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Ha nyilt kérdésnek nem tartanák a nyelvek hasonlítását, azt 
hiszik a szótár-írók, okszerű alap nélkül előleg feltennék, hogy az 
árja népekkel a magyarnak soha, a legrégibb időkre visszamenve, 
semmi köze, semmi viszonya nem volt. — A szótárírók nem akar
nak két nagyon különböző állapotot és időszakaszt megkülönböz
tetni: a népek alakulása idejét, s a kész, már történelmi népek 
egymásra való hatásának idejét. A nyelvtudomány szorosan meg
különbözteti a kettőt. A népek alakulásának idejét, vagy történe
teit a rokon nyelvek kutatása által világosítja fel, s eredményül 
hozza ki p. o. az ugor-finn nyelvek ősállapot]át. Ennek birtokában 
lévén, fordul a történelmi kölcsönhatások eredményeire, a kölcsön
vett szókra. De ezeket azután egész másképen veszi, mint a szótár 
irói. Mutassa ezt is egy-két példa. 

Az I. 1300-an druszáról olvassuk: „Alaphangokra és alap
fogalomra nézve hasonló a társ szóhoz. Egyébiránt még közelebb 
állanak hozzá a szanszkrit drsza, szerb drug (társ), druga (társnő)( 

dru zsenge (társulat), továbbá a szláv druzsiti (társulni) és druzsba 
(vőfél), vagyis a vőlegény társa. A szláv nyelvekben druhi, drugi 
(más), miszerint drugi = altér ego, scilicet societate, a magyar dru
sza pedig = altér ego, nomine." Tehát itt a druszáról is kétféle 
felfogást találunk: 1) drusza az alaphangokra és alapfogalomra 
nézve hasonló a társ szóhoz. Az alaphangok t d, r, a u, s sz; az 
alapfogalmat ismerjük. Az alaphangok mindenütt nagy szerepüek 
a magyar nyelv szótárában: de vájjon ki bírja-e mutatni azokat ? 
Lássuk e példán. A drusza szónak alaphangjait a szanszkritban 
találjuk meg: d r sz: vájjon a társ szónak is alaphangjai ezek-e ? 
Maga a szótár, mint láttuk a (312. lapon), a szót igy taglalja: tár-os, 
minélfogva szükséges megmutatni, hogy a szanszkrit drsz is így 
alakúit dr-sz. De továbbá másunnan tudjuk, hogy tár ebből lett: 
tavára, tovar; tehát meg kellene mutatni, hogy a szanszkrit dr is 
olyanféléből összevont alak, s a hozzájárult sz is olyanféle képző? 
mint az s a szótárírók elemzése szerint. De amazt nem mutatták 
meg, ez meg nem is igaz, mert társ nem a tárból s képző által 
lett szó, hanem a szláv tovaris-n&k összevonása. Tehát a drusza szó 
első fejtegetésének felfogása gyermekes betüjáték, melynek a szók 
eredetéről, változásáról nincs fogalma. 

A drusza szónak másik fejtegetése az, hogy közel áll a szansz
krit drsza-hoz, meg szerb és szláv szókhoz. — Minden ember, a ki 
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nincs úgy elfogulva, mint a nagy szótár írói, tudja, hogy a drusza 
szó szláv szó, tehát a magyar nyelv a szlávból vette azt. A nyelv
tudós azt is tudja, hogy a szláv nyelv a szanszkrit vagy árja nyel
vek rokonságához tartozik. Már azon történelmi érdek, a mely a 
druzsa szóval jár, azt a kérdést veti föl, hogy a magyar nép köz
vetlenül melyik szláv nyelvből vette át a szót ? S erre a drusza 
alak felel meg. A mely szláv nyelvben az megvan, abból vette a 
magyar nyelv. S utána kell nézni, a déli szlávból vette-e vagy a 
nyugatiból: annyi bizonyos, hogy közvetlenül a szanszkritból nem 
vette. Tehát a drusza szónál a legalaposabb, legterjedelmesebb 
magyar szótárnak egyéb tiszte nem lehet, mint kimutatni, melyik 
szláv nyelvből került a magyarba; s ha e tisztének helyesen meg
felel, a tudományos tudatot kielégíti, s annyi történetet ád, a mennyi 
a drusza szóval mi hozzánk került. Mert minden idegen szóval egy 
kis történeti adat van kapcsolatban. Ezen történeti adatokat nem 
találjuk meg a magyar nyelv szótárában, mely előtt egy a távol
ság a szanszkrithoz és a szerbhez. 

A III. 57-kén az aráról többi közt mondja a szótár, hogy 
Dankovszky szerint a szláv nyelvekben is eléjönnek ikra, jikra. — 
De könnyű volt megtudnia, hogy a kaviárt is az orosz nyelv 
arának nevezi. Szóval ikra szláv szó. Azonban a szótár így igyek
szik azt meghódítani. „Gyöketaián a halak stb. tojásait jelentő iv 
(iv-ik, iv-adék). E szerint ikra eredetileg összetett szó s mintegy 
iv-rakás, azaz halak stb. ivó tojások rakása." Tehát iv-rakás így 
húzódott volna össze, rövidült volna: ikra! Tehát az iv-hoi csak 
l maradt meg, rak pedig kra-vk változott el! 

De vájjon e szótani csuda lehetséges-e ? Ív jelent e tojást? Az 
ivóba! tojóhal-e ? Ezt, úgy látszik nekem, belécsinálta a nyelvbe 
a szótár. Mert Kresznerics ezt: ivik a hal így magyarázza latinul: 
piscis congreditur ad sobolem, sperma emittit. Maga a szótár 
III. 159-én az ivar szót, melyet bizonyosan természetleirási mun
kából vett, így magyarázza meg : „Nemi szerv, kivált hímeknél." 
Az ivó hal csak a tejes halról mondható • a hal iv-ja a hal teje, nem 
ikrája. Ivás hal a hím, németül Milchner, ikrás hal a nőstény, né
metül Rogner. A szótár tehát az iv (l)-ről hamisat tanít, hogy 
az halikrát, haltojást jelent; a bizony hal-tejet jelent, a mivel az 
ikra megtermékenyül. Sőt maga a szótár is az iv szót, a maga cso
dálatos módja szerint fejtegetvén, s azt a görög, latin, német stb. to-
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jással Összerokonítván, így folytatja : ,,</előtt keményebben ejtve if} 

honnan ifj, ifjú származik s megfordítva fi. Alkalmasint innen 
származik férj, azaz iverő (ivar)." III. 190. Tehát a mennyiben 
a hal ivar, annyiban nem lehet ikrája, hanem teje van; tehát az 
Ura és ív már a nem szerint is külömböznek egymástól. De a 
szótár úgy fejtegeti és ha kell, meg is csinálja a szókat, hogy az
után nem lehet tudni, ki fiú ki lány. 

Azonban egy nagy szót talált fel a szótár ezen eljárásra, 
melyet felsőbb nyelvészettudománynak nevez. A magyar nyelv szó
tára a, felsőbb nyelvészettudomány elvei szerint van megirva! 

Közönséges nyelvészet a puszta szót mint a szláv nyelvekből 
kerültet hozná fel, beérvén azon. jelentéseinek szabatos elősorolásá-
val, melyeket a magyar életben nyert. A magyar nyelv szótárá
nak felsőbb nyelvészettudománya „gyökre nézve legközelebb álló
nak találja a foszt stb. szókhoz, mintha volna foszta fuszta", s 
hozzáteszi, hogy „hangra és jelentésre egyezik vele Pindarosnál 
a görög fiijává (1. Griechisch-deutsches Wörterbuch von Rost), 
továbbá a német Wiiste stb. Törökül: bos annyi mint üres, puszta; 
továbbá bosztán konyhakertet jelent (jardin potager. Hindoglu.)" 
V. 378. — Mi nagy történeti tanúság van ebben ! A pusztaí a Pin-
daros pusztájából perzsa bosztán-ná, kertté változik, mint az alföl
dön sok helyütt lehet már látni! 

Ugyanazon V. kötet 637-én a rövid szót értelmezi az a fel
sőbb nyelvészettudomány. Minthogy — úgymond — „Molnár Al
bert jól latinozza: elvágott, elvagdalt (concisus), a többi jelentések 
részint ehhez alkalmazottak, részint általvittek. Ez alapfogalomnál 
fogva gyöke röv vagy rév azon r alaphangú szók osztályába soroz
ható, melyek metszésre, vágásra emlékeztetnek stb. Legközelebb 
áll hozzá a latin brevis, előtét nélkül revis stb." — Hogy ha áll
hatna is e hurkametélő szófejtegetés, még sem állana a kés alá 
vett szóra való reá fogás; mert nem revis maradna legközelebb 
állónak a rövid-hez, hanem csak revi, minthogy az s nominativusi 
rag. Hanem hát oly felséges az a nyelvészkedés hogy nem lehet 
rajta kifogni; mert íme, míg czáfolni igyekszem a revi maradé
kot nem hasonlíthatónak vélvén a rövidhez, észreveszem, hogy az 
meg közel kerül a magyar röv, rév gyökhöz. Mert ha brevis-nek 
ő-je előtét, s-je pedig bizonyosan nominativusi rag: tehát elmetélvén 
az elmételendőket, a latin szó gyöke gyanánt revi marad, mi lehe-
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töleg a rév, röv-hoz hasonlít! Boppék elbújhatnak a magyar fel
sőbb nyelvészettudomány elől! 

Ezen tudomány pedig legelsőnek, legeredetibbnek találja a 
magyar nyelvet, mi a számnevek fejtegetéséből tetszik ki. Azok
ról kénytelen bevallani, hogy a finn nemzetség nyelveiben talál
juk meg legközelebbi társaikat: mindamellett összehordja a sémi 
és nem sémi számneveket, s végre is nem azt nézi, hogy tehát az 
összes seregnek mi lehetne az alapszava, hanem, minthogy elve 
szerint csak szókat szókkal hasonlít, nem pedig nyelvet nyelvvel 
is, a magyar szóalakokat kapja ki, s a kettő Jcét-re nézve, a Ballag1 

okoskodásaival indokolván a kérdést, így ír (II. 1424-en): „Nem 
vezethet-e ez magyar nyelvészt akaratlanul is a két és kettő szónak 
köt igétől, illetőleg kötő részesülőtől származtatására ?" A háromra 
nézve azt hozza ki (ugyanott), hogy a vogul korom, régi magyar 
horom, és a Lugossy által fölfedezett középkori európai számok 
egyike ormis, „nem vezetnének-e minden nyelvészt a legtökéleteseb
ben a magyar orom, ormos szókra ? czélozván a kéznek közép vagy 
harmadik ujjára, mely leghosszabb (ormos, hórias)." — A négyre 
nézve figyelmeztetésül két véleményt ád elő, melyek utóbbika sze
rint, ha a kéz Öt újjá vétetik alapúi, akkor a négy = ne-egy, nem-
egy, t. i. egy ujjat nem számlálva, mikor is négy marad. Ugyanazon 
alapfeltételből öt az ököl gyökére ök vagy ütve vihető vissza stb. 

Beh! nagyon meg vagyunk verve a felsőbb nyelvészettudo
mány nyal ! 
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