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Diószegi mint nyelvész.

A mikor a magyar botanikusok százéves fordulóját ünneplik a Magyar

Füvészkönyv megjelenésének, a nyelvészek is részt kérnek ebbl az ünnep-

bl. Diószegi-ék könyve esemény volt a magyar botanika, vagy, mint k
mondották, fíivi'szség történetében. De igen érdekes a nyelvészre nézve is,

mert a könyv megjelenése a nagy nyelvújítás idejére esik, a mikor a neo-

lógia és az ellene támadt orthológia vívta kemény harczait. E harczokban

Diószegi-ék tulajdonképpen nem vettek részt; k helyes nyelvérzékkel, meg

a népies nyelv száz meg száz magyar botanikai kifejezésének ismeretével fogtak

könyvük megírásához. Ks annyi id múlva, ezen az ünnepl ülésen mi nyel-

vészek az jó szavaiból kötött bokrétával köszöntjük emlékét.

A XVIII. század végén megindult és a XIX. századnak majdnem három

negyedrészét elfoglaló nyelvújítás oly ervel vetette magát a szegény magyar

nyelvre, hogy a nagy scí'/'/toii-;! és gazdagításban szinte kivetkztették ere-

detiségébl, szinte megfojtották siségét. Lett olyan heves küzdelem, hogy a

Szarvas Gábor nevéhez fzd újabb orthológia alig gyzött rendet csinálni.

A nyelvújítók között azonban voltak jó nyelvérzékek is, a kik a nép

nyelvébl s a régi irodalomból vett szavakkal, st saját szerencsés szóalkotá-

saikkal is gazdagítottak nyelvünket, ilyenek voltak Diószegi-ék is.

Legegyszerbb volt a dolga a chemiának. Itt csak a S c h u s t e r-

H u g á t-féle i'lciiy, kOiieuy, iblaiiy, bálvány; továbbá clecs, cleg, szikhalvag

stb. csodabogarakat kellett kidobálni és a tudomány szavaival helyettesíteni,

s a tudományos dolgozószobákban mköd chemia nyelvének be kellett érnie

az egyszerbb fogalmakra úgy is meglev régi magyar szókkal, a milyenek

a só, a kén, a vas stb.

Nehezebb volt Bugát-ot az orvosi tudományból és a természetrajzból

kiszorítani. Bugát lelkes magyar ember volt, de csakis lelkesedéssel gyár-

totta és nem nyelvérzékkel alkotta szavait. .Mkotásainak se becsük, se értel-

mük. Szóhalinaz-á.m.k emlékét legföljebb a rovott barom-hói csonkított robar

tartja fönn, a melyet zoológusaink rovar szava riz meg kegyeletesen.

A nyelvüjítás szólította síkra Diószegi Sámuelt is, hogy Fazekas
Mihálylyal megalkossák a magyar természetrajzi mesternyelvet. Azonban D i ó-

s z e g i-ék más szabás emberek voltak, mint Bugát. A Magyar Füvészkönyv

általános része, vagyis elljáró beszéde és bevezetése tsgyökeres, szép magyar-

sággal van megírva. A kötetek végéhez csatolt lajstromok sok jó szót riztek

meg. .Szógyártóvá csupán a rendszeres részben lesznek, a mikor a növényeket

elnevezik. Különben k maguk sem tartják mvüket tökéletesnek, meg is jegyzik :

»Itt vagyon már a' nagyjából kifaragott mv, 's pallérozó kezeket vár.« To-

vábbá : »Sok nevekkel nem vagyunk megelégedve, de már mi rajtok nem

segíthettünk, mert belé fáradtunk. « Azt hiszik sok alkalmatos nevezet lehet

még a két hazában, de nem estek tudtukra.
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A mint említem, az általános részben Diószeg i-ék jó magyar nyelv-

érzéküket követték. Mesterszavaik között kevés a kivet, úgy, hogy még

olyan mesterszókat is visszavelietünk, st vissza kell vennünk, melyeket az

orthológia meg nem értés miatt elitélt.

Némelyeket már Arany .lános védclméhe vette a Nyr. ben. l'l. lúbbn,

kiinya, degesz, félszer, uyakó.

Érdekes, hogy Diószegi-ck a növényt csonkitatlan formájában luivc-

vciiyucl; nevezik a plánta mellett : a botanikát fiivcszlitdoinánynak, füvcszség-

nck mondják.

Vegyük számba a növevénynek egyes részeit s lássuk, milyen mester-

szavakat alkalmaztak reájuk Diószegi-ék.

I. A coroUa bokrcUi, az újabb nyelvszokas fthiLil használ (helyesen).

Részei a s-:irinok (petala). Egyes formái közül megemlítjük a bolúln (clavata),

ásitó (ringens), szájabefogott (personata), fonák (resupinata), félszer (ligulata)

jelzket. A virág mellékrészei közül a nectarium megjelölésére a pilis, tolda-

lék, Iák, pót szavakat használja. E csonkának látszó szók a Nyelvtudományi

Szótár igazolása szerint már a régi nyelvben megvoltak.

'_'. A ríí-íCí' (calix) formái közül fcdelékcs, vagy halaiéi (imbricatus), ber-

zedt (squarrosus), aszott, vagy avas (scariosus), Initgeres, vagy görgele:^ (cylin-

dricus).

3. A nemz részek : a stamen /;/)/;, a pistiUum uö, nstény, vagy anya.

» Porodat- nem ismer. A hímben megláilönbözteti a hitnszálal (philamentum),

a portiont, vagy porzót (anthera) és a hiinport (pollen).

4. A termés formái között ott van a sziityö (utriculus), leppcndék (samara),

tiiszó (fuUiculus), kabak (pepo), de ismeri a ^>tsonlár'C-t is. E mellett még

egy igazolatlan szavuk van, a 'koíszoviil-' (ariUus).

5. A r/fí/íj'^öí (virágzat) formáira alkalmazott neveket a mai botanikusok

is használják. Csupán a sátoiozó virág, meg a bugával egy jelentés ágbog

szokatlanok. A spica composita neve ijasfjas.

6. Zselléreknek, vagy ít'^fíM--nek nevezi a nyelet (petiolus), a koesánt

(pedunculus), a pálluíl (stipula), a nturvál (bractca), a cyrrhus neve kats,

fogódzó vagy sündorgü. A papillák babng-ok.

7. A levelek formái közül érdekesebbek a biiglyos (supradecompositum),

egymásbólnött (articulatum), esztekés vagy holdfonna (lunatum), felfarn (sub-

dimidiato cordatum), félszeg (subdimidiatum), fennhibbó (natans), húsos vagy

pos'gás (carnosum), katznros vagy agvaras (runcinatum), konya (reclinatum),

kótafornia (rhombeum), négykeszegoldalú (trapeziforme), ölbefogotl (pedatum),

ösztoriis (decussata), ránczba szedett (plicatum), roitgyos él (lacerum),

félbeszárnyas (lyratum), szegett szél (margine revolutum), tertyedt vég (daeda-

leum), zilédt vagy rendetlen (sparsa), a vigály (rara, remota) a Nyelvr

VII. és VIII. kötete szerint népies szó. A bordós (tubulosum) szintén lehet

népies szó, de nem akadtunk rá.

8. A törzsök nevei : szár (caulis), derék, tke vagy tor'sók (truncus),

szalma vagy izék, gaz (culmus). Ez lehet tzikkelyes (articulatus), tónk (stipes),

lökoesán (scapus). A szár lehet éldi (parasiticus), nygös vagy másra-gyöke-
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rí;: (radicans), veityikts vagy iiuíás (sarmentosus), usloiiiulás (stolonifur),

hever (decumbens), kajla (declinatus), kctkctágú (dichotomus), IcUzö-ágas

(l'astigiatus), bütykus vagy hiiklós (geniculatus), aügágus (integer), kíöini gallyas

(prolifer), köimyentöii'i (rigidus).

A gyökér formái közül megemlítjük ezeket ; taralzkos (repens), gcrézdes

(dentata).

Nagyobb fába vágták a fejszcjökct Diószeg i-ék a növénynevek meg-

alkotásában. A szigorú rendszeresség azt követelte, hogy minden növénynek

nemi és faji neve legyen, és hogy az egy genushoz tartozó növények közös

nemi nevet kapjanak. Ellenben a nép nyelve egy genushoz tartozó növé-

nyeknek is ad egészen elüt nevezetet. Másrészt pedig egészen más genusokba,

st rendekbe tartozó növényeket is hasonló néven nevez. Például a Lalhyrus

saliviist a nép szeges borsó-nak, a L. InberosusA földi inogyorú nak nevezi

;

a Vicia cracea a nép nyelvén kaszanyng, a V. saiiva vadlencse, a 1'. fába

lóbab. Viszont van vadgesztenye és szelíd gesztenye (Aesculiis, Castanea), som,

leánysom és soinkóró (Cornus. Beiberis és Melilotus), inugyorú és földi mogyoró

(Corylns, Lathyriis tuberosus), dió és koldiisdió (Jiiglans és Xanthiiiui). A Lilinm,

Iris, Gladiolns mind liliom a nép nyelvén.

Azért is Diószeg i-ék nem voltak mindenütt barátai a régies növény-

neveknek és csupán fajnevekül szeretik ket alkalmazni, a tlük választott,

st csinált nemi nevek mellé. A könyv végéhez csatolt lajstromokban meg-

jelölik, hogy háromféle neveket alkalmaznak ; jártas fajneveket (fajnevekül),

régi nemi neveket és végül olyanokat, melyeket, úgy látszik, k alkottak.

i\ülönöscn sok népies és réginek mondott nevet foglal magában a

III. kötet (Praktika rész) végéhez csatolt lajstromok közül az ú. n. Igazító

laislrom.

Itt hármas hasábokban a régi nevek, a Diószeg i-éktl megállapított

nevek, és a deák nevezetek sorakoznak. Pl. Bábaire = Tömjén l'íinpinella ^-=

I'ítnpinella saxifraga. Taréjos bársonka = Üstökös laréjfürt ^= Celvsía eris-

lala stb.

A mint látjuk, Diószegi-ék szigorú rendszerességgel különítik el az

össze nem tartozó növényeket, és tudományos magyar elnevezésükben a közkelet,

régi vagy népies neveket csupán jelzkül alkalmazzak a fajok meghatározására.

Még a dinnye sem dinnye nekik, hanem görögdinnye tok (Cnenrbíta citrnlns),

meg sárgadinnye ugorka (Cnciimis meló). Némely népies és régi neveket meg-

tartanak nemi nevekül, nemcsak a búza, rozs, fz, kender nevek tartoznak ide,

hanem ilyenek is : atratzél. baraboly. fenyer, gyopár, lednek, tsomurika stb.

Csillaggal jelölik azokat a genusneveket, melyeket ujaknak vallanak.

Képzésükre is világot vetnek osztályozásuknak módjával.

1. Mszó alkotásaiknak egyik módja, hogy az idegen nevet megkurtít-

ják, mint k mondják lágyítják : akánt, azál, domik, j'arnátz, hibik, iringó stb.

2. Deákból fordított nevek; Ezek közül egyik-másik megtartható, ilye-

nek : aranyjiirt, gnbóvirág, mélsvirág, tsillaghiir stb.

3. A termhelyrl is neveznek el növényeket, ezek közül többen meg-

állhatnak, mint homokhúr, iszaprojt stb.
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4. Valamely lulajdonságukról clncvczettek közül sok beválik, pl. i'(i/u;-

Iiii\ inagnigó stb.

5. A javasolt nevek a legkevésbbé értelmezhetk : bajnútza, küsön,

iniígc, szúdor : bár itt is akad néhány használható: inadárliúy, Kitaiht'lfü,

Wahhlánfüve. A iniige talán a fraiiczia mugiicl (gyöngyvirág) elkölcsönzésc.

ti. A termetbl, formából, minemségbl alkotottak közül jók : bajuszf,

bokniafa, bojtvirág, czüstfa, rézvirág, tsillagfiirt, zuzmó stb.

7. Legérdekesebbek, de talán legkevésbbé használhatók a mai botaniká-

ban Diószegi-éknek azok a szavai, melyeket mint Linné követi és rend-

szerének magyarra alkalmazói, a virágok aprólékos részeinek sajátságai szerint

alkottak. Ezek nem mondhatók ugyan rossz szóképzésnek, de ellenkeznek a ma-

gyar géniuszszal, mert a magyar ember a tárgyakat küls megjelenésük,

szembeötl formai tulajdonságaik, használhatóságuk szerint nevezi cl. Így a

növényeknek is virágjuk feltn színe, formája, ismert virágokhoz való hasonló-

sága, illata, egyik-másik biológiai jelensége kötik le figyelmét. így lesz harang-

virág, kakasláb. bazsarózsa, napraforgó, dcliguyiló stb. A magyar természettel

homlokegyenest ellenkezik az az aprólékosság, mely a porzók, szirmok és

függelékes virágrészek szerint nevezné el a növényeket.

A növénykedvel se köszönthetné így kedves ismersökül a rét, a liget,

a folyópart virágait, nem nevezhetné ket nevükön, hanem úgy kellene

tennie, mint mikor a botanikus valami ismeretlenebb növényekre bukkan, le

kellene elébb tépni ket, hogy meggyzdjék, melyiköknek mi a neve. Az

ilyen mesterséges szóknak el kellett lankadniok, bár egyikük-másikuk, ha

nem is a közbeszédben, de a szépirodalomban meglehetsen meggyökerezett.

Az iró zenghet nsziromról, mérget szedethet a csalmalokbóil : a magyar

ember bizony krk liliomot ültet a kertjébe és kigyomlálja belle a bclcndckct.

A mezgazdaság tartogatja életben a baltalzim-oí ; nem voltak ily szerencsések

társai a patkótzim és tzipólzim. Diószeg i-ék aprólékos szóalkotásai igen

nagy számúak, de nagyobbrészint alig ismeri még a botanikus is. Ilyenek

többek közt : gyongyhini, himboj, kiillörojt, szirmanyúlt, tartszirom, redöszirom,

tsövirils, villahim.

Hálára kötelezi a nyelvészt Diószegi-ék III. kötetében az a lajstrom,

a melyben még egyszer összefoglalják és tetemesen megbvítik a jártas, tehát

nem újonnan alkotott fajneveket, bár nemi nevekül nem alkalmazzák ket.

Ezek közül irluk ki a következket :

Arvalányhaj. bábakalács, barkótza, bckalutaj. boglárka, jekctcgyürii,

galambbegy, gyujtován, iszalag, kányafa, kaszanyiig, oslormcn, pántlikafii,

tisztesfÍ! stb.

A Magyar Füvészkönyv megjelenésének százados fordulóján ünnepelje-

nek a magyar nyelvészek is Diószegi botanikus tisztelivel, és együttes

munkával gyomlálják ki mvébl a csimpajt, rcdi'iszirmot, csalmalokot és

társaikat, ellenben dolgozzák föl a mi értékes, hogy megteremtsék a magyar

botanika jó nyclvérzékkel szerkesztett mesternyelvét. C.<:apodi Lstván.

7*


