
A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA ELVEIRŐL ÉS 
AZOK MIKÉPI ALKALMAZÁSÁRÓL. 

A magyar nyelv szótárának első kötete 1862-ben jelent meg7 

s mostanig ötödik kötetének harmadik füzete is már közkézen fo
rog. Nagy, igen nagy munka, szép nyomtatás, lehető hibátlan sze
dés ; mi mind nagy szorgalmat föltételez. S mintha ennek tudata 
visszafojtott volna minden bírálatot, róla legalább én nem olvas
tam még derekas ismertetést, egyebet a hirlapok semmit nem 
mondó s azért mit sem érő szokott dicsérő emlegetéseinél. Az aka
démia kebelében sem folytak még az iránt vitatkozások; pedig 
ilyen mű, ha helyes, bizony megérdemli a dicséretet, ha nem he
lyes, annál inkább volnánk kötelesek kimutatni helytelenségeit: 
mert az akadémia megbízásából készült, s mert tartozunk vele a 
közönségnek, mely különben a helytelent is helyesnek gondolja; 
s még inkább tartozunk vele a tudományos lelkiösméretnek, melyet 
nem szabad közönyösnek vélnünk, mely talán mindent, jót, roszat 
egyaránt fogad, és semmit sem akar tanulni. Azon néhány akadé
miai vélemény, melyet a szótár élőbeszédében találunk, vitatkozás
nak, vagy a tárgyhoz szólásnak épen nem mondható. Némi gyenge 
figyelmeztetés látszik ki abból, melyet a 12. lapon a pótlékutasitá-
sok, illetőleg jóváhagyások feliratának II . száma alatt olvasunk, 
melyben többi közt az áll: „Mi az etymologiai és nyelvhasonlitási 
fejtegetéseknek netán szabandó határokat illeti, hosszas tanácsko
zás után úgy nyilatkozott a választmány, miszerint leginkább a 
tudva s kétesen idegen szók, melyek több-kevesebb nyelvészek által 
s nem minden ok nélkül idegeneknek tartatnak, óvatosan tárgyal
tassanak s hódútassanak a magyar nyelv eredeti birtokául; a nyelv
hasonlítás pedig a rokon hangú és értelmű szók egymásmelleit elsoro-
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lására szoríttassák, kivévén, hol az egyik vagy másik nyelvből vétel 
nagyobb-kisebb bizonyossággal állíttathatik. E javaslatban az osz
tály megnyugodván, az a két szerkesztőnek figyelmébe ajánl tátott." 
Ámbár az én nevem is ott áll a tudósitás alatt, mindamellett ma 
nem mondhatom, mit kelljen voltaképen az idegen szóknak a magyar 
nyelv eredeti birtokául való hódításán érteni. Azonban lehet, hogy 
azt 1851-ben tudám; de nem szégyenlein, ha ma nem tudom. 
Azóta 19 év múlt el, s annyi idő alatt megtanultam egyet-mást, mi
nélfogva sokkal kisebb annak száma, mit már igazán tudok, mint 
az, mit akkor tudni véltem. Világosan kitetszik mégis a tudósítás
ból azon figyelmeztetés, hogy óvatos legyen a szótár. 

A második, és harmadik véleményező tudósításban 1853 és 
1854-ből ilyféle intő figyelmeztetés nem fordul elő; a szótár szer
kesztői tehát nem is vétettek, ha tudomásuk és belátásuk szerint 
cselekedtek. 

Eészemről azonban nem arra az elí?ő véleményező tudósí
tásra szorítkozék minden észrevételem a készülő szótár iránt. 
Az 1852-ik év folytában az akadémiában Tájékozást olvasván fel 
a magyar nyelvtudományban, annak II. szakaszát „a nyelvhasonlí
tás elveiről és elemeiről" következővel fejeztem be : 

„Meg vagyok győződve, s az elmondottak s még ezentúl mon
dandók segítségével a Tiszt, osztályt is meg kivánnám győzni, hogy 
immár a magyar nyelvészetet azon ösvényre kell vezetni, hol egye
dül válhatik tudománnyá, még pedig olyanná, mely nemcsak né
mely kitűnő elmék előtt, minő Révai volt, hanem mindnyájunk 
előtt, biztos, többé kételynek alá nem vethető nemzeti tulajdon le
gyen. Jelen pályáján a magyar nyelvészetnek olyan szótár szerzése 
mely a szoros tudománynak megfelelhessen, lehetetlen. 

De a várni nem tudó kellet szótárt követel a társaságtól. Ké
szüljön azért bizonyos határokon belül. Névszerinti 

a) szorosan válassza meg a magyar nyelv anyagát az idegen 
nyelvekből felvett anyagtól, s ha azt gyökeréig tudja is fejtegetni, 
emezt minden szó-elemzés nélkül hozza fel 5 

h) azon eredeti nyelvanyagot, mely ismeretes forrásokból 
ered (a természeti hangok után alakult szókat értem vala), úgy 
adja elő, hogy ha melléje más nyelvek szavai tétetnek, a közös 
forrás kitűnjék; 
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c) az ismeretlen forrásokból eredő nyelvanyagot pedig (a nem 
onomatopoionokat értem vala) csak úgy elemezze, ha a rokon 
nyelvek segítségével teheti; különben nem biztos az önkénytől, 
mely visszásságra vezet; • 

d) azért vesse el egészen a képzelt szógyökerek tanát, mivel 
az eddig a tudomány tekintélyét nem birja." 

Bizonyára a szótár szerkesztői nem tartozának követni taná
csomat, nem is követék azt. Ok mindent, de mindent elemeznek; 
mintha hurkák volnának a szók, úgy szabják, szelik hátul, elől, kö
zepett. Keresd fel, szíves olvasó, p. o. a hol szót, s azt találod róla, 
hogy a h kérdő jelentésű, az o távolságot teszen, az l helyrajzi; te
hát a hány betű, annyi jelentős rész, annyi tag. Ok minden szót 
birnak megmagyarázni, s a magyarázhatás nem ismer határt kor
látot. Magyaráznak héberből, szanszkritból, sinai nyelvből; a nyel
vek rengetegében nem találnak egyet sem, a mely akár rokon, 
akár idegen volna a magyarhoz; mind egy vonalon áll vele, egy 
közelségben vagy távolságban áll hozzá; némileg a sinai nyelv lát
szik néha legközelebbi rokonnak, de nem állandóan, sokszor más
nak, teszem a mongolnak is, enged. De nemcsak mindent, hanem 
mindennel is és mindenképen magyaráznak. Például az „esztendőre" 
szót külön teszik ki, nem érik be avval, hogy az esztendőt tudomá
nyosan meghatározták, mennyi napból, órából, perczből áll, hogy 
katonai, egyházi, iskolai stb. esztendő van. Legelőbb is azt lehetne 
kérdezni, miért kellett az esztendőre szót külön kitenni, ha nem te
szik oda a többi ragokkal is, mint: esztendőnek, esztendővel stb. ? 
De ha meg is engedjük, hogy a külön kitételre azért volt szükség, 
mert „midőn minden előtétéi nélkül áll, annyi mint: a legközelebbi 
esztendőben; jövő évben" : mégsem látjuk által, miért kellett Ver
seghy bői e verseket oda tenni: 

A farsangnak kezdetével 
esztendőre, 

Kész lesz, monda, mindenével 
a kendőre. 

Az idézet azt gyanittatná velünk, hogy az esztendőre szó ilyen je
lentésben csak Verseghynél fordul elö. Ámde nincs úgy; minden 
ember a közéletben szintúgy mint az irodalomban él vele abban a 
jelentésben; Verseghy nem tér el a szokástól, tehát szükségtelen 
itt a reá való hivatkozás. 
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Az ébred szót is mindnyájan mind tulajdon, mind átvitt értel
mében használjuk, s e versek: 

Jő a tavasz illatárral, 
Ébred a vidám madárdal 

ugyan abban veszik: minek hát idézni? Nagy rakása van a szük
ségtelen idézeteknek, melyek nemcsak hogy magokban nem oda 
valók, hanem ártanak is az által, hogy elhomályosítják a szükséges 
idézetek hatását. Mert a nagy közönség vagy mind szükségtelennek 
tartja, vagy egyaránt szükségesnek véli; tehát sehogy sem okul 
belőlök. 

A magyar nyelv szótára, mint az mtewdó'-példa mutatja, ter
mészettudomány ilag is magyaráz. Álljon még egy példa itt. Az eb 
szóról azt olvassuk : „1. Széles értelemben és állattanilag véve az 
emlős állatok azon neme, melyeknek mindkét állkapczájokban egy-
aránytalan hat harapófogók, hegyes, görbe, s különálló agyaraik 
homlokhosszat barázdaforma vonalak, s lábaikon öt körmük van, 
hová a tulajdonkép vett eben kivül a farkasok, hiénák és rókák 
tartoznak. 2. Szorosabb értelemben közönséges eb, házi eb, azaz 
rokon néven kutya." Itt tehát 1. alatt széles értelemben és állatta
nilag van valami elmondva, a mit 2. alatt a szorosabb értelemben 
vett magyarázat alá nem tartozhatnék, s azt gondolhatná az em
ber, hogy a kutyának más foga van, mint az ebnek. Azonban az 
olvasó a szótárból is megtudja, hogy „egyik eb, másik kutya" ; tehát 
szükségtelen volt az 1. és 2. alatt a reálisnak, tárgyinak látszó kü-
lönböztetés, de még homályosító is, mert hirtelenében azt találja 
gondolni az olvasó, hogy a farkas, hiéna, róka az ebhez, de nem a 
kutyához tartoznak. S a tárgyi magyarázatban egy szó-magyará-
zati furcsaság is van, ez: „házi eb, azaz rokon néven: „kutya." 
Tehát eb és kutya rokon nevek vagy rokon szók-e ? *) 

Az eb állattani leírását olvasván, minden állatnak hasonló le
írását várjuk a szótárban, s miután az ebnek fogait oly pontosan 

*) Az eb szó alatt egy rakás közmondás van felhozva. Ha valamit, bizony 
a közmondásokat szeretem a szótárban, még ha szorosan a szóbeli értelmezéshez 
nem tartoznak is. De azért a közmondásokat sem szabad hamisan magyarázni. 
A szótár ezt: Ebhájjal kenték az alfelét így magyarázza : „azaz hamis, csintalan." 
— Nem helyes. A gyerek mind hamis, csintalan, s mikor mondjuk róla, hogy 
csintalan, bizony nem azt értjük rajta, hogy deresre húzták. Pedig azt teszi az 
ebhájjal megkent alfél. 

SYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. VII, 2 0 
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találtuk leirva, egéáz kíváncsisággal ütjük fel a 14 szót, mert a ló
nál a fogak leirását még szótárban is szeretnők, bár nem is oda való. 
De hiába nyitjuk a szótárbeli lónak száját, hisz nincs is ott állat
tani leirása, hogyan lehetnének fogai leirva! Miért hát nincs úgy 
leirva a ló mint az eb ? 

Ámde másképen van jellemezve a ló"; megvan különböztetve: 
1) korára nézve, 2) nemre nézve, 3) színre nézve, 4) különféle tu
lajdonságaira, 5) birtokosra nézve, 6) használatra nézve, 7) hazá
jára nézve. — Mindezt nem találjuk az ebnél, pedig hogy e hét 
tekintetből az ebet is le lehet irni, azt a vadászember jól tudja, leg
jobban is tehetné. Azonban lássuk a kutyát, minthogy, a szótár sze
rint, a széles értelemben és állattanilag leitt ebtől némileg külön
bözni látszik. 

„Kutya, kicsinyezve kutyácska (az ebnek a szótárban nincs 
ebecskéje), kutyó, kutyú, kuszi. 1) Széles állattani értelemben azon 
emlős állatok neme, melyeknek mindkét állkapczájokban hat egye
netlen hosszúságú elöfoguk, hosszú, hegyes, görbe szemfogaik, hat 
vagy hét zápfoguk mindkét oldalon, homlokuk hosszában barázdás 
vonalak, és öt körmű lábaik vannak. Ide tartoznak a farkas, róka, 
a házi kutya stb. (canis). 2) Szorosb és szokott értelemben a fenn-
emlitett nem alá tartozó, közismeretü kutyafaj, melyet máskép házi 
kntyának, kizárólag ebnek hivunk (canis familiáris)." 

Itt az ebéhez nemiben különböző, nagyban egyező leirását 
találjuk a kutyának. Az állattani leirást a természettudomány bi-
rálata alá eresztvén, annyit látunk, hogy a szótár az ebet és kutyát 
synonym szóknak veszi. De ha annak veszi, minek az egy tárgy
nak kétszer adni leirását, a lónak meg egyszer sem ? S a kutyát 
sem találjuk azon hét tekintetből jellemezve, melyből a ló jelle-
meztetik. 

Az idézetek tehát és tárgyi magyarázatok elv és terv nélkül 
fordulnak elő; a véletlen jutatta belé. Azonban nem nagy baj ez# 

Vegyünk most olyanokat vizsgálat alá, a melyek a szótár nyelv
tudományát közelebbről ismertetik. 

I. „Soká (sok-á) igehatárzó. Sok ideig; a rendes, kellő időuél 
tovább. Soká beszélni. Soká elmaradni. Soká élni. Soká alunni. 

Alurmod kellett jó soká, vitéz! 
Hogy nem tudod. 

Vörösmarty. (Az áldozat.) 
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Minthogy e szóban a soknak fogalma kizárólag az időre, korra vo
natkozik, okszerüleg azt gyaníthatjuk, hogy a soká eredetileg sok-ha 
volt, s oly összetett határozó, mint a vele viszonyos mindenha, néha, 
soha, valaha, melyekben a ha időt, kort jelent, miért ezek így is 
mondhatók: mindenkor, nemikor, semmikor, valamikor; úgyhogy 
az egyező jelentésű sokáig egészen anayi mint sok-haig == sok korig, 
sok ideig; és így a hosszú á a ha rövidűletének tekinthető. Egyéb
iránt az á lehet az e-nek, p. o. elé, felé, mellé, közé, megé stb. szók
ban levő igehatározói képzőnek alhangu társa is, mely alá igehatá
rozóban szintén eléjön." —• Továbbá: 

„Sokáig (sok-á-ig) időhatározó. Sok ideig; kelletinél tovább 
húzódva. 

Édes lovam, vigy el engem odáig, 
Hogy ne fájjon szegény szírem sokáig. 

(Népdal.) 

Elemzésére nézve 1. soká." 
Hogy az idézetek itt is szükségtelenek, mitsem bizonyítók, 

vagy világosítók, azt mindenki tudja, a ki magyarul ért, mert a 
soká, sokáig szókat nem is lehet más jelentésben alkalmazni. De ez 
nem nagy baj. Sokkal nagyobb baj azj hogy a szó'ár a soká, so-
káig-ot egyszer így magyarázza: sok-ha, sok-haig, másszor meg 
úgy, hogy „egyébiránt az á lehet az ének alhangú társa ilyen 
szókban: elé, megé stb., mely az alá igehatározóban szintén eléjön." 
Tehát a szótár felfogása szerint mind a kettő lehetséges, mind az, 
hogy soká =• sokha, mind az, hogy a-ja az al-á szó cí-jával azonos: 
az pedig grammatikai lehetetlenség. 

Először nagyon föltetsző, hogy a szótár az a-t é-t ezekben: 
alá, elé stb. igehatározói képzőnek tartja, holott az rag, még pedig 
a szótár élőbeszéde szerint is rag. Mert annak 119. lapján ezt ol
vassuk: „A képző mindég valamely új fogalmat vagy fogalom
árnyalatot olt a gyökbe, illetőleg a törzsbe, s mint új szónak alko
tója a nyelv birodalmát terjeszti: a rag pedig a már készszé fejlett 
szót bizonyos viszonyok szerint módosítja s a mondatba alkalmazza-
.tehát amannak szóalkotási, emennek szókötési műkőre van." Ez a 
képzőnek és ragnak igen helyes fogalmazása; s e szerint az (al)ó, 
(a\)att, (al)ó7, (el)e, (el)ó'íí, (el)öl, (fel)e, (fel)eí/, (fel)ó'Z stb. csak vi
szonyragok lehetnek. Hogy történhetett mégis, hogy a szótár az 
(al)ff, (el)J-féléket igehatározói képzőknek tartja? Alkalmasint 

20* 
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úgy, inert azokat a latin és német nyelv olyan szókkal fejezi ki, 
melyeket a közönséges nyelvtan adverbiumoknak nevez ; különben 
a magyar viszonyítókat nem lehet adverbiumoknak venni, ha ezer
szer azok szerepét viszik is. 

De a magyar nyelv nemcsak azt tanítja, hogy az á, é ezek
ben: al-á, el é ragok, hanem azt is, hogy eme helyragok csak olyan 
szókhoz járulnak, melyek igazán helyviszonyítók, s mint ilyenek 
tartották meg a legrégibb, legeredetibb ragozást. Néhány kevés 
névszó van csak, mely azokat máig felveszi, ilyen haz-u?, a régies 
Pest-e, Győr é stb. Pestre, Győr-re helyett. De ezek közé a sok szó 
nem tartozik, minthogy helyviszonyításra nem alkalmas. Lehetetlen 
tehát gondolni is, hogy a sok-a és al-cí szók á-ja egy szerepű volna ; 
a külső, hangbeli azonosság ellenére nagyon különbözik egymástól 
ez a két á. 

De föltéve, hogy soká és al-a egyek volnának az a-ra nézve 
akkor meg sok-á nem lehetne sok-7ia. Mert az á hely viszonyt je
lent, a ha pedig nem is jelent viszonyt, hanem az idővel, korral egy 
jelentőségű köznévszó, mint maga a szótár mondja. 

Lehetséges e soká = sok-ha f Nem. Mert a soká a sokáig-nsik 
apocope-ja. A ki ezt nem akarja vagy nem bírja látni, azt a nyelv 
nem képes oktatni, hanem megfordítva, az a nyelvet akarja ok
tatni. Soká = sokáig; tehát a sokaig-ot kell asok-ha-vulegybevetni. 
— De van e sokha f Az nincs; van mindenha, néha, valaha, soha, 
de nincsen sokha ; tehát rágósai sincsenek. 

A sokáig a soka-nak. ragosa, (harmadik személy béli birtokos : 

sok-a, sok-ad, sok-am), melyet a szótár a sok szó alatt ezen példá
ban hoz fel: Édes a méz, de ártalmas annak is a soka (a 864. lapon). 
Ennek legközönségesebb rágósai: soká-ra, soká-ig. Tudjuk, a ma
gyar nyelv igen gyakran szeret harmadik személybeli birtok-rago-
sokkal élni, s velők ellipsiseket alkotni. Például igazi, melyet 
Kresznerics: ejus rectum-mal magyaráz, ilyenekben fordul elő: 
igazán, igazabban,; például: igazán mondom, mi annyit teszen, hogy 
a dolog igaza szerint mondom. De a szótár ezt nem látszik tudni, 
mert ezt: igazán a III. 95. lapján így értelmezi: „igazán ih. igaz-an 
helyett, mint ma yarán magyarán helyett. A képző hosszú hangzó
jában, úgy látszik, némi nyomatékosság rejlik. Értelme: valóság
gal, őszintén stb." — Valójában, nyomatékosság rejlik abban ! De 
az nem is képző, hanem az igaza birtok-ragoshoz n tag járulván, 
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lett igazá-n, s a nyomatékosságot épen avval fejezi ki, hogy ellipsist 
használ a nyelv, e helyett: a dolog, tárgy, igaza szerint. Ugyanígy 
kell értelmezni a magyarán szót is. — Igazán csudálatos, hogy a 
szótár ebben csak kételkedni bír. Vagy írói soha nem hallották a 
„németjét" szidni V Ki itt a németnek birtokosa ? Senki, mégis a 
nyelv magyarosan mondja: a németje, a németjét stb. 

S nem egyes ritka esetekben, hanem özönnel fordulnak elő 
azok. Maga a szótár V. 753. lapján sebtében szó alatt hatot hoz fel, 
úgymint: siettében, futtában, hevenyében, röptében, mentében, keltében. 
Az I. 676. lapján a bizonyába, bizonyára, bizonyával szókat értel
mezi, csak azt nem mondván, hogy harmadik birtokszemélybeliek. 
A III. 263. lapján & jobbára szóról is ezt írja a szótár: „Az a meg-
nyujtatik, mint a valahaiba, sokára határozókban." Nem is sejti-
mi szép ellipsis van abban kifejezve: régi gyermektársaim jobbára 
elhaltak ; mert nem tudja, hogy jobbára, mint sokára is harmadik 
birtok-ragosok. Pedig a II . 1560. és 1561. lapján maga kénytelen 
azt elismerni, midőn a hi szót értelmezvén, azt mondja, hogy „job
bára csak személyragozva divatozik, p. o. valaminek hía; híja; 
hiába vagy hiában beszélsz;" s midőn a hiába v. hiában szót külön 
is értelmezi, s alkalmas példákkal mutatja fel közkeletét. — A IV. 
703. lapján a nagyában stb. még így is írja: nagyjában, nagyjából, 
nagyján, nagyjai a, de annak világos tudata nélkül, hogy személy
ragozva vannak, mert úgy értelmezi azokat, p. o. a vagyjára mellé 
azt tevén k i : máskép jobbára, melyről azt mondta volt, hogy a-ja 
úgy nyújtatik, mint a valahára szóban. 

Elég az hozzá; a szótár, fájdalom, sok esetben a ragnak va
lódi faját nem ismeri, a mi értelmező szótárban iszonyú nagy baj, 

II. A szótár a nyelvtörténelem tudásának teljes híjával van, 
mit minden lapon, úgy szólván, lehet tapasztalni. 

!) A kajál, kajált, kajáiról azt mondja helyesen, hogy Dugo
nicsnál, Molnár Albertnél kajál-bajál van. (Én előbb tenném ki Mol
nárt, mert ettől tanúihatott Dugonics). Azután mondja, hogy kaját 
régies, és túl a Dunán ma is divatos. Példákat hoz fel, a melyekből 
mind a kajátani mind a kajáltani alak kitűnik. Mondja, hogy a 
Nádor-codexben keált, a régi halotti beszédben keát. 

Ugyanazon III . kötet 673. és 674. lapján a kiabál szót értel
mezvén, mondja, hogy gyakorító értelemmel bír, s rokon kiált, ka
jált igékkel. S így folytatja: „E szónak tiszta gyök-elemét az i és 
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a hangok teszik, melyek t. i. legalkalmasabbak a levegőt rendkívül 
éles és vastag viszhanggal recsegtetni, mert az i legmagasabb, az 
a pedig legszélesebbre tátott szájjal ejtetik ki." 

A 679. lapon a kiáll szó alatt is azt mondja: „Elemzéséről 
lásd kiabál. Módosítva tájazokásilag kajált vagy kaját.u 

ím egy kirívó bizonyítéka a nyelvtörténelmi tudatlanságnak. 
Ezer szó is hirdeti a magyar nyelvben, hogy az á o-ból e, s ebből i 
lett, soha nem megfordítva; mint tanojtani, tanétani, tanítani; 
annyéra, annyira; keze, kézi; jog, ig-az stb. Tehát a történelmi 
változás a kérdéses szókban is e sorral ment; kaját, keát, kiát (kiált), 
s ezt a nyelvemlékek is annyira tanítják, hogy lehetetlen nem tud
nia, ki azokat némi-némi képességgel olvassa. Továbbá a fajál, 
bajái, melyek a kaja-boja-nak. igéi, azt mutatják, hogy a kiabál 
azoknak összeliúzottja. A szótár mégis nem a kaját-ot, hanem a 
kiabál szót „gyökelemezi", az i-ben valami nagy hatást és értelmet 
találván, holott az az eredeti szóban nincs is meg. Legfurcsább még, 
hogy maga is a haj „elvont gyököt" a 321. lapon mint „puszta han
got" jellemezte volt, „melyből kaja, kajált, kajabál, hajdanz hang
utánzó igék erednek." ; s ott még a finn kajaan (kiáltok) szót is 
felhozza. S utóbb mégis nem az a a kaj-bsm, hanem az i a &i(át)ban 
volna a szó egyik csirája!! 

Ámde a szótár kedves szóelemzése miatt legnagyobb kép
telenségekre képes. Az I. 210. lapján az asztag, asztal tót-magyar 
szók kedviért ászt elvont gyököt vészen föl, s hozzá teszi: „Egye
zik a megfordított tesz önálló gyökkel." — A szótár, a mely az 
e', í, le\ hi} igetöket ismeri, s amely akarva, nem akarva kénytelen 
a ttí igetöt is elfogadni, még is egy furcsaság kedveért nyelv tu
dását is eltagadja! 

2) A szótár tudja, hogy haj, héj tegumentum, hogy továbbá 
héj, hí ürességet jelent; hogy azonban a kettő talán nem egy szó, 
hanem kettő, melyek csak külső hasonlatosságnál fogva látszanak 
egynek, azt nem világosan tudja. Nem nagy baj. Nagyobb baj, 
hogy nem sejti a h«j, héj, híj, hí fokozatos hangváltozását, minél
fogva haj-hói válhatik héj, de héjhöl soha sem válhatik haj. A szó
tár mind a magyar nyelv, mind azon nyelvek ellenére, a melyek 
történeteit tudnunk lehet, azt állítja, hogy a héj-bö\ lett haj. „Héj 
stb. A j toldalékul későbben járult hozzá, s mint a karé, páré, taré 
87 ókból lett haréj, paréj, taréj, s táj divatosan karaj, paraj, taraj: 
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úgy a fce-ből hfy : és haj keletkeztek." II . 1515. — Megfordítva a 
karaj, paraj, taraj, haj-ból lettek karéj, paréj, taréj, héj, karé, páré, 
taré, hé ; s ez azután még hí-vá változott. 

3) A szótár a IV. 529. „Mevet stb. értelmére nézve 1. nevet. 
A régieknél többször előfordul, nevezetesen Telegdynél, Kinizsyné 
imakönyvében, a Tatrosi, bécsi codexekben, Pesti Gábornál stb." 
— Ámde alább a 833. 1. így ír: „Nevet stb. Némi változattal a ré
gieknél, mint érintők: mevet. Alaphangokra nézve (ne) leginkább 
egyezik vele a sinai in (subridere, hilaris) ; közelít hozzá a szansz
krit szmi és szláv szmejem." Tehát a szótár tudja, hogy a nevet szó 
még a magyar régi irodalomban is mévet volt; tudhatná, mert a ki 
a sinait tudja, hogy ne tudná, mi történt kicsi magyar irodalmunk
ban, hogy a mevet szó a vogulban mauint ( = mavint, mavit) ; mi
ből olyan világos mint valami, hogy a szónak eredetibb alakja me
vet s netnTnevet. Hogyan lehet mégis a ne alaphangot keresni benne 
s azt a sinai ín-nel egyeztetni! 

4) A szótár tudhatná, hogy a tkr szónak eredeti jelentése 
kincs, mert Kresznericsben is olvashatja, hogy tár hajdan tavar, 
gaza, thesaurus, aerarium. A nélkül, hogy meg akarnók határozni, 
hová való szó az, megmondhatjuk, hogy az oroszban tovar áru, a 
finnben tavára, a lappban taver kincs, pénz, árú. A tavar alak a 
tavernicus szóban is megvan, taver-nik, miből a mai tár-nok} azaz 
kincs-tartó, kincs-gondviselő. Kincstár két szó, mely ugyanazt je
lenti, de azért összekerült, mint az ün-nepnap; előbb és helyeseb
ben kincs-ház volt. Csak mert az „aerarium" átvitt értelemben a 
kincset is teszi, a tárnak is lassankint aerarium-féle jelentése lett. 
De még nem régen a tár szó csak árút, pénzt, vagyont tett vala, 
mit a tár-ház, tár-szekér bizonyítanak. Mert a tár-ház = kincs-házf 

s a tár-szekér azon szekér, melyen a pénzt, árút viszik, habár most 
eleség-szekeret tenne is. 

A szótár nem tudja ezeket, neki a tár ház, és csakis ház. 
A III. 808. lapján írja: „kincs-tár. Tár, azaz ház, vagy teremek, 
melyekben bizonyos személynek, vagy testületnek, vagy országnak 
kincsei tartatnak." Hozzá teszi ugyan: Szélesb értelemben az állo-
dalom jószágainak, ingó és ingatlan vagyonának öszvege: de a 
tár mégis csak ház. Mert az V. 16. lapján megint írja: Pajtás stb. 
1. bajtárs stb. „Egyezik vele e fejtegetés szerint az egyszerű társi 
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mely elemezve tár-os, a házat jelentő tár gyöktől; tehát táros vagy 
társ annyi, mint velünk egy tárban (házban) lakó." 

S a történeti ismeretek ilyetén híja mellett mindent tud és 
elemez a szótár, mint imint a társ szónál is láttuk, melyet t ír-os-ra. 
elemez, mi ha igaz volna, a társ szó kincsest, gazdagot tenne. Ámde 
nem így szabad eljárni; mert mielőtt a társ szó elemzéséhez fog
hatok, magát a szót kell ismernem, s nem lehet mellőznöm, hogy 
az orosz tovaris segédet, a magyarországi szláv nyelvben is tovaris 
segédet és mesterlegényt jelent. A magyar társ szó pedig alkalma
sint úgy alakúit a tovaris-ból mint a tár, a tovar, tavar-bó\. Az a 
kérdés azután, vájjon a tovar és tovaris között milyen ezószármaz-
.tatási kapcsolat van, nem a magyar szótárba való, mely feladatát 
és így határait is ösmeri. 

5) A III. 261. lapján olvassuk: „Jobbágy stb. Megvan e szó 
a héber és arab nyelvben; magyar hangokhoz közelítőleg kiejtve 
abad, részesülőben oléd, s arabul abada.u Ha a szótárnak törté
nelmi érzéke volna, mielőtt a szót a héberben és arabban fölkeresi, 
azt nézné, mint írják azt régi okleveleink; s úgy találná, hogy 
joubagio-t írnak rendesen. Ebből pedig arra a véleményre juthatna, 
hogy a szó eredetileg jóbágy, nem jobbágy. Maga is ugyanott a 
jobbág szót csinálván (mert ezt nem ismeri a nyelv) idézi Jerneyt 
kinél a régi oklevelek írását így találja: joubagi, joubag, joubad. 
Tehát legalább valószínű, ha nem is bizonyos, hogy jóbágy, nem 
jobbágy a kérdéses szó. De arra is valószínűség van, hogy igy az 
össztett szó: jó-bágy. S e valószínűséget nagyobbítja a bágy önálló 
szó, mely helynevekben fordul elő; mert van Bágy, Bágyi, Horto-
bágy stb. S ha ezt igy tudja a szótár, bizony nem kereskedik a 
héber és arab nyelvekben. 

Még más oka is van, miért ne szaladjunk oda magyarázatért 
olyan szóknál, melyek társadalmi, állami viszonyokat fejeznek ki. 
S ez az. A magyarok társadalmi és állami léte közvetlen nem ala
kult a sémi népek példája szerint. Találunk ugyan iszmaelitákat a 
régi magyarok között is, de azok nyilván bolgárok, besenyők, lehet 
hogy magyarok is voltak, a Mahomed vallása a kozaroknál is el 
lévén terjedve. De valamint a király, nádor, tárnok stb. szók se a 
héberből, se az arabból nem kerültek hozzánk : úgy a, jóbágy szót 
sem kaptuk onnan. 
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6) Valamint az 1) alatti példa azt mutatja, hogy a szótárnak 
a nyelvbeli hangok történeti változásáról nincs sejtelme: azon-
képen más igen számos példából az is kitűnik, hogy a szótárnak 
a grammatikai alakok történetéről sincs fogalma. 

Az I. 27. lapján ae?(2)-ról azt olvassuk, hogy 1) „osztó szám
neveket képez", mint: harm-ad, husz-ad, hat-od stb, melyek „az 
ily számú részekre osztott egészből egy ilyen részt" jelentenek, 
p. o. jövedelme harmadát a közjóra fordítja. 2) milységi neveket, 
mely esetben sorzó vagy rendosztó értelmű, s közönségesen ik tol
dalékot vészen föl, így: egyedik, mely magában első, keítedik, 
harmadik stb. — A III. 53. lapján «'&(4)-ről meg azt találjuk, 
hogy „osztó számnevekhez függesztve, ezeket sorszámokká ala
kítja, p. o. második, harmadik, negyedik stb." E szerint tehát ad 
osztó számokat, ik pedig az osztó számokból sorszámokat alkotnak. 

Helyes-e e tanítás ? A Bécsi Codexben, a melyet a szótár nem 
egyszer idéz, „Capitulum ötöd, Capitulum hatod, Cap. heted, Cap. 
másod, harmad stb. találunk; másunnan is tudjuk, hogy másod, 
harmad, negyed stb. sorszám-nevek; tudják ezt Molnár Albert, 
Kresznerics stb., csak a magyar nyelv szótára nem tudja. A mit ez 
osztószámnak nevez, nem egyéb mint sorszám; egyharmad, két 
harmad csak oly sorszámi alakok, mint a latin vagy német ilyen 
értelmű al \kok. Ha erre nézve nem volna eléggé világos a magyar 
nyelv, a rokon nyelvekből is lehetne felvilágosítást nyerni, a me
lyekben p. o. golm-ad, kolm-ant, nel'-ad, nelj-ánt = harmad, ne
gyed: de a magyar nyelv szótára nem szokott ezekben okosat 
találni. * 

Az ik tehát nem képez sorszámokat, hanem mindenféle szók
hoz járulván, azokat egymásnak e'llenébeu kiemeli. Tehát egyik, 
másik azt teszik, hogy egymás ellenébe vannak állítva; nagyobbik, 
jobbik stb. Ezen kiemelő jelentéssel járul az osztó számnevekhez is, 
de nem képezi azokat. — Az tl-nek eredeti jelentése pedig harma
dik személyes névmásbeli; azért mondták a régiek így is : a hajók 
egyikbe = á hajók egyébé. Azért járul az úgynevezett ik-ea igék
hez is ; s bajos lesz a szótár szerint azt a sinaiból megmagyarázni, 
melynek nincs is conjugatiója, mint mondják azok, a kik sinául 
tudnak, ha nem is olyan jól, mint a magyar nyelv szótára. 

7) A grammatikai alakok történeteihez tartozik bizonyára, 
kimutatBi, mely képzők járulnak p. o. igetőkhöz, melyek névtők-
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höz, melyek talán mind a kettőhöz; mert ezen fcülonböztetés a ké
tes esetek megítélésében nagyon szükséges. A magyar nyelv szó
tára efféle különböztetésre nem gondol. 

Sokáig folyt vita: iktat vagy igtat-e a helyesebb írás ? Már 
egyebütt hoztam fel a szótár véleményét; de felhozom itt is, mint
hogy az is tudományosságát jellemezi. A III. 46.1. olvassuk: „igtat 
stb. Gyöke a jog szóval azonos ig stb. Ezen elemzés és értelmezés 
szerint hibásan iratik iktat, noha a kiejtésben a kemény t előtt g 
helyett szinte a kemény k hallatszik, mint több más szóban is, mint 
vágtat, nyugtat. A régi halotti könyörgésben találjuk: jó felől joch
tatnia (azaz jogtatnia v. igtatni) élessze őt." — Ha a szótár, midőn 
e példákat: vágtat, nyugtat leírta, azt kérdezi, vájjon van-e névszó 
is, a mely a tat, at képzőt elfogadván, igét alkot ? bizonyosan reá 
talál a feleletre, hogy nincs; hogy tehát a tat, at képző csak igető
höz járul. S e felelet eldöntötte volna a kérdést, hogy az iktat vagy 
igtat igének mi a tője, névszó-e vagy igeszó ? — Igaz, a régies 
jochtatnia is útba igazíthatná az ítéletes írót, habár a rokon nyelvek 
tanúságát mellőzné is; mert az Ítéletes író tudván, hogy a jog szót 
a régi emlékek nem szokták joch-n&k írni, nem egyhamar azonosí* 
tana e két szót. De a rokon finn nyelv minden tétovázást kizár, 
melyben ott wanjoht (a halotti könyörgésben jocht) „ducor, feror", 
johtat (a h. k. szerint jochtat) ducit. Ennélfogva a magyar jochtat-
nak tője jocht (melynek a magyar nyelv, eddigi tudomásunkra, 
nem tartotta meg n37omát), s ez oda is illik a vág, nyűg igetőkhöz, 
melyhez at képző járulván, lett jocht-at vezet. A mai igtat vagy 
iktat tehát nem jog-tat-ból} hanem jocht-at-hól alakult; mint í'r-ból 
lesz ir-at, fut-hól lesz fut-at vagy fut-tat, bont, bont-at, í, i-tat, e', 
é-tet stb. Minthogy pedig jocht-at a régi ige, annak mai alakját 
ikt-at-nsik. lehet, sőt kell is írni. 

Egyébiránt a régi jog és mai ig-az, s a régi jocht-at és mai 
ikt-at hasonlóképen a hangok történeti változásait mutatják, me
lyekről 1) alatt volt szó. 

8) A nyelvtörténelem iránti érzéketlen volta egyebütt is té
vedésbe ejti a magyar nyelv szótárát. A II. 554. az ét szót magya
rázván, azt mondja: „Származását lásd é elvont gyök, és rokonsá
gát eszik ige alatt. Egyszerű, eredeti, régi szó étel helyett." Az 556-on 
meg azt találjuk: „Étlen 1) ét-len vagy é-te-len, ét vagy étel nél
küli, a ki nem evett, éhgyomorral lévő. Étlen 2) igehatárzó; éhen, 
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étel nélkül, üres gyomorral. — A III 157-enmeg olvassuk: „Itlan, 
it-lan, azaz it-talan 1) a ki nem ivott, szomjas. Étlen itlan vagyok. 
2) Bizonyos italtól tartózkodó. Boritlan." 

Először is mennyi határozatlanságot árul el ez: „Származá
sát lásd é elvont gyök, és rokonságát eszik ige alatt." Tehát a szótár 
szerint ét az é gyöktől származik, és rokon az eszik igével! 

A rokonság két szótő közt mutatkozik; a származás pedig 
az egy szótőből alakult valamennyi szót foglal magában. Ha vesz-
ezük az e', *' igetőket, ezektől nemcsak maga az ige származik mó
dostul időstül, hanem az igenevek is, p. o. 

e'-enni i'-inni 
e-sz-em i-sz-om 
ev-dm iv-ám 
et-tem it-tam 
e'-jem (egyem) i'jam (igyam) 
en-ném in-nám 
ej-endem (ev-endem ij-andom (iv- -) 
en-ni in-ni 
ev-ö iv-ó 
é-t i-t 
é-tel i-tal 
e-het i-hat 
é-tet i-tat stb. 

Az igetők igazán e, i\ a hiányjelekkel azt a betűt fejezvén ki, mely 
legközelebb áll a u-hez és ezzé válik, az evem, ivám, evő, ivó; le
vek, hivék, tevék stb. levő, hivő, tevő stb. alakokban; mely sokszor 
a következő képző vagy rag betűjéhez hasonul, mint: in-nám, en
ném ; ettem, it-tam ; mely néha kifejezés nélkül is marad, mint: 
e-het, i-hat, é-t, i-t; végre mely a jelen időben az-nek enged helyet, 
mint: eszem, iszom, leszek, teszek, hiszek, veszek stb. Hogyan lehet 
már az ét, it-nak származásáról az e\ i' gyöktől és rokonságáról be-
szélleni az eszem, iszommal? Hisz mindegyik az egy igetönek szár
mazéka. 

Másodszor föltetszik mind az étlen, mind az itlctn szónak 1) és 
2) való különböztetése, a mely szükségtelen, s azután nem is egy
féle. Mert mely szótári felfogás az, a mely ezt: boldogtalan és bol-
dogtalanvl két czikk gyanánt hozná fel, holott az adverbiumot az 
adjectivum alá kell rendezni, legfölebb azt jegyezvén meg róla, 
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hogy az adverbiumi, vagy voltaképen essivusi ul ragot el is hagyja 
a szokás. — Azután ha itlan-nak másik jelentése „italtól való tar
tózkodás", étlen-nék is másik jelentése az volna. De a szótár az 
étlen másik jelentése gyanánt annak essivusát vagy adverbiumát 
teszi ki, az itlan másik jelentése gyanánt pedig az italtól való tar
tózkodást veszi. 

Végre harmadszor, föltetszik az étlen, itlan taglalása is. Az 
étlen, étek, étel szókat így taglalja a szótár: étek, ét-ek vagy é-tek; 
étel, ét-el, vagy é-tel; étlen, ét-len v. é-te-len. Az ital, itlan szókat is 
így taglalja: ital, it-al; itlan, it-lan, azaz it-ta-lan. — Hogy ez csak 
hurka-metélő, nem pedig szó-elemző taglalás, mindenki látja. 
Melyiknek van hát elemző alapja, ennek-e: ét-ek, vagy a másik
nak : é-tek f A szótárnak mind egy; azért neki egyaránt helyes 
étlen = é-te-len, s itlan — it-ta-lan. 

III. Mégis a szóhas onlitás és szófejtegetés az, a miben a ma
gyar nyelv szótara ritkítja párját a mai Európa összes irodalmá
ban. Szomorú szívvel jelentjük annak is néhány mutatványát; 
mind felmutatni lehetetlen. 

1) Az I. 200. 201. az as „haugrendi párhuzamban változkodva 
es, és, osf ős, ritkábban is, vs képzőről" értekezik, annak 12-féle 
jelentését mutatván fel, a melyeket mellőzünk. Azután mondja : 
„E képzőhöz hasonló a latin os az ily melléknevekben: muc-os-us 
stb., továbbá a német isch, p. o. v/ind-isch, szel-es stb. Ide soroz
hatok a hellén og, sg, tg, iog, tog, a hindu asz, isz, jász, szász, 
melléknévképzők is." Az nem jut a magyar nyelv szótárának 
eszébe, hogy nem kell olly hamar egyik nyelvkörből a másikba át
szökni s hódítgatni, mert nem mind zsákmány, a mi annak látszik. 
Ha a magyar s képzőt (mert csak s képző nem az előző a, o, e), 
a hellén og-szal összehasonlítjuk, kérdés, mit hasonlítunk össze ? 
Az og-nak e-je csak nominativusi rag, mit a szótárnak tudnia 
kell; hátramarad tehát o: de a magyar képző épen az s; hasonla-, 
tosság tehát a kettő közt semmi. A mucosus félének megint oso-e a 
képzője vagy so ? hagyjuk az illetőknek, a kik ehhez tudnak; a ma
gyar nyelv szótára nem tud ahhoz. Mert ha csak e^y csöppet is 
hozzá sejtene, bizony a hellén og, $g stb. végzetet nem tartaná a 
magyar s képzőhöz hasonlithatónak. Az egész szótárból tehát ki 
kell vetni a szanszkrit, sinai, héber, arab szóhasonlításokat; Bereg
szászi idejében gondolkodóba ejthették volna az olvasót, ma bün 
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azokat úgy adni, mint a szótár teszi. — A következő mutatványok
ban mellőzzük tehát azokat a sinai, szanszkrit, perzsa, héber, arab 
szóhasonlításokat; még a szláv szók magyaros fejtegetéseit sem 
bántjuk, pedig volna mit szedni! 

2. Az I. 202-en az asszony szót fejtegeti s kihozza: „Ennél
fogva az achszin mint legrégibb alak után indulva, az asszony 
gyöke ág, s törzse az abból származó ágazik vagy ágzik volna, 
melyből lett részesülő ágzó, ágzi, mint játszó, játszi, lakozó, lakzi, 
kaposój hapsi stb. innen n utótétel ágzin vagy egyenesen az ágzó-
ból : ágzon, ágszon, achszony, asszony". 

Hogy ilyen szószármaztatást elfogadhassunk, azt több példá
val kellene félvilágosítani. A példáknak azt kellene mutatniok, hogy 
gz eredeti hangok megkeményedtek chsz-va., minélfogva ágzó-hó\ 
igazán achszi válhatnék; azután ismét példákkal kellene megmu
tatni, hogy akár a pátricipiális o'-hoz, akár a helyébe állott i-hez „utó-
tétel" járul, mely nem volna képző. Végre az is kivánatos volna 
látni, hogy az asszony szó ilyen mesterséges fogalomnemzés ut
ján, milyen ág, ágzó, achszó, achszi valóban született-e 5 a mire még 
a sinai nyelvnek tanúságát is elfogadnám, ha szavahihető. Ugy a 
mint a szótárban olvassuk, az egész szószármaztatás játszi. 

De „figyelmet érdemel, úgymond még, hogy a rokon hang
zású zan vagy zen a perzsában, jrrrif a görögben, és dsani a szansz
kritban nőt jelent; a sinai nyelvben pedig sí annyi mint uxor, és 
sin így értelmeztetik: nomen honorificum feminae. S innen néme
lyek szerint achszin összetétel volna akka és zen vagy más hasonló 
szókból." Ámbár nem akarunk többé a sinai és szanszkrit stb. 
hasonlatokra figyelmezni, a felhozottat még sem sajnáljuk ide tenni, 
minthogy kézzelfoghatólag mutatja, hogy a szótár nem tudja, mit 
beszél. Ha az ágzó = achszi állana, mint a szótár hiszi, a szónak 
főértelme az ág, ach tagon volna, a zó, szi, s az „utótétel" n (achszi-n) 
a főértelmet csak módosítaná, de nem változtatná meg; azaz, a 
mennyi nőiség az asszony szóban rejlik, az az ach (ág)-h&n volna 
foglalva. Mégis figyelemreméltónak tartja a szótár, hogy a perzsa 
zan, zen nőt jelent, s azért is némelyek szerint az asszony összetétel 
volna akka (ach) és zan szókból. — Úgyde, ha ezt elfogadjuk, a 
nőiség a zím-ban, vagy a szi, zo-ban rejlenek, nem az ach-han. 
A szótárnak tehát, elfogadván az első fejtegetést, a másikat hamis
nak kellene állitania; s megfordítva, ha a másik fejtegetés áll, az 
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első nem lehet helyes. A szótárnak azonban mindegy; az első is jó 
neki, a másik sem rósz; ő általában képtelen itélni. 

3) A III. 833-an a király szó fejtegetésére sokat hoz fel. „Elé-
jön a török nyelvben is keral, a bizanczi görög nyelvben krales, 
a mandsuban kurou, a szlávban kral, krol; de mindenek felett meg
egyezik vele a régi tatár khánok pénzein előforduló kirój, pl. Selim 
kiraj stb." (Következik az idézet.) „Már a Zendavestában előfordul 
karú, mint az első uralkodók neve." (Német idézet és Weber.) 
„Ezekből megtetszik, hogy e szó sokkal régibb, mintsem azt Caro-
lus Magnustól lehetne származtatni.* (A szótár nem mondja meg, 
ki tette azt, de bizonyosan tette valaki, mert sok ideje, hogy a szó
tárféle származtatások mulattatják az illetőket.) fíIIang- és fogalmi 
rokonságban van vele a görög xpaivw és xvoiog, melyekhez hasonló 
a latin herus, a német lierr. De legegyszerűbb itt is, mint számtalan 
más esetekben, a tiszta gyökü magyar úr. Valamennyiben az átvett 
értelmű magasságot, fensőséget jelentő ar, er, ur, VQ, ir a lényeges 
alkotó hang." — Tehát a király szóban a lényeges alkotó hang az 
ur, ir stb. De hát mit akar a k? Ázt itt nem mondja meg a szótár, 
mondja más esetekben , hogy az előtétéi. S mit akar az ály f Azt 
sem mondja meg itt a szótár, de talán utótétel; csak restelem ki
keresni. — Ilyen szófejtegetés már Otrokócsi idejében is sok volt; 
1865-ben (ekkor jött ki a III. kötet) hihetetlennek tartanok, ha, 
fájdalom, magyar könyvben nem állana!! — De legalább az elő
tétéit kell igazolnom. 

4) Az V. kötet 9-én ez áll: „Padmaly. Üreg a part oldalában. 
A víz nagy padmalyt mosott stb. így nevezik néhutt a sírverem ol
dalán beásott üreget is , melybe a koporsót szokták tenni. E szó 
vagy összetett pad és mái vagyis moly szókból, oly maly, mely va
laminek padján, alján létezik; vagy pedig e szót alaphangjára és 
értelmére nézve leginkább a szintén üreget jelentő adu} odu, odv 
szóhoz hasonlíthatni, és ebből advaly, admaly, s előhanggal pad-
maly; advas vagy odvas hely a vízpart oldalán." Tehát az előtétéi 
helyett előhangot tévén, megtaláltuk, a mit kerestünk; az ütőiéinek 
vagy utóhangnak}h.SL nevét nem is, de példáját hasonlóképen megtalál
tuk. Nemde gyönyörű szófejtegetés : adv, adm, előhanggal p-adm, 
elő- és utóhanggal p-adm-aly a s padmaly t 

Az V. 344-en a yöle szót is így fejtegeti: „Ezen alapfogalom
ból kiindulva, a pöle szóban a szúrást jelentő öl gyök látszik rej-
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leni, mi szerint pöle annyi volna mint öle. Hogy a p nem ritkán 
előtétül használtatik, erre nyelvünk világos példákat nyújt, p. o. 
Anna Panna, Ila, Pila, Ista Pista, Erzsi Perzsi, ityók pityók, iszkál 
piszkál stb." A példák állanak, de ezekből szószármaztatási elve
ket elvonnunk nem szabad. Mert a tulajdonnevek elváltozását ma
gára kell hagyni; azután az ityók, pityók-íélékre nézve azt kell 
nézni, vájjon a pityók,pitizel nemde a tót nyelvből vett játsziság-e ; 
harmadszor az iszkál, piszkdl-félék olyanok, mint az erger ber-
ger-{é\ék, melyekből a nyelvész oly kevéssé csinálhat szabályokat, 
mint a kerti virágokból a füvész nem csinál növény osztály okát. 
Ista Pista, ityók pityók mind állhatnak , de öle pöle bizony csak 
játsziság. 

Gondolom, elég az a szószármaztatási és fejtegetési példák
ból ; mert a mely szótár olyanokra képes, ugyan az előtt mi volna 
lehetetlen ? 

A czikk czímében a magyar nyelv szótára elveiről is ígértem 
szólani; pedig eddig csak azok alkalmazásáról hoztam föl példá
kat. Mi vihette a szótár iróit arra, hogy a szóértelmezést, származ
tatást és fejtegetést oly tág körben gyakorolják, miután mégis 
1852-ben annak veszedelmessegéről figyelmezve voltak? Mert ha
bár figyelmeztetésemet nem fogadták el, —• a mivel nem is tartoz
nak vala — mégis tekintettel voltak reá, s tudva indulának az 
ellenkező irányba. Az élőbeszédben hosszasan fejtegetek a szóha
sonlítás elveit és szabályait, ott (a 23. lapon) újra megjegyzik, 
hogy szótárirói feladatuk, nem egész nyelvrendszereket és nyelv
családokat , mint olyanokat, hanem szókat szókkal összehasonlí
tani. „Különben is — úgymond — a nyelvek rendszerezésének és 
családosításának egyik főalapja a szóhasonlítás." 

S a 24-ik lapon így folytatják : „Minthogy eddig a történet
íróknak nem sikerült hitelesen bebizonyítani, hogy a magyar faj, 
mely altáji népekkel van akár egyenes, akár oldalágú vérségi ro
konságban, valamint azt sem, melyik nyelvvel van ezek közöl 
leányi vagy melyikkel testvéri, szóval egyenes leszármazási vi
szonyban : ennélfogva a magyar és altáji nyelvek hasonlítását ille
tőleg oly nyilt téren állunk, mint a többiekre nézve. Különben ok
szerű alap nélkül előleg feltennők, hogy ezekkel a magyarnak soha, 
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a legrégibb őskorra visszamenve, semmi köze, semmi viszonya nem 
volt, hogy egészen elszigetelve álltak egymástól. Ennélfogva a ve
lünk született tudvágy ösztönszerűleg azon kérdést támasztja ben
nünk : vájjon azon szók, melyek az altáji nemzetség nyelveit alkot
ják, csak ezeknek kizárólagos sajátjai-e, vagy talán a többiekkel 
is legalább részben közösek? E kérdésre csak hasonlítás által 
felelhetni meg, melyet ha a f e l s ő b b n y e l v é s z e t t u d o m á n y 
e l v e i szerint űzünk, nevezetesen ha a magyart az árjafele nyelvekkel 
összehasonlítjuk, nem mondjuk több, de aligha annyi közös anyagot 
nem találunk, mint amazokban." 

A szótár-irók azt mondják, hogy eddig a történetíróknak 
nem sikerült hitelesen bebizonyítani, hogy a magyar faj mely altáji 
népekkel van leszármazási viszonyban: ennélfogva a magyar és 
altáji nyelvek hasonlítását illetőleg nyílt téren állanak. — Többet 
kivannak a szótárirók a történetíróktól, mintsem ezek tehetnek. 
A népek leszármaztatását a történelem soha sem határozhatja 
meg, azon egyszerű okból, mert a népek alakulása idejében nem 
találkoznak vala írók. Tehát a nyelvtudománynak kell a történeti 
forrásokat pótolni, s a történetírók a nyelvészek által kisütött 
adatokból fognak az ősidökre következtetni. Avagy azt látták-e 
a szótár irói, hogy Bopp Ferenczék a német történetírók kutatá
sai nyomán indulva kezdek az úgynevezett árja nyelvek törté
neti vagyis egybehasonlítási tanulásához ? E tekintetben is tehát 
a szótár-írók oly ijesztő tájékozatlanságot aífectálnak, hogy igazán 
sajnálni kell. 

Bopp Ferenczék nagyszerű munkásságának fényes eredmé
nye a leghangosabban inté őket, hogy bármely nyelvet csak roko
nainak társaságában lehet alaposan értelmezni; Bopp Ferenczék 
kirekesztő eljárása, melynél fogva nem vonták a magyart is az árja 
nyelvek kutatásának körébe, kiáltólag tiltá őket az ellenkező eljá
rástól. Mert bár hódolva a magyaros előítéletnek, a szótár írók 
arról voltak vagy lehettek is meggyőződve, hogy Bopp Ferenczék 
nem tanúihatják meg a magyar nyelvet: viszontag önmagokról is 
meg kellett győződve lenniök, hogy nem tanúihatják meg az árja 
nyelveket, vagy legalább nem jobban, mint Boppék. Azután egy 
hazai példa is áll vala előttök, Révai. Megczáfolták-e Révait, hogy 
1862-ben is nyilt kérdésnek tartják vala azt, mit Révai már e szá
zad elején bizonyos határok közé zárt volt ? 





A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad. Buda IS 17. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-ik kiadás. Pest 

1853. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előter

jesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 185r>. 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai, 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv rayai 

és szóképzői, Buda, 1834. 53 kr. — II . Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei. 
Buda,. 1838. 63.1. — I I I . Szilágyi István : A m. szókötés szabiilyai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorónyi: Magyar ékes szókötés. Buda, 18 IG. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
1860. G0 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuczor és Fogarasi. IV. kötet, 3 ft. 
Pest 18G2 —70. Sajtó alatt az V. k. Minden kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. II-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda ISIS. 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr. 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861-

20 kr 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 1838. 
5 ft — II . Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
III. Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guary-codex, Buda 
1816. 1 ft. 93 kr. - V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELESTÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 18G4. 4 ft. 
CORPVS GRAMMAT1CORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Ferencztől. Pest 

18GG. 4 ft. 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 1859. 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. CsagatMJtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREM1SSICUM utriusque dialecti. liudenz Józseftől. Pest 

18G5. 1 ft. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI I. A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest 
18G0 — 61, 3 ft. — II . 18G1 - 6 2 , 3 ft. - I I I . 1863—65, 3 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—VII. k. Pest. 1862—70. Mindenik 
kötet ára 3 ft. Sajtó alatt a VIII. köt. 

ÚJ MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 3G kr. 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 


