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IL KÖTET. II. és III. FÜZET.

A MÛKIFEJEZKSEK ÜGYÉBEN.

A «Természetrajzifiizetek» tek. szerkesztségének.

Midn a bennünket megtisztel kérdésekre szives készséggel válaszo-

lunk, engedje meg a t. szerkesztség, hogy a mszókra vonatkozó néze-

teinket néliánj^ rövid pontba összefoglalva elre bocsássuk.

Ha a fogalmak tartalmát alakjukkal egj^bevetve vizsgáljuk, az els, a

mirl meggyzdést szerezünk magunknak, az, hogy a kett közt teljes

egyezség csak nagy ritkán található, mert az alak a fogalmat rendesen ré-

szében födözi. Néhány példa elég leszen ez állítás igazságának megbizonyí-

tására. Állat = az áll cselekvésnek az eredménye, növény = a mi n, ás-

vánij = a mi ásva van ; dráma = cselekvény, komoedia = tobzódó éneklés,

ahjebra = tört részek egybeforrasztása, mathesis = tanulás, sat. sat. Mind
e szók, ha jelentésüket tekintjük, bizony szerfölött határozatlanok, s a je-

lölt fogalmat nagyon is bizonytalan, csalóka színben tihitetik föl ; de azért

még sem akadna magyar ember, a ki például a falubeli bíró-ról hallva be-

szélni, a földes úrra gondolna, noha különben jól tudja, hogy a földes úr

birtokában van, hogy birja az illet falut, valamint a grammatika iwvvnek

említésekor se gondolna senki az irni tudásra, ha még oly jártas volna is a

görög nyelv ismeretében.

A mszók történetének ismerete tehát kettre tanít meg bennünket.

Az els, hogy a mszók megválasztásában azért, mert azok talán mindt'n

vagy legtöbb lényeges jegyében nem fejezik ki a fogalmat, nem igen kell

aggodalmaskodnunk ; a ki e föltételhez köti a választást, az egyszeren lehe-

tetlenséget követel. Miként lehetséges egy szótól azt követelni, hogy mind-

azt egymaga kifejezze, a mit a deíinitio néha egész soroknak haszná-

latba vételével tehet csak meg? Valamely szónak mszóvá avatására

elegend, ha a jelölend fogalomnak egyik fbb tulajdonságát kifejezi. A
másik, a mire a mííszók története megtanít bennünket, az, hogy a kezdet-

ben még ersen érezhet eredetibb jelentés lassanként mindinkább tlhalu-
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ványul, s idö folytán teljesen elenyészik, s utóvégre azzá leszen, a mivé

lennie kell, puszta symbolummá, a melynek látása legott szeme elé vará-

zsolja a szakembernek az illet fogalmat összes tulajdonságaival. — Tehát

csak forgalomba kell tenni, csak használni kell a megválasztott szót, s a

megrögzülés, a megmeredés csakhamar magától bekövetkezik.

Hogy kik vannak els rendben hivatva valamely fogalom alakjának

megválasztására, egy vagy más szónak mszóvá fölavatására, arra csak egy

felelet lehetséges : a szakemberek. Csak ök uralkodhatnak annyira tárgyu-

kon, hogy a fogalmaknak lényeges jegyeit összesíteni s az esetlegesektl

szabatosan külön választani tudják ; ök határozhatják meg leginkább, az

ismertet tulajdonságok közül, melyek a jellemzbbek arra nézve, hogy az

elnevezésre liiinduló pontúi szolgáljanak. Eendes viszonyok közt ott, a hol

törvénytelenségek megteremtésével az egészséges nyelvérzéket meg nem za-

varták, el nem rontották, a hol a nyelvfejlesztés a literátus embereknél ép

úgy, mint a nép fiainál természetes úton, törvényes Iránjában halad elre,

ott a nyelvtudomány minden aggodalom nélkül rábízhatja s rá is bízza a

szaktudományra szavainak megválasztását ; nálunk azonban, a hol jó és

helytelen, törvény és törvénytelenség annyira egybe vannak zavarva, hogy

sok esetben csak a szakértk tudják ket különválasztani, a nyelvészet tel-

jesen indifferens néz nem maradhat, hanem a hol tudatlanságot vagy rósz

akaratot lát, tiltakozással kell föllépnie ; a mit ezen kívül megtehet s némi-

leg kötelessége is megtenni, az, hogy a hol jó akarattal találkozik, azt útba-

igazításával, tanácsával gyámolítsa. De ezzel véget is ér kötelessége. — Az

egyes tudományszakok mnyelvének megteremtése s továbbfejlesztése, az

már nem az ö feladatának körébe tartozik ; ez ép úgy a szakemberek teen-

dje, mint magának az illet tudománynak a fejlesztése.

Ezeknek elrebocsátásával áttérhetünk a t. szerkesztség kérdéseire.

A f kérdés, milyen szó volna legtalálóbb a bastard fogalmának a ki-

fejezésére. «A növényeknél ugyanis — így íi"ja megtisztel levelében a szer-

kesztség — roppant sok a keverékfaj, tehát nagy a szükség a találó mki-
fejezésre. Eddig a botanikusok a korcs-oi használták, s mi vagyunk talán az

elsk, a kik a horcs-oi a difformitás kifejezésére használtuk. Hogy egészen

biztosan járhassunk el, ide írunk némelyeket, a melyek a sorba tartoznak.

A rendes fejlödés vagy alkatú szervezettl való eltérések jelölésére a

tudományban a kifejezéseknek bizonyos fokozata vau használatban :

monstruosus, az eltérés superlativusa ; még pedig per excessum (pl. két

fej, négy lábú borjú), per defectum (pl. egy szem st. efiele borjú)
;

diformis, vagy kevésbbé monstruosus, vagy, s leginkább egyes testrészek-

nek a normális alak keretén belül vagy túl való eltorzulása (pl. iker-

szeren túlfejlett rovarláb)
;

ahnormis, épen csak az észlelhet, rendestl való elütés (pl. ha a rovar-

lábnál a femur, mely mindig egyenes, egy s más esetben görbe)
;
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iihcrnitio, rendesen színeknél haszmiltatik, jelesen a pillanatoknál, ha az

eltérés nem csak egy individiuninál, hanem hizonyos állandóság^'al

lép föl
;

huHtard V. hi/brid, e szóval oly állatot vagy növényt jeUJlünk, a mely ket

különhözö állattól vagy növénytl eredett, s tulajdonságaira nézve

szüli között a közép helyet foglalja el.»

A t. szerkesztség most idézett szavaival önkénytelenííl is ers védö-

jeként lép föl ama föntehbi állításunknak, hogy a leghivatottabb s majdnem
egyedül hivatott müszóalkotók a szakemberek. Ezek ugyanis, midn a for-

galom szabatos definitióját szerkesztik, magyarázatukban majd egy, majd
több oly jelents kitételt alkalmaznak, a melyek bízvást használhatók az

értelmezett fogalom kifejezésére. Például a t. szerkesztség deíhntióil)an a

következ, mondhatni ügy termett, kész mszókkal találkozunk : keverékfa-

jok, eltorzulás, elütés, túlfejlés. Nem mondjuk tehát, hogy nnndenkor, de

sokszorta maga a jó magyarázat megadja a keresett kifejezést. Más esetek-

ben pedig a népies vagy a tájszók közt való kutatás juttat el czélunkhoz
;

néha meg épen a szóképzéshez kell folyamodnunk.

A jelen esetben csak a meglev s köznyelven forgó rokon szókat kell

egybeállítanunk s némileg csoportosítva a t. szerkesztségnek azzal a meg-

jegyzéssel rendelkezésére bocsátanunk, hogy az osztályozást ne tekintse

változhatatlan megállapításnak, hanem bellük tetszése szerint válaszsza ki

azokat, a melyek nézete szerint legjelentsebbek az egyik vagy másik foga-

lom kifejezésére ; s bátran, minden aggodalom nélkül használja, mert itt áll

az az ismert mondás : verba valent usu.

monstrum : cnodafaj v. fajzat, csodasz'álött, szörnyetet) ; — per excessum :

túlfejlett, per aehcimw: fejletlen, visszamaradt ;

difformls: elformázott, éktelen (eltorznlt ? ) ,-

abnormís : csenevész, niioniorék, idétlen, fattifít (v. ö. fattyú hajtás);

aberratio : elszinlés, elfajzás, eltérés ;

bastard : korcs, keverék ; s talán itt szükségbl alkalmazható volna a

csira is.

A Magyar Nyelvr szerkesztöséfie.

A jó ügy nevében köszönetet mondva a Magyar Nyelvr t. szerkeszt-

ségének, kijelentjük, hogy a keverék fajokra nézve a korcs, a dij'ormitás

kifejezésére a torz kifejezést fogadjuk el.

A Természetrajzifiizetek szerkesztsége.


