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F I G Y E L M E Z T E T É S . 
Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő, 
aki közgyűjteményben őrzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat eltulajdonítás szándéka nél-
kül, de a kikölcsönzés tekintetében meghatáro-
zott szabályok megszegésével elvisz vagy a sza-
bályszerűen kikölcsönzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat a kikölcsönzésre megszabott 
határidő letelte után felhívás ellenére sem szol-
gáltatja vissza. (1929:XI. t.-c. 46. §.) 
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BEVEZETÉS. 

A magyar Akadémia ez évi májusi közülc-
sén mondott elnöki és főtitkári jelentésből régóta 
várt megnyugtató dolgokról győződhetett meg a 
szép számmal megjeLnt u ívelt közönség. 

Eötvös Lóránt báró ezen régi, de máig is 
igaz természeti törvény (ejtegetésével kezdé meg-
nyitóját: Minden változásnak van alávetve. Ezt a 
latin természettudósok e szavakkal fejezték ki: 
Omnia mutanlur, nos quoque mutamurin tilts. Ezt 
csekély magam merészkedtem a természettudós báió 
magyar kifejezéséhez kapcsoln i és pedig azon okból, 
hogy az általa használt természettörvény eme foly-
tatására: «Javulást vagy romlást mutat-e a 
változás», a mai természettudós meg is adhassa 
az általa szerényen elhallgatott eme választ: 
A termésedben (natúra) minden változásnak célja 
az anyagi dolgoknak folytonos ujjátermése, meg-
újulása s ez által jobbá változása, vagyis tökc-
lyesbiilése, ismertebb miikifejezéssel: haladása, 
mit a természet törvényeiben kellőleg nem jártas 
mai természettudósok kétségbe vonnak némely 
természettünemények láttára, melyek a természet-



ben végbemenő anyagi változásban tévesen rossab» 
bulást észlelnek. Ez alapon az ily smíkeszű 
természetbölcsek az anyagi dolgok folytonos vál-
tozását azok megromlásának, roszabbra válto-
zásának tanítják. Az ily természettudósokat a 
latin természet filozófusok skeptikusoknak (magyar 
néven kétkedőknek) nevezék, mint akik kétked-
nek a természet törvényei tökélyében. Hogy a 
természettudós akadémiai elnök a természet tör-
vényei tökélyében nem kétkedik s az anyagi dolgok 
folytonos változását azok tökélyesbülési célból tör-
ténőnek hiszi, kitetszik elnöki megnyitó beszédének 
ily folytatásából: A lefolyt akadémiai évnek is 
megvan a maga tanulsága; eseményei közül 
kettőt akarok kiemelni Ezen elbeszé-
lését bevégezve kérdi: romlást vagy haladást 
mutat-e az Akadémia fejlődése ? A hit mellett ott 
van a csalódás. De győz benne a hit és a jövő 
reménye, és ezzel a felkiáltással végzi beszédét: 
Félre a kishitüséggel! Az ut, melyen járunk, a 
helyes ut, a haladás útja! 

Aki érti a természettudós báró által idézett 
természet-törvényt, annak nem nehéz a termé-
szetben szemlélhető szervetlen és szerves testeknek, 
melyek közt az emberi test fő helyen áll, a 
folytonos változás által elérhető tökély esbülési 
rendeltetését j'elfogni s a magyar Akadémia irói 
tagjainak látszólag téves irányú tevékenységéből 
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természeti törvényen alapuló tökélyesbülését is ész-
szerüleg következtetni, s igazat ad a természet filo-
zófus akadémiai elnök e felkiáltása jogosultságá-
nak: Félre a kishitűséggel! Az ut, melyen járunk, 
a helyes ut\ a haladás utja! Ezekben azonban 
finom c^eLast is ismerhetünk fel az Akadémia 
tevékenységét folyton gáncsoló némely írók meg-
okolatlan sértegetéseire, piely czélzás, anélkül hogy 
séftené az akadémia gáncsolóit, kifogásaik mér-
séklését segitheti elő bennök. 

Szily Kálmán, az Akadémia főtitkára elő-
terjesztvén az Akadémia múlt évi tevékenységéről 
szóló jelentését, mindenekelőtt megemlékezik a 
Nagyszótár, helyesebb néven uj Nagyszótár ké-
szülő félben levő második kiadásáról. Ezen uj 
Nagyszótár előmunkálatának tekinthető a Táj-
szótár uj kiadása Szinnyei Józseftől. 

Tudva azt, hogy az akadémia első Nagy-
szótára nem egyéb, mint a Kalepinus nevű latin 
Nagyszótárban található latin szóknak magyar 
szövege, leszámitva a magyar nyelvészek által 
beleszőtt némely nyelvtani műszók által való meg-
told ás át, jogosan nevezhetjük az első akadémiai 
Nagyszótárt magyar-latin szótárnak s ezért nem 
csoda, ha abban nyoma sincs a magyar tájszók-
nak s ezek jelentéseinek. 

Ám ezek nélkül valódi uj magyar szótárt meg-
irni teljes lehetetlen lévén, méltán fogadták a 



magyar nyelvészek örvendve az Akadémia azon 
elhatározását, hogy az nj magyar Nagyszótár 
első rendben a Táj szótárban szereplő táj szók befo-
gadásán alapuljon. 

Mivel e nyelvtanulmányomban aked és kend 
tájszók mai és eredeti jelentését szándékom tár-
gyalni, ám az uj Tájszótárban nem találom sem 
a ked kun táj szónak sem a kend szegedi táj szó-
nak mai ismert népies és eredeti jelentéseit, 
legyen szabad remélnem, hogy az uj magyar szótár 
szerkesztőségének hasznos szolgálatot teszek, midőn 
a szegedi és a kun-dorozsmai nép ajkairól foly-
ton hangzó ked és kend tájszók többféle jelenté-
seit megismertetem e müvemben. 



jfi ked szó mai jelentése. 

A dorozsmai kun asszonyok a szegedi 
vásárra egy keresett házi-gyártmányt szoktak 
bevinni, mely az alsóvárosi szegedi paprikás-
asszonyoknál mint paprikafüző fonál — ismer-
tebb néven dorozsmai kendercérna — nagy 
becsben áll s a szegedi kötélgyártók nem képe-
sek a kun asszonyok által orsón font kender-
fonállal a versenyt kiállani. 

Mikor a kender!öld kihasitására kéri a kun 
menyecske férjeurát, ily hízelgő szókkal fordul 
hozzá: Lássa ked, az a kis föld, melybe a 
maroknyi kendert bevetjük, egy sütet rozst sem 
teremne meg, mig a kender termése a fakók 
és kocsik hámján kivül varrócérnát is ad, no 
meg egy-egy fejrevaló tarka cickendőnek ára 
is kikerül belőle. Azért hát ne sajnálja ked a 
tanyai földből a kért kenderföldet számomra 
kiszakítani. Ezután igy folytatja hizelgését: 
hiszen annak termését úgyis én nyüvöm ki 
még az aratási munka előtt és el is áztatom a 
nagy széksósba*), innen aztán megpállitva és 

*) Kis- é s na^y-széksós nevet v i se lnek a d o r o z s m a i partos 
földek alján a tavasz i e s ő z é s e k alkalmával Képződő tavacskák, kun 
néven tócsák, melyek ke'ndei aztatásra szolgálnak a dorozsmai a s z -
s z o n y o k n a k a nyers kerder elpal l i tása v e g e t t . Midőn pedig e 
tócsákból a nagy nyári h ő s ° g alatt a s z é k s ó s viz elpárolgott , a 
s z é k s ó a tócsa í e n é k i e v e r ő d v e n , belőle az ismer tes s z é k s ó r e t e g e t 
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megszárítva a iilo alá fogom, hogy belőle nefrl-
csak a finom kenderszálakat kigerebenezzem, 
miből a paprikafonál pörög le orsómról, hanem 
a hámnak való kenderkóczot is átadom bednek, 
hogy belőle a fakó kötőfékét, kocsihámot és 
egyéb köteleket is készíthessen ked, édes lel-
kem, apjukom. 

Ezeknél érdekesnek tartom a kun tájszó-
járáson alapuló eme kun kifejezés jelentését is 
megfejteni: Fakó- kocsi- kenderhám, melyre az 
alsóvárosi tanyai gazda gúnyosan ily megjegy-
zést tesz: biz ez gyarló kun szörszám, értvén a 
fakó alatt a kun nép kedvencz házi állatát, a már 
kocsiba fogott lovát, a kenderhám alatt pedig 
a kenderkócból általa font ló-, kocsi- s egyéb, 
a föld müveléséhez szükséges köteleket. 

E kun műszókat előzetesen azért hozom 
fel e tanulmányomban, hogy a mai nyelvtudó-
sok a kun szójárás egyes kifejezéseivel meg-
ismerkedvén, magának az eddig ismeretlen ked 
kun tájszónak többféle jelentéseit is igaznak, 
valónak elfogadhassák. 

Ezek megértése után megkezdhetem a ked 
kun-tájszó mai és eredeti jelentése megmagya-
rázását. 

A kundorozsmai népnél, mint már fentebb 
érintém, ked névvel tiszteli a menyecske az ő 
életepárját, népies néven férje-urát anélkül, hogy 
söprik ö s s z e a k u n d o r o z s m a i a s s z o n y o k s a szeged i het ivásáron 
a s zappanfőzőknek é s a ház i szappant gyártó g a z d a s s z o n y o k n k k elad-
ják a szappangyártásnál s z ü k s é g e s Ing e lőáll í tására. Jelenleg a d o r o z s -
mai földön i smere tes nagy-széksós tó tövében épült fürdőhely i ség 
keletkezett , melynek vize s z e k s ó v a l l évén telítve, az t a szegedi é s 
közeli l akosok bőrbajok o r v o s l a s á r a hasznalják o lykép, mint a 
Szabadka melletti palicsi sz intén széksótarta lmu fürdőt. 



sejtené: mily ősi szokás szerint nevezék a kunok 
keleti ősei a családfőt ked megtisztelő névvel? 

Ám a kun-nép e névvel nevezi a családfő 
életepárját, az anyát is, kit az amint a családfőt 
a férjem-uram szóval is nevez, aként az anyát 
anyám-asszony névvel is megtiszteli. Ezen elne-
vezésnek oka az anyának, mint asszony-
nak a családalkotásban kölcsönös szerepén ala-
pul s igy megilleti őt a férj diszneve, a ked 
szó is. 

Azon népies szokás, hogy a családfő nejét 
és gyermekét te névvel szólítja, azon keleti szo-
káson alapul, mely szerint a családfő az ur 
nevet viseli e szóval kapcsolatban apaur, mint 
ura a család tagjainak s igy nejének is. Ez az 
oka, hogy a családanya férjét urának nevezi a 
ked disznéven kivül. 

Ezekben fölleltük a magyar nyelvben a 
vSzók hasonló jelentésének — vagyis hasonló-
ságának törvényét és annak eredetét is, mit a 
latin tudósok görög néven analógia szóval 
fejeznek ki s igy az analogiai magyar jelenté-
sét is. Eszerint hasonló jelentésű szóknak nevez-
hetők azok, melyek több hasonló jelentésű dol-
gokat fejeznek ki. 

Minthogy pedig e nyelvtörvény megállapi-
tója nem Aristoteles, hanem Anakarsis nevű 
szittya nyelvtudós vala, ezért nevezhető Anakarsis 
a szók hasonló jelentésű törvénye megálla-
pitójának is, holott eddigelő Aristoteles szó-
törvényének szokás vala nevezni, mily okból? a 
következe 
czímen; 

leritendem ki, es pedj 

sa-' 
* \ 

iSK A 
Q, A 
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jfiristofeles szerepe a logika megalkotásában. 

Minhogy a logika görög szó a logos név-
ből származik, ez pedig magyarul ily kettős 
jelentésű: ész (latinul: ratio) és az észszel fel-
fogható beszéd, beszédbeli szó s az ebben 
szereplő hangok: tehát a logika nerpcsak azt 
jelenti, amit a latin nyelvtudósok alatta ily 
jelentésben értenek: institutio, scientia rationis 
(magyarul: észbeli, eszes tudomány), hanem 
ezt is: a logika az észszel felfogható, vagyis 
a fülérzék által megismerhető tudomány, rövi-
den tan, vagyis a hangok, szók, mondatok 
észszel felfogható tudománya, tana; röviden: 
hang- szó- mondat, beszédtudomány, tan, 
minők valóban a nyelvben szereplő hangok, 
szók, mondatok — vagyis az egész beszéd — 
mai néven: a nyelv tudománya, tana — uj 
néven : a nyelvtan, határozottabban: a magyar 
nyelvtan. 

Minthogy pedig, mint az alább mondan-
dókban bebizonyitandom, a logika a .szittya eredetű 
s igy ős magyar eredetű Anakarsis és nem Aristote-
lcs vala, tehát Anakarsis nevezhető a magyar 
beszédben szereplő hangok, szók, mondatok, 
szóval az egész magyar beszéd törvényei ismerte-
tőjének, nem pedig Aristoteles, mint ezt a latin 
nyelvtudósok eddig hirdették, kiről bebizonyít-
ható történeti adatokkal: mily szerep illeti őt 
meg a logika megalkotásában ? 

Ugyanis Wewel Vilmos, angol történettudós 
a Tudományok története czimü müvében Aris-
tptelesről azt beszéli, hogy a logika fogalmát 
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ekként határozá meg: a logika oly nyelvtan-
tudomány (grammatika) melyből a beszédben elő-
forduló gyökszók s ezek páros kisebb alakjai jelen-
téseiből mindazon dolgokat megismerhetni, 
melyekre az életben szüksége van az ember-
nek. Ám mivel az ily nyelvtudomány csakis 
grammatika lehet, tehát Áristoteles sem érthe-
tett mást a logika alatt, mint grammatikát, 
magyar néven nyelvtant, ezért nevezék a latin 
grammatikusok is a logicát ily kifejezéssel:. 
Logika est grammatica. Mivel pedig az ó-kori 
görög irodalom történetében a logikáról azt 
olvashatni, hogy annak eredeti neve sophia 
(magyar kiejtéssel szófia) vala, melyről a görög 
költők azon ismeretes mythost (hitregét) irák, 
hogy az olyan égi láthatlan szellem, istennő (thea) 
vala, ki a földi halandókat a benne termő 
tudományokra (sapientia) oktatja az ő leányai 
(mousai) titkos sugalmazása által. Ily felfo-
gás által azt árulák el, hogy a sophia mint a 
görög nyelvben idegenből kölcsönzött szó jelen-
tését oly értelemben nem ismerék. minőben 
ennek görög nevét, a logikát Áristoteles meg-
határozó e névvel: grammatika. Az ó-kori görög 
irodalom történetében van ugyan említés arról, 
hogy a logika keleti eredetű nyelvtudomány, 
melyet a jóniai görögöknél meghitelesitett szittya 
követ — Anakarsis — fordított le görög nyelvre 
s azt a jóniai görög tudósoktól tanult el Áristote-
les is, és irásba foglalva értékesité e kéziratát 
az azon korbeli kéziratárusok, mai néven könyv-
árusok által. Erre vonatkozik Simplicius latin 
grammatikusnak azon elbeszélése, mely egykori 
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tanítványa, macedóniai Sándor és Aristoteles 
közt az elárusított logika kéziratra vonatkozik.*) 

Hogy a logika görög miinek nem Aristo-
teles vala eredeti szerzője, hanem csak irásba 
foglalója, mely ez alapon maradt rajta mint 
kéziratmásolón ily néven Aristoteles logikája, 
s azt aztán a latin grammatikusok lefordították 
latin nyelvre, kitetszik Aristotelesnek a logika 
fogalom határozására vonatkozó eme kifejezé-
séből : a logika oly grammatika, melyből a nyelv-
ben szereplő gyökszókból s ezek párosításából 
származott összetett szókból mindazon dolgokat 
megismerhetni, mikre az embernek ez élet-
ben szüksége van. E kifejezésben Aristoteles 
óvatosan kerülé a grammatika jelzőjének meg-
nevezését s igy a kézirat-olvasó görög és 
iatin grammatikusok azt is érthették, hogy a 
logika valami régi, ma már érthetlen görög 
grammatika lehetett. Ez az oka azon nagy tisz-
teletnek, melyben a görög és latin grammatiku-
sok a logikát részesiték és máig is részesitik 
az európai tudósok a régi és ujabb magyar 

*) Nein jó l tetted, irá neki N a g y S á n d o r , h o g y kéziratodat 
kiadtad, mert miként lehetünk mi, vo l t tan í tványaid , a többi g ö r ö -
gökné l tudósabbak , ha te , amit tő led mint hal lgatóid tanultunk, 
kéziratod kiadása által annak v e v ő i v e l megismerteted . E r o s s z a l a s 
ellen A i i s l o t e l e s eként v é d e k e z e t t v o l n a : E lőadása im vannak is 
kiadva, meg n incsenek is, mert azokat csak az én e l ő a d á s a i m 
előbbi hallgatói tudják, a kéziratom v e v ő i pedig nem. E nyi latko-
zata Aristotelesnek az t tanúsítja , h o g y az ő iratait csak azok ér t -
hetik, kik a z o k a t az ő ér te lmezése s e g é l y é v e l hallják, maguk a z 
iratok o l v a s ó i pedig v i l á g o s a n nem érthetik. Ez a z oka, h o g y 
Aristoteles iratait c sak i s annak értelmezői — coinmentatorai — 

segá lyéve i érthették a latin n é p i k tanintézete iben a hal lgatók vi lá-
g o s a n napjainkig, h a h o g y a commcntatorok maguk is v i l á g o s a n 
érték Aristoteles iratai t ! . . . Ily c o n m e n t a t o r volt a VI. s z á z a d -
ban Simplicius is . 
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grammatikusokkal együtt Holott, ha magyar 
nyelvészeink a latin logika 30—38. szótörvé-
nyeire gondolnának, melyek közt ezek is olvas-
hatók: a szó igét és nevet jelent, a szónak 
kettős jelentése van: hasonlósági (analogiai) és 
eredeti (etymologiai), már ezekbői is rájö-
hettek volna arra, hogy a logika magyar ere-
detű tudomány, és pedig ősmagyar keleti — 
szittya — nyelvtan, mint amely nyelvben a 
szók valóban kétféle dolgot fejeznek ki, t. i. 
igét és igenevet, vagyis a mai felfogással főne-
vet; mivel valóban ilyenek az ős, eredeti gyök-
szók, minő a ked kun tájszó is, melynek 
analogiai, vagyis mai nyelvtani felfogással — 
hasonlósági jelentése az, amit alatta a kun 
nép ért, eredeti jelentése pedig az, amit 
latin nyelvtani alapon, azaz etymologiai tör-
vénye alapján — a gyökelemzés (analysis) által 
megismerhetünk. 

Ezek érintése után már nem lesz nehéz a 
ked etymologiai jelentését teljes határozottsággal 
megállapítanom. 



jf ked szó eredeti jelentéseinek gyökalakjau 

A latin logika 35. törvénye érthető magyar-
sággal eként szól: a dolog eredeti jelentése a 
szóban analysis — gyökfejtés — által föllel-
hető gyökök jelentéseiből állapitható meg. A 
ked kun tájszóban pedig gyökelemzés által e 
két gyök állapitható meg: k—ed, t. i. a k 
mássalhangzó és az ed kun gyökszó ; tehát e 
gyökök jelentéseiből ismerheti meg a nyelv-
tanban jártas magyar iró a ked kun tájszónak 
eredeti jelentését is, amennyiben annak mai, 
hasonlósági, analogiai jelentését már előze-
tesen megismertettem a kunsági asszony ajkai-
ról hangzó ily jelentésben : látja ked édes lelkem, 
apjukom., 

Minthogy a mai magyar nyelvészek a 
beszédhangok jelentéseit nem ismerik s igy a 
ked szóban szereplő hangok jelentéseit sem; 
szükségesnek találtam nemcsak a görög logiká-
nak a beszédhangokra vonatkozó törvényeit, 
hanem a görög logika írójának és másolójának 
neveit, valamint latin forditóinak neveit is meg-
ismertetni, mig végre a ked kun tájszóban 
szereplő hangok eredeti jelentéseire ily címen: 
„A ked kun tájszó eredeti jelentéseinek törté-
nete" eljuthattam. 



JF beszédhangok nemei. 

E függő magyar nyelvkérdés megfejtésere 
szükségesnek tartám a latin logika fogalma 
meghatározásából kiindulni, mely eként szól: 
a logika a görög logos szó jelentései alapján, 
mely a latin nyelvben kétféle jelentésű, t. i. 
jelenti latinul ezt: ratio, de jelenti ezt is: vox, 
sermo, magyarul: sző, beszéd. Ezek alapján 
nemcsak ezt jelenti magyarul: a logika az ész 
(ratio) tudománya, tana, hanem azt is: a logika 
a szó, a beszéd tudománya, tana. A latin tudósok 

, és az európai mivelt népek tudósainak összege 
a logika fogalmát csak ily jelentésben veszik: a 
logika az ész misége- és ténykedésének tudo-
mánya, tana, mig már Aristoteles is eként 
határozá meg annak fogalmát: a logika oly 
tudomány, mely a beszédben szereplő szók és 
párosításai alakjainak jelentéseiből lehetségessé 
teszi az embernek mindama dolgokat megis-
merni, melyekre az életben szüksége van. E 
fogalomhatározás nyíltan azt igazolja, hogy 
Aristoteles is oly jelentésben vevé a logika 
fogalmát, minőben a logos görög szó a latin-
magyar szótárban szerepel, t. i.: szó, beszéd, 
s igy a logika jelentése is ez: a logika a szó, 
beszéd tudománya, röviden: szótan, beszéd-
tan : tehát az, a mit a magyar grammatika vagyis 
a magyar szótan, beszédtan jelent. Mivel pedig 
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a nyelvnek, vagyis a beszédnek elemei a hangok, 
tehát a logika fogalma eként is helyes: a 
logika a beszédbeli hangok tudománya, rövi-
den hangtan. 

Mivel pedig a latin logika VII fejezetének 
czime ez: notio vocabuli, magyarul hangtan, 
melynek 32.*) pontja eként szól: a szó a száj-
jal kiejtett emberi hang (sonus, vocabulum), 
eszerint a hang első rendben jelentheti a szóló, 
hangzó embert s csak másodrendben a szó, 
hang által kiejtett dolgokat. Ezeket igy fogván 
fel, kérdés: sejtették-e a görög logika latin for-
dítói a sonus (hang) név ily jelentését: a szó, 
(sonus) a szóló, hangzó ember neve ? Erre 
határozottan ezt felelhetem: mivel a latin 
grammatikában a sonus (magyarul hang) beszéd-
részről ezt olvashltjuk: a hang (sonus) két-
féle, vagyis kétnemű: vocalis és contonans 
helyes magyarsággal: szMó, hangzó (vocalis) 
és a szólóval összeszóló, helyesebben össze-
hangzó, összebeszélő, még helyesebben együtt 
beszélő valami, mi nem lehet más, mint a 
családban szólni, beszélni elsőrendben jogosult 
emberi személy a családfő, és a vele szólni, 
beszélni jogosult élete párja, az anya: tehát a 
vocalis és consonans beszédbeli hangok csakis 
az emberpár ősi, eredeti nevei lehettek, melyek 
együttesen ezt jelentették: apa és anya, férj 
és feleség, ember és asszony, röviden ember-
pár. Csakis ily felfogás alapján érthetni, mit 
jelent az ar — ma már érthetlen név — t. i. 

*) Lásd Tongiorgi SaUatornak lnst i tul iones philosopli cae 
cimü művében a Logika latin fordításának 32. pontját. 
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az ó-kori legrégibb keleti népet — az árja népet, 
melynek ily alakja ara a magyar nyelvben ma 
is férjhezmenő leányt jelent, továbbá miért 
jelent a magiar, görög y hanggal kiirva 
magyar szó magtermelő földön élő keleti népet 
s miért jelent az ugar szó magtermő földet. 
. . . . E néhány példa is azt bizonyítja, hogy 
az ős keleti népek családfőinek nevei a latin 
grammatikában emiitett kétnemű beszédhangok, 
pároshangok lehettek. Ezekben iparkodtam a 
beszéd-hangok kétnemű jelentését a latin voca-
lis és consonans nevek helyes magyar jelentéseiből 
megfejteni, melyeket mai ismert magyarsággal 
ilykép fejezhetni ki: himnemüszemély, nőnemű 
személy; érthetőbben: himnemü emberi személy, 
nőnemű emberi személy. 

Hogy a régi görög és latin grammatikusok 
a logika törvényeit a saját nyelveikre is ipar-
kodtak értékesíteni, kitetszik a görög és latin 
grammatikák egyes fejezeteinek ily neveiből: 
analógia, etymologia, magyar néven szóhasonló-
ságtana, szóeredet tana. Ilykép jutott a latin gram-
matikába a hangok nemének ily osztályozása 
is: vocalis, consonans, melyeket a germán és 
magyar nyelvtudósok saját szavaikkal iparkod-
tak kifejezni. A germán nyelvtanban a hangok 
ily osztályozását ismerhetni: selbstlaut, mitlaut, 
a magyar nyelvtanban pedig: önhangzó vagyis 
magánhangzó és mássalhangzó. Ám mivel a 
latin nyelvben a hangoknak nincsen jelentése, 
tehát a germán és magyar nyelvészek is a 
beszédbcli hangokat jelentésteleneknek tanítják, 
holott, mint előbb bebizonyitám logikai alapon, 

? 
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a beszédhangok az ős keleti népek emberpár-
jainak nevei lehettek, kik közé a keleti magya-
rok is tartoztak, mint a szittyák származékai, 
valamint a magyar faj ismert nemzetisége, a 
kun-nép is, mely csekély alaki változással egy 
nj^elven beszél a magyar faj különböző tájakon 
lakó más nemzetségével is, minők a székely, 
göcsei, palóc, dunántuli somogyi a Kupa-
nemzetség . . . . no meg a Tiszahajlatnál lakó 
magyar néppel, a kend tájszót használó szeged-
alsóvárosi és tanyai néppel. 

Mindezeket pedig annak bebizonyithatására 
hozám lel logikai alapon, hogy a ked kun táj-
szó nemcsak azt jelenti, a mit hasonlósági 
alapon manapság jelent, hanem annak bebizo-
nyítására is, hogy a ked kun szó eredetileg, 
vagyis etymologiai (gyökelemzési) alapon azt 
is jelenti, a mit a ked szó gyökei jelentenek. 
Ezek pedig a k-\-ed gyökszók. 



jft ked kun fáj szó eredeti jelentésének 

története. 

A ked szóban etymologiai alapon, mit a 
mai magyar nyelvtudósok gyökfejtésnek, gyök-
bontásnak, gyökelemezésnek (analysis) neveznek, 
e két kisebb gyök állapitható meg: k+ed, és 
mivel e gyökök másodika — cd az, a mit irói 
nyelven az éd gyök jelent, ez pedig jelenti a 
szerves testekben, tehát az emberi testben is, 
a benne termő élő folyadékot, régi néven a 
nedet, fejlettebb alakban a nedűt, korcs kiírás-
sal nedvet, minek mai neve az emberi testben a 
vér, tehát a ked szóban föllelhető ed jelentése 
ez: élő emberi vér A ked szóban szereplő első 
gyök a k mássalhangzó, mely első rendben az 
ember életepárját, az anyái jelenti, másodrend-
ben pedig, vagyis hasonlósági (analogiai) ala-
pon valamely élő anyagnak, minő ez esetben 
az ed szó ily jelentése: emberi élő vér, ennek 
élő párját, minő az apai vérnek párja, az anyai 
vér, melyek egyesüléséből uj emberi lény (hu, 
leány) származik. Ezek megértése után már a 
k - ed gyökelemek ismert jelentései alapján 
etymologiai alapon a ked szó ily eredeti jelen-
tése állapitható meg: a ked eredetileg jelenti a 
ked nevü kun emberpár egyesült nedvéből szár-
mazott újszülöttet, gyermeket (fiút vagy leányt), 
másodrendben pedig a nős fiút és feleségét is, 
mint a kun népnél az öreg és ifjú kun párok-
nak diszneve jogos örökösét. 



Ám hasonlósági alapon jelenti a ked szó 
általán az emberi testben élő vért is, röviden 
csak a vért, melyet a kun nép ily jelentésben 
is használ: te kun vér! Jelenti továbbá a kun 
népnél a ked azon természeti képződést is a 
légben, melynek irói neve, de szegedi magyar 
neve is: köd. Ezekből az tűnik ki, hogy a ked 
kun tájszó mai és eredeti jelentésén kivül még 
jelenti az emberi vért és a légben képződő 
nedves léget, légbeli nedvet, hasonlósági (ana-
logiai) alapon. Mivel pedig az ember egészségi 
állapota a testeben képződő nedv minőségétől, 
kun néven kedtöl függ, ily felfogás szerint már 
érthető ezen népies kifejezés jelentése is: jó 
vérű, rossz vérű ember, mit igy is szokás 
kifejezni: jó kedvű, rossz kedvű ember, a ked 
kun szóból származott korcs alakú kedv jelen-
tése szerint. Ám megérthetni Kölcseynek e kife-
jezése jelentését is: „Isten áldd meg a magyart 
jó kedvvel . . . . kun felfogás szerint jó vérrel, 
habár Kölcsey s a magyar írók a kedv szó 
alatt a latin animus jelentését értik, mely az 
emberi lélek tevékenységi minőségét fejezi ki 
e szokásos kifejezések alapján: van kedvem, 
nincs kedvem, jó kedvem, rossz kedvem van. 

E latin alapú kifejezéseket a mai latin-
magyar tudósoktól a kun nép is elfogadta, 
habár a kun nyelven a ked, kedü, kedv emberi 
vért jelent, nem pedig a latin animus szó által 
kifejezett lelki tevékenységet, mit a magyar 
neveléstanban eként határoznak meg: a kedv 
az embernek érző tehetsége, melyet Kantnak e 
német neve fejez ki: Gemiith. A Nagyszótárban a 
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ked szó ily származéka: kedély, szintén azonos 
jelentésű a Gemüth német szóval. Kedélybeteg-
nek nevezik a magyar tudósok a lélek érzó' 
tehetségének hiányos voltát jogosan-e, 
itt nincs helyén bővebben fejtegetnem. 

Az akadémiai Nagyszótárban a ked kun 
tájszó hiányzik, helyette csak a kedd szó sze-
repel ily értelemben: a hét második neve, mely 
latinul ezt jelenti: dies Mártis, vagy magyarul 
a görög és latin mythologia szerint a Jupiter 
égi isten családjának hadviselő, hadakozó tagja, 
kinek latin neve Mars vala. Ha magyarul a 
kedd csak a hét második napját jelenti, nap-
jainkig ismeretlen nyelvészeinknél: mily alapon 
nevezheték a latinul értő régi magyar nyelv-
tudósok kedd névvel a hét második napját 
Mars napjának? Ám ha ismerjük a ked tájszó 
ily jelentését: a családfő diszneve, ki a keleti, 
sőt a honfoglaló magyarok felfogása szerint a 
családnak nemcsak feje, hanem a fegyverfog-
ható családtagok hadvezére is vala, ez alapon 
már érthető a ked vagy kedd szó kun fel-
fogás szerinti jelentése is. Igaz ugyan, hogy 
a ked ily alakja kedd kételyt kelthet fel 
nyelvtudósainkban a két szó azonos jelentése 
iránt: ám ez csak helyesírási gyarlóságára mutat 
az Árpádház királyai korában Írással foglalkozó 
latin-magyar tudósnak, arra gondolván, hogy a 
szók végén szereplő mássalhangzók a régibb 
korban kettőztetve használva fordulnak elő ok-
iratainkban, mit igazol a Kiss, Veress stb. 
családnevek végén levő mássalhangzók kettő-
zése. Ily kép származhatott a kun nép ajkain 



ked alakú szó azonos jelentésben ily irott alak-
ban : kedd, melyet a latin dies Mártis fogalom 
kifejezésére használt a latin-magyar régi író 
azon erős hitbenr hogy a ked kun szó hasonló-
sági jelentése ez is lehet: a kun család had-
ura, hadvezére. Mivel pedig ezen felfogás ellen 
eddig nyomós érvek nem hozattak fel, tehát 
képtelenségnek nem is mondható az, habár ily 
jelentés-magyarázat a Horváth István-féle ma-
gyar fajszeretet gyanújába hozható egyes mai 
magyar nyelvészek által. 

Az imént mondottakból is sürgetésnek 
nevezhető' a régi gyarló helyesírás uj alapra 
való fektetése az uj Nagyszótár szerkesztőinél. 



jfí kend tájszó története. 

A szeged-alsóvárosi népnél, valamint tőle 
az alsó-tanyákra kiköltözött s ott tanyát ütött 
lakosságnál, mely miként az alsóvárosi nép, 
ugy ő is földmiveléssel foglalkozik, a csalad-
apát az anya ily megtisztelő nevekkel szólitja 
meg: hallja kend férjem, férjemuram, édes 
apjukom; gyermekei szintén ilykent szólítják 
meg: nézze kend édes apám, apámuram; a 
családanyát is ily szavakkal czimezik meg-
szólításkor: nézze kend édes anyám, édes szü-
lém, anyámasszony. Mit jelent a kend tájszó? 
époly kevéssé tudják megokolni a magyar irók, 
a családanyák és gyermekei, miként a ked kun 
tájszót a kun asszonyok és gyermekei, s leg-
följebb azt mondhatják róla, amit a kun nép 
asszonyai: hát igy nevezték a családapát már 
keleten is, a mai honfoglalás megkezdése előtt 
s igy a ked és kend megtisztelő, megszólító 
czimet az ő keleti őseik tudósaitól — a szity-
tyáktól tanulák el, kiről Béla király névtelen 
jegyzője azt regélé, hogy azok nagyon müveit 
keleti népek oktatói valának, s az írásban is, 
különösen a könyvirásban is jártasak voltak s 
egy ily irott szittya könyvet egyik követük a 
jcniai görögöknél görög nyelvre is lefordított 
mely a szittya nyelvtudományt tárgyalá, mint 
ezt „A szegedi nyelvjárás története" cimü müvem-
ben érintém. 



24 

Mivel pedig a ked tájszó a kun népnél 
van közhasználatban s ez alapon azt kun táj-
szónak nevezhetni, a kend tájszó pedig a 
szeged-alsóvárosi földmivelő népnél s ezek 
tanyai származékainál, az alsó-tanyai lakosság-
nál van folyton használatban ; tehát ezt is jogo-
san nevezhetni szegedi népies tájszónak, rövi-
den szegedi táj szónak. 

Minthogy továbbá a keleti ősök nyelvtaná-
ban minden szó, tehát a ked és kend tájszók is 
kétféle jelentésűek: t. i. hasonló dolgok nevei 
és ősi, első, eredeti dolgok nevei. 

A ked szó hasonlósági és eredeti jelenté-
seit ismervén, ezek alapján megkezdhetem a 
kend tájszó kettős jelentésének megállapítását is. 

A kend szó — miként már előbb emlitém 
— jelenti a családapát s az ahoz hasonlójogu 
családanyát, az asszonyt, ebben tehát kimuta-
tám a kend szó hasonlósági jelentését, hátra 
van még a kend szónak ősi, első, eredeti jelen-
tésének megállapítása r'ykép, amint a ked kun 
tájszónál az első fejezetekben kifejtettem. 

Ugyanis, mivel a kend szó e két gyökszó-
ból származik: k—end, az end szóban pedig 
szintén két kisebb gyök található gyökíejtés 
által: en—d; ha tehát először az en tájszóbeli 
gyök és a d mássalhangzó jelentéseit megfej-
tem, és e jelentés elé kapcsolom a kend szóban 
elülálló k mássalhangzó jelentését, ebből már 
megérthető lesz az egész kend szó ősi, eredeti 
jelentése is. 

Minthogy az első fejezetekben bebizonyitám, 
hogy a magyarok ős nyelvében szereplő más-
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fcalhangzók valami ismert dologhoz tartozó párt 
jelentenek, tehát a kend szóban szereplő end 
szóban levő d is az en szóval kifejezett dolog 
párját jelenti. Nos az en ős kun szó a mai 
írói nyelvben ezt jelenti: én; e szó azonban 
jelenti a beszélő, szóló első emberi személyt, 
ez pedig a családapa, és mivel a d mással-
hangzó az én családapa párját jelenti: tehát az 
end szó összesen ezt jelenti: én és párja, 
vagyis az apa és annak életepárja, mai néven 
apa és anya. Ezekben megfejtém az end szó 
hasonlósági jelentését. 

Mivel pedig az egész kend szóban csak 
még a k mássalhangzó jelentése ismeretlen, de 
a k valamely ismert dolognak párját jelenti s 
ez esetben a már ismert dolog ez: apa és 
anya, röviden emberpár, tehát az egész kend 
szó ismert jelentése ez: párja az apának és 
anyának, vagy érthetőbben: egy uj emberpár, 
vagyis az öreg emberpártól származott ifjú pár. 

Minthogy pedig az öreg és ifjú emberpár 
egymáshoz n indenben hasonlók: tehát a kend 
szó is tiszteletbeli neve az öreg emberpárnak 
és ennek nős, feleséges, házas fiának is. És 
valóban a szeged-alsóvárosi és tanyai nép is 
ily jelentésben használja a kend megtisztelő, 
megszólító tájszót. 

Megfejtvén a ked és kend alföldi tájszók 
rokonjelentéseit, érdekes lesz a belőlük alkotott 
és közöseri használt azonos jelentésit mondatok-
ból a szegedi és kundorosmai nyelvjárások 
közti különbséget az a és e hangzók különbö-
zőségéből megvilágítani. 



2tí 

Ezen azonos jelentésű kundorosmai és 
szeged-alsóvárosi mondatok ezek: Edes apám, 
édes anyám, mért neheztelnek kendtek rám! így 
beszél az alsóvárosi fiu és leány neheztelő' 
apjának és anyjának, midőn választott életpár-
jukba beegyezni vonakodnak. 

Ugyanezen mondattal kérdi a kundorosmai 
fiu és leány is a választott életpárjuk miatt duz-
zogó apjukat és anyjukat: Eedes apaam, 
eedes anyaam. meert neheztelnek kedtek rám ! 
Ezekben megismerheti a magyar iró a szegedi 
és kun nyelvjárás közti hangkülönbséget, ki a 
szokásos irói nyelven ezen azonos jelentésű 
mondatokat eként irja: Édes anyám, édes apám, 
miért neheztelnek reám. Ezen mondat a szegedi 
és kun mondatoktól — mint kiki felismerheti 
— abban különbözik, hogy a ked és kend 
tiszteletbeli családfői szók hiányzanak belőlük, 
mik nélkül a mondat jelentése némileg hiányos, és 
kun mondatban az a, e hangzók ékezett á, é 
hangzók vannak használatban az apám, anyám 
szók birtokos ragjában. 

* 

Megismertetvén az azonos jelentésű ked 
és kend tájszóknak hasonlósági és eredeti jelen-
tését ős magyar nyelvtani—eredeti néven — 
szófiai, görög néven logikai alapon e tanul-
mányban, helyén lesz azt is megemlítenem: 
volt-e a magyar nyelvben a családapának és 
anyának az emiitett két tájszón kivül más 
tiszteletbeli, diszneve is? 

Ezekre a következőkben adhatom meg a 
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kétségbevonhatlan feleletet. Ugyanis a kisvárosi 
magyar nép a családapát és anyát maga szóval, 
mint tiszteletbeli, disznévvel szólítja, ugyanazon 
fogalmat értvén alatta, minőt a ked és kend 
tájszók alatt. Ám ily tiszteletbeli néven nevezi 
a nőtlen legényt a hajadon leány, ősi néven 
az ara is, valamint megfordítva, a fiatal Ugény 
a fiatal leányt is. Ám amint a kisvárosbeli 
anya s a fiatal legény és leány sem tudja meg-
okolni : mit jelent a maga tájszó, ugy nem 
tudja okát adni annak a mai nyelvtudós sem, 
s csak azt képes mondani rá, hogy a maga 
régi magyar tájszó, melyet azonban ma is 
használ a kisvárosi nép olykép, mint a ked és 
kend lájszókat a paraszt, földmivelő nép, latinul 
rusticus homo, mi magyarul ezt jelenti: mezei, 
mezőn lakó ember. Ám ha a nyelvtudós a 
rusticus szó ezen jelentéséből „mezei" kiindulva, 
a mezei ember eredeti foglalkozására gondolna, 
mi ily szókkal fejezhető ki: paraszt ember 
magtermeléssel foglalkozó ember, vagy régies, 
szük szóval magvető ember, és mivel magot 
csak az vet, ki avval bir, tehát a maga szó 
ezt is jelentheti: mezei földmives ember, 
lehető ősi rövidséggel: magos, magvas ember, 
mint ahogy azon tér, vagyis'tár, melybe mag-
vakat tartogatunk magtér, magtár néven szerepel 
a szótárban. 

Mivel pedig a szittya nyelvben az önhangzó 
embert és pedig önmagából hangzó, szóló em-
beri személyt jelent, tehát a maga szóban végül 
előforduló a önhangzó is oly emberi személyt 
jelent, ki a család feje, és mint ilyen azt jelenti, 
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amit a ked, kend tájszók jelentenek. Ez alapon 
az egész maga szó is jelenti a családfőt, de 
annak életepárját a családanyát is És amint a 
ked, to^ szók tiszteletbeli nevei a családfőknek, 
olykép a «íű^ű szó is ily tiszteletbeli, diszneve 
a családfőknek, kiket a családbeli gyermekek 
ily névvel tisztelnek: maga, mi kitetszik e 
népies szói tokból íl . hallja maga édes apám, 
nézze maga édes anyám. 

Az irói nyelvben az ujabb korban a maga 
helyett már ezen szók jöttek használatba: ön, 
kegyed, melyek azt jelentik, amit a németben a 
Sie, a franciában a Vous, az angolban a Yonr 
tiszteletbeli, disz személynévmások. Ám amint 
a Sie tiszteletbeli személynévmás mint mondat-
alany ily ragozott igével van használatban: 
sind, aként a franczia Vous névmás is ily 
ragos mondat-állitmánynyal szerepel: Vous 
etes 

Mindezekből az tűnik ki, hogy a család-
apa és anya tiszteletbeli megszólító neve a 
nyugati népek nyelvében is oly mondatbeli 
szerkezetben szerepeltek, minőben a keleti ere-
detű ked, kend szók, melyek szó és mondat-
beli jelentései a logika törvényein alapultak s 
ezeket a nyugati népek nyelvtudósai is átvet-
ték nyelvükbe jeléül annak, hogy a logika 
nyelvtörvényei alapul szolgáltak a nyugati gram-
matikusoknak is s i gyaz ő grammatikáiknak is. 

Ezekből pedig észszerűen az következik, 
hogy a logika — mint magyar eredetű nyelv-
tan — törvényeit az európai nyugati népek 
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tudósai vették át nyelvtanaikba és nem meg-
fordítva, miként a mai magyar nyelvtudósok 
hiszik, miről tanúskodnak : a ked, kend és maga 
tájszók hasonlósági és eredeti jelentése is. 

E füzetkém bevezetésében jeleztem a m. 
Akadémia ázon elhatározását, hogy a félszázad 
előtt általa kiadott magyar Nagyszótár helyett 
ujat szándékozik tiz év lefolyása alatt kiadni, 
melynek anyagát első rendben a magyar nyelv-
ben föllelhető összes tájszók képezendik s ezen 
anyag már együtt is van a Szinnyei József 
által gyűjtött Tájszótárban. 

Ám e müvem bevezetésében nemcsak 
örvendve fogadtam a készülőfélben levő uj 
Nagyszótár alapanyagát, hanem megneveztem 
benne azon tudományt is, melynél fogva mél-
tónak sőt jogosnak is tartom a nyelvünkben 
föllelhető összes tájszókat annak főanyagául, 
mint amely ismeretes tudomány alapul szolgált 
az e füzetkében szereplő három tájszó történeté-
nek, sőt a mondottak alapján bátor vagyok állí-
tani, az egész magyar nyelv törvényeinek, vagyis 
a mai ismertebb kifejezés szerint, a tudományos 
magyar nyelvtannak megirhatására is. 

Aki e csekély terjedelmű füzetkém átolva-
sására nem sajnálja idejét pazarolni, föltalálja 
benne azon tudomány ős nevét, történetét és 
törvényeit is, melyek bizonyára minden magyar 
tudóst méltán érdekelnek. A tudósaink ezen 
érdeklődése kimenti azon merészségemet is, 
mely bátorított ezen iratkámat a Magyar Tudós-
társaság iró tagjainak figyelmébe ajánlani. 
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* 
* * 

Ezen igénytelen nyelvtanulmányomat nem 
zárhatnám be méltóbb tárgygyal, mint két 
ünnepelt magyar filosofusnak, Eötvös Lorántnak 
és Apponyi Albertnek a magyar nemzet jövőbeli 
fenmaradásában való hite és reménye azonos 
felfogásával. 

Eötvös Lóránt akadémiai elnök, miként e 
tanulmányom bevezetésében érintém, egy közö-
sen ismert természeti törvényből indulván ki, 
azt e szókkal végzé: győz benne a hit s a 
remény, a magyar akadémia haladásában fejlő-
désében. 

Apponyi Albert pedig a Kisfaludy-társaság 
lakomáján 1898. február 6-án Dessewffy Aurél-
ról mondott felköszöntője végén ezeket mondá: 
A bizalmat a jövőben megokolni nem tudom, 
de mint erkölcsi lényünknek kategorikus impe-
rativusát kifejezem. 

E filosofiai kifejezésben az emberiség jövő-
jében való hit van kifejezve, melyben a mai 
beszédmód szerint e szók érthetők: hiszek, 
remélek a magyar nemzet jövőben való fenma-
radásában és pedig azért, mert mint erkölcsi, 
eszes lény e fenmaradást a természet pa n-
csolatának, természeti törvénynek hiszem, tiu :n 
és csakis eszem szugalrnából, késztetéséből. 
Ezen észbeli parancsszó természeti törvény, 
mely nemcsak az embert, mint eszes lényt, 
hanem az állati és növényi világot is uralja, 
azon természeti (fizikai) törvényen alapul, 
melyet Eötvös Lóránt báró elnöki beszéde kez-
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eletén e szókkal fejezett ki: Minden változásnak 
van alávetve, (latin kifejezéssel: Omnia mutan-
tur, nos quoque mutamur in illis). Ezen alapul 
Apponyi Albert magyar államtudósnak a magyar 
faj jövő fenmaradásbeli hite, reménye, mely 
miként minden eszes magyar emberben, ugy ő 
benne is él a természet kategorikus imperati-
vusa, magyarul a természet határozott törvénye, 
parancsszava alapján. 

llykcp függ össze a két magyar filosofus-
nak két különböző alapból kiinduló azonos 
felfogása a jövőben való hitének és reményének, 
melyet az akadémia természettudós elnöke 
az általa idézett természettörvénynek, mig az 
ismeretes magyar hengyülési szónok azt az 
embernek, mint erkölcsi lénynek kategorikus 
imperativusa alapján állónak ismeri ei. 




