par, eltávolítani, gyarapítani; szkr· 
par, prndti; pariparin, ellenfél, ellenség. — Müller Μ. ujabb 
felolv. 504. 1. nagyon óvatosan hasonlítja össze e névvel a szkr. 
panis (régen parnis v. paris ?) szót, a saraméi, azaz "Ελένη, 
a fény, elrablójának nevét; a trójai háború mondájába e sze-
rint az a természeti rnythus van burkolva, hogy1Ελλάς, a nap 
hatalmai minden este kincseiktől meg vannak fosztva és elmen-
nek keletre, hogy visszavívják. — Cox, Tales of Argos and 
Thebes 90.1. szerint Paris fényes napliős; e szerint a szó töve 
τρα, szkr. prusli, plush (C. E . 284. 1. és az Λρταψρένης szónál.) 
A magyarázatok mind találnak: 1) Just i szerint vagy a liar-
czoló, támadó, vagy az elmenő, elfutó, mert Helénával szökött; 
óbkt. par-i, Jus t i Zd. 369. 1. 177. p. 2) Müller szerint a. m. 
panis a rabló. 3) Cox szerint a. m. par-i a ragyogó, fénylő. 
4) Curtius szerint a. m. harezos, görögül Αλέξανδρος. V. ö. Sei-
ler 485. 1. Kock-Crusius II. kiad. a 3. ének 39. versénél. Prel-
ler, Griechische Mythologie (3. kiad. Berlin 1875.) I I , 412. 1. 

290. ΙΙαααργάδαι — Arr . An. 5, 18, 10. Strab. 15, 717. 
ΙΙαοαργάδα η Παοάρραχα Ptol. 6, 4, 7. Frasargida castellum 
Plin. 6, 26, 29. Pape-Benselerben Stephan. Byzant. és Eustath. 
ad Dion. Per. 1069. szerint Perserlager, Lassen szerint Per-
serschatz vagy gandseha. A mai murgetb, feszd, peszá vagy dá-
rábgerd. A romok neve a mai perzsáknál gat d-i därä azaz 
Dárius vára. — Oppert (Journal as. 6. s. t. 19. 1872. 550. és 
552.1.) így magyarázza: óp. pisiyáuvűdd, assyr. ékiratokban 
pisiyahnvadu; az óperzsát így ejtették pisya/ddä (?). Jelen-
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tése »a források völgye« ; u jp . f i seh (?), folyó forrása, chevch (?), 
liegyszoros, völgy, töve cfidh, ásni; innen van ctidhil (Pal-
mer 238.), meghajtott, nyomott, görhe. A régi perzsa urad tő 
talán a szkr. svaj, svanj, ölelni. — Cox, The Greeks and the 
Persians (London 1877.) 38. 1. szerint e név eredeti alakja 
talán Parsa-gherd volt, azaz: the castle of the Persians, or 
the Persian-garth.— Az én véleményem szerint óp. pdrga-kata 
»perzsák háza.« Tehát e szó is átmenetet mutat a kemény és 
lágy hangok közt; óbkt. kata, phl. katak, ujp. kcdeh, gedeh. 
Jus t i Zd. 77. Spiegel Keil. 208.1. 

Πάοημις — A Thebaetől nyugatra levő halottvárosnak 
egy neve; aeg. p-áazam »a kifejlődés helye.« Dümichen (On-
cken 1, 1.) 96. 1. 

*Περόζης — Theoph. ap. Phot. bibi. cod. 64. (21, b, 
25.) Proc. b. Pers. 1, 3. Chorenei Mózes szerint X X I I I . 
Arsaces I I I . Volagases kapta e díszítő nevet, mely a. m. »győ-
zelmes,« Kr . u. 161-ben győzelmeiért. Jus t i (Oncken 1, 4.) 
174. 1. Azután egy szászánida király neve is volt; ez Kr . u. 
458—485. uralkodott. Phl. kádi piruji, arab. firuz, syr. piruz, 
örm. beroz, peroz, ujp. piruz, melléknevén merddneh, a férfias. 
V. ö. Ztschr. d. DMG. V I I I , 1—194. X I X , 373—496. Jour-
nal as. 3. s. t. 11, 268. s köv. 1. u. o. 6. s. t, 7. (1866.) 234—5. 
1. -— Ε név elemei óbkt. paiti-raocanh, ujp. pei (pe, pij-rőz 
(ríizj»nagy fény.« A fény, ragyogás, szerencsére, győzelemre 
van átvive, mint magával az ujp. rvz szóval is megtörténik, pl. 
rúz bcr gesteh sud, a szerencse fordult. A név eredeti értelmét 
mutat ja az ujp. pírúzeh, arabosan firvzah, firúzads, türkizkő, 
melyet ragyogó világoskék színéről neveztek így. V. ö. Jus t i 
Zd. 176, 250. Mohi ford. VI, 6 9 - 8 0 . Vaux 6, 168.1. 

Πτίμναις — Ephor. ap. Stephan. Byzant. s. Αίλτa : 
από της του οχήματος δμοιότητος. Stein szerint aeg. mir: 
medencze. L. Pape-Benselert. — Dümichen (Oncken 1, 1.) 13, 
71.1. szerint az aeg. pe-to-mera, pa-to-mera, »vizáradásföld.« 
A Nílus deltájának neve. 

*Οαράβαλλα, τα, és τα Οαράβαρα, ai Οαραπάραι —  
Hesych., Antiphau. ap. Poll. 7, 59, 10, 168. A latinban sara-
bara és saraballa (fem. vagy neutr. pl.), Vanicek, Etymol. 
Wörterbuch d. latein. Sprache cz. műve végén keleti szónak, 
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Pape szótárában a görögben idegennek mondja. Az Etym. 
(lud. pag. 496, 19. szerint: σαράβαρα ίσΟης Περσική. Ι!νιοι 
δε λέγουσι βρακία, άλλοι δέ περί rá σκέλη ενδύματα. Daniel 
3, 21. sarbálin, a mit Περσικών περιβολαίιον εΐδος-nak és 
«va^i/ptdíg-nek magyaráznak. Baehr 231. 1. — Az óbaktriai-
ban van pára-vára, süveg, sisak, a pára, para, fej, szóból, és a 
var, fedni, védeni, távoltartani, tövéből; pbl. pár ν ár, örm. 
gaghauart. Just i Zd. 294. szerint az ujp. selv r első tagja 
az óbkt. szó első tagjától különbözik, a mi természetes is. — 
A magam nézete szerint az ujp. sel-vár alakban az első rész a 
szkr. skhal, ugrani, kerekíteni, óbkt. pkar (? jellel Just i Zd. 
297. lapján) v. ö. a görögben a σκέλος, czomb, szót. Ε szerint 
selvár annyi mint: czombtakaró. 

295. *σάραπις, η — Perzsa öltözék, fehér alapon bíbor 
csíkokkal; de Athen. X I I , 525. c.: σαράπεις μήλινοι (narancs-
sárga, a κνδώνιον μήλον színéről) και πορφυροί (bíbor) και 
λευκοί (fehér), οι δέ άλονργεΐς (violaszinű.) Ebből az is lát-
szik, hogy e szó hímneműnek is használtatik. Hesychiusnál: 
σάραπις Περσικός χιτιίν μεσόλευκος (közepén fehér), ώς 
Κτησίας. Pollux Onomast, 171, 61. pag. 730.: ό δέ σάραπις 
Μήδων τι φόρημα πορφυρούς μεσόλευκος χιτών. Curt. 3, 3, 
17.: purpureae tunicae medium album intextum. Hammer 
szokott módján összeveti e régi szóval az ujp. dsüráb, haris-
nya, szót! Baehr 231.1.— Azt tartom, e szó az ujp. szer-á-píj, 
»tetőtől talpig érő ruha, vestis talaris,« régi perzsa alakja, 
mely ugyan nincs meg az emlékekben, de a nyelvben meglehe-
tett, mint e hasonlóan összetett alakok bizonyítják: ísh-á-
khshathra, kényűr, khshap-á-yaona, éjjel futkosó. Wahrmund 
Hdb. I , 175. Just i Zd. 378. 1. 405. pont, 2. Dr. J . Η. H. 
Schmidt, Synonymik der griech. Sprache (Leipzig 1879.) I I I , 
10, 37, 40, 45. s köv. 1. 

Εε-, Ζε-, Ει- — A e g , se, fi, sei, lány; névelővel pEc, 
Ψε-, Ψι-, nagyobbára következő ν hanggal, mely az aeg. 
genitivust fejezi ki. Pl. Εένοσορ, Osiris fia (Pape-Benselerben 
Εενοσόρφιβις, az aeg. se-n-osir-p-hib, Osiris fia, az ibisz ? Egy. 
Phil. Közi. IV, 679. L) — Ζμίνις, 'Έαμινις, Min (Horus) 
fia; — Είφ&ας, Eratosth. ap. Sync. 123. (233.) ό και Ερμης 
υιός Ηφαίστου, Bunsen szerint si-ptah; helyesen Se-ptah 
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P t a h fia; Pape-Benselernél hibás olvasás szerint van ΊΣιφόας.— 
Ψένπταις, aeg. P-SE-N-PTAH, P t ah fia; — Ζμάνρης, aeg. SE-MA-
N-RE, a nap ajándékának fia ; — Ψενάμουνις, Ψενάμουν, Am-
nion fia; — Ψενάνουβις, Annbis fia; — Ψενάσυχις, Suclii 
fia; aeg. SEBEK, kopt. SUKHI, krokodil, mely Typhonnak volt 
szentelve; — Ψεν&οντης, Thoth fia; — Ψενόοιρις, püspök, 
Socr. Η . E. 2, 28, 13. Inscr. 3, 5041. Osiris fia; — Ψένχονσις, 
Chons fia; Ψέμμινις, Min (Horus) fia; — Ψένχνονβις, Inscr. 
3, 4893, 26. aeg. P-SE-N-SE-NUB, az arany fiának fia; — ΑϊίνΟω-
τic, Papyr. Cas. 45, 6. demot. T-SE-N-TOT, Thoth leánya; ehhez 
meg kell jegyeznem, hogy Pape-Benseler szerint e név férfit 
jelent, és hogy sokkal inkább megfelelne a görög átírásnak az 
aeg. SE-N-TOT, Thoth fia. — A-tvχωνσις, Σενχωΰις, Inscr. 3, 
4827. demot. T-SE-N-KHÖNS, Chons leánya; — Ψενπόηρις, Ψεν-
πονηρις, Inscr. 3, 4893, 28. és 3, 4716. d. 43. Add., aeg. P-SE-
N-P-UER, a nagynak fia. Uhlemann 298, 299, 309. 1. 

* 2εραΰπαδάνης — Strab. 16, 748. Jus t i Zd. 303. 1. az 
óbkt. QPDDHA, sereg, szónál egyszerűen megemlíti; nyilván óbkt. 
ZARA-RPÁDHA-ÁNA »a sereggel egyesült, a sereg híve, a szövet-
séghez tartozó.« Jus t i Zd. 121, 374. 1. 323. p. Altbaktr. 86.1. 

* 2ΙΑΊΚΟΤΤΟς — Arr . An. 5, 20, 7. Var . lect. - i W o c . 
Keiper 102. 1. az óbkt. EUC, ςIC, égni, ragyogni, tövéhez vonja 
és megjegyzi, hogy ide tartozik még a ΚΌΤΤΑ rövidített alak is. 
Az óbkt. CICI-HÁTA »a fényt szerető v. a fényszerette.« Jus t i 
Zd. 82.1. 

ΡχνΟης — Ε nép nevének igen tetszős etymologiáját 
közli Vanicek. Pape-Benseler szerint a görög οχντος (bőr, bőr 
paizs, ostor) szóból, és Herakles vagy Zeus egy fiának nevéből 
is magyarázták a görögök; valószínűleg azonban a CSÚD nép 
nevéből lett görögös kiejtés által. Óp. GAKA, a seytha, Scythia; 
QALCUKA, a seythák egy vezérének neve. Ujp. SZEG-SZÁR, SZEG-
ISZTÁN, tartomány neve. Spiegel Keil. 218. 1. — Σ / . ύ θ α ι Αμίρ-
γιοι, Herod. 7, 64. (Var. lect. ΑΙμύργιοι, Εύμνργιοι) a szakák 
egy részének neve, az óperzsában HUMAVARKA (Spiegel Keil. 
51. 223. 1) vagy HAUMAVARGA (Lassen szerint, ki ezt az olva-
sást a turáni szövegben előforduló UMUVARKAFA alakkal akarja 
bebizonyítani). Spiegel az óp. névvel összehasonlítja az ujp. h.a-
máverán tartomány nevét, e tartomány ellen vezetett Kej Ká-
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vüsz király hadat. Vullers, Sáhnámek I , 382. 1. 40, vers; Mohi 
ford. I I , 4. 1. Ε nevet jól fejti meg Jus t i (Oncken 1, 4.) 81. 1.: 
gaka haumavarga »a haoma-leveles szakák.« Ε szerint az óp. 
varga az ujp. berg, lomb. 

300. αοΰαον, τό — Dioscor. ap. Athen. 513, f. Pape sze-
rint perzsa szó. Müller szerint a héb. SÖSÁN, arab. SZAUSZAN, 
a mi az ujperzsába is átment SZUSZÉN, SZÖSZÉNEK alakjában. 
Müller azonban kételkedik, vájjon eredeti sémi szó-e a liliom e 
neve. BB. 279, 281. 298. Palmer 366. Wahrmund Hdb. I I , 
95. 1. és a λείριον szónál. 

ΣΠΑΡΓΑΠΕΊ&Ης— Herod. 4, 76, 78. Müller M.felolv. 231. 
1. szkr. svarga-pati »az ég ura.« Azt hiszem, helyesebb a szkr. 
svargapéga »az égi alakú,« mert ει és é meg J és ς inkább felel 
meg egymásnak, mint EI és A, 3' és T; aztán az én magyarázatom 
szerint e név inkább illethet embert, mint akkor, ha azt teszi, 
hogy: az ég ura. L. Just i Zd. 181. 1. Vanicek müvét és az 
ΆΡΙΑΠΕΊΘΗς szót. 

Σταβαροβάτης, Σταβροβά της — D. Sic. 2, 16. Indiai 
király. Szkr. sthdvara-pati, sthávira-pati »a szilárdnak, a föld-
nek^ura.« Lefmann (Oncken 1, 3.) 2. Duncker I I , 33. 1. — 
D u n c k e r l I I , 14. 1. staora-pati »szarvasmarhák ura.« 

ΣΨΕΝΔΑΔΆΤΗς — Ctes. Exc. Pers. 10, 11. Baehr 125. 1. 
Óbkt. (PENTŐ-DÁTA »a szenttől, Ahurő-mazdáo-tól teremtett« ; 
az Avesztában Vístá<;pa és egy hegy neve. Phl. GPENDDDT, 
GPENDAT, ujp. ISZFENDIJÁR (Mohi ford. IV, 330. s köv. 1.), a Gul-
sen-i ferlicng 32. és 84. 1. ISZPENDIJDR (Egy. Phil. Közi. I I , 312. 
313.1.), és megfordítva JDRDSZPEND, JDRDSZFEND, georg. SPAN-
DIAT. Jus t i Zd. 305. Ztschr. d. DMG. X V I I I , 685. Vullers 
Lex. I , 286.1. 

Τίντυρα, τά, Τέντυρις, Tentyra, T e n t y r i s — S t r a b . 17, 
814. Ptol. 4. 5, 68. Juven. sat. 15,35, 76. Plin. 5, 9, 11. Α Τεν-
τυρίτης νο/ιός fővárosa, ma denderak. Aeg. ta-rir, ta-rer, ta-en-
ta-rir(rer) »a sánczczal kerített vidék városa« ; Mariette szerint 
a görög név a város e melléknevéből származik: t-án-en-ta-nu-
ter »az istennő (Hatkor) oszlopos városa.« Ez nem valószínű. 
Dümichen (Oncken 1, 1.) 127.Maspero 27. 

305. Ti Aeg. ti, adni, adomány, a jándék; pl. Τίμου-
θις »Mutk adománya« (Muth Isis mellékneve); — Τίτουτος, 
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aeg. ti-tot »Thoth adománya« ;—Ά&νρτις »Athyr(Hatbor) ado-
mánya.« Uhlemann 300. 1. 

*Τιγράνης, Tigranes — Xen. Cyrop. 3, 1, 7. Strab. 12, 
539. D. Cass. 36, 50. Cic. ad Att. 3, 8, 3. Liv. epit. 97, 101. 
Justin. 41, 1, 3. Pape-Benselernél vagy örm. digran v. dikran, 
vagy perzsa: a nyíl. — Azt tartom, bogy az óbkt. tighri-ana 
v. tighra-ana, tighrána »az éles, begyes,« azaz »heves, erős.« 
Jus t i Zd. 134, 374. 1. 323. p. 

* Τι&ρανστης — Xen. Hell. 3, 4, 25. D. Sic. 11, 60.Ael. 
v. b. 1, 21. Óbkt. citbra-usta »nyilván való üdvöt adó,« mint az 
Avesztában előforduló cithrd-avanh, nyilván való ótalmat adó. 
Elemei: cithra, nyilván való, világos, és usta, üdv, jólét. Just i 
Zd. 70, 111.1. 

* Τιρίβαζος, Τηρίβαζος, Ύειρίβαζος — Xen. Hell. 4, 4, 
4. Plut. Artox. 5. Polyaen. 1,40, 8.1). Sic. 14,27. Óbkt. tighra-
bdzu » a gyorskarú,« vagy tighri-bdzu »anyilkarü.« Ujp. lenne 
tir bázii. Just i Zd. 134, 213.1. 

* Τιριδάτης, 'Γηριδάτης, Τιριδάτας, Tiridates — Jos. 
b. Jud . 7, 7, 4. D. Sic. 17, 69. Ael. v. b. 12, 1. Luc. dial. rne-
retr. 9, 2. (lect. vulg. Τηριδάτας) Tac. Ann. 12, 50. Hora(, od. 
1, 26, 5. Óbkt. tighri-däta »a nyil-adta« ; hasonló volna az 

, óbkt. dtare-ddta, a tüz-adta (1. az Ατραδάτης nevet). Vagy le-
het óbkt. tighri-ddta v. tigjira-ddta »a nyíl- vagy élestörvé-
nyü,« a mi királyra nagyon találó név. A régi gh elkallódott; 
már a pehleviben is csak tih a. in. begyes, és az ujperzsában tir 
a nyíl. Az óbkt. data az örményben dat. Just i Zd. 134, 153. 1. 

310. * Τισσαφέρνης — Tbuc. 8, 5, 18. Plut. Ages. 9. 
Artox. 23. Xen. An. 1, 1, 3. Hell. 3, 1, 3. D. Sic. 14, 23. Var. 
lect. Τισαψέρνης és ez a jobb. Óbkt. tizhí-frand »az éles, va-
kító fényű.« Az óbkt. tij tő a. m. élesnek, hegyesnek lenni, tiz-
hir), éles, hegyes; pbl. téj, pá. tézb, ujp. tíz. A fra gyökről 1. 
többet az Αρταγρένης szónál. Justi Zd. 134.1. 

c Υμαϊος,' Υμαίης,' Υμέης — Herod. 5, 116. Keiper 83. 1. 
szerint a ν óiráni vi; később ez a υ fokonkint ezzé let t : ßi, i, 
l, p l . ' Υστατης (Herod. 7, 77.) Βισ&άνης (Arr. An. 3, 19, 4.) 
vagy Ασ&άνης, az óiráni vigtdna. Tehát ' )Γμαΐος az óiráni vi-
mdya, a ma, man, gondolni, gyökből. Meg kell azonban je-
gyezni, bogy csak a man gyök a. m. gondolni (Justi Zd. 225. 
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Spiegel Keil. 212. C. E. 312.1.), má pedig csak a. m. mérni 
Jus t i Zd. 230. Spiegel Keil. 213. C. E. 328. 1.) Az óbkt. vi a. 
m. szét, el, ellen (Justi Zd. 275. 1.), tehát vi-maya »a meggon-
doló, eszes,« talán »a kétkedő.« Y. ö. óbkt. vimananh, kételke-
dés, szkr. vimcinas, személynév. Müller Lautl . I I , 3. Müller Μ. 
ujabb felolv. 251, 377.1. — L. az ΊΜΑΪΟς szót. 

' ΥΣΤΑΊΧΜΑς — Aesch. Pers. 972. Teuffel, Perser 94. 1. 
azt tartja, hogy * ΥΑΤΆΑΠΗς analógiájára képezte maga Aeschy-
lus. — Keiper 108—110. 1. szerint az óbkt. vi-rtakh-ma. Az 
ékiratokban van óp. takhma-cpáda, az erős seregü; az első 
rész töve falc, tac. Ennek alapján a következő helyes arányt 
állíthatni fel: tac, tak: t.akhma = gta, gtd, ftak : gtakhma. 
Az aspiratio lehetőségét bizonyítja e tőnél gtakhra, szilárd, me-
rev. Az óbkt. qta a. m. hely, teremtmény, gtak, ellenállni, gtá, 
állni, lenni. A név je len tése tehá t : »az ellenálló, a szilárdan 
megálló.« Jus t i Zd. 130, 275, 297,298,299. Spiegel Keil. 198. 
219. C. E . 498. Wahrmund Hdb. I, 142, 176. 1.— Spiegel sze-
rint a pelilevíben vigtahm van szászánida pénzeken, bagtám (a 
helyett, hogy b igt ahm) a szászánidák történetében; az ujper-
zsában gusztehem, Sáhnámeh ed. Vullers 1,507.1. 1247. v. gusz-
tehem, holott Mohi ford. I I . 139.1. így í r ja : Kustehem. Vullers 

11, 775. 1. 167. v. van gusztehem, a guzsdehem nemzetségéből; 
v. ö. Mohi ford. I I , 456.1. és a bevez. I X . 1. — L. Vaniéek művé-
ben a ßidTccl·, szót. 

* ΥΑΤΆΟΠΗς — Herod. 1, 209. Thuc. 1, 115, 4 . ' ΥΑΤΆΣΠΑς 
Xen. Cyrop. 8, 3, 17. Dárius Hystaspi. filius Corn. Xep. 21, 1. 
Dp. υ istágpa, vagy a bekisztáni feliratok hiányos irása szerint 
ν (i)stágpa; a susianai ékiratokban vistacpa; óbkt. vistáqpa, 
phl. kai-vistágp, pá. vistűgp, guctaqp, ujp. gustászp, gustdszb, 
vestdszb. Elemei a következők: óbkt. vista-agpa; a vish gyök 
a. m. befoglalni, látogatni, harczba indulni, acpa a. m. ló, tehát 
»a lovakkal csatába induló, a lovon harczoló.« Just i Zd. 276, 
277, 284. Spiegel, Gramm. d. Pársisprache 163. 1. Mohi ford. 
IV, 224. s. köv. 1. »A tudomány rózsaviránya« ismertetése 
12. és 13. 1. 

ΦΑΡΑΣΜΆΝΗς — Arr . An. 4, 15, 4. D. Cass. 58, 26. Mel-
lékalakja ΦΑΡΙ,ΣΜΆΝΗς, Ar r . An. 6, 27, 3. Pharasmanes, Tac. 
Ann. 11 ,8 . — Keiper 110. ]. a fra tő igenevéből származtat ja : 
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farat-mani »a ragyogó gondolkodású.« Az igenév azonban az 
óbaktriaiban farait volna, Jus t i Zd. 374. 1. 321. p. Tövéről 1. 
bővebben az Άρταηρένης szót. Az óbkt. és óp. man, gondol-
kodni, gyökről 1. Just i Zd. 225, 226. Spiegel Keil. 212, 220. 
C. E . 312. 1. Az i képzőről Just i Zd. 369. 1.177. p. Spiegel 
Keil. 150. 1. — Nézetein szerint inkább az óbkt. frasha-ma-
nanh »előre (törekvő) lélek.« Ugy van képezve, mint e tulaj-
nevek: frasha-ostra, frashá-vakhsha. Just i Zd. 201, 226. C. E . 
285, 312.1. 

315. Φαραώ, Φαραών, Φαραώ β ης — Jos. antiqu. 8, 6,2. 
Nov. Test. act. ap. 7, 10, 13, 21. Roman. 9, 17. Hebr. 11, 24. 
Jos. antiqu. 8, 6, 1. 1, 8, 1. Glien (1 Mose 40, 2.) és Martyn 
perzsa fordításában az arab far aun szó van használva.—Aeg. 
hierogl. per-α, per-aa, pav-ao »a nagy ház, a magas, fennséges 
ház.« Dümichen (Oncken 1,1.) 70. Ebers Uarda (magyar ford.) 
I, 390. 

* Φαρνάβαζος — Ctes. Exc. Pers. 63. Thuc. 2, 67. Óbkt. 
farna-bázu »a fényes karú.« Óbkt. bázu kar, Jus t i Zd. 213. 1. 
Keiper a 110. lapon említi. L. az Αρταφρένης szót. 

* Φαρναζά&ρης— Herod. 7, 65. Var. lect. Φαρνόζα&ρος. 
Obkt. farna-khshathra »a fényes birodalmú, országú, a ragyogó 
királyfi.« A far gyökről 1. többet az Aar αφρέ ν ης szónál. Az 
óbkt. khshathra a. m. ország, fejdelem. Jus t i Zd. 93. Spiegel 
Keil. 193. 1. Keiper a 110. lapon e szót is említi. Vanicek a 
Φαρί'όξα&ρος szónál utal Αώνμο&,αρβος-γ&, de ez nincs mü-
vében ! 

* Φαρνάκης — Thuc. 5, 1. D. Sic. 12, 73. Herod. 7, 66. 
Pharnaces, Caes. b. c. 3, 4. Cic. ad fam. 15, 15. pro Deiot. 5. 
Justin. 37. 1. Nőnév is van: Φαρνάκη, Apollod. bibi. 3, 14, 
3. Obkt. farna-ka »a ragyogó, fényes.« A far gyököt 1. az Αρ-
ταφρένης szónál; a ka suff. secund. Justi Zd. 375. 1. 338. p.— 
Gassen szerint (Ztschr. d. DMGl. X , 377. 1.) a cappadociaiak 
árják voltak, Duncker ellenben (I, 555.) vallásukból következ-
teti, hogy sémiek voltak, és ezen az alapon a cappad. Φαρνά-
κης (D. Sic. 31, 28.) nevet a sémi farnakh névvel azonosítja. 
V. ö. ezeket: Káldi-Tárkányi Fámák (4 Mose 34, 25.), Glien 
perzsa ford. pernák. 
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* ΦΑΡΝΑΠΆΤΗς — Plut. Autón. 33. P>. Gass. 48, 41. Ezt 
és az előbbit is megemlíti Keiper a 110. lapou. Obkt. farna-
paiti »a fény ura, a fényes úr,« vagy talán inkább farna-pdta 
»a fénytől, Mithrától védett.« A pú gyök part. perf. pass .páta. 
Jus t i Zd. 176, 188. Spiegel Keil. 208. 1. A far gyököt 1. az 
ΜΡΤΑΨΡΈΝΗς szónál. 

320. * ΦΡΑΆΤΗς — App. Syr. 67, 68. Plut. Pomp. 33. 
D . Cass. 36, 45. Strab.6, 288. és lnscr . 3, 4199. ΦΡΆΤΗς. Négy 
arsacida király neve; 1. Vaux 6. és 123. s köv. 1. Keiper a 42. 
lapon említi. Pape-Benselernél a Journa l of the Royal Asia-
tic Society X V I I . 2. (1860.) szerint Priyadursi. Óbkt. fra-lidta 
»az előre befejezett, confectus, perfectus, tökéletes.« Elemei: 
szkr. prá, óbkt. fra, gör. ΠΡΌ, lat. pro, phl. far, pá. far, fra, 
ujp. fer, örm. líra, és az óbkt. hd gyök, elkészíteni, befejezni, 
part. perf. pass. U j p . f e r h d d , a híres kőfaragó (kűli-ken). Jus t i 
Zd. 195, 323, 370. 1. 210. p. 

* ΦΡΑΝΙΚΆ ΤΗς — Strab. 16, 751. Var. lect. ΝΙΚΆ ΤΗς. 
Keiper a 110. lapon említi. Óbkt. frana-kdta »a fénytől, Mith-
rától óhajtott, szeretett,« vagy »a fényt szerető.« A ka, óhaj-
tani, gyök igeneve kdta ugyanis mind pass. mind med. lehet. A 
far gyököt 1. az ΆΡΤΑΨΡΈΝΗς szónál. Jus t i Zd. 82.1. 

* *ΦΡΑΤΑΨΡΝΗς — Arr . An. 3, 8, 4. D. Sic. 18, 3. Óbkt. 
fra-hdta-frand »a bevégzett, tökéletes fényű, ragyogású.« L. a 
ΦΡΑΆΤΗς és ΆΡΤΑΨΡΈ Ν Ης szót. 









Melléklet öt kbálymik dana hangjegye. 1874. 32 1. 20 kr. — III. Szám. A classica 
pliilologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. 
Székfoglaló B a r t . a l A n t a l 1. tagtól 1874. 182. 1. 40 kr. — IV. Szám. A határozott 
és határozatlan mondatról. B a r n a P e r d i n a n d 1. tagtól 1874. 31 1. 20 k r . — 
V. Szám. Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről-
tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. Dr. G o l d z i h e r I g n á c z t ó l . 1874. 
42 1. 20 kr. — VI. Szám. Jelentések: I. Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tar-
tott nemzetközi gyűléséről. H u n f a l v y P á l r. tagtól. — II. A németországi philo-
logok és tanférflak 1874-ben Innsbruckban tartottgyüléséről. B u d e n z J ó z s e f r. 
tagtól. 1875. 23 1. 15 kr. — VII. Szám. Az új szókról. P o g a r a s i J á n o s r. tagtól 
15 kr. — Vili . Szám. Az új magyar orthologia. T o l d y F e r e n c z r. tagtól. 1875. 
28 1. 15 kr. — IX. Szám. Áz ik-es igékről. B a r n a P e r d i n á n d l . tagtól. 1875. 32 1. 
15 kr. — X. Szám. A nyelvújításról. S z a r v a s G á b o r 1. tagtól. 1875. 25 lap. 15 kr. 

Ötödik kötet. 1875—1S76. 
I. Szám. Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. B a r n a F e r d i n á n d 1,-

tagtól. 1875. 40 1. 25 kr. — II. Szám. A neo- és palaeologia ügyében. B r a s s a i S á -
m u e l r. tagtól. 1875. 48 1. 30 kr. — III. Szám. A hangsúlyról a magyar nyelvben. 
B a r n a F e r d i n á n d lev. tagtól. 1875. 48. 1. 30 kr. — IV. Szám. Brassai és a nyelv-
újítás. B a l l a g i M ó r r . tagtól. 1876. 22 1. 15 kr. — V. Szám. Emlékbeszéd. Kriza 
János 1. t. felett S z á s z K á r o l y 1. tagtól. 1876. 40 1. 25 kr. — VI. Szám. Művészet 
és nemzetiség. B a r t a l u s I s t v á n 1. tagtól. 1876. 35 1. 20 kr. — VII. Szám. 
Aeschylos. T é l f y I v á n lev. tagtól. 1876. 141 1. 80 kr. — VIII. Szám. A mutató 
névmás hibás használata. B a r n a F e r d i n á n d 1. tagtól. 1876. 15 1. 10 kr. — 
IX. Száin. Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve. I m r e S á n d o r 1. tagtól 
1876.97.1.60 kr. — X.Sz.Bérczy Károly emlékezete. A r a n y L á s z l ó i , tagtól 10 kr. 

Hatodik kötet. 1876. 
I. Szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. M a y r A u r é l t ó l . 10 kr. — 

II. Szám, A mandsuk szertartásos könyve. B á l i n t G á b o r t ó l 10 kr. — III. Szám. 
A rómaiak satirájáról és satirairóikról. Dr. B a r n a I g n á c z 1. tagtól 20 kr. — 
IV. Szám. A spanyolország arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehason-
lítva a keleti arabokéval. G o l d z i h e r Ignácz 1. tagtól. 50 kr. — V . Emlékbeszéd 
Jakab István 1.1. fölött. S z á s z Károly r. tagtól 10 kr. — VI. Adalékok a m. t. 
Akadémia megalapítása történetéhez. I. S z i l á g y i István 1. tagtól. IL V a s z a r y 
Kolozstól. III. R é v é s z Imre 1. tagtól. 60 kr. — VII. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1.1. 
felett. B a r t a l u s István 1. tagtól. 10 kr. —VIII . A inordvaiak történelmi viszon-
tagságai. B a r n a Ferdinánd 1. tagtól. 20 kr. IX. Eranos. Tó 1 f y I v á n lev. tagtól. 
20 kr. — X. Az ik-es igékről. J o a n n o v i o s G y ö r g y 1. tagtól 40 kr. 

Hetedik kötet. 
I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. B a r n a Ferdinánd 1. tagtól 50 kr. — 

II. Podhorszky Lajos, magyar-sinai nyelvbasonlitása. B u d e n z József r. tagtól 
10 kr. III. Lessing (szókfoglaló). Z i c h y A n t a l lev. tagtól. 20 kr. — IV. Kapcsolat a 
Magyar és szuomi irodalom között B a r n a F e r d i n á n d , lev. tagtól. 10 kr. — 
V. Néhány ősmüveltségi tárgy neve a magyarban. B a r n a F e r d i n á n d 1. tagtól. 
30 kr. VI. Rankavis Kleón uj-görög drámája. T é l f y I v á n lev. tagtól. Ára 30 kr. — 
VII. A nevek uk és ük személyragairól. I m r e S á n d o r J. tagtól. 20 kr. — VIII. Em-
lékbeszéd Székács József t..tag fölött. B a l l a g i Mór r. tagtól. 20 kr. — IX. A török-
tatár nép primitiv culturájában az égi testek. V á m b é r y Ármin r. tagtól. 10 kr. — 
X. Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) V o l f G y ö r g y 
1. tagtól. 10 kr. 

Nyolczadik kötet. 
I. Corvin-codexek. Dr. Á b e l J e n ő t ő l . 60 kr. — II. A moldvaiak pogány 

Istenei s ünnepi szertartásai. B a r n a Ferdinánd 1. tagtól. 50 kr. — III. Orosz-lapp uta-
zásomból. Dr. Genetz Arvidtól. 20 kr. — IV. Tanulmány a japáni művészetről. Gróf 
Z i c h y Á g o s t t ó l . 1 frt. — V. Emlékbeszéd Pázmándi Horvát Endre 1839-ben el-
húnyt r. t. fölött. A születése századik évfordulóján, Pázinándou rendezett ünnepélyen, 
az Ákadómia megbízásából tartotta S z á s z K á r o l y r . t . 10 kr. — VI. Ukkonpohár. 
A régi magyar jogi szokásnak egyik töredéke. H u n f a l v y P á l r. tagtól. 20 kr. — 
VII. Az úgynevezett lágy aspiráták pboneticus értékéről az ó-indben. M a y e r 
A u r é l t ó l . 60 kr. — VIII. Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. Dr. 
Áb e 1 J e n ő t ő 1. 80 kr. — IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. P o d z e r K á r o l y t ó l . 
5o kr. — X. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Székfoglaló I m r e S á n d o r r. 
tagtól. 30 kr. 



Kilenczedik k ö t e t . 
I. Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag felett. B u d e n t z J . r. tagtól 10 kr. — 

II. A Boro-Budur Jáva szigetén. Dr. gróf Z i c h y Á g o s t 1. tagtól. 40 kr. — III. 
Nyelvünk ujabb fejlődése. B a l l a g i M ó r r. tagtól. 20 kr. — IV. A hnnnok és 
avarok nemzetisége. V á m b é r i Á r m i n r . tagtól 30 kr. — V. A Kún- vagy Petrarka-
codex és a kunok. H u n f a l v y P á l r. tagtól. 30 kr. — VI. Emlékbeszéd Lewes Henrik 
György külső tag fölött. S z á s z K ár o 1 y r. tagtól. 10 kr. — VII. Ős vallásunk fő-
istenei. B a r n a Ferdinand 1. tagtól 40 kr.— VIII. Schopenhauer aesthetikája. Dr. 
B u z s i c s k « K á l m á n t ó l . 10 kr. — IX. Ős vallásunk kisebb istni lényei ós 
áldozat szertartásai. B a r n a F. 1. tagtól. 30 kr. — X. Leasing mint pbilologus. Dr. 
K o nt Ignácztól 30 kr. — XI. Magyar egyházi népénekek a XVIII. századból. 
Székfoglaló. B o g i s i c h M i h á l y 1. tagtól 50 kr. — XII. Az analógia hatásáról, 
főleg a szóképzésben. S i m o n y i Zsigmond 1. tagtól 20 kr. 

Tizedik kö te t . 
I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Szókfoglaló.) 

S i m o n y i Z s i g m o n d 1. tagtól. 30 ki. — II. Etzelburg ós a magyar húnmonda. 
(Székfoglaló). H e i n r i c h G u s z t á v 1. tagtól. 20 kr. — III. A M. T. Akadémia és 
a szórni irodalmi társaság. H u n f a l v y P á l r. tagtól. 20 kr. — IV. Értsük meg 
egymást. (A neologia és orthologia ügyében.) J o a n n o v i c s G y ö r g y t. tagtól. 
30 kr. — V. Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. B a l l a g i Mór r. 
tagtól. 10 kr. — VI. Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophocles trópu-
saival. Míveltsógtörtóneti szempontból. (Adalék a költészet összehasonlító tropikájá-
hoz.) Dr. P e t z V i l m o s tanártól. 60 kr. — VII. Id. gróf Teleki László ismeretien 
versei. S z á s z Károly r. tagtól. 10 kr. — VIII. Cantionale etPassionale Hungaricum. 
B o g i s i c h Mihály 1. tagtól. 30 kr. — IX. Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. 
J a k a b E l e k 1. tagtól. 50 kr. — X. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag felett. Dr. 
H e i n r i c h G u s z t á v 1. tagtól. 40 kr. — XI. Ujabb adalékok a magyar zene tör-
t éneiméhez B a r t a l u s I s t v á n 1. tagtól. 40 kr. — XII. A magyar romanticismus. 
(Székfoglaló). B á n ó c z i J ó z s e f i , tagtól. 10 kr. — XIII. Ujabb adalék a magyar 
zene történelméhez. B a r t a 1 u s I s t v á n 1. tagtól. 40 kr. 

Tizenegyedik kö te t . 
I. Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet ? H u n f a l v y 

P á 1 r. tagtól 20 kr. 
II. Újgörög irodalmi termékek. Dr. T é l f y I v á n 1. tagtól. . . 40 kr. 

III. Középkori görög verses regények. Dr. T é l f y I v á n 1. tagtól. 30 kr. 

A HELYES MAGYARSAG ELVEI 
I R T A 

PONORI TEWREWK EMIL. 
T A R T A L M A : 

I. A nyelv mivoltáról. I I . Nyelvünk viszontagságáról. I I I . Idegen 
szavaink. I V . Nyelvérzék és népetymologia. V. Purismus. VI . Neolog-
ismus. V I I . Mondat tan. VIII . A. fordításról. I X . A helyes magyarság elvei. 

A r a S O l s : r . 

A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen 
ós hibás szólások bírálata, 

tekintettel 
az újítás helyes módjára. 

Irta 
I m r e S á n d o r , 

a magy. tud. Akadémia 1. tagja. 
TARTALOM : Bevezetés. — I. Hangtani újítások.— II. Szóragozás.— III.Szóképzés. — 

IV. Szófüzés. — V. Stil. £ r a t { r l 

Budapest, 188:i. Az Athenaeum r, társ. könyvnyomdája. 
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