
AZ EGYLET TÁRGYALÁSAI. 

E g y e t e m e s s z a k ülés . 
1873. évi május 31-kén. 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelenvolt: 40 egyl. tag. 
Tárgy: 
Szarvasy György értekezése a Taracz-híd alapozásáról. *) 
Előadónak a Taracz folyó vizemésztésére vonatkozó adatai élénk vitára 

nyújtottak alkalmat, melyben résztvettek Bodoky, Hieronymi, Lechner Gyula, 
Micskey és Nagy Dezső. 

Egyéb tárgy nem lévén az ülés bezáratott, 

*) Előadó szíves volt igen érdekes dolgozatát a közlöny számára is átengedni, leg-
közelebb közölni fogjuk. Szerk. 



Kérelem a magyar műszaki szótár ügyében. 

A magyar mérnök- és épitész-egylet megbízásából általam szerkesztendő 
német-magyar műszaki szótárba előleges megállapodás szerint a következő 
szakmák műszavai fognak fölvétetni: 

A) azon szakmák, melyek német műszavai a vezérfonalul használt: 
»Technologisches Wörterbuch von W i l h e l m U n v e r z a g t . Wíesbaden 
1860.« német-angol-franczia szótárból betüsoros rendben szakmánként kiírattak 
és gyűjteményeik kőnyomatilag sokasittattak: 1. és 2. Algebra és Arithmetik 
3. Astronomie; 4. Aufbereitung der Erze ; 5. Baukunst; 6. Bauwesen; 8. 
Bergbau; 10. Branntweinbrennerei; 12. Brückenbau; 13. Chemie; 15. Dach-
decker; 16. Dampfmachine; 17. Drechsler ; 18. Eisenbahnwesen; 20. Erdar-
beiten; 21. Feldmesskunst; 23. Geognosie u. Geologie; 27. Glaser; 29. Hyd-
raulik; 30. Klempner-Spengler; 53. Locomotive; 35. Maschinenwesen; 36-
Mathematik; 37. Maurer; 38. Mechanik; 29. Metallurgie; 40. Mineralogie; 
41. Míiller u. Mühlwesen; 42. Optik; 43. Ornamentik; 45. Photographie; 46. 
Physik: 51. Schiffbau; 54. Schlosserei; 55. Schmiede-Hammerwerk; 60. 
Strassenbau; 52. Technologie; 64. Tisclilerei; 66. Yergolder; 67. Wagen-
bauer; 68. Waltwerk; 69. Wasserbau; 70. Weberei; 71. Zeíchenkunst; 73 
Zimmermann. 

B) azon szakmák, melyek német műszavai kőnyomatilag nem sokszorosit-
tattak: 7, Beleuchtung; 9. Bötticher-Küfer; 11. Brauerei; 14. Chronologie 
19. Eisenhüttenwesen; F ) Fortswesen ; 22. Gasbeleuchtung; 25. Geographie : 
26. Giesserei; G) Glasfabrication; H) Handel; K. Kalligraphie; 31. Huf-
schmied ; 34. Manufactur"; 44. Pflasterer; 48. Reepschlager-Seiler; 49. Ságer-
mühle; 50. Sahmenwesen; 52. Schifffahrt'; 53. Schiffzimmermann; 56. Salpe-
terbereitung; 57. Spinnerei; 58. Steinbrecker; 61. Tapezierer; 63. Telegraphie; 
71. Zeugschmied; 74. Zingiesserei; 75. Zuckerfabrikation; 76. Fuhrwesen; 77. 
Pulverbereitung. 

A ki szíveskedik egész szakmák, vagy műszavaik nagy részének magya-
rítását elvállalni, illetőleg azokra magyar műszavakat gyűjteni, annak az illető 
szakmák német műszó-gyűjteményeit készséggel megküldöm, ha azok az A) 
alatt elősorolt szakmák közé tartoznak. 

Különös kívánatra a kőnyomatilag sokasított B) alatti szakmák német 
műszavait is kész vagyok U n v e r z a g t szótárából kiíratni és kitöltése végett 
közölni. 

De nem csak egész szakmák magyarítását, hanem kisebb mennyiségű 
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műszó-gyűjteményeket, sőt egyes sikerült új, ritkán használt s különösen táj-
szók közlését is szívesen fogadom, kivált olyan tárgyakra vagy fogalmakra, 
melyekre eddig vagy romlott idegen szót, pl. m a 11 e r = Mörtel, vagy a nyelv 
szabályai sérelmével alkotott, rosz magyar szót használnak némelyek, pl. ,t á v-
i r n i == t e l e g r a p h i r e n . 

A magyar műszaki nyelv fejlesztésének és a műszaki szótár létrehozásá-
nak pártolóit és előmozdítóit különösen még arra kérem, hogy a mérnök-épi-
tészeti tudományok segéd-iparágazatait képző üzletek és kézmüvezeteknek, 
minők: kőmíves, ács, asztalos, lakatos stb. műszóit szíveskedjenek a magyar 
városokban és vidéken gyűjteni és nekem megküldeni. 

Ha a tisztelt gyűjtők nem a tőlem veendő kőnyomati német szógyűjte-
mények fonalán irnák össze a gyűjtendő műszókat, nem épen szükséges a be-
tüsoros összeállítás, s ez esetre csak annyit kérek, hogy a műszók az illető — 
fönt elősorolt — szakmák szerint elkülönítve, és elül a német szók Írassanak. 

A műszók magyarítását illetőleg több oldalról kérdések intéztettek hoz-
zám arra nézve: 

a) hogy minden idegen származású szó — még akkor is, ha közhaszná-
latba átment — meggyarittassék-e ? 

b) hogy kizárólag tudományos műszók, mint pl. sinus, tangens, goniomé-
ter stb. szintén megmagyaritandók-e ? 

Az első kérdésre nézve azon nézetben vagyok, hogy az olyan idegen 
származású szavak, melyek magyar hangzású alakot öltöttek, és azzal már a 
nép nyelvébe átmentek, ez által a magyar nyelvben teljes polgári jogot nyer-
tek, és kiküszöbölésükre gondolni is fölösleges; ilyen szavak pl. tábla, tégla, 
cserép, gépely vagy gép, csatorna, pincze, kanóc, szikra, torony, bolt, oszlop 
kémény, rozsda stb. 

Ezen nézetből önként következik, hogy azon idegen származású szók, 
melyek jóhangzásu magyar alakkal nem birnak, habár a nép nyelvébe átmen-
tek is, mint pl. malter, masina, spagót stb., vagy a melyek a nép nyelvébe még 
nem mentek át, mint pillér — Pfeiler; vagy végre a melyek sem magyaros 
hangzással nem birnak, sem nem emelkedtek átalános használatra, mint pl. 
zsilip, klasszis = osztály stb.; ha csak lehet kiküszöbölendők, és helyes alko-
tású magyar műszókkal pótolandók. 

A második kérdésre nézve úgy hiszem, legczélszerübben cselekszünk 
ha a dolgot nem erőltetjük szerfölött, s az olyan görög, latin, franczia vagy 
angol származású műszókat, melyek majd minden mívelt nyelvben közhaszná-
latban vannak, s úgyszólván nemzetközi tudományos műszókként szerepelnek, 
mint pl. sinus, cosinus, theodolit stb. mi is megtarthatjuk, mindaddig inig he-
lyettök egészen jó magyar szók nem keletkeznek, a mikor aztán az átalános 
használatú idegen szó mellé a szótárakba a magyar műszó is fölvehető lesz; 
pl. tangens = érintő; goniometer = szögmérő, parabola — hajinték stb.; de 
már: sinus, cosinus szókra sehogy se jók: kebel, pótkebel, mert ezek csak a 
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latinról szolgailag magyarra fordíttattak, de az illető fogalmat sehogy se fe-
jezik ki. 

Törekednünk kell mindenek előtt azon tudományos műszavakat jól meg-
magyarítani, melyek közhasználatú tárgyakat jelentenek, s ezen minős'égüknél 
fogva az embernek mintegy mindennapi szükségletéhez tartozván, a n é p 
n y e l v é b e n is n é l k ü l ö z h e t l e n e k , s abba annál gyorsabban át fognak 
menni, mennél jobban terjed a műveltség; ilyenek a vegytanban a legfőbb 
vegyi elemek; éleny, légeny, köneny stb., ilyen szók: gas, steárin, phosphor 
stb., a természettanból: villamosság, delejesség stb., az ásványtanból, cinober, 
higany, az épitésre használt kövek nevei stb. 

Igyekeznünk kell tehát az ilyeneknek — ha még nem volna — jó ma-
gyar neveket adni; nehogy a nép szükségből az idegen szókat vegye hasz-
nálatba. 

A szorosan a tudósok körére szorítkozó tárgyak és fogalmak műszavai 
inkább várhatnak, sőt részben végleg is nélkülözhetik a megmagyaritást. 

Végül még a következőkre kérem a műszavak tisztelt gyűjtőit: 
a) különös figyelem fordítandó a tájszók összegyűjtésére. Ezek — mint 

ilyenek — »tsz« rövidítéssel, és a vidéknek, melyen használatban vannak, 
megnevezésével jelölendök. Kihagyandók azonban oly tájszók, melyek világosan 
valamely más, a tájon szintén divatozó idegen nyelvből vannak kölcsönözve; 

b) egészen ujonan alkotott, vagy ritkán használt, s ennélfogva tán isme-
retlen magyar műszók származását, azon esetben, ha a gyök elvont vagy elavult 
— szóval — ismeretlen szó volna, röviden megmagyarázni kérem: 

c) a mely műszókra, kivált az ipar és kézműzeti szakmákba tartozókra, a 
tisztelt gyűjtő magyar műszót nem talál, azt rövid körülírással szíveskedjék 
értelmezni; 

d) rövid és kezelékeny — azaz a szó különféle viszonyai kifejezésére al-
kalmas műszókra kell törekednünk, ^de nem a nyelv szabályai rovására; pl. 
»rácstertilet« helyett elfogadható: »rácsterü; de »mozgástan« helyett »moz-
tan« nem jár ja ; mert ha ez jó volna, akkor » forgás tengelye* helyett: »forten-
gely« szónak is jónak kellene lennie. — A l e j t m é r é s = das Nivelliren 
mint főnév nem éppen rosz szó, de nem kezelékeny; mert hogyan mondjuk 
akkor, ha »nivelliren« cselekvő igére van szükségünk: tán >lejtmérni,« vagy 
még ennél is rosszabban: »lejtmérezni,« mint sokan valóban mondják és 
írják is ? 

A kik ilyen szörnyeteg szókat használni képesek, azokban a magyar 
nyelvérzék vagy nem ébredt még föl, vagy már elaludt. 

Budapest 1873. év juliusban. 
L a u k a J ó z s e f , 

a műszaki szótár szerkesztője. 
Krisztinarároa, főutca 414. sz. 


