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Era t autem terra labii unius, et sermo-
num eorumdem. 

Genesis XI. 1. 

Es gibt alté durch die historische eritik in 
acht und bann gethane meldungen, derén untilg-
barer grund sich immer wieder luft macht, 
wie man sagt dasz versunkne sch&tze nach-
blühen und von zeit zu zeit ina schosz der 
erde aufw&rts rücken, damit sie endlich noch 
gehoben werden. 

Jacób Grimm 
(Vorrede zur Geschichte 
der deutschen sprache.) 



I. 

Poéta fai, e canfcai di quel giusto 
flgliuol d'Anchise che venne daTroia 
poi che'l superbo Ili5n fa combusto. 

Dante, lnferno, I. 73# 

A szerelem könyörtelen istennője egyszer maga is szerelemre lobbant. 
Erről szól egy régi görög ének, a homerosi himnuszok egyike. Anohises, 
pásztorok királya volt az, akibe beleszeretett Aphrodité. Szégyenszemre, 
halandó emberbe. így akarta a kárörvendő végzet. Nem bírta az istennő 
sem a kínzó vágyat. Felöltözött királykisasszonynak és fölkereste Anchi-
sest az Idahegyen. Éppen egyedül volt otthon. Bojtárjai a hegy oldalán 
legeltették nyájait. 

Otreus király leánya vagyok, szólt Aphrodité szendén. Hírből ismered, 
ugye, az édesapámat? Azért jöttem, hogy meghívjalak mihozzánk, mert 
Hermes isten megjósolta nekem, hogy te leszel a párom. Gyere velem édes
apámhoz ós kérd meg a kezemet. Szép hozományom is van, és kelengyém 
királyleányhoz illő. 

Anchises csak nézte, nézte az égi tüneményt. Aztán férfiasan válaszolt: 
Nem kell ehhez édesapád. Ölelő karjába zárta. Ebből az ölelésből született 
Aeneas. 

Hallgatom Anchises nevét. A szó törzsét nyilván n-ch-s hangok alkot
ják. Ü£!} naohas héberül kígyót jelent. Hogy jó nyomon járunk, mutatja 
a latin anguis szó, mely szintén kígyót jelent és nagyon hasonlít Anchises 
nevéhez. A kígyó, mint tudjuk, phallus-szimbolum. A mítoszok gyakran 
adnak az ősapáknak phallus nevet, ami rendjén is van. Hogy például a 
trójai dinasztiában maradjunk: Priamos annyi mint Priapos. Anchises 
nevének e magyarázata egyszersmind megokolja, hogy miért vonzotta 
ellenállhatatlanul a szerelem istennőjót. 

Piának Aeneas nevet adta az istenasszony, aki megismerte földi asszo
nyok bánatát. aAeneas (Aineias) legyen a neve, mert szörnyű bánat aivöv 
tfyoc (ainon achos) fogott el, hogy halandó férfi ágyába estem*.* A görög 

* Tto Ss xat Aiveías ö'vo|x eosexai oövexá ji! atvov 
'éa^ev «x° s ^v e x a Ppo^ou ávápos e^eaov euvíj.. (Eí{ 'AfpoStxrjv. u 198—199.) 
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költő szójátéka emlékeztet egy hasonló névadásra a bibliában. Mikor 
Báchel halálos kínban megszülte második fiát, ezt a nevet adta neki: 
"^liTp (Ben-'öni) kínszenvedésem fia. De apja elnevezte Benjáminnak. 
A héber )1K 5ön szó ós bővebb alakja !"$$ 'anijah bút, bajt jelent. Rokon 
a hangzása és értelme a görög ávía ania szónak. 

Aeneas sorsában is van, ami zsidóra emlékeztet. Fato profugus, vég
zetszerűen földönfutó. De hontalanból lesz a honalapító. Sok viszontagság 
után jutottak el a trójai emigránsok Italiam Lavinaque Utóra. A várost, 
melyet alapítottak, Aeneas feleségéről nevezték el Lavinia-n&k. A névnek 
a latin nyelvben nincs értelme. Héberül fehér asszonyt jelentene. A héber 
\jh labhan, fehér, rokona a latin albus is. E szóból ered a hosszan elnyúló 
Álba város neve, melyet Aeneas fia, a második nemzedék, alapított. Nem 
fehér asszonyról, hanem fehér emséről nevezték el. Nem messze a Tiber 
partjától, tölgyesben bukkantak reá. Körülötte nem is három, hanem har
minc kis malac, és éppen tiszta fehérek csüngtek az emlőin. Ez volt az 
isteni jel, a termékenység és ragyogó jövő ómené. Lavinia és Álba : ó- és 
Új-Fehérvár. Ugyané szóból ered az Alpok neve is : örökös hó födte csú
csaikról kapták. A candore nivium, mondja Festus. Akárcsak a Libanon. 
Elhagyja-ó a mezőség szikláját a Libanon hava? — mondja Jeremiás 
próféta. 

Albani patres, genus Latinum. A római költők Latium nevét lateo, 
rejtőzik, igéből származtatják. Juppiter elől bujdosó Saturnus talált ott 
menedéket és adta e földnek Latium, rejtekhely, nevet. Dicta quoque est 
Latium terra, latente Deo. Ugyanez a szó megvan a héber nyelvben is : 
tDV?lut, 108? laat, elrejt, eltakar. Megvan a görög nyelvben is : XTĴ -W, Xocvdávw, 
léthö, lanthano. Figyelemre méltók a nevek a mitoszokban. Saturnus 
neve illik Latium nevéhez. *"lflC? sathar héberül szintén azt jelenti: 
elrejt, *T£IÖ séther: rejtek, titok. Éppen ezzel a szóval nevezi Isten 
rejtekét a 91. zsoltár. Saturnus a titokzatos, megfoghatatlan isten. 
Találó név. 

Ezekután nekibátorodom és megkérdezem: mit jelent Roma neve? 
Ilyen latin szó nincs. Héberül azt jelentené, hogy magas. D^ 'H^ rom> 
romáh. Helytálló neve a hét halmon épült városnak. És egy tanúm van 
is reá. A költő. Mikor először mondja ki a város szent nevét, jelzője az hogy 
magas : áltae moenia Romae. Serviusnak, Vergilius gondos kommentátorá
nak is feltűnt e jelző. Persze lehet véletlen is, ritmus adta. De talán nem az. 
A költők ugyan nem teljes hitelű tanúk a tudósok szemében, de éppen a 
szóhoz ők is értenek. És általában is sejtenek egyet-mást, amit a tudósok 
még nem tudhatnak. 

* 



9 

Az árja kérdés a nyelvészek csendes laboratóriumából a politika vásár* 
terére került és ma sok olyan embert érdekel, aki összehasonlító nyelvtudo
mánnyal nem foglalkozott. Könyvecském ilyen olvasó kezébe is kerülhet. 
Nem akarom és nem szabad őt egyoldalúan informálni. Eá fogok mutatni 
az indogermán nyelvtudomány más irányú nézeteire is. A szakértő olvasó
nak is könnyebbség, emlékeztető. És contraria juxta se posita magis elu-
cescunt. De az etymologiában e körültekintés különösen szükséges is, mert 
különben az ember elveszti lába alól a talajt. 

Az indogermán nyelvészek a latin anguis, kígyó, rokonait keresve 
eljutottak a szanszkrit nagah szóhoz, mely feltűnően hasonlít a héber 
nachas kígyónévhez. Bizonyára rokon az angol snáke is. 

A görög avía ania rokonának a latin onus, teher, szanszkrit anah, 
teherkocsi, szókat tartják. De teher és bánat nem egészen egyértelmű. 
Hiszen ha az ember szerelmi bánatát szekérre rakhatná és elvitethetné! 
A latin onus tövéhez hozzátartozik az s hang is, mellyel végződik, mint a 
genitivus mutatja (oneris=onesis). Ez a szó inkább a héber NtJ?3 násá rokona, 
melynek jelentése : visz, emel. Ez a teher főnévnek megfelelő ige. 

A latin albus szónak az indogermán nyelvészek alig lelik rokonát. 
Említik a görög áX<pó? alphcs szót, mely fehér kiütést jelent, gondolnak 
az árpa görög nevére : SXtpi alphi, mely a lisztje fehér színétől kaphatta 
nevét. Volt aki az elefántra (IXstpa? elephas) gondolt, mely szó eredetileg 
a fehér színű elefántcsontot jelentené. Az albus szó közelebbi rokonait 
meg fogjuk találni a héber nyelvben. 

Saturnus nevét Pestus úgy magyarázza, hogy a vetés, satus, istenét 
jelenti. Satus főnév a sero, magot vet, igéből származik. E szónak nyilván 
rokona a héber JHJ zárac, mely ugyanazt jelenti. ST3Í zerac, a mag. Figyelemre 
méltó, hogy a római paraszt a magvetést ugyanazzal a szóval nevezi mint 
a biblia. 

Roma nevéről Walde azt mondotta : leginkább elfogadható vélemény, 
hogy a görög $tő|ia rheuma szóval függ össze, mely folyást, folyamot je
lent. Eoma a folyóparti város, Stromstadt. Visszaemlékszem Benvenuto 
Cellini önéletrajzának egy mondatára. Szülővárosa Plórenc nevéről szólván, 
említi, hogy tudósok a nevet Fluentia-nak magyarázzák, mert az Arno 
folyik a városon keresztül. De nem helyesli e véleményt, mert egy várost 
nem nevez az ember folyónak azért, mert folyó partján áll. A héber tí^ 
rom magas szóból ered jlö^iáí 'armön, a kimagasló királyi vár, palota, 
neve a bibliában. A hét halom közül is az, melyet Eomulus először övezett 
várral, mons Palatínus nevet kapta. Itt építette fel Augustus az ő palotáját. 
Itt volt az impérium Romanum székhelye. 

* 
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Kilépek a gens Júlia büszke arcképcsarnokából, elhagyom a mítoszok 
világát, és az olvasót az árják mindennapi életébe vezetem. Elszéledtek a 
földön. Távol egymástól évszázadokon át, ősi nyelvük sokféleképen vál
tozott, fejlődött. De azért fellehet ismerni közös szókincsüket, ha az ember 
azokra a változásokra figyel, amelyeken az egyes hangok a különböző nyelv
járásokban keresztül mentek. Legyen szabad az olvasót, aki összehasonlító 
nyelvészettel nem foglalkozott, néhány egyszerű példára emlékeztetnem. 

Németajkúak magyar beszédében gyakran észrevesszük a b és p 
hang felcserélését. A latin rapio németül rauben, rabol. A holló német neve 
Babé egyes nyelvjárásokban régebben Bappe volt, (ami később a fekete ló 
neve lett), angolul pedig raven. A német habén angolul have, Liebe pedig, 
mint tudjuk, lőve. A zab egyik német tájon Haber, másikon Hafer. Törni 
németül brechen, latinul frango. A latin fráter németül Brúder. A latin páter 
németül Vater. A tűz görögül rcöp pyr, németül Feuer. A latin fero angolul 
bear,hord, visz. E néhány példa illusztrálja a b, p, f, v hangok váltakozását. 

Hogy a c betűt latin szókban hol c, hol k hangnak ejtjük, e két hang 
váltakozását mutatja, a francia kiejtésben pedig a c hang sz hanggal cse
rélődik fel. 

A német helyesírás sokáig tétovázott a Dinte ós a Tinte között. A német 
Tor, Tűr, ajtó, kapu, angolul door. A latin páter olaszul padre. A latin duo, 
kettő, angolul two, németül pedig zwei. Az anyai emlő a római gyereknek 
dida, a görögnek XIZ&QQ titthos, a németnek Zitze. Mutat: németül zeigen, 
görögül ősíxvoj».t deiknymi. Tíz németül zehn, angolul ten. Fog: latinul 
dens, németül Zahn. A nyelv görögül -jküvza. vagy YXwaaa glctta vagy glössa. 
Görögnek Hópoc; Syros, rómainak Tyrus. Közép görögül {jioov meson, 
latinul médium, németül Mitte. E példák a d, t, z, s hangok váltakozását 
mutatták. 

A német lachen nevet, angolul laugh, ahol a végső hangot f-nek ejtjük, 
hasonló rauh és rough, durva. Terhes latinul forda vagy horda, kecskebak 
haedus és foedus. A német gelb, sárga, latinul helvus ós flavus. Az est görögül 
§arcspos hesperos, latinul vesper. őr, gondviselő: franciául garde, angolul 
ward. E példákban g és h hangoknak /, v, w hangokkal való felcserélé
sét láttuk. 

Hót, görögül kiűzd hepta, latinul septem, németül síében. Só görögül 
őtXg háls, latinul sal, németül Sálz. Disznó görögül oc hys, latinul sus, németül 
Sau. Példái annak, hogy h hang az s hanggal váltakozik. 

Gyomlálni németül gátén vagy játén. Az egyik német dialektust jellemző 
tréfa: eine jute jebratene Jans ist eine jute Jabe Jottes. Sárga németül 
gelb, angolul yellow. Kert angolul garden ós yard. Agésj hangok váltakozását 
mutatják. 
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A latin hortus németül Garten, magyarul kert, franciául jardin. A térd 
latinul genu, németül Knie. A macska németül Katze, olaszul gatta, franciául 
chat. írni görögül "fpá<p(ö grapho, latinul scribo, németül schreiben. A franciák 
g helyett zs hangot ejtenek i és e magánhangzók eló'tt. E példákban látjuk 
h, g, k, s, zs hangok cseréló'dését. Hasonló : kender görögül xávvafkí kan-
nábis, németül Hanf. Erős hangzás németül hallen és schallen. 

Az l és r hangok felcserélésére példa : Elisabeth és Erzsébet, Ka-
tharina és Katalin. Ea latinul arbor, olaszul albero. Puer, fiú, leány : puélla. 

Márvány latinul marmor, franciául marbre. Mápva|iai marnamai har
col, változata pápvoĉ ai barnamai. Halál latinul mors, halandó görögül 
Ppotó? brotos. A terébinthos fát a görögök terminihos-nak is mondták. Székely 
földön martnak is mondják a partot. Példák a b, p és m hangok cserélő
désére. 

Hogy az olvasót túl ne terheljem, a sokféle hangváltozás közül még 
csak azt említem, amit rhotacismusnak neveznek, az s hang felcserélését 
r hanggal, két magánhangzó között. Erre már felhoztam példát: onus, 
genitivusa onesis helyett oneris. Gyakori jelenség a latin nyelvben. A római 
jogászok szerint Appiug Claudiusnak, a XII táblás törvény szerkesztőjének 
hasonló nevű. ivadéka vezette be ezt a nyelvújítást, mint a Digesta I. köny
vének 2. fejezetében olvasható: Appius Claudius E litteram invenit, 
ut pro Valesiis Valerii essent et pro Fusiis Purii. Német példa : kiesen, 
választ, melynek rokona az angol choose, a ragozásban az s hangot r hanggal 
cseréli fel: erkoren. Választófejedelem: Kurfürst. 

Joggal feltehetünk mindezekhez hasonló hangváltozásokat a héber 
nyelvnek a többi nyelvhez való viszonyában is. Annyival is inkább, mert 
ezeket a hangváltozásokat megtaláljuk magában a héber nyelvben is. 
Megtaláljuk ugyanannak a héber szónak hasonló változatait. Lesz erre 
példánk bőven. A héber nyelvet is élő korában vidékenként máskép beszél
ték. Mikor Gileád harcban állott Efraimmal, a Giléádbeliek elfoglalták a 
Jordán réveit. És ha Efraim közül valaki át akart kelni a folyón, így tették 
próbára a gileádbeli folyamőrök: Mondd azt, hogy Sibbolet. És ha Szib-
boletet mondott, mert nem tudta amúgy mondani, akkor elfogták. Hasonló
képpen felismernők ma a hamburgvidéki németet azon, hogy a Stock, 
Stein, spitz szókat hogyan ejti ki. Mikor a főpap szolgálóleányai felismerték 
Pétert, hogy ő is a Názáreti Jézussal vala, Péter esküdözött, hogy nem is 
ismeri. Be az udvaron álldogálók rápirítottak: Bizony te is Galileabeli 
vagy, elárul beszéded. 

Példáimban csak a mássalhangzók átalakulására hívtam fel a figyelmet 
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De a példák a magánhangzók tarka változását is mutatták. A héber nyelvvel 
való összehasonlításban egyelőre elég, ha a mássalhangzókra figyelünk. 
A héber igető rendszerint három mássalhangzóból áll és közöttük a magán
hangzók ragozás közben mindig változnak, hasonlóan a német eró's ragozású 
igékhez: treten, trat, tritt, de még változatosabban, a magánhangzók 
egész skálája végigfut a három mássalhangzó között. 

Egyik tájon, egyik korban a szók megfogynak, máshol, máskor meg
híznak. A francia, angol írásban hemzsegnek az elnémult hangok betű
lárvái. Hogy csak a francia néma h-t említsem, vagy az angol know és hnock 
szókat, melyekben nem hangzik a kezdő k. Kiesnek hangok a szó közepéből: 
a latin fater, mater, fráter, franciául fhre, mére, frére. A latin magister néme
tül Meister, angolul master, mister, franciául maitre. Más szók viszont bő
vülnek egy hanggal, melytől zengőbbek lesznek. Fekszik: latinul cubo 
és cumbo. A latin humilis, alázatos, franciául Jiumble. Görögül tsívo) teinö, 
nyújt, latinul tendo. Van szó, amely mintegy lendületet vesz : a görög tpáyto 
graphö, ír, latinul scriho. Németül breiten és spreiten, kiterjeszt. Néha jobban 
esik a nyelvnek, ha megfordítja a szóban a hangok rendjét (Metathesis). 
Alak görögül p,op<p-í] morphe, latinul forma. Gyengéd görögül Tép-qv terén, 
latinul tener. Az egyik nő cseveg, a másik fecseg. 

Mindez nagyon egyszerű. És mégis, az etymologia nehéz és bizonytalan 
mesterség. A szó megszületik egy ember ajkán, tovaszáll, szájról szájra, 
él sok ezer évig és bejárja a világot. Színe, hangja környezetéhez alkalmaz
kodik, nő és összezsugorodik, költi fiókáit itt is, ott is, és elkeverednek 
társaik tömkelegében, ahol sok van aki nagyon hasonló és mégis egészen 
más. Nehéz őket megfogni. És mintha összejátszanának, egymás hangját 
utánozva, bujkálnak a kutató elől és űzik vele tréfájukat. Az igazi, akit 
keres, a szeme előtt van, de nem veszi észre, és árkon-bokron át megy csalfa 
hang után. 

Az olvasó szíves figyelmébe: a héber szók átírásában dőlt e betűvel 
jelzem a magyar s hangot. 



II. 

És most induljunk útnak. Történelem előtti idó'k homályos mélyébe 
megyünk le. 

Elindul: héberül V0\ násac. Úgy vélem, rokona a görög víaojiai, 
nisomai, mely azt jelenti: elmegy, visszajön, vóato? nostos utazás, haza
térés. Az indogermán nyelvészek (Brugmann, Boisacq) e görög szó rokonául 
egy szanszkrit szót említenek, mely ölelést, csókot jelent. A héber szó ro
konsága valószínűbb. Eredetileg azt jelentette : felszedi a sátorfát. 

Leszállunk a lelkünk mélyébe, utazunk a múltba. A biblia írói a T3*J 
járad igét alkalmaznák, es jelenti azt, hogy lemegy, leutazik. E szónál 
mingyárt megfigyelhetjük a beszéd játszi művészetét, ahogyan a hang ós 
értelem változatait produkálja. Bemutatom előbb járad két héber test
vérét : ÍTF5 rádáh, lép, tapos, ugyanezt jelenti IfTJ dárakh, melyben a 
hangok rendje megfordult. Az árja rokonság nagyon kiterjedt. Latinul 
gradior, lép, a főnév grádics lépést, de lépcsőt is jelent, amiben benne van a 
menet lejtő iránya. Nem akarom felsorolni a latin gradior sok ivadékát, 
hiszen csak a tőszók rokonságát kutatjuk. De a jelentés változatainak 
példáiként említem az aggressio, támadás, congressus, összejövetel, gyűlés, 
szókat; a szó alakjának megváltozására példa a francia degré, fok. Német 
rokon schreiten, Schritt. Talán ugyanebből a tőből alakították, az r hangot 
l hanggal cserélve fel, a lefelé csúszás nevét: németül gleiten, franciául 
glisser, angolul slide. (Az indogermán nyelvészek e szókat a glatt, sima, 
szóhoz kapcsolják.) Ezek rokona Schlitten, a szán. Megőrizték az eredeti 
r hangot rodeln, a kedvelt téli sport, az eredeti ülőkén : rutschen, csúszik. 
Említettem, hogy a héber járad utazást is jelent. E jelentésében rokona 
a német reisen. A német nyelvészek szerint e szó a régi német nyelvben 
(rísan) azt jelenti: emelkedik vagy esik, fel ós lemegy. Valóban, az ősi 
szófaragó mesterek az ellentétes értelmű szókat gyakran ugyanarról a tőről 
metszették. Ennek sok példája van. így a héber járad rokonságához tar-
tozhatik az angol rise, emelkedik, mise, felemel, úgyszintén a latin arduus, 
meredek és a görög optkos orthios is, mely szintén meredeket jelent. A né
met reisen szóhoz csatlakozik reiten, mely a lóháton utazásra specializáló
dott, továbbá az angol road, az út. 
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A héber IjTj darakh szónak, melyet említettem, rokona a latin tero, 
mely nemcsak azt jelenti, hogy dörzsöl, morzsol, hanem azt is, hogy tapos. 
Semitam terére nem azt jelenti, hogy zsidót csépelni, hanem ösvényt taposni. 
Héberül Tp^ derekh az út. Eokona a latin iter. Az indogermán nyelvészek 
e szót az eo, ire, megy, igéből származtatják, iíer=járda. így is lehet, ós a 
műutak korában inkább erre gondol az ember. De az út még akkor kapta 
nevét, mikor úttalan utakon jártak erdőn-mezőn és meztelen lábak nyomá
ból lett az ösvény. Az arameus nyelvben *"1ÍTI8 áthar valaminek helyét, nyo
mát jelenti, îtt&ja bathar nyomában, mögötte. E családba tartozik a latin 
trames, ösvény, intrare, extrare, belép és kilép, irans, túl, vagyis úton által, 
terminus, az út vége. E szók családfájában az indogermán nyelvészek is 
föltételeznek egy ős indogermán Her szógyökeret azzal a jelentéssel, hogy 
átmegy. Egészen a héber rokonra üt az orosz doroga, út. A héber derekh, 
út, rokona lehet a német praepositio : durch, mely azt jelenti: által, útján. 
A német nyelvészek szerint is rokona a latin trans praepositiónak, melyet 
már említettem. Angol testvére through. A héber darakh igének aramaeus 
változata D F̂l dras, mellyel bizonyára rokon a német treten. Kluge-Götze 
szótárában azt olvasni e szónál: Auszerhalb des Germanischen keine 
gesicherte Entsprechung, A francia és angol trace lábnyomot jelent, az 
angol track értelme pedig felöleli az út egész fejlődését a lábnyomtól a 
vasúti sínig. 

A héber darakh jelenti a szőlőtaposást is. E jelentésében rokona a latin 
torculum, sajtó, melyet, úgy vélem, tévesen származtatnak a torqueo, csavar, 
igéból. Ugyancsak rokon a görög tpofáco trygaö, szüretel, tpóf/jTO? trygetos, 
szüret, tpói tryx, seprő, must. Távol all tőlem, hogy kisebbíteni akarjam 
egy nagy német nyelvész maradandó emlékét, csak arra hozom fel például, 
hogy milyen könnyű eltévedni az etymologiában : bár maga is kissé húzó
dozva a görög tpú£ tryx rokonának a német Drech szót tartotta. Már pedig 
bármennyire hasonlóan hangzik a név, Dreck-ből nem lehet törkölyt főzni. 
Azt hiszem, e családba tartozik a must héber neve tt^TE tirös is, melyet 
viszont egy kitűnő héber nyelvész a V2*]\ járás, elfoglal, igéből származta
tott, azon a címen, hogy az ember fejébe száll és elfoglalja az eszét. A rómaiak 
a tero szót a cséplésre alkalmazták, mert ősi módja, hogy taposták a búzát. 
Innen származtatják a búza nevét: triticum. A német nyelv is felhasználta 
az ősi szót a cséplés nevéül: dreschen. Angolul is : thrash. A héber nyelv 
kissé átalakította a szót e célra, a középső r hangot elhagyta : ŰVt düs, 
csépel. 

Ha az ember kettőzi a lépést, futás lesz belőle. Görögül SiSpáottw 
didraskö, fut. Az aramaeus nyelvben iVy*] dra5, siet. Görögül Spaojtó? dras-
mos, futás. Héberül "írVT dáhar lovak száguldását jelenti. Görögül §p<fy.oc 
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dromos, futás, futóverseny, pálya. Ma már nem annyira a hippodromot mint 
inkább az aerodromot emlegetjük. Eokon a görög xpé̂ w trechö is, mely 
szintén futást jelent. És hogy a tánclépésről se feledkezzünk meg, az olasz 
trescone, körtánc, is rokona lehet a héber dárakh szónak. 

Megy, jár, héberül 1p£! halakh. Szemlátomást rokona az angol wálk. 
Az angol biblia is rendszerint e szóval fordítja. Nagy tiszteletű Skeat uram, 
a kiváló angol etymologus, mégsem gondolt a héber szóra. Szerinte a wálk szó 
angolszász ősei eredetileg azt jelentették : to roll, toss oneself about, henge
ríti, ide-oda löki magát, és e jelentésből átment a kószálásra és azután a 
járásra általában. Az angol szó atyafiát a német walken szóban látja, mely 
kallózást jelent. Ámde nem valószínű, hogy aki a járásnak nevet adott, azt 
úgy látta volna, hogy az ember hengerli, löki magát. Az sem valószínű, 
hogy a járást a kallózásról nevezték el, inkább fordítva lehetséges. A héber 
és az angol szó közös rokona a latin calcare, tapos, lép. Calx, a láb sarka, 
melyre lép az ember. Cálceus, cipő. Cáliga, a római közlegény bakancsa. 
Egy római hadvezér, kinek családja is vele volt a táborban, fiacskáját kis 
bakancsban járatta, ami nagyon tetszett a legénységnek és a gyereket 
Caligula néven becézték. Hírhedt császár lett belőle. Az indogermán nyel
vészek szexint a calx szó egy ősi *qel gyökérből ered, mely azt jelenti: meg
hajlít, görbít, és innen eredne többek között a görög xwXov kölon lábszár, 
oxéXos skelos, comb, axoXióc skolios, görbe, a latin scelus, bűn, és a német 
scheel, kancsal. Bár mindezek hasonlóan hangzanak, nem hiszem, hogy a 
rómaiak, mikor nevet adtak a láb sarkának, görbére és hajlásra gondoltak. 
A héber halakh szóval való rokonság valószínűbb. E nyomon tovább haladva, 
a latin cállis, ösvény szóra bukkanunk, héberül Hp^n halikhah. A rómaiak 
a calco szót használták a szőlőtaposás nevéül. A latin cálcatura szóból lett 
a német nyelvészek szerint a német Kelter, sajtó, mely azonban emlékeztet 
a torculumra is, csak a hangok rendje van megfordítva. Tényleg találkozunk 
német Torkél szóval is. Egyes német vidékeken pedig a szőlőprés, taposó-
kád neve Trott. A görög xoXeTpáv koletrán, mely azt jelenti : lábbal tapos 
a halakh és darakh tövek összevonásából eredhetett. A halakh ige ragozás 
közben el-elejti a kezdő h hangot. Például: menj: lekh! így megvan az 
átmenet a görög \á£ lax adverbiumhoz, mely azt jelenti: láb sarkával, 
rúgva. XaxTt'Ctö laktizö azt jelenti, hogy az állat kirúg. Latinul calcitro. 
Ugyanaz a német löcken, leckén (wider den Stachel). Ide tartozhatik az angol 
leg, láb is.* A latin calco szóban a héber halakh kezdő ós záró torokhangja k 
hanggá erősödött. A halakh igének van egy változata *?p!J jalakh, ahol a 

* De az angol 7ieel is, a láb sarka, mely viszont a hSlakh tő első két 
mássalhangzóját t a r to t t a meg. 
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kezdő spiritusból j hang lett. Egy másik változata, úgy vélem, ílpl gáláh, 
mely azt jelenti: kivándorol, számkivetésbe megy. A főnév filS$ gáluth, a 
hontalanság. E szók rokonai lehetnek a latin exulo, exul, mZiumT'Ezek 
rokona a latin etymologusok szerint arrib-ulo, körüljár, sétál. Itt a tőnek 
olyan hajtása van, mely a kezdő ós végső torokhangot elvetette. Ilyen haj
tásokkal találkozunk a görög nyelvben is: áXáo(i.ai alaomai kóborol, és — 
mint a héber galah, számkivetésben él. áX̂ TT]? alétés, kóborló, hontalan. 
Ide tartozik a német elend is, mely a német nyelvészek szerint eredetileg a 
hontalan bujdosót jelentette, az ő nyomorúságából, mely ma annyi ember 
sorsa, lett a nyomorult ós a nyomorúság általános neve. A halakh záró 
torokhangja feltűnik az X̂dcax<a eíaskö kóborol, szóban. sXaatc elasis menetet 
jelent, például hadsereg vonulását, de jelent számkivetést is. rcapaXXásow 
parallassö, mellette elmegy, átmegy,árcaXXcboca apallasso elmegy, oXéojjLai 
aleomai, menekül, szökik, kitér, áXépt alea, menedék, áXóoxw alyskö szökik, 
bolyong, átXolt? alyxis szökés. A héber gáláh aktív értelemben is alkalmaz
ható : számkivetésbe küld. Halakh is használható míveltető jelentéssel: 
vezet. Görögül iXáwelaö, IXaóvw elaunö, hajt, elűz, vezet, de azt is jelenti: 
vonul, halad. áseXáta apelaö: elmegy és elhajt. Ebbe a családba tartozik, 
úgy vélem, a német eilen, siet, szó is, melyet a német nyelvészek a latin eo, 
ire, megyek, ige i tövéből származtatnak. A német wallen szót, mely vándor
lást jelent, Wallfahrt: búcsújárás, zarándoklás — Kluge az angol walk 
szóval hozta kapcsolatba, és ha így van, szintén a héber halakh nemzetségébe 
való. Kluge művének legújabb kiadásában Götze a wallen rokonául a 
wedeln szót említi, mely csóválást jelent, ingó mozgást. Elkopott halakh 
lehet a francia aller, menni, ige is, melynek a francia nyelvészek nem lelik 
rokonát. Héber változat £7!^ hala'eltávolít, adverbium H^>$ haTea, odébb, 
tovább, az aramaeus nyelvben röviden "??! hal. Van aramaeus J?V.. ealal is, 
mely azt jelenti: bemegy. ' 

A halakh ige rokona T\hvp sálach, meneszt, küld. Ennek egyik változata 
^87 láakh, ige alakban nem fordul elő a bibliában, csak a belőle képzett 
főnév ^$70 malákh, küldönc, követ. Jelenti Isten futárjait is, az angyalokat. 
Ennek a héber tőnek rokona a latin lego, melyből a legátus szó származik, a 
nemzetközi követek neve, sanctum per saecula nomen. Az indogermán 
nyelvészek a legátus szót a lex, törvény, szóból származtatják és a legatum, 
végrendeleti hagyomány, rokonának tartják, de ez a kapcsolat értelmileg 
nem annyira helytálló. A héber sálach nemcsak azt jelenti: küld, hanem azt 
is : eldob, hajít. A latin mitto is mindkettőt jelenti, küld ós dob. Missile 
hajító dárdát jelent. Héberül fi^$ selach. E szó rokonának vélem a lancea, 
lándzsa szót. Mint a lego igénél, itt is elmaradt az s hanggal kezdődő első 
szótag, a latin nyelv nem ejti ki az s (sch) hangot. A francia Tanger, angol 
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launch, hajít, szókat a nyelvészek általában a latin lancea szóból származtat
ják, tehát a lándzsától kapta volna nevét a hajítás. Úgy vélem, inkább 
fordítva. Eokon lehet az angol fling is, jelentése : hajít. 

A latin mitto is az indogermán nyelvészek szerint eredetileg smitto \olt. 
Amire Festus tanúságán kívül a német schmeiszen ós az angol smite is mutat. 
Ez a szó is megvan a héber nyelvben : ŰÖt̂  samat, és ugyanaz a jelentése 
mint a latin mitto szónak ós származókainak: dob, küld, omitto, elhagy, 
dehitum remitto, adósságot elenged, calces remittere, kirúg. 

Visszatérve a salaoh szóhoz, görög rokona áicaXXáaoío ap-allassö, elbo
csát, szabadon bocsát, a héber igének is megvan ez a jelentése. áicaXXaTpfj, 
apallagé, válás héberül DTlY?# silluchim. Bókon lehet iáXXoo iallö is, elhajt, 
elküld. 

Az indogermán nyelvészek szerint íáXXw iallö a szanszkrit iyarti rokona, 
mely mozgást jelent, ós példája az 1 ós r hang váltakozásának. A héber 
nyelvben is van a halakh szónak egy rokona, amelyik a középső 1 hangot r 
hanggal cserélte fel. ÍT^ árach, megy, ÍT")& öreaoh vándor, utas, ITlK Öraoh 
út, A görög ip^ojjiai erchomai, jön-megy, nyilván ugyanaz a szó. Ennek 
rokonát az indogermán nyelvészek a szanszkrit rcchati, találkozik, igében 
keresik. A héber arach mintegy középhelyet foglal el halakh ós darakh 
között. Árach elkopott akkja vagy változata lehet a latin erro, bolyong, 
tévúton jár. A fó'név erro kóbor csavargót jelent. Van görög gppw errö is, 
melynek egyik jelentése szintén az hogy elmegy, gppe erre, takarodj! Az 
indogermán nyelvészek ezt nem a latin erro, hanem verro vonszol, rokonának 
tartják. 

Az angol walh szóban az 1 hangot nem ejtjük ki. A héber halakh szónak 
is van egy aramaeus változata, melyből a középső 1 hang kiesett: 1$ hákh 
vagy TpH hukh. E szó rokona lehet a görög Tx» hikö, (bővült alakjai otávw 
hikanö, txvéoftat hikneomai) jőn és %ÍÍO kiö, megy, talán xtxávw kichano*, 
elér is. De rokonnak vélem a német gehen szót is. Ezt Kluge úgy magyarázta, 
hogy a német ge igekötő ós a latin eo, ire, görög síju eimi igékben rejlő *ei tő 
összetétele. Mások pedig a szanszkrit jáhati, elhagy, szóval hozták össze
függésbe. A német nyelvészek szerint ging, gang nem a gehen, hanem egy 
másik, vele nem rokon gangén ige gyökeréből származnak, melyet a szansz
krit jángha, láb, szóhoz kapcsolnak. Az indogermán nyelvészek elmennek a 
Ganges partjára, hogy megtalálják a Gang szó rokonát, viszont az aramaeus 
hakh szó rokonát megtaláljuk akármelyik német sarkában: Hacke, a láb 
sarka. Lehetséges, hogy a ging, Gang n hangja a halakh tő l hangját helyet
tesíti. 

A 'íp hokh szóhoz kapcsolható a héber n$$ hagáh, eltávolít, változata 
J"̂ ; jágah. Másik alakulata e tőnek UH? náhag, hajt vezet, ugyanezt jelenti 
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nri}nácháh is. E szók rokonai a latin ago, hajt, a görög a?<ű agö, hajt, vezet. 
A főnév áY»Y^ agogé, mutatja, hogy a tő torokhanggal végződött. Démagögos, 
aki a népet vezeti vagy inkább hajtja. ^éo^oLt hégeomai, vezet. Innen a 
hegemónia szó. Egyes indogermán nyelvészek szerint nem a latin ós görög 
ago, hanem a latin sagio, megórez, a német suchen, keres rokona lenne. 
(A kezdő h és s hang felcserélődésének «törvénye» vezette őket a téves nyomra). 

A hálakh kezdő és záró torokhangjának megváltoztatásával alakította 
ki a héber szóköltő az Jl̂ JJ 'alah szót,mely azt jelenti: felmegy, emelkedik. 
Hogy a régiek hogyan ejtették ki az P hangot, nem tudjuk, ma már egyáltalán 
nem ejtjük ki, néma betfí. A g hang és a raccsolok r hangja közötti hang 
lehetett. Az í l ^ tő rövidült alakja a praepositio T>2 eal, fel, felett. E héber tő 
rokonait kereshetjük egyfelől olyan szókban, melyekben az S? hang szintén 
elnémult, másfelől olyanokban, melyekben a kezdő torokhang még él. Az 
elsőre példa a latin altus, magas. Ezt az indogermán nyelvészek az alo = táplál 
igéből származtatják; altus azt jelentené eredetileg, hogy táplált, azután : 
felnevelt, aztán: felnőtt, magas. De nem valószínű, hogy a római ember 
egy hegyet azért nevezett volna magasnak, hogy azt jól táplálták, ápolták 
és így szépen felnövekedett. Hegy és magas az, amire fel kell menni, 
emelni a szememet és a lábamat, hogy fölérjem. Nyilván valószínűbb tehát a 
héber cáláh rokonsága. Ide tartozik a latin álesco is, nő. A kezdő torokhangot 
s hanggá változtatta az olasz salire, felmegy. Dante, aki szintén ette a hon
talanság keserű kenyerét, megpróbálta: 

. . . come é duro calle 
lo scendere e5l salir per Faltrui scale. 

Nehéz út le- és feljárni idegen lépcsőn. Áz olasz calle, út, ösvény, a latin 
cállis, mellyel találkoztunk a hálakh, calco, ivadékai között. A verssorban 
a salir, felmegy, szón kívül még magára vonja figyelmünket a scala. Úgy 
vélem, ez is az eáláh tőből eredt. A latin etymologusok szerint a scanda 
szóból származnék, scand-sla összevonásából, ami erőltetett magyará
zat. Nem a scendere hanem a salir tövéhez tartozik a scala. Másik latin 
szó, mely magasat jelent, celsus, szintén az alah nemzetségébe tartozik. 
Ugyancsak collis, halom, culmen, csúcs, excello, kimagaslik. Az indogermán 
nyelvészek nem hozzák e szókkal összefüggésbe, de úgy vélem, ide tartoz
hat ik caelum is, a magasságos ég. Az indogermán nyelvészek nem lelik e 
szó magyarázatát. Etymologie unsicher, olvasható Walde-Hofmann szó
tárában, ahol megtalálhatók e szó eredetére vonatkozó tarka feltevések, 
melyekkel nem terhelem az olvasót. Héberül fr?Vv

 eEliön a mennybéli 
magas Isten. Talán a héber eáláh rokona a latin volo,volare, is, repül, hiszen 
a repülés lényege, hogy fel tud szállni a magasba. Salire latinul ugrást jelent, 
görögül &XXop.at hallomai. E szók is ide tartozhatnak. Lépcső, létra, görögül 
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yXi^cti klymax, emelkedést jelent. xXttoc klitys, magaslat. E szókat általá
ban a xXtvto klino hajlik, támaszkodik, igével hozzák összefüggésbe, de, 
úgy vélem, inkább a héber 'aláh nemzetségében van a helyük. (Talán e gyökér
ről nőtt a német klimmen ós klettern is, melyeket a német nyelvészek a 
kiében, ragad, rokonának tartanak). Idevaló az angol Ívül is, magaslat, 
ugyanezt jelenti a görög xoXwvóc kolönos. 

Eleget jártunk, mentünk le is, föl is, most átmegyünk egy másik tárgyra. 
Á propos, átmegyünk héberül ^2JJ eábhar. Nagy család, előkelő nemzetség. 
A görög óíréphyper, német über, angol over is azt jelentik: át, túl. overseas, 
tengerentúl. E praepositiók eredeti jelentését később átvitték függőleges 
irányba és jelentik azt is, hogy felett, felül. A latin super inkább erre specializá
lódott, ós a latin nyelv az át szót tövünk második szótagjából formálta 
röviden: per. A görög adverbiumok rcápa, pera, rcépocv peran, azt jelentik : 
túl, tovább, oda át. A német fern ugyané tőből eredt. Úgyszintén az angol 
far, messzi. ícspáw peraö, átmegy, átvisz, különösen vizén, tengeren, a görög 
világban különös jelentést is kapott: átvisz valakit a tengeren, hogy ott 
rabszolgának adja el. A héber fábhar a bibliában a rendes szó arra, hogy 
átkel folyón, vizén. A főnév *1££ 'ebher eredetileg túlsó partot jelent. Úgy 
vélem, ugyanez a szó a német Ufer, melynek a német nyelvészek nem lelik 
rokonát. PF̂ JJJ ábhárah komp. A német Fűkre ugyanaz a szó. Férge a révész. 
*"pj$5 maabhar jelenti a helyet ahol átkelnek a vizén, rév, gázló, híd. A görög 
nópoc, poros, ugyané tőből ered, ugyanazt jelenti. Hasonlóképpen a német 
Fürt gázló. Ugyanabból a szóból, mellyel a Jordán réveit nevezték, kapták 
nevüket Bosporus, Frankfurt, Oxford és messzi északon a fjordok is. Talán 
fleipaisós, Piraeus is, Athén kikötője. Ugyanez a szó a latin portus, kikötő, 
portitor, a révész. De porta, a kapu is, melyen keresztül a városba vagy házba 
megyünk. rcoptfy.ó<; porthmos az átkelést és annak helyét jelenti, rcopfljtetov 
porthmeion komp, hajó, Tropftjieós porthmeus, révész, hajós. A szanszkrit 
piparti, átvezet, melyre az indogermán nyelvészek utalnak, nyilván ugyan
ennek a tőnek hajtása. De a görög fétpopa gephyra, híd, is, melynek az 
indogermán nyelvészek nem lelik rokonát. Ez a szó megtartotta a cabhar 
kezdő torokhangját. E szó származékának vélem a Brücke, bridge szókat is. 
A német nyelvészek szerint Brücke legközelebbi rokona Prügel lenne. Nehéz 
áthidalni a két fogalom közti távolságot. 

A héber *"OJ2 'abhar azt is jelenti: továbbmegy, elmegy, elutazik. 
E jelentésében rokona rcopsóojtai poreuomai, megy, utazik, hajózik, itopstoc 
poreia, utazás. I[ijropoc emporos, utas, utazó kereskedő, főképen az olyan 
aki tengeren túl kereskedik, oda utazik áruval és áruért. Ijircopía emporia 
a nagy kereskedelem, amely importál és exportál. A héber cabhar rokona a 
német fáhrenis. A héber ige míveltető alakja "WMft? heebhir annyi mint vezet. 
Magánhangzóiban is rokonul hangzik a német führen ige. Főneve Führer. 



III. 

A sátoros ünnep neve fiiSp sukköth, sátrak. Egyes szám fi^ sukkah, 
Az ige "ípp sakhakh annyi mint takar, fed. A sátor fedett hely. Ugyanez a 
szó a német decken, Dach, Obdach, a görög té*fo<; tegos, háztető, fedél, 
változatai oxéfo?, atéfif) stegos, stegg, ugyanezt jelentik és sátrat, házat is 
sTéfio stegö, befed. Ezt jelenti a latin tego is, innen tegulum, a tető, és annak 
darabja tegula, a tégla, németül Ziegél. A sátoros ünnep őrzi az emlékét annak 
a hosszú korszaknak, mikor az ember még nem lakott égetett téglából 
épített maradandó házakban, de ime a tégla nevében is él az ősi szó, mely a 
sátor nevét adta. Legyen szabad e tő elágazásának két végletét említenem: 
Lehet,hogy a sátor,fedél, éppen csak árnyékot ad, árnyék görögül oxiá skia, 
ós lehet, hogy betetőzd a világot: a menybolt angolul sky. 

A héber szónak van egy változata, mely a hangok rendjét megfordí
totta : np£ kasah, szintén azt jelenti beföd. A tőnek ez alakjából lett a 
latin casa, mely eredetileg szintén lombbal fedett kunyhót és idővel házat 
jelentett. E tőről sarjadt, úgy vélem, a német Haus, angol house is, valamint 
a ház ősi alakjának német és angol neve : Hütte, hut. Kunyhót jelent a német 
Kote, angol cot is, utóbbi szó bővebb alakjában ismeretes : cottage, a kis 
családi ház neve. Eltakar azt is jelenti, hogy elrejt. A Hp? kasah szó ilyen 
értelemben is használatos a héber és az aramaeus nyelvben. E jelentésé
ben rokona a görög %eó$ö>keutho elrejt, mely szóhoz angol és német etymolo-
gusok a house ós a Hütte szókat kapcsolják. Rokon az angol hide is, elrejt, a 
francia cacher is, melyet francia nyelvészek a latin cogo, coacto, kényszerít 
szóból származtatnak, de ez egészen más értelmű. 

Talán a héber sukkah, rövidebben i p sökh rokona a görög OIXOÍ 
oikos is, ház, és lombfödeles sátorfalu lehetett a latin vicus őse is. 

A sukkah szóból formálhatta a héber nyelvköltő a p1$ sakhan igét 
mely azt jelenti: lakik. Ugyanez a szó a görög oxifjváw skSnaö, lakik, tulaj 
donképpen sátorozik, axî v^ skgne" sátor, latinul scena. A görög és lati 
szó utóbb a színjátszók sátrára specializálódott és ez a jelentése ment á 
a modern nyelvekbe. 

A ]*y$ sakhan változata H}$ chánah szintén azt jelenti: sátort ü 
táborozik, lakik. E szó rokonának vélem a német wóhnen szót, melyet 
német nyelvtudósok a Wonne és Venus, Wahn, Wunsch és gemnnen szókk 
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hoznak összefüggésbe, melyek azonban jelentésükben sokkal távolabb 
esnek mint a héber chan&h. E szónak egy további változata pj? eün, a 
bibliában csak a belőle származó főnév van meg: pjfl$ 'ftjU^ ma'ön, me'öna, 
lakás, vadállatok tanyája is. A görög E&VTÍJ eune szóra emlékeztet, mely 
szintén ember, állat nyugvóhelyét jelenti. Az indogermán nyelvészek e 
görög szót a fvvD|i.t hennymi, és a latin induo, felöltözik szókkal közös 
gyökérről származtatják. A legkisebb lakás, a madárfészek neve héberül 
|p. qen. Eokona a latin cunae, mely fészket és bölcsőt is jelent. Az indoger
mán nyelvészek szerint cunae a görög oteífiat keimai, fekszik, rokona. 
A chánáh szó hangrendjét megfordítva alakulhatott a fl$ na'ah szó, mely 
szintén lakást jelent. Eokona a görög vaíw naiö, lakik. A héber na'áh jelenti 
Isten házát is, és ez a különös jelentése a görög vaó? naos templom, szónak. 
fl$ ná'áh változata H13 návah, példája a torokhang és a v hang felcserélé
sének, amit a chanáh és wohnen szóknál is látunk. 

A sátor másik héber neve ohel. Eokonának vélem a görög abX-fi 
aulé szót, mely lakást jelent, kunyhót és palotát, valamint udvart, a jó
szágudvartól a királyi udvarig. Átvette a latin nyelv is : aula. A görög 
nyelvészek szerint e szó gyökere íaó(o iauö, pihen, eltölti az éjszakát. De az 
iauö szóból hiányzik az aula jellegzetes 1 hangja. A héber öhel rokonának 
gondolom a német Halle, angol hall szókat is. A német nyelvészek szerint 
Hálle annyi mint von Sáulen getragener Bau,—de az oszlop őse a sátorfa. 
Azt tartják, hogy Halle a hehlen, elrejt, latinul celare, gyökeréből eredt és 
a Höhle, odu, rokona. De az oszlopos csarnok inkább sátorra emlékeztet. 
A héber öhel rokona lehet a görög xaXiá kalia is, kunyhó (ezt a xaXórcTtö 
kalypto, elrejt, szóval magyarázzák), úgyszintén a német Saal, az olasz 
sala, francia salle, melyekben a h hangból s lett. A német nyelvészek 
mondják ugyan, hogy Saál jelentése annyi mint Halle, de a két szót, 
úgy látom, nem tartják rokonnak, szerintük Saal a latin sólum, talaj, csa
ládjához tartoznék, pedig a kettő között alig van értelmi kapcsolat. Ohel 
jelenti a bibliában a nagy és pompás sátrat is, melyet Isten hordozható 
hajlókául vitt magával vándor útján Izrael népe, a gyülekezet sátorát. 
Az angolszász nyelvben ealh, a régi szász nyelvben alah volt a templom neve.* 
És a Walhallában gyülekeznek örök lakomára, szerelemre és bajvívásra 
a germán hősök, kiket a harctérről hívnak meg a walkürök halálos csókkal 
Odin palotájába. 

A héber Tpp sákhakh nemcsak azt jelenti, hogy beföd, hanem azt is, 
hogy bekerít. Ebben a jelentésében változatai *!pto sukh, JflÖ' 3ttP sug. 

* * O. Schrader, Reallexikon, s. v. Tempel e Bzókat 8X005, halsos, liget, ro
konának tartja. 
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Innen a kerítés neve i*pV3$ ' H ^ t ^ mésukháh, aramaeus nyelven UJtp s$jag. 
A görög OYJXÓC sékos, mely kerítést, bekerített helyet jelent, ugyanez a 
szó. Az indogermán nyelvészek szerint e görög szó a oátto sattö rokona 
lenne, mely azt jelenti: megtöm, megrak, felfegyverez. A héber sukh, 
s^jog rokona, úgy vélem, tetxoc, totyo? teichos, toichos is, a fal. Mert a 
falnak ó'se a vesszőből font,vagy éppen az élő kerítés. Athén ősi várfala 
tüskés sövény volt, mondja Herodotos. Et paries lento vimine textus erat, 
mondja Ovidius Vesta ősi hajlékáról. Az indogermán nyelvészek azonban 
úgy vélik, hogy a görög teichos, fal, a német Teig, tészta, rokona és a két 
szó közös gyökeréül egy indogermán *dheigh szótövet konstruálnak, mely 
azt jelentette volna : beken, gyúr, és amelyből többek között a latin fingó, 
formál, és a görög dt^ávtó thinganö, érint is származnék. Az etymologiában 
nagyon tanácsos, hogy az ember óvatos legyen a bírálatával, mégis legyen 
szabad megmondanom, hogy a fal és a tészta névrokonságának gondolata 
szobatudósra vall, aki a falból a vakolatot látja, melyet rákentek. 

A héber sakhakh, bekerít, rokona a német Hag és Hecke is, melyek 
szintén kerítést jelentenek, az ige hegen. Angolul haw, hay, hedge. Hag ré
gebben várost, bekerített községet is jelentett. Talán ezt jelentette a latin 
vicus is, melynek rokona a német Weichbüd szóban él, ez is várost, a városi 
hatóság kerületét jelenti. Merészebb és távolabbra nyúló feltevés : a hegen 
szó változata lehet weihen is, szentel, mert kerítés jelezte és tette tilossá 
és szentté az istennek vagy a halottaknak szánt helyet. A temető német neve 
Friedhof is azt jelenti: emgefriedigtes Grundstück, bekerített terület, így 
is nevezik: Gotíesacfcer. A német nyelvészek a weihen szót a latin vincire, 
megkötöz igéből származtatják: «magisch, religiös gebundem. De a régi 
germán nyelvekben wíh, ve szó templomot jelentett és ehhez a kerítés 
gondolata inkább talál mint a megkötözésé. 

Görögül afyaatá haimasia tüskés kerítést és falat jelent. Az indogermán 
nyelvészek nem igen lelik rokonát. Annak vélem a héber Hljpin chömah, 
fal, szót. Egy másik héber szó, mely azt jelenti: körülvesz, bekerít, 2£p 
sábhabh. Bokona a latin saejyio, bekerít, sae'pes, kerítés. E latin szót az 
indogermán nyelvészek egyfelől az előbb említett aíjiaoiá haimasia rokoná
nak vélik, és ezzel együtt i{i.á<; himas, szíj és a szanszkrit sima, hajválasz
ték, szókhoz társítják, mások az említet OTQX6<; sékos változatának tartják. 

A héber 1*3$ gádar is azt jelenti: bekerít, körülvesz. T3 | gádor, kerí
tés, fal, nőnemű alakja ST^3| gedörah jelenti a szőlő kerítését vagy a jószág 
körülkerített helyét, az aklot, és jelent fallal körülvett, megerősített hely
séget, várat. E héber tőnek több változata közül említésre méltók: **Y$J 
cheder,zárt helyiséget, szobát jelent, *"l3É$ ohá$er pedig udvart. íme a rokon
ság : A német Gatter, Gitter kerítést jelent, de kaput is, és ezért a német 
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nyelvészek úgy gondolták, hogy a ge igekötő és a Tor, kapu, összetételéből 
származnék. Mások az angol gather, gyűjt, rokonságára gondoltak, minthogy 
a kerítés, a kapu, mintegy összefogja ami belül van. Feltűnő, hogy sem 
Kluge, sem Götze nem gondol a Garten rokonságára, pedig aziránt ninos 
kétség sem vita, hogy a kert eredetileg bekerített helyet jelent. A gádar 
tőnek olyan változata, melyben az r és t hangok helyett cseréltek, több is 
található az indogermán nyelvekben. Ilyen a latin hortus, kert, cohors, 
cors, bekerített hely, udvar, akol. Ugyanezeket jelenti a görög yópzos 
chortos. Az indogermán nyelvészek szerint e szók a görög ysíp oheir, kéz,. 
szóban is mutatkozó *gher ősi indogermán szógyökórből erednének, mely 
azt jelentette : megfog. Volt, aki e szók családjába sorozta a x°pó? ohoruB 
szót is, mely eredetileg nem táncot, hanem bekerített tánchelyet jelentett 
volna. Úgy vélem, itt a kéz túlsókat markol. A héber gader rokona az em
lített hangrendváltozással a német Hürde is, mely fonott sövényt ós azzal 
bekerített aklot jelent. Ugyanez az értelme a latin crates szónak. Hürde 
egyik változata Horde. Ide tartozhatik Hort is, melyet Luther menedék, 
vár, —• Isten a mi várunk — értelemben használ, régi német nyelven azt 
is jelentette: verborgener,innersterEaum és talán innen ment át jelentése 
az ilyen helyen őrzött kincsre. Az angol garden, kert, változata yard, udvar. 
Az udvar másik angol neve court is ide tartozik. Jelenti a királyi udvart 
és a királyi törvényszéket. így a megrövidült francia cour is. Courtois, 
udvarias. Nagy utat tett meg az ősi szó, amíg a rőzsekerítéstől eljutott 
a courtisane-ig. A szláv grad, górod szó is bekerített, megerősített helyet 
jelent és sok városnév része : Belgrád, Leningrád, Sztálingrád, Nowgorod. 

A héber szótő eredeti hangrendjét megőrizte két latin szó, mely a római 
ember életének két fontos színhelyét jelenti: az egyik az átrium, a másik 
a castrum. Átrium a héber cheder rokona. A római ház ősi centrális része, 
a család lakószobája. Servius úgy magyarázta, hogy nevét az ater, fekete, 
szótól kapta, mert kormos a tűzhely füstjétől. Varró szerint Atria városától 
kapta volna nevét, mert az ottani házakról vettek mintát a rómaiak. Volt 
aki terra, föld szóból származtatta, quod a terra oritur, quasi aterrium. 
Mindezeknél valószínűbb a héber cheder szóval való rokonsága. A fallal 
körülzárt helyet jelentette, ahol a család tűzhelye volt, németül Herd. 

A latin castrum sánccal körülvett helyet jelent, ilyen volt a római 
tábor. Ez is a héber *#£ ohá§er és *"Ü3 gáder rokona. Walde és Hofmann 
szerint a castrare, kiherél, szóból eredne ós eredetileg kihasított területet 
jelentene. Nem valószínű, hogy a római, aki a tábornak nevet adott, a 
kiherélósre gondolt volna. A nevezett tudósok szerint a régi ír cathir és 
a régi walesi cader szók, melyek várost, várat jelentenek, a latin castra 
szóból kölcsönöztettek. Valószínűbb azonban, hogy e szók, melyek annyira 
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hasonlítanak a héber gádSr szóhoz, arrak cd rokonai. A latin castrum 
változata castellum, kastély. Hofmann kötelességszerűen megemlíti Cuny 
Téleményét, hogy átrium és castrum a pun hatsar rokona lehet, de az indo
germán nyelvtudomány megrögzött álláspontjából ugyancsak kötelesség
szerűen el is utasítja, ganz hypothetisch. Sem Kluge, sem Götze nem említik 
a Gatter, Gitter és az Etter rokonságát. Utóbbi a sváb nyelvjárásban jelen
tett kerítést. Megvan ez a szó a régi angolszász nyelvben is: edor. Aethel-
birht király törvényeiből melyeket Szent Ágoston napjaiban hozott, 
idézem a 27-iket : Gif fríman edor-brecde gedéd, VI scillingum gebéte. 
Schmid fordításában : Wenn ein Freier einen Zaunbruch begeht, büsze 
er es mit 6 Schillingen. Az angolszász edor szóból valamint a latin átrium 
szóból elkopott a héber gader kezdó' hangja. A bűntett, melyet Aethel-
birht törvénye Zaunbruch néven büntet, a későbbi német jog szavával 
Hausfriedensbruch lenne. Ezt így fordítanók magyarra : a ház békéjének 
megsértése. Azonban a német fried tő nemcsak békét, hanem kerítést is 
jelent, einfriedigen. Már említettük, hogy Friedhof bekerített helyet jelent. 
Ez a fried szó is, régi alakjában vride, változata a cohors, hortus, Garten, 
Hürde szókban mutatkozó, kerítést jelentő tőnek. Walde-Pokorny műve 
sem említi ezt. E hangváltozás bizonyítékául szolgáljon, hogy az angol
szász törvényekben frid és grid jelenti a békét.* 

A rómaiak Varró tanúsága szerint az átriumot így is hívták : cavum. 
Cavum aedium dictum, qui locus tectus intra parietes relinquebatur pa-
tulus, qui esset ad communem omnium usum. Az a fallal körülvett és fe
dett tágas hely, mely az egész család közös használatára szolgált. A cavum 
szó rokona a héber Pl̂ R qubáh sátor. Ez a tő abban a jelentésében, hogy 
szoba, a hálófülke nevében ismeretes : alcove. Ez az arab al-kobba szóból 
előbb a spanyol nyelvbe jutott (alcdba). De nemcsak mint arab kölcsönszó 
élt ez a tő az európai nyelvekben. A ma már alig használatos német Kőben, 
Kofen (küfe) kunyhót, ólat jelentett, az angolszász cofa szobát. A késői 
latin nyelvben capanna kunyhó. Ebből lett a kabin szó, az olasz gabinetto> 
francia cabinet. Bécsben Kabinéit egyablakos kis szobát jelent. Talán ugyan
ebből a tőből sarjadt a német Hof is, mely ugyan udvart jelent, de királyi 
palotát is, és jelentette régebben a templomot is, tehát házat. A német 
nyelvtudósok nem lelik a Hof szó eredetét, azt hiszik, hogy a Hübel = 
Hügel szóval függ össze. 

A héber qubah, latin cavum mint a lakás neve talán még régibb korba 
nyúlik vissza mint a sátor. Cavum üreget, odút jelent, cavus: üreges, cavo, 
kiváj. Ugyanezt jelenti a héber 23J5 qábhabh ige és változatai !3j2} '2j2* 

* Lásd Schmid, öesetze der Angelsachsen. Glossar. 
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náqabh, jaqabh. E szóval jelölhette lakását az ember akkor, mikor még 
barlangokban keresett búvóhelyet az időjárás, a fenevadak ós legveszélye
sebb ellensége, embertársa elől. Cavea bizonyára odút jelentett előbb és 
azután ketrecet. Az oroszlánok verme, melybe Dánielt dobták, 313 göbh. 
Görögül fójtT] gypé, ós xóx*) kype jelentik az odút, vermet. A szanszkrit 
nyelvben küpah ugyanezt jelenti és kutat is. A héber D3 gebh, i Q | gebhe', 
ciszternát, kutat jelent. Cavea változatának vélem a fovea szót, mely szintén 
vermet jelent, ismét példája a torok- és fúvóhang felcserélésének, amivel 
már többször találkoztunk. Ügy látom, a latin etymologusok nem gondol
nak fovea és cavea tőbeli rokonságára. Ebbe a családba tartozik a görög 
xárcsTOs kapetos is, mely vermet, sírt jelent. Az ige oxájrao skaptö, ás, 
váj. A főnév oxátpos ásás, kivájt tárgy: kád, teknő, csónak, hajó, hiszen 
kivájt fatörzs a hajó őse. Az indogermán nyelvészek, úgy látom, nem kap
csolják össze a görög skaphos és latin cavus szókat, pedig cavus rokonságát 
kutatva, szanszkrit nyomokon elkalandoznak a görög xópios kyrios, úr, 
szóig, a görög skaphos rokonságát inkább a latin scábo, német schaben> 
kapar, szókban keresik és a seco, vág, bővületének vélik mindkettőt. Cave 
angolul barlangot, franciául pincét jelent. Eszembe jut Esaiás példázata 
az Ür szőlőjéről, ahol a kőbe vájt sajtó, kád neve Dj?̂  jeqebh. A latin cwpa 
is kádat jelent, euppa pedig kelyhet, kupát. A görög oxá<po<; skaphos is nem
csak kádat, de csészét is jelent. A héber 3j2 qabh űrmértékül szolgáló edény 
volt. E szótőből faragták az edények nevét különféle nyelvekben. Héberül 
nj?3/? qubaath ós JTP̂  gabhia', kehely, jelentik a virágkelyhet is. 
Bővült alak "?#?! gibheöl, virágkehely. Kádat és csészét jelent a görög 
oxócpoc skyphos. KójupTj kymbe fazék, xo(j-{3íov kymbion, pohár, xÓ7csXXov 
kypellon, kehely. Étymologie sémitique est á écarter, mondja Boisacq 
e szóknál is (mint másoknál is gyakran), szemben Le-wy véleményével, 
aki pedig — mint könyvének címe is mutatja (Die semitischen Fremdwörter 
ím Griechischen) — nem ősi rokonságra, hanem csak kölcsönszókra gondolt. 
A szóbanforgó edények nevét az indogermán nyelvészek inkább a görög 
XÓ7CT<Ö kyptö, hajlik, igével kapcsolják össze. Látni fogjuk, hogy a héber 
rokonság így sem kerülhető el. Mondhatnám: csöbörből vödörbe. Vödör 
németül KÜbél. Kufe, kád. Humpen, kancsó, amilyet a német diákok haj
togatnak. De ide tartozhatik Schaff és Scheffel is, utóbbi űrmérték mint 
a héber 3j2 qabh. A héberben is van *]D saph, tál. A francia saper, aláás, 
aláaknáz is ide tartozhatik. Csésze angolul cup, franciául coupe. A német 
nyelvtudósok szerint a Kopj fej szónak is eredetileg az az értelme : Trink-
gefasz, Seidel, Hirnschale, és a latin cupa rokona. Mifelénk is mondják: 
kupán váglak. Koponya annyi lenne mint icce. Bégmult idők jámbor 
emléke a szó, ki tudja, mi rejlik mögötte. 
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Még nem merítettünk ki mindent, ami a SDJ5 qabhabh szó gazdag ölé
ben rejlik ós vissza fogunk térni hozzá. Most engedjen meg az olvasó egy 
szójátékot, amely talán igaz. Hogyan ürítjük ki legkönnyebben az edényt? 
Ügy hogy megfordítjuk. Qab szó fordítva baq. Valóban a héber pf£| 'p^S 
báqaq, büq, ige azt jelenti: kiürít. A latin vacuvs, üres, ugyanez a szó. 
A biblia éppúgy alkalmazza városok kiürítésére, mint manapság az eva-
cuatiot. 

Gondolataim visszatérnek a sátor bílK öhel nevéhez. Nincs-e ennek 
mégis köze az ember még ősibb lakása, a barlang, nevéhez? A német Höhie 
rokonul hangzik. Hóhl, aushöhlen, kiváj. A héber ??£! chalal ugyanezt je
lenti, és ebből a tőből formálta a héber nyelv is a barlang, verem, egyik 
nevét: uéchillah. Az angol hólé, hóllow, a görög xoíXo? koilos ugyanez 
a szó. KotXaívca koilainö kiváj. KolXov koilon mélyedós, szakadók. Az indo
germán nyelvészek e szócsaládot a latin cavus rokonának tartják, és úgy 
vélik, hogy koilos eredetileg koFilos volt. A héber chalal rokonának vélem 
a 7Ö2 nachal szót, mely jelent vájnát (bányában), völgyet, patak medrét 
és patakot. Görög rokona: IvaoXoc enaulos jelent hegyi patakot, árkot, 
völgyet, de jelenti a barlanglakót és a barlangot is. aoXíóv aulön szakadék, 
~völgy, árok. Latin rokonok álvus, álveus, melyek különféle üreget jelentenek, 
hasat, teknőt, folyómedret. Talán rokon vállis is, a völgy. Holland (=Nie-
derland) nevében is ez a tő él. Ide tartozhatik owX-̂ v áölén is, csatorna. 
A héber nachal változata lehet, fordított hangrenddel, a latin canalis, me
lyet az indogermán nyelvészek a canna, nád szóból származtatnak. Nádról 
síp jut az eszembe. Héberül Tv^l ohálil, görögül aoXó? aulos, a most tárgyalt 
szótőből kapta nevét, mert ki van vájva, fúrva. A héber és a görög pász
tor furulyájuk nevét ugyanannak a törzsnek vesszőjéből faragták. A pásztor 
síp másik görög neve abpift syrinx. Héberül is pTK̂  saraq, fütyöl, furulyá
zik. frtpHIp seriqöth füttyök, furulyaszó. 



IV. 

A kapu héber neve *"IE$ sa'ar, aramaeus változata JJTltf térae. A német 
Tor, Tűr, az angol door, a görög #úpa thyra nyilván ugyanaz a szó. Az indo
germán nyelvészek szerint ezek rokona a latin foris, többes számban fores, 
ajtó, és a nyelvtudósok egy része szerint fórum is. Hofmann ahoz a véle
ményhez csatlakozik, hogy fórum nem a foris, kapu rokona, hanem egy 
másik, eredetileg kerítést jelentő szóé. Nincs ugyan semmi adat arra, úgy 
mond,hogy a római fórum el lett volna kerítve, de nem lát példát arra sem, 
hogy a kapu, ajtó neve a piac ós törvényszók nevéül szolgálna. Igenis van 
erre példa a héber sa'ar szóban, mely a bibliában sok helyen a város kapuját 
jelenti és az ott levő közteret, mely a nép és a vének gyülekező helye, ahol 
fontos szerződéseket kötnek sok tanú előtt és a törvényszéket tartják. 
Mikor Ruthot megdicséri Boáz, így mondja: Tudja az én népem egész 
kapuja, hogy derék asszony vagy. Boáz a kapuba megy, hogy találkozzék 
a legközelebbi rokonnal, akit elsősorban illet a jog és kötelesség, hogy 
feleségül vegye Ruthot. A kapuban, a vének és a nép előtt veszi meg Eli-
melekh örökségét és veszi feleségül Ruthot, és monda az egész nép, mely 
a kapuban vala, és a vének: Tanuk vagyunk. Boáz nemzé Obedet, Obed 
nemzé Isait, Isai nemzé Dávid királyt, Dávidtól a babiloni fogságra vitelig 
tizennégy nemzetség ós a babiloni fogságra viteltől Jézusig tízennégy nem
zetség. Azóta újra sok nemzetség múlt el. A szónak, mellyel Jeruzsálem 
kapuit nevezték, törzse él Rómában a Forum nevében, él Berlinben a 
Brandenburger Tor nevében. 

Az ajtó nyitva van. Patet, monda a római. Ugyanez a szó a héber fiDfS 
páthach, íTp$ páthah, kinyit, kitár. A latin nyelvben a transitív ige: pando. 
Görög változat: rcetávvofu petannymi. Héberül fíJ")$ pethach a bejárat. 

Bemegyünk az árja ember házába. Köszöntsük a ház népét az ősi 
germán üdvözlettel: Heill Zsidó útitársaim talán húzódoznak a köszöntés 
e módjától? Nincs rá okuk. Ez a szó ugyanaz mint a héber Ttt chajil. Erőt 
jelent. A német köszöntés röviden ezt jelenti: Adjon Isten erőt,egészséget. 
Németül heilen, gyógyít. Az ősi nyelvben az ellentétes értelmű fogalmak 
együvé tartoznak : a héber 1*179 chalah azt jelenti: beteg. A héber chajil 
lelki erőt, bátorságot is jelent. Tehát etymologiai szempontból nem kifogá
solható, ha a német Heil! üdvözletet Bátorság! szóvalis fordítják magyarra. 
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Talán tudatalatti héber reminiscentia. A német nyelvtudósok szerint heü 
azt jelenti, hogy egész, és az angol whole rokona és ősi alakja kail lehetett. 
De az a régi germán szó, mely egészet jelentett, a héber 7ÍD köl szóhoz áll 
közelebb, mely szintén azt jelenti: egész, minden. Ennek rokona a görög 
8X0? holos is, mely ugyanezeket jelenti, úgyszintén a német és angol all. 
De a német tudósok is gondolnak a Heil szónak olyan értelmére, hogy erő. 
Mutatja a heilig szó következő magyarázata : als Ableitung zu Heü geht 
heiligvon einer Grundbedeutung«voll guter KrafU aus. (Kluge-Götzes.v.) 
A héber chajil rokona a latin valeo is, mely szintén azt jelenti: erős, egészséges. 
Valel a római adieu! A latin valetudo megőrizte az ősi kétértelműséget, 
jelent erőt, egészséget, de betegséget is. A héber szónak ezt a jelentését: 
bátorság, megőrizte a francia vaillant, az angol gállant. Utóbbiról Skeat 
úgy vélte hogy a német wallen, zarándokol, rokona. A latin nyelv a valeo 
igéből formálta a validus, erős melléknevet. Hasonlóan formálhatta a német 
nyelv a testi-lelki erőt jelentő Heü szóból a Held, hős, nevét, melynek a 
német nyelvészek nem lelik megfelelő magyarázatát. A breton calet, kemény, 
rokonának vélik. A héber chajil szó vagyont is jelentett. A rómaiak pedig 
átvitték a valeo értelmét a vagyontárgyak értékére, vásárló erejére, és így 
eljutunk a héber chajil egy rokonához, akit korunkban sokat emlegetnek: 
a valutához. Visszatérve az ó'etermószethez, Heil változatának vélem a német 
geil szót, melynek jelentése Kluge szerint: von wilder Kraft, üppig, aus-
gelassen fröhlich. Geil nézetem szerint a nemi erőt jelenthette, erre utal mai 
használata is : eingeiler Bock. A héber chajil szónak egy változata, melyben 
a kezdő torokhangból spiritus lenis let t : T!K eil — erős, hatalmas, 1̂& 
ejalerő, T& ajil pedig kos. A német heilen egyik német nyelvjárásban azt 
is jelenti herélni. Ezt a német nyelvészek így magyarázzák: das Wort 
betont statt der dem Tier beigebrachten Verletzung das danach einsetzende 
Heilverfahren. Nem éppen logikus magyarázat, mert a gyógyulás akármilyen 
betegség gyógyulását jelenti, nem épen a herélés okozta sebét. A német 
nyelvészek a heilen e különös jelentésének magyarázatánál nem gondoltak 
arra, hogy geil a régi német nyelvben herét is jelentett. A héber chajil rokona 
lehet a görög xaXós kalos is, melynek jelentése szép, — ami erőteljes ós 
egészséges, az szép is, — de a görög kalos azt is jelenti: bátor, derék, amit a 
héber chajil szintén jelent. Curtius is rokonnak tartotta a xaXó? és heil szókat. 
A geil szót a német nyelvtudósok a gót gailjan, erfreuen, szóval hozzák 
kapcsolatba. De a héber T | gíl is újongó örömet jelent, mikor az ember 
táncol, ugrál jókedvében,—ausgelassen fröhlich. E szóhoz még visszatérünk. 

Ave Caesar l így köszöntötték a halandók a római világbirodalom istení
tett urát. Az ave szóról, melyet a köznép így is ejtett: have, — így van ki
rakva mozaikkal egy pompeji ház küszöbén — az indogermán nyelvészek is 



29 

azt tartják, hogy sémi eredetű, azt mondják, hogy a phoeniciai TO haveh 
átvétele, azt jelenti: Élj! Éljen! Emlékezetem szerint az egyetlen szó, 
melynél héber betűket láttam Walde szótárában. Héberül fi}!} cháváh, 
gyakrabban H^ chájáh, él. Ádám ezt a nevet adta feleségének: !T}tt 
Cháváh, Éva, mivelhogy ő lett anyja minden élőnek. Ügy vélem azonban, 
hogy a rómaiaknak nem volt szükségük arra, hogy a szót, mellyel egymást 
üdvözölték, Karthágóból importálják. A latin vivő ugyanebből a tőből 
sarjadt. Az indogermán nyelvészek a latin vivus szót a szanszkrit jívah, élő, 
mellé állítják, rokonnak tartják a görög pío? bios, élet, £áo>, ^ o Zaö, zoö, 
él, szókat ós valamennyi eredetéül *gueio ősi indogermán gyökeret tételez
nek fel. A héber ohajah szó nem feltevés, hanem élő valóság. Eokon lehet a 
német erquicken töve is, annyit jelent mint neu beleben. Quecksilber higany, 
argentum vivum. A német nyelvészek szerint keck is ide tartozik, tulajdon
képen elevent jelent, mint az angol quick is. Héber nyelvtudósok szerint 
chavah eredetileg azt jelenti: lólekzik, ez az élet jele, és a szó a lélekzet 
hangját utánozza. így rokona a német hauchen és wehen, lehelet, fuvalom, 
szóknak. 

A chajah kezdő torokhangját halkítva kapjuk a !"!£( háj áh, lenni, igét, 
mely volt és lesz kifejezésére szolgál, tehát az életnél tágabb lét fogalmának 
elnevezésére. Úgy vélem, a latin fui, fio, főre, ugyanazon ősi gyökérből 
eredtek. Az indogermán nyelvészek e latin szókat a görög <póö> phyö 
rokonának tartják, melynek jelentése teremt, növeszt, születik, nő. A héber 
hájáh szóban mutatkozó tőnek megkisebbedett sarjadéka lehet a görög 
si[u ei-mi, mely szintén azt jelenti: élek, vagyok. Az indogermán nyelvészek 
szerint eimi eredetileg es-mi, mint a szanszkrit asmi, az es tőből, mely a 
görög ige sok alakjában valamint a rokon nyelvek hasonló értelmű igéinél 
is mutatkozik : lati esti, latinul, est, németül ist, angolul is. Ez az es tő meg
van a héber nyelvben is : t&í jes, van, létezik. Az aramaeus nyelvben IVlít ith, 
ĈPK ithaj. Lehetséges, hogy a görög eimi igének azok az alakjai is, melyek

ben nincs s hang, ugyanerről a tőről valók, csak kiesett belőlük az s, de 
lehetséges az is, hogy az s hang nélkül való alakok a héber hájáh igében élő 
tőből eredtek és a görög eimi ragozásában épúgy mint a latin esse, német 
sein, angol be ragozásában különböző tövek hajtásai fonódtak össze. Meg
említem a hájáh ősi értelméhez csatlakozó áfojju aemi szót is : fuj, lehel, 
lélekzik. 

Valamely házba bementek, először ezt mondjátok : Békesség e háznak. 
A héber sálom szó, melyet Jézus mondott a tanítványoknak, békesség
nél többet jelent: egészséget, jóllétet, békét ós biztonságot. A test ós a 
lélek épségét és nyugalmát, önmagában és embertársaihoz való viszonyában. 
Egy emberi közösség egészsége ós épsége pedig a békében ós biztonságban van. 
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ü!by változata rjty selev, Tlf?'& salvsh, melléknév "6^ salév. Azonosak a 
latin sálus, sálvus szókkal. Salve! volt a rómaiak rendes köszöntése. Ma 
Salve alatt azt értjük, hogy ágyuk egész sora egyszerre ad le lövéseket, ami 
kissé eltávolodott a szó eredeti célzatától, de az üdvlövések szokásában leli 
magyarázatát. Katonák szótlan gesztussal szalutálnák. A római űr vesti-
bulumában hajnaltól fogva gyülekezett a tisztelgők tömege, túrba salutan-
tium, hogy jó reggelt kívánjon, ave domine, és előadja ügyét-baját, kérését. 
A latin salve szónak a görög ooXs oule felel meg, sálvus görög változata őXoós 
holoos. Bókon lehet a német selig, boldog, is. Indogermán nyelvészek a 
sálvus és salus rokonságát a görög SXoeholos szóban is keresik, mely azt 
jelenti: egész, ós a melyről már fentebb szóltunk, továbbá a latin sóllus, 
sólidus, teljes, szilárd, szókban. A héber rokont nem említik. Megfeledkeztek 
arról a szóról, mellyel Ghristus Jesus Salvator üdvözölte ós üdvözöltette az 
emberek fiait. A sálvus szó a jogbiztonság jelzője is lett, a szerzett jogok 
épségben és tiszteletben tartásának kifejezése : a magyar királyok minden 
adomány és kiváltságlevelének záradéka sálvo iure álieno. 
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Az apa neve héberül 3$ ábh, aramaeus nyelven K£8 abba. Jelenti az 
ó'söket általában is. A latin avus, mely nagyapát és őst jelent, úgy vélem 
ugyanez a szó, bár az indogermán nyelvészek nem említik a héber ősrokont. 
De ugyané szónak gondolom a papa szót is, mely gyermekes kettó'zés. 
A gyermek könnyebben ejti ki azt hogy papa mint azt hogy apa. Papa, 
pappá megvan a latinban is. Görögül is xájr7ta<; pappas, apa, izámzoq pappos 
pedig nagyapa és ős. Az indogermán nyelvészek ma már affelé a nézet felé 
hajlanak, hogy a latin ós görög páter név is a pa szócskából képződött. 
A szó második tagja ter családtagok nevében jelenkezik : mater, fráter, 
Tochter, Schwester. Volt aki úgy gondolta, hogy a páter szó a szanszkrit 
páti megvéd igéből vsgy a latin pasco, legeltet, etet, igében rejlő*pö (táplál) 
szógyökérből származnék és azt jelentené aki óv és táplál. Da akkor e név 
inkább az anyára illenék. Ma azt tartják, hogy az apa neve «Lallwort», a 
gyermekek gagyogásából eredt. Hasonlóképpen gondolják, hogy matert 
mamma szók eredete «ma» Lallwort. De az a feltevés, hogy a csecsemő gügyö-
gésében így megkülönböztesse apját ós anyját egymástól és a többiektől, 
rendkívül tehetséges csecsemőt tételez fel. Talán maga Hermes volt e szók 
szerzője, Zeus ós Maia fia, aki csecsemő korában még különb dolgokat művelt: 
egy óvatlan pillanatban kimászott a bölcsőből és elhajtotta Apollón legszebb 
ökreit úgy hogy a napisten nem tudott rájuk találni, — azután megint 
visszamászott a bölcsőbe és ártatlanul szopta az ujját. Nagy mestere volt ő 
a szónak, istenek követe. 

Anyja neve Maia ^ata anyát jelent, nagyanyát, dadát is. Eöviden fjia 
ma. Az anya rendes görög neve \yí\vr\p me-ter. A héber nyelvben — éppúgy 
mint az apa nevénél — a hangok rendje fordított: D£ em, aramaeus nyelven 
**££ imma. A német Amme nemcsak dajkát jelent, hanem a régi nyelvben ós 
ma is még egyes nyelvjárásokban anyát és nagyanyát is. Eheát, az Istenek 
anyját Amma néven is nevezték a görögök. A latin amita szóban, mely az 
apa testvérét, a nagynénit jelenti, szintén ez a szó ól, olyan hangrenddel 
mint a héberben. A köznép latin nyelvében is amma anya, szoptató, nagy
anya. Egyes indogermán nyelvészek szerint az amo, szeret, ige is ebből az 
ama szóból származnék, melyen a gyermekek becézik anyjukat. Innen 
eredne amicus is. Eészemről inkább a femina szót tartanám rokonnak. 
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Az indogermán nyelvészek szerint femina szoptatót jelent, gyökere *dhe, 
mely a dada szóból ismeretes, a nyelvtudósok távolabbi példákat emleget
nek : szanszkrit dhátrí, anya, dajka, dádhi, aludt tej, dliéna tehén. Nézetem 
szerint közelebb esik a femina szóhoz a héber |ÖK 5áman, dajkál, fi$$& 
'ömeneth, dajka. A spiritus lenis, mellyel a héber szó kezdődik, / hanggá 
erősödhetett a latinban. A héber 'omeneth szó Zeus dajkájának nevére is 
emlékeztet: Amaltheia. 

Teremte tehát Isten az embert. Férfiúvá ós asszonnyá teremte őket ós 
megáldá Isten őket és monda nekik Isten : Szaporodjatok! Ez az első isteni 
parancsolat héberül így szól: T\$ perü. Ha ennek engedelmeskedik a fórfiú 
ós az asszony, szülőkké lesznek. Latinul: parentes. A héber TT)^i paráh 
egyaránt jelenti ember, állat és növény szaporodását, szülést ós termést. 
A latin pario értelme a szülésre specializálódott, fero jelenti a termést, 
ugyanannak a tőnek két elágazása. Az elsőhöz tartozik a német gébáren, 
De úgy vélem Brut ós brüteriis, melynek régibb alakja brühen. Mégsem gondol
nám, hogy egy kalap alá lehetne venni a forró levest jelentő Brühe szóval, 
mint azt német nyelvtudósok teszik, azon a címen, hogy a kotló is melegíti 
a tojást. Indogermán etymologusok a pario szó rokonának tartják a bikát 
jelentő Farre ós a borjút jelentő rcópcs poris szókat, valamint a pars ós portio 
szókat, melyek részt jelentenek, de a héber parah szót nem említik. Héberül 
SV)h porath termőt, termőfát jelent, latinul fertilis termékeny, görögül 
ácpopo? aphoros terméketlen, ácpopta aphoria meddőség. *]% peri, a gyümölcs 
latinul frux, jruges. A latin nyelvészek szerint a gyümölcs neve a fruor, élvez, 
igéből származnék. Úgy vélem, fordítva történhetett, nem a gyümölcs 
kapta nevét az élvezettől, hanem fruor jelenti azt hogy valaminek gyümöl
csét szedem, eszem ós így élvezem. Az indogermán nyelvészek, úgy látom, 
nem mutatnak rá arra, hogy frux, fructus, frumentum a termést jelentik és a 
fero tő hajtásai. A latin fructus francia kiejtésben fruit, mintha ataviszti-
kusan visszaesnék a héber peri formájába. Ez a "HS jelent magzatot is, 
latinul partus. Görögül |3póo> bryö dúsan sarjadzik, virágzik, gjippoov embryo 
méhmagzat és újszülött. A parah tő záró torokhangjának megerősítésével 
formálta a héber nyelv a virág nevét: h t # perach. A latin nyelv pedig 
úgy, hogy az r hangot 1 hanggal cserélte fel: flos. Virágzik : m ^ párach, 
fhreo, floresco. Flóra a virágzás ősi római istennőjének neve. Az olasz fiore 
a hangváltozások kerülő útján megint a héber szóhoz közeledik. A német 
blühen, Blume, az angol blow a latin példát követik. A francia bléis. A latin 
bulla, a német Bolle bimbót is jelentenek. Ugyané tő hajtása lehet a levél 
görög neve <póXXov phyllon,a német Blatt. De a héber nyelvben is van TO bül, 
TD* jebhül termés. Az ige b ^ jábhal, b^Tl höbhil terem. Az indogermán 
nyelvészek az említett virág- ós levólneveket *bMö gyökérből származtatják 
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és ezt a *bhle gyökér változatának tartják, mely azt je lent i : dagad, duzzad 
(németül bláhen, schwellen). így rokonnak vélik a flemina gyulladás, daganat 
szót. De nem valószínű, hogy a költő, ki a virágnak nevet adott , abban 
daganatfólót látott volna, hanem inkább a termő, teremtő erő csodáit. A 
teremtést a biblia K*1S bára' igével nevezi. Úgy vélem, ez a tV}$ páráh válto
zata. Teremte Isten az embert és megáldá : azt jelenti, hogy nekik is megadta 
Isten a csodálatos erőt, hogy embert teremtsenek saját képükre. A héber 
bár a' igének szerényebb rokona a latin paro, készít, melyet az indogermán 
nyelvészek is pario rokonának tartanak. A héber páráh rokona lehet a német 
sprieszen, sarjad, Sprosz, hajtás, melynek régi alakjai a kezdő s nélkül így 
hangzottak : bróz, briezen. Angolul sprout. Rokon a tavasz angol neve is : 
spring, a virágzás időszaka. A német prangen, angol pranh, pompázik, ere
detileg virágdíszt jelenihetett. A héber páráh tőnek s hanggal kezdő válto
zata lehet a görög orcstpíy speirö is, magot vet, ajrépjia, oTcópo; sperma, 
sporos, mag, magzat, ivadék.* A héber peri is jelent magzatot, és rokona 
talán a latin filius, filia is. Az indogermán nyelvészek e szókat felo szopik 
igéből származtatják, melyet a görög ^XTQ ihélé" emlő rokonának tartanak. 
Ámde filius és filia nem szopós gyereket jelentenek, hanem leszármazót, a 
római filiusfamilias nagyapa korában is az volt, ha még ólt az apja. Az apja 
és gyermek közti viszonylatban nem is lenne megfelelő a gyermeket az ő 
szopósának nevezni. Hogy a peri r hangja l hanggá változhatott, arra a már 
felhozottakon kívül szolgáljon például, hogy a görög TTOAÓ? polys,* sok, 
szanszkrit rokona purúh. Talán e szóknak is van közük a páráh tőhöz, mert 
hiszen szaporodni annyi mint sokasodni. 

Görögül a gyermek TÓZG; -okos, xéxos iekos vagy téxvov teknőn, a 
szülők toxei; tokeis, az ige TÍXCCÜ tiktö szül, nemz. A héber nyelvben is 
megvan e szó törzse : TíFj dágáh szaporodik. A német nyelvészek a görög 
tiktö rokonának mondják a Degen szót, mely harcost, de eredetileg fiút 
jelentett. Ide tartozhatik Diechteris, unoka. Továbbá zeugen, erzeugen, nemz, 
melyet úgy vélem, tévesen mondanak a ziehen, húz rokonának. Erzeugen 
azt is jelenti : készít, — hasonló átvitele az értelemnek mint a pario ós paro 
szóknál láttuk. Talán a görög nyelvben is rokona a tíxtco tiktö, nemz, szó
nak xsóyoi teuchö, készít, — de látni fogjuk e szó más kapcsolatát is. A dágáh 
tő elágazásának vélem ítofárijp thygatér, Tochter, daughter szókat is. Indo
germán nyelvészek e szóknál a szanszkrit duh szóra gondoltak, mely azt 
jelenti: fejni, — a leányiv&dék onnan kapta volna nevét, hogy az ő dolguk 
volt megfejni a teheneket. De valószínűbb, hogy az ivadékot jelentő téxo? 
tekos egy változatával nevezték el őket. Hasonlóan a páráh tőből szármáz -

* E szóra még visszatérünk. 
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tatnám a fráter, Brúder, szókat, testvérek, kiket közös leszármazás kapcsol 
össze, íppaxpta phratria, nemzetség. Indogermán nyelvészek is összefüggésbe 
hozták e szókat a fero igével, de annak avval az értelmével hogy visz. Max 
Müller egy könyvében olvastam, hogy a fráter szó eredetileg fiatalembere
ket jelentett volna, akik a törzs vándorútjain a terheket cipelték, vagyis 
fivér eredetileg hordárt jelentett! A görög Tsifyw teuchö készít rokonának 
tartják a német taugen és tüchtig szókat. Ügy vélem, helyesen, de e szókat 
a dágah tőnek nemzést jelentő ősi értelméből közvetlenül származtatnám. 
Ebben kellett mindenek előtt hogy őseink tauglich és tüchtig legyenek, 
különben itt se volnánk. Ez volt az őstehetség és egyszersmind az ősi erény 
Tugend, mely éppúgy mint a latin virtus eredetileg férfiasságot jelentett, erőt. 
A dágáh tő változata lehet az aramaeus ''Jp segí, mely azt jelenti: szaporo
dik, sok. Közel áll hozzá a görög aoyvós sychnos, számos, népes, melyet az 
indogermán nyelvészek a oáxttó sattö, töm, rokonának tartanak. 

Héberül a gyermek neve T ^ jeled. Az ige : *TTr jalad, szül, nemz. 
E tőből származónak vélem a szülők német nevét: Eltem. A német nyelvé
szek szerint azonos lenne die álteren, az öregebbek, szóval, vagyis alt közép
foka. Az alt szót pedig az indogermán nyelvészek a latin alo, táplál nevel 
tőből származtatják, alt az aki már sokat táplálkozott, akit felneveltek, 
felnőtt, altus. Úgy vélem, hogy az Eltem szónak az alo igével való magyarázata 
elkerüli a szülők fogalmának lényegét. Ellenben lehetséges, hogy az ált 
szónak is van köze a születést jelentő héber jalad tőhöz. A rómaiak is natus 
szóval jelölték a kort : X annos natus, németül 10 Jahre alt. Kluge is azt 
mondja az ált szóról: vielleicht ursprünglich immer mit der Zahl der Lebens-
jahre. A héber jeled, gyermek, rokona lehet az angol child, úgyszintén lad, 
fiú, ifjú. Talán rokon a német Gelichter is, mely testvéreket, családot, nemzet
séget jelentett és a német nyelvtudósok szerint az ó német lehtar, anyaméh, 
rokona. 

Fogan, teherbe esik, várandós : héberül ÍT"}!1 harah. Úgy vélem, ennek 
a tőnek hajtásai a latin horda, forda, gravida, de gravis is, mely szintén 
jelenti azt hogy terhes : 

. . .regina sacerdos 
Marté gravis geminam partu dabit Ilia prolem. 

De rokon lehet a német grosz is, mely a régi német nyelvben terhességet is 
jelentett, éppúgy mint az angol great with child. A grosz szónak innen való 
eredete valószínűbb mint a Grütze és Griesz, dara, kása szókkal való állító
lagos összefüggése. Latinul is grossus vastag, franciául grossesse terhesség. 
Talán a harah tőből eredt Zeus feleségének neve : Héra, az istenek anyjáé. 
Leánya Eileithyia, a szülés istennője. Talán még Bhea is, Zeus és Héra 
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anyjának neve, ugyanennek a tőnek sarja. Lehetséges hogy háráh inspirálta 
a latin creo, alkot, igét is, hiszen minden alkotás hasonlít a fogamzás, ter
hesség és vajúdás folyamatához. És az alkotás valamint a terhesség 
magában hordja a természetes növekedés, latinul cresco, fogalmát.* De 
háráh rokona lehet orior is, születik, keletkezik , a főnév origó, származás, 
eredet. Az indogermán nyelvészek e szókat egy *er gyökérről származtat
ják, melynek jelentése mozgat, és a görög opvo|xi ornymi, hajt, felizgat, 
bpyéo\La.i orcheomai, táncol, a német rennen és a latin ruo, rohan, rivus 
patak rokonának tartják. 

A férjnek, az asszony és a ház urának neve b'SQ bacal. Az ige 7J25 
bácal, feleségül vesz, asszonnyal hál, úr. Ügy vélem, rokona a német Buhle, 
a szerető. A német nyelvészek szerint e szó eredetileg kindliche Koseform 
zu Brúder, a fivér becéző nevéből lett volna a szerető neve. De hangzásra 
és jelentésre is közelebb áll a héber szó. Figyelemre méltó, hogy Buhle 
eredetileg csak hímnemű volt. Bacal urat, uralkodót is jelent. A két a között 
elnémult torokhang volt. Eokonának vélem a görög paatXsó? basileus, 
király, szót. Az indogermán nyelvészek magyarázatai erőltetettek : (3a£vü> 
bainö, megy, és Xaó? laos nép, összetétele lenne : aki a nép előtt megy, 
vagy pedig baino megy és Xaas laas, kő, összetétele : aki a kőre hág — 
mert a király magasabb kövön, talpkövön állt vagy ült a népgyűlésen stb. 
Valószínűbb a héber bv&Q másai rokonsága is, mely szintén uralkodást 
jelent és például szolgálhat a b és m hangok váltakozására. 

A férfi, a hím latin neve mas. Innen masculus, hímnemű. Az indogermán 
nyelvészek nem igen lelik a mas rokonát. A héber nyelvben megvan : fiÖ 
math, férfi. Ezt jelenti 1^1 gebher is. B szó változatai az indogermán nyel
vekben az állatok hímének megnevezésére szolgálnak. Latinul caper, kecske
bak. A görög xá7ipo<; kapros, latin aper, thrák %$poc, hebros bakot jelent. 
Az aeol nyelvjárásban grcepo? eperos, kos (ezt az indogermán nyelvészek 
így magyarázzák: ijr-slpo? ep-eiros, gyapjú van rajta.) Hábergeisz szó
val kapcsolatban említik a német nyelvtudósok, hogy <sháben der indoger-
manische Name des mánnlichen Tieres. Az aramaeus nyelvben *£$$ ébher 
a membrum virile neve. Egyes német nyelvjárásokban Bár nem medvét, 
hanem kant jelent, és ezt jelenti az angol boar is. E szókban már elkopott 
a gebher első szótagja. Talán hasonlóképpen a héber 1 3 bar szóból, mely 
fiút jelent. De benne cseng az előbb tárgyalt fi^Ö páráh szótő is. Fiú kettőt 
jelent: nemet és leszármazást. Figyelemre méltó, hogy a régi német nyelv
ben baro annyi mint férfi. Idővel harcost jelentett és csak később lett nemesi 
cím. Bizonyára ugyanennek a tőnek rokona a latin vir is, mely szintén 

* E szónak egy másik szócsaládhoz való kapcsolatáról később. 
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férfit, férjet és hímet jelent. A latin etymologusok e szó rokonának tartják 
az erőt jelentő' vis, plurális : vires, szót. A héber nyelvben is *"Q$ gábhar 
ige azt jelenti: erősnek lenni, a főnév iTyDI gebhüráh erő, a melléknév 
113$ gibbör, erős, bátor, hős. Változata 1%3£ abhir, 1*31$ abbír, ugyanezt 
jelenti. E tő hajtásának vélem a latin firmus és fortis szókat. Az indo
germán nyelvészek eltávolodnak e szók hangzásától és jelentésétől, mikor 
a firmus szót a görög fl-póvoc thronos, szék, rokonának tartják, (ez a véle
mény nyilván abból az időből származik, mikor a trónokat még szilárdnak 
hitték) vagy a fortis szót a Berg, hegy, rokonának, azt mondván, hogy 
erős ós magas rokon fogalmak. A héber abir rokonai, úgy vélem, a görög 
h$p'.\Loc, obrimos, és fyjiapóc, briaros is, melyek szintén az erősét jelentik. 

Az ifjú héber neve 11PI3 báchur, — az olvasó bizonyára ismeri e szót 
a zsargonból: bócher. De talán nem gondolt arra, hogy rokona a latin, 
\jmer és)a német Bursche. Úgy látom, az indogermán nyelvészek sem gondol
tak erre. A német nyelvtudósok szerint Bursche a Börse, erszény szóval 
lenne azonos, a középkori latin nyelv bursa, pénzes zacskó szavából eredne, 
ez pedig a görög pópoa byrsa, bőr, szóból. Bursch eredetileg egyleteknek, 
diákok, zsoldosok, kézművesek legényegyleteinek közös kasszáját jelen
tette volna, azután átvitték jelentését magára az egyletre, majd a legény
egylet minden egyes tagjára és így lett végül általában a fiatalember neve. 
így mondják. Sajnos nem volt időm a Bursche szó nyomát a régi német 
irodalomban követni, de így látatlanban az az érzésem, hogy a német 
etymologusok összetévesztik a Börse szónak némely nyelvjárásban elő
fordult die Bursch alakját az egészen más magról nőtt der Bursche szóval. 

Az ifjú másik héber neve 1X3 nacar. Eokonai és változatai lehetnek 
a görög vsapó? nearos, vsaXV)? nealés, veavía? neanias, melyek mind az 
ifjúságot jelentik. Héber nyelvészek szerint rokona áv/jp aner, a férfi is, 
a szanszkrit nyelvben nár. 
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Most nézzük meg az árja embert tetőtől talpig. Kezdjük a feje búbján : 
hajas-e vagy kopasz? A haj héber neve Itfff se'ar, rHJ$P sa'aráh — a német 
Haar ugyanaz a szó. Olyan ősi szótörzs ez, melynek messze nyúló és talán 
meglepő elágazásai vannak. A héber 1J?^? sá'ar ige jelentése megborzad, 
TJ?^ sa'ír kecskebakot jelent, rHJtfP se'örah pedig árpát. Borzad ós borzas 
magyarul is rokonok, az ijedelemtől égnek mered az ember hajaszála, 
felborzolódik az állat szőre. A bak bozontos szőrétől kapta előbb említett 
héber nevét — ^T^ÍP sa'ír mint melléknév szőröst jelent — az árpa pedig 
kalászának hosszú bajuszától. Érdekes és tanulságos, hogy ezek az össze
függések megvannak a latin nyelvben is : hircus a bak, hirtus, hirsutus, 
szőrös, bozontos, horreo megborzad, és hordeum árpa. A német nyelvészek 
úgy látom, nem mutatnak reá arra, hogy Áhre, a kalász neve, a Haar 
rokona, hanem az Áhre szót valamint a kalász hegyét, bajszát jelentő Achel 
szót is az ugyanezt jelentő latin acus és ezzel együtt a latin acer éles és a 
német Eck, hegy, rokonának mondják. Angolul is hair, haj, ear kalász. 
A Gerste szónál sem említik, tudtommal a latin arista szót, mely szintén 
a kalászt és annak bajuszát jelenti. Hirse, a köles német neve is ide tartoz-
hatik — a német nyelvészek nem lelik rokonát. Franciául hérisser jelenti 
azt hogy égnek áll, borzas a haj, herisson a sün, latin neve er, görögül yrp 
ehér. Ide tartozhatnak a latin cirrus ós crines is, melyek haj fürtöt, haj-
fonatot jelentenek. Az utóbbihoz hasonló képzés a német Granne, megint 
a kalász bajuszát vagy sörtét jelent. Az erdélyi szászok régi nyelvén grun 
a bajusz. További változatok a latin crispus, a német kraus, göndör, Kroll, 
hajfürt.* Az árpa görög neve xpid-ri krithe. A görög aiaópa sisyra, mely 
kecskebőrt, bundát jelent és melynek az indogermán nyelvészek nem lelik 
magyarázatát, bizonyára a héber 1*$$ sácír rokona. Haj, szőr a bőrből 
hajt ki, ahoz tartoznak, ahogyan mondjuk is : szőröstől bőröstül, mit 
Haut und Haar. Ezért úgy vélem, hogy "U^P sécár rokona a bőrt jelentő 
"Ili? cör szónak. E héber szóhoz tartozhatik a latin corium, bőr, a görög 
Xpóa chroa és yp<í><; chrös bőr, xí^fia chröma a bőr színe, a latin scortum 

* Lehetséges, hogy e szókban a haj neve egybefonódott a kört, görbét 
e lentő másik, rokonhangzású tővel, melyről később lesz szó. 
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is, bőr, utóbbi a sear tó'höz hajlik; corlex, fahéj, átviszi a szót a növény
világba. Az indogermán nyelvészek e szókat a ^píw chriö dörzsöl, beken, 
és xs£p<ö keirö, nyír, igék rokonának tartják, bőr az, amit megnyírnak, 
bekennek — mondják. A secár tó'höz tartozhatik a német Schwarte is, mely 
szó'rös bort, fejbőrt jelent, az angol sward (green-sward) pedig a föld szőrét, 
a szép zöld gyepet jelenti. 

Kopaszra nyír, héberül és aramaeus nyelven : gallach. A német 
kaki, latin calvus ugyanaz a szó. Az aramaeus nyelvben X ^ ? ! gelísa5 ko
paszság, németül Glatze. Az indogermán nyelvészek e szót a Glanz, fény, 
glatt, sima, és az angol glad, vidám rokonának tartják. Aramaeus nyelven 
Ü?3 gelabh beretvál, latinul glaber kopasz, szőrtelen. Kahl és calvus szóknál 
az indogermán nyelvészek az ószláv golu, meztelen, csupasz szóra utalnak. 
Héberül H^l gálah meztelen, levetkőzik, felfedi a takarót. A héber galach 
változata fnj? qárach, kopaszra nyír, OTlj?. qéreach kopasz. Ezek rokona 
lehet az előbb említett %etp<ö keiro, nyír, xoopá koura nyírás, xoopeó? 
koureus borbély, a német scheren ós annak eszköze Schere az olló. 

A héber P^§ perac hosszú hajat jelent, az ige 5?̂ §i párac pedig azt hogy 
megnyír vagy azt is hogy meztelen, J$*l§) párua* megnyírt vagy födetlen 
fővel. Talán a latin bárba, a német Bárt, szakáll, az azt nyíró Barbier, a bor
bély, Borste, a sörte. Bürste, az abból készült kefe, talán a német Braue 
és a görög ócppó? ophrys, szemöldök, ezek angol rokonai beard, brow, brush 
ugyanennek a tőnek hajtásai, abban a jelentésben hogy haj, szőr. Viszont 
abban a jelentésében hogy csupasz, a német bar, barhaupt, barfusz, az angol 
bare követik, és ide tartozhatik a latin forfex, olló, is. 

A fej héber neve lÜikl rös. Átvitt értelemben jelenti valamely közös
ség fejét, fejedelmet, elöljárót, és jelenti valaminek elejét, kezdetét. Ezeket 
a jelentéseket őrizte meg a görög rokon áp^rj arché", kormány hatóság, 
uralom, kezdet, eredet, áp^wv archön volt a neve Athén elöljáróinak, amint 
a zsidó község elöljárójának neve Ű ^ rös. áp/w archö vezérel, uralkodik 
— megkezd, áp/ós archos vezér. Hogy valamely szó a rokon nyelvben 
csak átvitt értelemben használatos, ennek közismert példája a francia 
chef, mely a latin caput ivadéka, de a mai francia nyelvben már csak főnököt 
jelent. Az indogermán nyelvészek nem gondolnak a héber szóra és nem 
lelik apx<«> archö rokonát. Étymologie obscure, mondja Boisacq, Ableitung 
unbekannt, mondja Menge. Curtius a szanszkrit arh tőre gondol, mely azt 
jelenti: kiérdemel, méltó. Mások a (ips/ji-ós brechmos, koponya, agy szót 
vélik rokonának. Volt aki az őpx°? orchos, fasor, rigeo, mered, vagy a né
met regen, mozgat szóval hozta összefüggésbe. A héber rös rokona lehet 
a latin rex, király, a latin regnum ós a német Beich, uralom, ország is. Az 
indogermán nyelvészek az arche és rex rokonságát sem tüntetik fel. A rex, 
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rego szókat véleményem szerint tévesen kapcsolják össze a görög dpé?<o 
oregö, kinyújt szóval, mely egy másik héber tó'vel függ össze : "Sp^ 5árakh, 
hosszúra nyújt, nyúlik 1p£ '̂ UIK 'árekh', arökh,hosszú. Ehhez a tó'höz tarto
zik a latin erigo és porrigo kinyújt, melyeket tévesen azonosítanak a rego, 
Uralkodik igével. Az eló'bbiek rokona rectus, egyenes, annyi mint erectus, 
ki van nyújtva. Ide való a latin prorogo, meghosszabbít, diem prorogare, 
határidőt meghosszabbít, elhalaszt. Úgyszintén a német reichen, nyújt 
és nyúlik, melyet ugyancsak tévesen fűznek a rego, uralkodik, tövéhez. 
Becken, kinyújt, Beck a tornászok nyújtója. Becke a régi német nyelvben 
óriást jelent. A héber arakh szó kezdő torokhangja, mely a recken szóból 
elkopott, a strecken szóban megerősödött. Hogy visszatérjek a héber tttot*l 
ros szóhoz ennek nincs ugyan igéje, mint a görög ápx«* archö és a latin 
rego, de van egy héber ige, mely rokon hangzású ós használatos abban 
az értelemben is, hogy uralkodik: HJp racáh. A főnév ÍIPJ"! rö'eh pásztort 
jelent és az ige közönséges értelme : a nyájat legelteti, őrzi, vezeti. Mikor 
Dávidot királynak választották Izrael minden nemzetségei, így szóltak 
hozzá: Ennek előtte is, mikor Saul uralkodott felettünk, te vezérelted 
ki és be Izraelt és az Úr azt mondotta neked : te legelteted az én népemet 
és fejedelem leszel Izrael felett. Homeros is népek pásztorának (rcoijî v 
tatwv) nevezi a királyokat. Talán nem véletlen rex és grex hasonhangzása. 
Érdekes hogy a héber rös ttftfl rokona a mostanában sokat emlegetett Basse, 
race szó is, a faj neve. Az indogermán nyelvészek szerint is sémi eredetű, 
de nem a héberből, hanem az arab ra's, fej, eredet, szóból származtatják, 
mely persze héber szavunkkal azonos. A ros tőnek vannak a növényvilág
ban is rokonai, melyekről később lesz szó. Említésre méltó, hogy e héber 
szó számot, összeget is jelent. Nemcsak a gondolatmenetben van rokon
ság, mikor a latin nyelv is summa-n&k vagyis legfelsőnek nevezi az összeget 
ós cafut jelenti a tőkét. A héber rös szónak tőbeli rokona, úgy vélem, a latin 
ratio, mely számítást, számadást jelent, úgyszintén a német rechnen, melyet 
a német nyelvészek a Bechen, gereblye, nevével hoznak összefüggésbe, 
mondván hogy aki számol mintegy összegereblyézi, összekotorja az össze-
adandókat. De rokon lehet a görög apiftfióc arithmos is, melyről az indo
germán nyelvészek azt teszik fel, hogy ari a töve és thmos a képző, de nem 
igen lelik az állítólagos ari tő rokonait sem, (Keim ós ritus szókra gondol
tak) és VTÍjpitoc neritos, számtalan, is inkább arra mutat, hogy a tő árit, 
és arithmos olyasféle képzés mint %pya\LO$ orchamos vezér, fejedelem, 
az ápxiQ arché" tövéből. 

A koponya héber neve fipJ^Í gulgöleth. A szó tulajdonképpen göm
bölyűt, golyót jelent. Az ige 7*2| gálal, gurít. Kettőzve W?3 gilgel. T ? | 
galíl, kör, gyűrű, 7|73 galgal kerék, henger, T3 gil, kör ós kor, H^ gulláh 
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gömb, golyó. Ez is olyan ősi fcő, melynek hajtásait sokfelé megtaláljuk. 
A héberben van egy változata, melyben az l hang helyébe r került : "133 
kikar, kör. íme a rokonság : xúxXo? kyklos, ciclus, kör, xoXívSw kylindö 
gurít, xóXtvSpo? kylindros, cilinder, henger, elXóco eilyö, sXíaaw helissö, 
gurít, forgat, sXifc helix, körpálya, csavarmenet, OXJJLO? holmos henger, 
*(OT{6\o$ gongylos, kerek, szanszkrit nyelven gölah, golyó, gömb, és r 
hangú változatok : *ppó<; gyros, kerek, yüpos gyros, kör, xtpxo? és xptxoc 
kirkos és krikos, gyűrű, XOOWVTJ koröné, gyűrű, melyet a latin nyelv is át
vett : corona, a latin circus, circulus, kör, circum, circa, köröskörül, körül 
belül, ide tartozik cicer, a borsó is, nyilván gömbölyű alakjától kapta nevét : 
gömböcske — az indogermán nyelvészek nem találják magyarázatát. 
A francia és olasz nyelvben már elkopott a végső r : chiche, cece. Curvus 
és xoptós, kyrtos, görbe, szintén ide tartoznak. Latin l hangú változat 
pedig volvo, gurít, a főnév volumen épúgy mint a héber megillah vala
mikor papyrus- és pergamentekercset jelentett, majd könyvet, kötetet. 
Német változatok: hóllern, gurul, Kugel, golyó, (melyet a német nyelvé
szek a Keule, bunkósbot, és Kiél, hajó, rokonának tartanak), némely nyelv
járásban Klugel, Krugel. Ide tartozik Welle is, a henger, Walze is henger, 
walzen, hengerít. Angolul wheel kerék. Ugyané tő r hangú változatának 
vélem a Kreis, kör, szót, melyet a német nyelvészek a hritzeln, hratzen 
rokonának tartanak, azon jelentésük alapján, hogy vonalat húz. Rokon 
Kring, kör, gyűrű, Kranz, koszorú, hrumm, görbe. És hogy e szócsalád 
körében visszatérjek a koponya nevéhez, melyből kiindultunk, az angol 
skutl, scull szintén koponyát jelent. Skeat szerint a hüvelyt, kagylót jelentő 
scale, shell, németül Schale rokona lenne, és egy *skel szógyökérről származ
nék, melynek eredeti jelentése hasít. 

Az agy német neve Hirn, Gehirn, a német nyelvészek szerint a Horn, 
szarv rokona. Görögül is xpavtov kranion, koponya, xápYjvov karenon, 
rövider xápa kara fej. xápa? keras, szarv, agancs, xóppiq és xópaij körre és 
korsé", halánték, fej, xspaó? keraos szarvas, xopóxc<j> koryptö szarvával 
döf, xoptxp-rj koryphe, fej, tető, csúcs, innen a korypheusok neve, magyarán : 
nagyfejűek. Latinul cornu, szarv, cerebrum, agy, cernuus, hanyatthomlok, 
cervus, szarvas. Francia származék például : crdne, koponya, cor, szarv, 
kürt. Mind e szók ősi rokona a héber pE> qeren, szarv. Mint Gesenius is 
rámuta to t t : a német Horn szó svájci hegycsúcsok nevében szerepel, pl. 
Wetterhorn, hasonlóan a héber qeren is jelent hegyet, így Ésaiás példá
zatában az Úr hálátlan szőlőjéről qeren szóval nevezi a hegyet, melyen 
barátja annyi gonddal és reménnyel szőlőt ültetett. 

A szempár olaszul rai. Azt mondják: raggio, sugár, többes száma. 
Arra gondolok, hogy héberül rtK*} rá'ah, lát , néz. A görög 6páo» horaö ugyanez 
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a szó. A főnév op a;xa horama, látvány, a panoráma szóban lett közismert. 
E tő rokona a német wahrnehmen, wahren, gewahr, meglát, észrevesz, 
Wahrsager, a látnók, más szóval Seher, héberül ns*1 rö'eh ; görögül oopo? 
ouros, őrszem, opojxai oromai szemmel tart , vigyáz ; németül Wahrschauer 
— két rokonértelmű szót egyesítő — neve a rajnai tutajok őrszemének, 
aki a hajókat figyelmezteti. Warte, kilátó, Wart, angolul ward, őrszem. 
A francia regarder, néz, és garder, őriz, szintén ide tartoznak. Ellenben, 
úgy vélem, tévesen sorozzák ebbe a családba a latin vereor, fél szót, mond
ván, hogy fél annyi mint aggódva néz. Vereor egy másik, rokonhangzású 
héber szó rokona : K*£ járe' , fél, tisztel. Ehhez tartozónak vélem a német 
éhren és fürchten szókat is, melyeknek a német nyelvészek, úgy látom, 
nem lelik eredetét, ós egymással sem kapcsolják őket össze mint azt maga 
a német nyelv az Ehrfurcht szóban megtette. Kluge szerint is a fürchten 
töve forh és a végső t hang képző. Az angol fright és affray, a francia effrayer 
is ide tartoznak. Utóbbi szókat az indogermán nyelvészek a Friede, béke 
szóból származtatják, mondván hogy a középkori latin köznyelvben ex-
fridare azt jelentette, hogy kihoz a békéből vagyis megriaszt, megijeszt 
— érzésem szerint erőltetett magyarázat. 

Másik héber és aramaeus szó, mely azt jelenti : nézni, K5P sekha vagy 
rOp vagy !"0'^ sákhah. Bizonyára rokona a német sehen. A német nyelvé
szek szerint sehen a latin sequi, követni, rokona, melynek családjába so
rozzák a latin socius társ és a görög sírodat hepomai, követni, szókat is. 
Die Annahme ihrer Urverwandtschaft ist unbedenklich, mondja Kluge : 
sehen alsó wohl eigentlich «mit den Augen folgen». Götze már nem olyan 
biztos e magyarázat helyességében. Véleményem szerint nem valószínű, 
hogy a nyelv alkotói szükségét érezték volna annak, hogy a nézés, köve
tés és társaság fogalmának közös vagy rokon nevet adjanak. Seguor és 
socius rokonságában is kételkedem. A német tudósok a germán Gefolgsmann 
képzetét vitték át a latin socius-m. A socius szót inkább a héber fi£ 'ach 
rokonának vélem, melyből a ragozásbari *D$ áchí lesz. Az aramaeus nyelv
ben előfordul *!|D sakh is. E szók testvért jelentenek, de a szó tág értelmében, 
atyafit, a család, nemzetség, törzs, népközösség tagját, embertársat is. 
Socialismus tehát tulajdonképpen testvériséget jelentene. Lehetséges hogy 
a görög v.d(5i<; kasis, testvér, szintén rokon. — Az aramaeus íCO sekhá' 
azt is jelenti, hogy körülnéz, les, mint az őrszem, de átvitt értelemben azt 
is hogy vár, remél. A mint a német Aussicht kilátást, reményt is jelent. 
%!12D sikkuj, remény, KrPŰÍ? sekhutha körültekintés, várta. Úgy vélem, a 
héber sakha tő rokona a görög SOXSÓÍO dokeuö, les, figyel, Soxsto dokeö, 
látszik, SóY|i.a, Só|a dogma, doxa, nézet, látszat, rcpoaSozáo) prosdokaö, 
vár, remél, xapaSoxáw karadokeö, figyel, vár. Az indogermán nyelvészek 
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szerint e szók Hyo\Lai dechomai, kapok, decet, illik, dignus, méltó, doceo, 
disco, tanít, tanul rokonai lennének. A héber sákháh tőből ered a főnév 
ÍVp^£ maskith, a kép. Eokona lehet a görög elxwv eikön, mely az ikonok 
nevéből közismert — az ige íaxw iskö, utánoz, vagyis valaminek a lát
szatát kelti. A héber sekha' tőhöz hangzásra legközelebb esik •ÖDoaxóo? 
thyo-skoos, áldozatnéző, mely szó azért is figyelemre méltó, mert a vallá
sos vonatkozású szók rendszerint ősiek. 

A sákháh tőnek változata np$ sáeáh, néz, a német schauen. A német 
nyelvészek, úgy látom, nem mutatnak rá arra hogy schauen és sehen roko
nok, persze a héber rokont sem említik, hanem a latin caveo, óvakodik, 
szót tartják a schauen rokonának. A héber sáeáh rokona a görög -ö-éa thea, 
nézés, látvány, az ige -ftsáopai theaomai, néz, közhasználatú származéka 
•9-éatpov theatron, németül Schaubühne, Schauspiel, Zuschauer. d-e<úpő$ 
theöros, a néző, talán &éot thea és az előbb tárgyalt bpá<a horaö összetétele. 
Ebből lett ftecopía theöria, mely eredetileg látványosságok nézését jelen
tette, utóbb tudományos szemlélődóst, nézetet. A szóban forgó tőnek 
aramaeus változata Xf] devá\ néz, a latin tueor, néz, igéhez áll közel. Ebből 
ered a főnév : intuitio, a művészi meglátás, ahogyan Michel Angelo a már
ványtömbben meglátta a rabszolgát, akit belőle kifaragott. Az indogermán 
nyelvészek szerint is scJtauen rokona az angol show, mutat, vagyis megnézet. 
A héber PlJJttf 'Hipp sa'ah, sakhah változata ft2p ságach, néz. Ennek rokona 
lehet a német gucken, kucken. 

Talán e tő további átalakulása *)j2tp sáqaph, kitekint, például kihajolva 
kinéz az ablakon. Rokona a görög oxo7téa> skopeö, oxé7rco{iou skeptomai, 
kémlelve körülnéz, megnéz. Innen a oxé^t? skepsis szó, amely tulajdon
képpen körültekintést jelent. Az indogermán nyelvészek szerint e görög tő 
a latin specio rokona, a p és c hangok helyet cseréltek. De a latin specio, 
lehet a héber Hp^ cápháh rokona is, mely ugyanazt jelenti mint specio, 
specto. n£l2í cöpheh jelenti az őrszemet az őrtoronyban (fi§¥£ micpeh-specula) 
és jelenti a látnokot, aki a jövőbe lát. Rokona lehet ooccpa, o a ^ í sapha, sa-
phés is, mely azt jelenti: nyilvánvaló, világos vagyis szemmel látható. Az 
indogermán nyelvészek szerint ép e szó eredete homályos, aa^twp saphétör, 
látnók. A római jósok nevének: auspex, haruspex, második tagja szintén 
erről a tőről való. A héber H ^ ejiphah azt is jelenti: vár, remél, mint a 
latin expecto. Német rokona spáhen, kémlel, innen a Spion neve. Angolul is spy, 
espy, néz. Franciául: épier. E tőből való a latin speculum is, tükör. A német 
Spiegel innen vett kölcsönszó. A régi gót és izland nyelvben a tükör neve 
skuggtoa, skuggsja,ezt, úgy vélem, a sákháh, sá'áh ságach schauen ősi tövéből 
formálták. A német nyelvészek szerint schauen rokona schön, szép, amit 
érdemes megnézni, szemre való. (De schön talán egy másik szócsaládba tar-
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tozik, mint később látni fogjuk.) Ellenben nem sorozzák a schauen rokon
ságába a Schein szót, pedig a látszat és a fény a látás fogalomkörébe tartoz
nak. A Schein szót a görög oxtá skia árnyék rokonának mondják, melyet 
fentebb egy hasonló hangzású, de egészen más szócsaládba soroztunk. 

A sakhah, néz, tövéből hajtott ki, úgy vélem a latin scio tud, szó is. 
Az indogermán nyelvészek szerint %sío> keiö, ayá£,<ü skhazö hasít, seco, vág, 
tövéből eredne, mely szók átvitt értelemben előbb azt jelentették volna 
hogy elkülönít, megkülönböztet, és utóbb azt, hogy tud. E kissé erőltetett 
magyarázzattal szemben rámutatok arra hogy az indogermán nyelvészek 
tanítása szerint a német wissen, tud, a latin videó, lát, rokona. Görögül 
íőstv idein, slőov eidon, lát, észrevesz, oíScc oida, SÍSSVŰU eidenai, tud. 
Ugyanezeket jelenti a héber JHJ jádac. A görög rokonságból említésre 
méltók ídéa idea, kép és képzet, Yotwp histör, valaminek tudója, tanú, aki 
látta és tudja. Innen história, megismerése és ismertetése annak ami történt 
és ami van. A héber jádac igéből származó főnevek elvesztették a kezdő j 
hangot : 5£j déac, DJEJ dacath, tudás. A JDJ jádaf tő elnémult torokhanggal 
végződött. Családjához tartozónak vélem őtSáaxw didaskö, tanít, didayyi 
didache, tanítás szókat, melyeket az indogermán nyelvészek a déypy.<xi 
dechomai, kapok, rokonának tartanak. Latin rokonok doceo tanít ós disco 
tanul. Ezek Walde szerint decet, illik, decus, dísz, dignus, méltó, dexter, 
jobboldali, rokonai lennének. A német rokonok a jadae első két mássalhang
zóját őrizték meg és a latin videó szóhoz hasonlítanak : weise, tudós, weisen, 
megmutat, anweisen, tanít, Witz, tudás, ész, — ellenben a kezdő j (v) hangot 
elhagyta és a következő két mássalhangzót őrizte meg az angol teach, tanít. 
A latin dico, dicere, mond, véleményem szerint más családba tartozik, mely
ről később lesz szó. Nem a látás, hanem a hang világába való. 

A látást jelentő sakhah tŐ hajtása lehet Seíxvoju, deiknymi, mutat, 
vagyis láttat, megnézet, németül zeigen. Talán a római jogi műszó: dicis 
causa is ide tartozik, színleges ügyletek jelzője, melyeket a látszat ked
véért kötnek. 

Látást jelent !"!}£! cházah is, mely talán a sakhah hangrendjének meg
fordításából keletkezett. A belőle képzett főnevek |1l£ chazön, Jl̂ tf 
chizajön,a latin visio-ra emlékeztetnek, ugyanazt jelentik, látomást. A latin 
vates rokona lehet a látnók héber neve : Í"!jh chözeh. 

Talán a sakhah tőből alakult bíty sákhal is, mely szintén azt jelenti: 
néz, szemügyre vesz ; jelent okosságot is, ami körültekintés és előrelátás. 
Műveltető alakja jelenti azt is, hogy tanít. A főnév 7ptP sékhel, belátás, 
ész, ravaszság. Talán köze van e tőhöz a szem latin nevének : oculus, melyet 
az indogermán nyelvészek a görög 8<we osse, szempár rokonának tarta
nak, ez utóbbiről azt teszik fel, hogy eredetileg *oxte okié volt, ós hogy volt 
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egy ősi szógyökér *oqu, mely látást jelentett , ebből származnék a német 
Auge is. E tövet pedig az *op tő változatának tartják, mely a görög QTZÍÜTZCL 
opöpa,láttam, o^o^ai opsomai, látni fogok, otyiq opsis, arc, ocpő-aXfióc oph-
thalmos, szem, szókban él, és ide veszik az öjr/j opé, nyílás, szót is. Lehetséges 
azonban, hogy ooae osse, a szemek, és oaaoj-tai ossomai, látok, az előbb 
említeti njri chazah tő rokonai, úgyszintén órceía otteia, látnoki jövőbe 
látás. És lehet, hogy az *oki, *cqu tő, melyet az indogermán nyelvészek 
feltételeznek, a sákhá" tő változata, melyből a kezdő s hang elkopott. 

Hasonlóképpen elkopott a ^ 3 ^ sakhal tő első tagja a latin calleo, callidus 
szókból, melyek okosságot, ravaszságot jelentenek. Az indogermán nyel
vészek e szókat callum, megvastagodott, megkérgesedett bőr, bütyök, 
rokonának tartják, Ciceró egy szójátékát idézik : callidi, quorum tamquam 
manus opere, sic animus usu concalluit. Bár Ciceróban Demosthenes után a 
legnagyobb ügyvédet tisztelem, nem tartom valószínűnek, hogy e szó alkotója 
előtt az a kép lett volna, hogy az okos embernek a lelke, agya megkérgese
dett. Hiszen ez inkább érzéketlenséget jelentene. A héber sékhel, ész, kezdő s 
hangját is megtaláljuk az angol skill szóban, mely ügyességet, értelmet jelent. 
Skeat szerint e szó is, mint skull, a koponya neve, a scale, shell, Schale rokona 
lenne és a *skelhasít, gyökérről származnék ; hasít = elválaszt = megkülön
böztet, ügyes, okos az aki disztingválni tud. Erőltetett magyarázat. A héber 
sekhel rokonának vélem a német schlau, angol sly szót is, melynek rokon
ságát a schleichen, lopódzik, vagy schlagen, üt, körében keresik. A héber 
sakhal tő az ősi szók kétértelműségével az okosság ellentétét is jelenti, az 
ostobaságot, a kezdő s hang kiejtésének kis változtatásával, melyet ma már 
nem tudunk megkülönböztetni: 7^3p sakhal, ostoba. Bizonyára a jobb meg
különböztetés okáért a héber nyelv úgy is módosította a szót, hogy az s ós 
kh hangok helyét felcserélte : ?p)? késel, butaság, T p S kesil, balga. Eokonnak 
vélem az angol silly szót, mely Skeat szerint a selig rokona lenne, mivelhogy 
boldogok a lelki szegények. A német diáknyelv is kölcsön vette a héber szót : 
a csúfnév Késsel tökfilkót jelent. (Lokosch). 

A látás köréből hadd említsem még, hogy vakság héberül C11.30 
sanvérim. Azt hiszem, a latin tenebrae, sötétség, ugyanaz a szó. Mindkettő 
plurale tantum. 



VII. 

A fül héberül j#í özén. Az ige pTKH he-ezin, fülel, hall. Eokonai a 
görög oo? ous, o)<; ös, latin auris, mely ausis helyébe lépett, az s hang megvan 
az ausculto, hallgatódzik, szóban, d hanggá alakult át az audio, hall, igében 
valamint az aramaeus nyelvben is a héber [íií özén helyett K5*T!X 'üdna5 

is jelenti a fület. Ugyanez a szó a német Ohr, az eredeti s hangot megőrizte 
Öse, a korsó füle és a tű foka, — a német nyelvészek szerint is a szó germán 
ősalakja *auzan. Ennek a tőnek hajtása hören is, a gót nyelvben hausjan, 
változata horchen, hallgatózik. Az angol ear, fül, és hear, hall, szintén ide 
tartoznak, — bár Skeat a hear szóról határozottan állítja : not all'ed to ear. 
Némely indogermán nyelvtudós szerint ennek a családnak tagja a görög 
ávtoútú akouö is, mely talán áxoóow akousö megrövidülése. Még rövidebb 
attó aiö, hall. Viszont e tő megerősödése lehet az indogermán nyelvészek 
szerint is aladávojiat aisthanomai, melynek jelentése általánosabb : hall, 
érez, észrevesz. Akik az aesthetika szót hallják, aligha gondolnak a fül héber 
nevére. Messze van az, messzebb mint Tipperary. 

Az orr neve *"]& 'aph, a héber nyelvészek szerint *]JK eneph összevonása, 
amire a szó aramaeus alakja 822X 'anpá' is mutat. Az ige *"|3K 'ánaph azt 
jelenti : szuszog, liheg, különösen az indulattól, haragjában. Az 'anaph tő 
rokonai, úgy vélem, a német schnauben és schnaufen, liheg, schnüffeln és 
schnwpjpern, szaglászik, és Schnupfen, a nátha, az orr aktívái és passivái. 
A régi jó időkben a Schnupftabak is rányomta bélyegét sok orra. A mai és a 
régi angol nyelvben neb (nebb) csőr, orr. Izlandi nyelven nef orr. Angolul 
snuff, sniff, szippant, snuffle orrhangon beszél. E családba tartozik az indo
germán nyelvészek szerint Schnabel is, a csőr. 

A két orrlyuk neve D?Tn? oechirajim (duális). Ugyanaz a szó a latin nares, 
görögül fordított hangrenddel píve? rhlnes, franciául pedig — ők szeretik 
az orrhangot — narines. E szók elejtették a héber szó középső torokhang
ját , de az visszatér s hang alakjában a nasus,Nase, nose,nez szókban, melyek 
az indogermán nyelvészek szerint is rokonai a nares szónak. Ennek a tőnek 
változata lehet Sclinauze, schneuzen, snout, snot is. A héber *1D3 náchar, 
liheg, horkan, rokona lehet a német schnarren és schnarchen, az angol snore. 
Talán a görög ps-f/tw, pé^oo rhenkö, rhenchö is, mely a hangok rendjét 
felcserélte, Ypo gry, a disznó röfögése, latinul grundire, franciául groin, a 
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sertés ormánya, grogner, röfög, gronder, morog, németül grunzen, e hang
utánzó ősi tó' hajtásai. Talán Nüster is, az orrlyuk, mely a középső' hangot 
t hanggal is megeró'sítette. Az angol nyelv még megtoldotta e szót : nostril, 
— bár az angol etymologusok ezt úgy magyarázzák hogy nőse, orr, és thrill, 
fúr, összetétele, az orr furata. 

Másik ilyen hangutánzó ősi közös tő az, amely azt j e len t i : fúj. A héber 
nyelvben is több változata van e tőnek: !"T£S paah, WS püach, I7S* jáphach, 
H£IJ naphach. Jelentik azt hogy lélekzik, fúj mint a tűzre hogy szítsa, elfúj 
mint a szél, vagy azt is hogy kileheli lelkét. E változatok közül fi£3 na
phach rokonságban van az *"|3$ 'ánaph tővel melyet az imént tárgyaltunk. 
Másik alakja $£!} náphas azt jelenti : kifújja magát, megpihen, fellélekzik. 
A fó'név Ű53 nephes lehelet és lélek. Van olyan alakja is, melyben a hangok 
helyet cseréltek: *\1$\ nasaph. További változatok 3 ^ nasabh és Ö#3 
nasam, utóbbiból !"I£t$J nesamah lehelet és lélek. A nasaph tó'nek a kezdő n 
hang nélkül való változata *fi$ sa'aph. — Az úgynevezett indogermán 
nyelvekben is tarka képet mutatnak ennek a tó'nek a variációi: Ilyen a 
német fachen, mely az anfachen, entfachen, tüzet szit, és Fücher, legyező, 
szókban él. Eégi német alakja fochen, fúj. A német nyelvészek szerint (Götze) 
ez a latin focus, tűzhely, szóból eredne és a backen, süt, rokona lenne. Eégi 
német nyelven Focher a kovács fujtatója, héberül tl^Ö mapuach. De a 
kovács maga is e szóból kaphatta nevét : fí|52 napach. Fauchen ós pfauchen: 
fúj mint a macska. Paus-back, Pjausback, felfújt pofa (mint mikor fúj az 
ember,) a régi német nyelvben pfusen annyi mint schnauben. Ide tartozik 
pfeifen és Pfiff, a fütty is, és Fist, a test másik részéből fütyülő szél. Talán 
Bise is, a süvítő északkeleti szél. Görögül cpöoa physa fujtató, cpoaáo) physaö 
fúj, <pó<37]{jia pyhsema lehelet, fuvalom, yoaíivad-oc, physignathos ugyanazt 
jelenti mint a német Pausback. E tő változata, úgy vélem >̂ó)((ú psycho fúj, 
lehel, $t>xrj psyche lehelet, lélek. A görög etymologusok, úgy látom, nem 
tartják yüaáio physaö rokonának a rcvéco pneö szót, mely véleményem szerint 
e családba tartozik és a héber H53 és ^3K naphach és 'anaph változata, 
az n ós p hangok helyet cseréltek benne. Innen JTVOTJ pnoe, rcveö|ia pneuma 
lehelet, fuvalom, mely szóból a pneumatic kapta nevét, mivelhogy fel kell 
fújni, Ttvsófitóv pneumön a tüdő. Ide venném a 7raoowXiq pausöle szót is, 
mely pihenőt jelent, latinul pausa, úgy vélem a héber ttfS^ náphas rokona és 
eredetileg azt jelentette mint a német Atempause. E családba tartozik az 
indogermán nyelvészek szerint is pustula, pussula, hólyag, görögül cpoaaXfe 
physalis, mintegy felfúvódás, németül is Blase. Fistula, sip, fütyülő, szintén 
e tő hajtása lehet, bár azt tartják, hogy e szó eredetileg csövet jelentett és 
sip már átvitt értelme. Kokon lehet spiro is, lélekzik, mely alkalmasint 
spiso átalakulása, innen spiritus, lehelet, lélek. Ide tartozik, úgy vélem, 
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suffio is, füstöl, suffimen, füstölő, innen a parfüm neve is — és fumus, füst, 
gőz. Ez utóbbit a görög •Ö-OJJLÓC thymos rokonának tartják, mely a lélek és 
indulat neve. Ez, úgy gondolom, a héber H£V^ nesamah rokona lehet. 
A görög ávejios anemos, szél, a latin anima, animus, lehelet, lélek szókat az 
indogermán nyelvészek a szanszkrit ani-H lélekzik tőről származtatják, de 
talán van közük a héber H ^ J nesamah szóhoz is. 

Leheletet, fuvalmát jelent 7>pfl hebhel is. Ennek rokonai a német 
blasen, bláhen, fúj, Blase a hólyag, Blatter, kis hólyag, himlő, az angol blow, 
latin flo, fúj, fiatus lehelet, franciául souffle. Az l hang helyébe r került az 
angol breath lehelet szóban. Az angol breeze, német Brise, spanyol brisa 
szelet jelentenek. A hebhel szó l hangja helyébe n került a görög xarcvóc 
kapnos szóban , mely párát, gőzt, füstöt jelent és átvitt értelemben—éppúgy 
mint a héber hebhel — értéktelen hiábavaló dolgot. Habhel habhalim — 
vanitas vanitatum. Az l és n hang felcserélésére van más példa is e fogalom 
és szócsalád körében : a tüdő neve : ;cveó[iö)V pneumön mellett 7CXSÜ(JLÜ)V pleu-
mön is, és vannak akik az utóbbit tartják eredetinek. Ugyancsak l hang van 
a latin 'pulmo szóban, a francia poumon okosan elejtette a felesleges 1 hangot, 
mely gondot okozott az etymologusoknak és arra a feltevésre vitte őket, 
hogy a tüdő neve a rcXéo) pleö hajózik, úszik igéből származik, mivel a tüdő 
könnyű és úszik a vizén. 

^ 'T8 ed, szintén leheletet, párát, füstöt jelent. Eokona lehet a görög 
átfió? átmos, aötji,̂  autme, melyek ugyanezeket jelentik, az atmosphaera 
szóban közhasználatúak; az ige ááCo> aazö, lehel. A német Atem, Odem is 
ez a szó. Az indogermán nyelvészek e szókat az otoj(H aemi, lehel, fúj, tőből 
származtatják, de ez inkább a hangutánzó héber H1Í1 háváh, lehel, él, 
rokona, mellyel már találkoztunk és melynek német testvérei hauchen és 
wéhen. Van aYJTTjc aétes is, szél, fuvalom. Talán ventus és Wind is erről fúj
nak. Aeolus a megmondhatója. 

Visszatérek az *"|3K anaph tőhöz. E tő származéka, úgy vélem, a felhő 
görög neve : vscpo? nephos, a pára, mellyel Zeus borítja az eget. Latinu 
nubes. Az indogermán nyelvészek a héber tő helyett, melynek annyi ágát-
bogát láttuk, egy szanszkrit nabhas szóra utalnak, mely, mint Walde mondjar 
egyszer fordul elő a Védákban. Warum in die Férne schweifen? Sieh, das 
Gute liegt so nah. Nephos további alakulata vecpéXY] nephele mely a héber 
hebhel szóra is emlékeztet, latinul nebula, németül Nebel. A francia szár
mazék röviden nue, nuée, bővebben nuage, innen a nuance szó is, melyet a 
felhők utolérhetetlen színárnyalatai inspiráltak. 

De már nagyon magasan hordjuk az orrunkat, melyről tulajdonképpen 
szó van. Visszatérve gondolataimmal a földre, szobámba, Íróasztalomra, 
mely nem felhőktől hanem könyvektől borús, apró vörös chrysanthemok 



48 

szerény illata üti meg orromat. Az illat héber neve ÖT! réach. A német rie
chen nyilván ugyanez a szó. Kluge azt mondotta róla : auszerhalb des Ger-
manischen nicht zu finden. Götze szerint a latin erugere, ructare, a görög 
spsó-yojjiai ereygomai, kiköp, okád, rokona. Nem hinném, hogy a riechen 
szó alkotója úgy képzelte hogy a virág mintegy kiköpi, kihányja illatát. 
A latin erugo, ructo, a görög ipeóyoji.a!. ereygomai egy másik héber szó rokonai: 
pl* jaraq, pj2*} raqaq, aramaeus nyelven pTl rüq, kiköp, p l roq, nyál. 
Ehhez tartozik a francia cracher is. Lehetséges, hogy a héber ÖTl reach 
illat, rokona a latin fragro is, illatozik. Az orr görögül píc, rhis, többes
számával már találkoztunk pívsc rhines, az orrlyukak. Indogermán nyel
vészek szerint e szó őppí hormé, roham, rokona lenne, — nagyon is messze 
ugró gondolat. A német nyelvészek szerint is riechen a Rauch, füst, rokona. 
Angolul reek füst, gó'z, az ige azt is je lent i : eró's szaga van. Héberül Ö'H 
rüach = lehelet,lélek, szél. Rokonának vélema görög ós latin aopa aura szót, 
mely szellőt jelent, Eopo? Eurós, a délkeleti szél neve, talán onrip aer, a levegő, 
franciául air, szintén rokon. Az indogermán nyelvészek az objpu aémi igéhez 
utalják. 

tP&G bá'as annyi mint bűzlik. Rokonai, úgy vélem, a latin foeteo és 
puteo. A latin etymologusok, úgy látom, nem kapcsolják össze e kettőt. 
A foeteo szót fimus, szemét, trágya, suffio, füstöl ós a görög dów tyhö, füs
töl, áldoz, rokonának mondják. Görögül JCÓÖÍD pythö rothad. E tő változata 
a latin foedus is, csúf, undorító. Az aramaeus nyelvben ttf$3 bees jelenti a 
rosszat, gonoszat is. Ezzel a jelentéssel él e tő a német bőse, Bosheit szóban, 
melyről Kluge azt mondotta : ein dem Deutschen eigenes Wort. 

Utazásunk koponyánk körül elérkezett a szájhoz, a szó kiapadhatat
lan forrásához. Héber neve Í1£ peh. Jelenti a szót is. A király szavára — ezt 
a héber így mondja : a király szájára. A német Stimme.is az indogermán 
nyelvészek szerint a görög otópia stoma,száj,rokona. Magyarul is szájas, 
aki sokat beszél, kelleténél többet. A héber peh rokona a görög epv]jxl phémi, 
szól, és latin testvére, fari. Hozzájuk tartoznak <p7jfi7) pheme és fáma, a hír, 
mely szájról szájra terjed, Tcpô f̂ Yj? prophetés, próféta, aki előre mondja 
meg a jövendőt, cpcűv/] phöne, a hang. Az az egyszerű hang, melyet a levegő 
kifúvása a szájon ad, szolgált a hang és szó nevéül a görög és latin nyelvben, 
és adta a száj nevét a héber nyelvben. De rokon a francia bee, csőr is, latinul 
beccus, úgyszintén bucca száj, pofa, a francia bouche,és talán a német Backe 
is. Héberül nj?§ pa'ah kiált, bőg, görögül $o-q boé, kiáltás, az ige (3oáw boaő. 
A görög ÍKOQ epos, szó, sfosiv eipein, beszól, hty ops, hang, úgy vélem, a 
héber T\£ty sápháh rokonai, mely az ajkat jelenti, és ugyancsak a beszédet. 
Genesis 11. fejezetének első sora, mely e könyvecske jelmondatául szol
gált : Az egész föld egy ajkú vala. Latinul savium (suavium) ajkat és csókot 
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jelent. A héber sapháh közeliíokona az angol apeak ós speech, melyet az angol 
etymologusok úgy magyaráznak, hogy a sprechen tőből kiesett az r hang. 
Saphah jelenti valaminek szólót, szegélyt is, ebben az átvitt értelemben 
rokona, úgy vélem, a görög otéepavos stephanos, mely szegélyt, koszorút 
jelent, — István névben lett közhasználatú. 

A nyelv héberül Jlttfp lásön, jelenti a testrészt és a beszédet. E szó 
bizonyára a (̂X? lachakh, nyal ige rokona, ennek változata ppfy laqaq. 
A görög Xeí̂ o) leichö nyal, ugyanerről a tőről való. Xíxvo? lichnos nyalánk. 
Xixveóo) lichneuő megnyal. Latinul lingo nyal. Ide tartozik ós a héber JW7 
lasön rokona véleményem szerint a latin lingua is, melyet az indogermán 
nyelvészek a sabin dingua szóból származtatnak — duroh volksetymolo-
gischen Anschluss an lingere, vagyis hogy a köznép gondolata tévesen kap
csolta a dingua nyelv szót a lingo nyal igéhez. Ámde természettől is össze
tartoznak. A német leckén, a francia lécher, az angol lick stb. ugyanennek a 
tőnek hajtásai. A német leckén változata schlecken azt a gondolatot kelti, 
hogy a görög fXöoaa glössa is ebből a tőből alakulhatott, előhanggal meg
toldva 

A latin dens, német Zahn, héber j$ sén, fog, szintén ősi rokonok. A szó 
görög alakja &8cbv odön ós ennek aeol többesszáma ÍSOVTS? edontes vezette az 
indogermán nyelvészeket arra a feltevésre, hogy a fog neve tulajdonképpen 
annyit jelent mint «evő», a latin edere, német essen tövéből. A héber fÜ? sen 
azonban más tőre mutat. 

§ Harap héberül TJ$3 násakh. Bokona a görög Sáxvo) daknö. A harapó
fogó német neve Zange is erről a tőről való. Ez a tő kis változtatással adja a 
p$$ aásaq csókol igét, mint az osztrák Busserl, magyarul puszi is a beiszen 
származéka. A harapás csókká finomodott. A héber nasaq rokonának vélem 
a latin ausculum, osculum, csók, szót is, mely a kezdő n hangot elhagyta, 
de ez a héber ige ragozásában is kiesik. E latin szót rendszerint az os, száj, 
kicsinyítő alakjának tartják : csók annyi lenne mint szájacska. 

A nyál héber neve FllJh thöpheth, az ige ÎM thüph vagy *1SĴ ) thephaph, 
köp. A latin spuo, sputum, a görög rctóa> ptyö, ítotíCo) pytizö (köpköd), 
tfíórcü) psyttö, a német speuzen, speien, spucken, Speichel, az angol spout, 
spit hozzá tartoznak. 

Nyel: héberül JZlS lüca. Eokona a német schlucken, schlingen. A torok 
$.? loca, rokona hangrend változással a latin gúla, a német Kehle, a francia 
gueule, a latin gulo, falánk. E tő változata a német Hals, a latin cóllus is, 
melyet, úgy vélem, tévesen tartanak xóxXo? kyklos, kör rokonának és 
származtatnak *quel, forgat szógyökórből, azért hogy az ember forgatni 
tudja a nyakát. Ide tartozhatik jugulum is, szintén a torok egyik latin neve. 
A héberben is van a tőnek olyan változata, mely a torokhangot az 1 hang 
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elé teszi: blX, akhal, eszik, fal. A főnév Spgfc maákhal, étel. E szó rokoná
nak vélem a német Mahl, angol meal, étel, étkezés szót, melyet az indoger
mán nyelvészek a -mai, -szór szócskával tartanak azonosnak, azt mond
ják hogy e szó eredetileg időpontot jelentett: einmal, egy időben, zweimal 
kétidőben stb. és Mai jelentette a főidőt, az étkezés idejét és végül magát 
az étkezést. Kissé körülményes magyarázat, és e szerint Mahlzeit tulajdon
képpen szószaporítás lenne. A J37 luea tőnek t végződéssel bővült válto
zata tűJZÍ? lacat, fal, rokona a latin gluttio, a német Schlund. Van m hanggal 
végződő változat is : laham, lacham, eszik, fal. A főnév Dft7 le-
chem az étel, a mindennapi kenyér neve, lakomát is jelent. E tő rokona 
a görög Xaijiő? laimos torok, XaíjiapYo? laimargos, Xafju>pó<; lamyros, falánk, 
az ige XatiiáTco) laimattö. . 

A torok másik héber neve az 1 hang helyett r hangot mutat : n"13 
geráh, kettőzve !Tl]f)3 gargerah, ÍTÍ̂ IjHü gargeroth jelenti a nyakat is. 
A gargarizálást juttatja mingyárt eszünkbe. Görögül fapfocpíCío gargarizö. 
Hesychios említi a főnevet i s : fépyspoc, gergeros = ppófxos bronchos. 
A latin gurgulio és gurges, a német Gurgel, a francia gorge nyilván rokon. 
A héber szónak van ilyen alakja is jV"l3 gárön. Ebbe a családba tartozik 
a német Kragen és Bachen, az angol craw is. 

Aramaeus nyelven KJ5315? eunqa a nyak neve. A bibliában p!}S?t
 canaq 

nyaklánc. E szók rokonai a német Nacken, Géniek, a francia nuque, az 
angol neck. A régi angolszász hnecca még megőrizte a kezdő torokhangotr 
úgyszintén az izlandi hnakki, az ónémet hnacch. Egyes nyelvjárásokban 
ma is él még Anke. Ide tartozónak vélem a görög vhyjp auchen, nyak 
szót is, mely a hangok rendjét felcserélte. De köze lehet e tőhöz a latin 
angina szónak is, mely fojtogató torokfájást jelent. E tő rokona alkalmasint 
a héber pJFt chanaq, fojtogat, testvére a latin ango, szorongat, fojtogat, 
görögül OÍYXO> anchö, a főnév á^x^vr] anchone megfojtás, kötél általi halál, 
kötél. E tő származéka a latin angustus, szűk, angor, szorongó félelem. 
Héber változat p3K 'ánaq, félelmében kiált, nyög. A német Angst, a francia 
angoisse e tő hajtásai. De rokon a német eng is. A nyak a test szűkülete. 
Ez adta nevét a palack nyakának is. Az indogermán nyelvészek szerint 
is rokona e szócsaládnak á*rxo5> SfX1 anchou, anchi közel, mellett — tulaj
donképpen azt jelenti: szorosan. Amint a francia prés is tulajdonképpen 
annyi mint préssé. Hyképpen e to változata a német náhe, az angol nigh 
is. Nactibar, a szomszéd, aki a nyakunkon van. 

A nyak másik héber neve *]*$ föreph. Eokona a latin cervix, 
melynek az indogermán nyelvészek nem lelik családját és úgy próbálják 
magyarázni, hogy cerebrum, agy, és vincire, megkötöz, összetétele, 
vagyis hogy a nyak odaköti a fejet a testhez, nehogy az ember 
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elveszítse. Ami különben egy szórakozott etymologussal könnyen meg
eshetnék. 

A hát héber neve 23 gabh messze ágazó tőből származik. Latinul gibbus, 
gibber, görögül %5<po<; kyphos, oj3o<; hybos, púp, üftós hybos púpos, héberül 
j£3 gibbon. Bókon, úgy vélem, supinus, suppus, OTTUO? hyptios is, melyek 
azt jelentik: hátán fekve, hátra hajolva, suppo, hátra fektet. Héberül 
255^ sakhabh jelenti azt hogy fekszik,latinul cubo, zengőbb változata cumbo. 
A héber sakhabh jelenti azt is hogy lefekszik úgy hogy fel sem kel többé, 
meghal, latinul occumbo, és jelenti az asszonnyal való hálást is, mint a 
latin concumbo, innen concubina, az ágyas. A latin etymologusok a cubo, 
cumbo szónál xójj-pírj kymbe, edény, Humpen, korsó rokonságát említik, 
de ezek a már tárgyalt SI2 qabh tőhöz állnak közelebb. A héber 133 gabh 
változata 13 gav, 13 gev, melyekben feltűnik a v (u) hang, mely az emlí
tett görög és latin rokon szókban dominál. Héberül ^ 3 güph pedig testet 
jelent. De az a hangot megtaláljuk a latin abs, görög a§ aps, hátra, szók
ban. Úgy vélem, a héber gabh rokona az angol back is, mely a hangok rendjét 
megfordította. Hasonlóan a német Buckel, Buckel, melyet, úgy vélem, 
tévesen származtatnak a latin buccula, pofácska, száj, szóból; ide tartozik 
Backe is abban a jelentésben hogy Eückenstück — ily összetételekben: 
Arschbacke, Hinterbacke, és az angol bacon, sonka, tulajdonképpen a 
hájas hátrész, Speck. Ide tartozik, úgy vélem, a görög íco-pj pyge, íroyacov 
pygazon, hátulsó, melyet aligha lehet a Tiof^-q pygme, ököl, szóval azono
sítani vagy a pungo, döf, rokonának mondani, nem arra való. A német 
nyelvtudósok azért jutottak erre a gondolatra, mert a Steisz szót is a sto-
szen igéből származtatják, ami szintén nem valószínű. Azt a magyarázatot 
sem tartom valószínűnek, hogy Steisz a stutzen rokona lenne és eredeti 
értelme az volna : abgestuizter Körperteil. Nem hallottam arról, hogy 
akár embernek, akár állatnak ezt a testrészét megnyirbálják. Miféle cir-
cumcisio ez? A német Steisz inkább a héber ÍV$ séth szóhoz áll közel, mely 
ugyanazt jelenti. Ha már itt tartunk, legyen szabad megemlíteni, hogy 
ősrokonok a héber tS'Tp tit és a német scheiszen, melyet az indogermán 
nyelvészek a scheiden és schneiden, ayí^tú schizö és scindo, hasít, rokonának 
tartanak. Úgyszintén a héber K^ri chará' és a görög oxwp skör és a latin 
excrementum. E görög és latin szókat a xptvw krinö és cerno, elválaszt, 
megkülönböztet igékkel hozzák összefüggésbe, de nem gondolom helyén
valónak hogy a decretumot az excrementum mellé tegyük. A héber 
]ft̂  dömen szónak, mely szintén a sarat jelenti, rokona a latin conta-
mino, beszennyez (ezt általában a tangó, érint szóból származtatják) 
és ennek átvitt értelmű változata temno, megvet — a megvetésnek 
drasztikus kifejezése az eredeti szóval ma is el-elhangzik. Az indo-
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germán nyelvészek a temno szót a német stampfen, tapos, rokonának 
tart ják. 

A hátnak másik héber neve ITltii áohör. Eokon szó a görög &ppo<; 
orros, mely a hátalsót jelenti — az indogermán nyelvészek szerint Spo? 
oros, hegy, rokona, mivelhogy szintén domború, mint Boisacq mondja : 
extrómité proéminente, a kimagasló végtag. Eokon ohpó. oura is, far, had
sereg hátvédje. Az indogermán nyelvészek szerint is e szók rokona a német 
Arsch. Ide tartozhatik a francia arriére is, melyet ad-retro szóból származ
tatnak. Eokon lehet a német kefiren, megfordít, is : kehrt euch hátra arc. 
Talán merészebb feltevés hogy e tó' hajtása fordított hangrenddel a német 
Rücken, hát , is. Emlékeztetek arra, hogy ttftfl rö's jelentette a fejet, kez
detet, ap/ri arche, valaminek elejét — a rokon hangokból, fordított rendben 
alakított ^Yín^ achor jelenti a hátsó részt, véget. 

Eokon hangokból alakult a ![yr járekh szó is, mely szintén jelenti 
a hátsó részt, combot, tomport, ágyékot, oldalt. Ismeretes a bibliának e 
kifejezése, mellyel Jákob ivadékát je lz i : akik az ó' ágyékából származtak. 
Ezért gondolom, hogy e héber szónak köze van a görög %py;A orchis szó
hoz, mely a herét jelenti. Mikor Ábrahám megesketi szolgáját, hogy ne a 
Kanaaneusok leányai közül, hanem Ábrahám hazájából és rokonságából 
hozzon feleséget Izsáknak, a szolga úgy esküszik hogy kezét Ábrahám 
tompora alá teszi. Mikor elközelget ének Izrael halálának napjai, elhivatá 
az ő fiát Józsefet, s monda nek i : tedd a kezedet tomporom alá, kérlek, 
ne temess el engem Egyiptomban, vígy ki engem innen és temess el atyáim 
sírjába. És megesküvék neki József. A latin testis is herét és tanút jelent. 
Úgy vélem a héber *!p) jarekh és a görög 6'px ŝ orchis rokona opKos orkos, 
az eskü görög neve. Nem hinném, hogy aki az eskünek e nevét adta, a kerí
tést jelentő' %pxoc, herkos szóra gondolt volna, mint az indogermán nyel
vészek. Eokonnak vélem a latin juro, esküszik, szót is. De a héber Tj5^* 
esekh is a herét jelenti és lehetséges hogy a görög opyic, orchis a középső 
hangot r hanggal cserélte fel. A görög loyíov ischion, és UÓQ ixys pedig 
ágyékot, csípó't jelentenek. 

Most forduljunk ismét eló're. A nó'i emló' neve ^1 dad, változata 1Ü 
sad, aramaeus nyelven Ifi thad ; a duzzadó tó'gyet jelenti ?1 ziz. Nyilván 
rokon szók a görög xiz&6<; t itthos, mellbimbó, tíiíh] t i t thé, TIOIÍJVY] tithene, 
dada, d-ijad-ai thesthai szopik, (ezek rokonának mondják a %rfö-q tethe, 
nagymama, njtK? téthis, Tante, szókat is), a latin dida, az olasz tetta, 
tettare, a francia tette, téton, tétet, a német Zitze és Tüttel. Az indogermán 
nyelvészek azt gondolják, hogy a latin és a román nyelvek a germánból 
kölcsönözték e szókat. Azonban éppen efféle szóknál valószínű az ősi ro
konság. Héberül HiíJp máoah szopik, változata p3f£ maca?. Görögül ji,aoTÓ<; 
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mastos, {i-aCó? mázos emlő. Ezt az indogermán nyelvészek nem hozzák 
kapcsolatba a nyilván rokonnak tetsző {JLÓCW jxoCátö myzö, myzaö, szopik, 
igével, hanem utóbbit a német Schmutz, szenny és az angol mud, iszap 
rokonának tartják, előbbit pedig a madeo, nedves, mattus, részeg, másten, 
hizlal, Mus, Gemüse, kása, főzelék rokonának vélik, sőt családjába sorozzák 
a Messer, kés, [jiCea mezea, hímvessző szókat is, ami kissé szedett-vedett 
rokonság. Az emlő jxaCó? mázos nevéhez mégis csak közelebb áll a héber 
m^íj macah, szopik. A kebel másik héber nevének : 2h chöbh rokona lehet 
a dallamosan bővült XÓXTTOC kolpos. Hasonlóan a héber 31H chöbh vétek, 
adósság, rokona a latin culpa, melynek nem lelik hozzátartozóit. A görög 
xóXrco? kolpos, kebel, rokona golf, öböl, Meerbusen. Megemlítem, hogy 
a nem ide tartozó labdajáték név: golf skót kiejtése gouf, tehát szintén 
1 hang nélkül. 

A szív héberül S7 lebh. Talán merészen hangzik, hogy e szónál a né
met Leib és Lében szókra gondolok. De a német nyelvészek e szókat a ölei
ben marad ós kiében ragad rokonának tartják, melyek jóval távolabb esnek. 
A szív, a test éltető része, inkább adhatta nevét a testnek — pars pro 
totó — és az életnek. Talán erről a tőről való a máj német neve is : Leber. 
A máj héberül *1D£ kabhed, rokona a görög TJrcap hepar, melynek genitivusa 
mutatja a tŐ záró t hangját: rpzaxoc, hepatos. 

A has neve Jtp£ beten, rokonának vélem a latin venter és a német Wanst 
szókat. Az indogermán nyelvészek e szók rokonságát a latin vesica, húgy-
hólyag^^jzans^krit vastih, húgyhólyag, vanisthuh bél szók körében kere
sik. A test belsejét jelenti 2*1j2 qerebh, talán rokona a régi germán nyelvek
ben anyaölet, testet, hasat jelentő hréf, hrif. Ezek rokonának tartják a latin 
corpus szót. A hasnak másik neve ul a latin álvus rokona, már talál
koztunk vele az ohel, Höhle, hohl atyafiságában. E családhoz tartozik 
a görög xoiXía koilia is, mely szintén a hasüreget jelenti, ehhez áll közel 
a héber n!J?3 kiljah, a belső részek és különösen a vese neve. Latinul Ma 
a belek neve, aramaeus nyelven TY^TVPÜ chalchöleth, görögül xóXov kolon. 
Hasat jelent teH? keres is, ennek rokona lehet a görög Yaaníjp gaster, melyet 
az indogermán nyelvészek a fé\L<a gemö, tele van, meg van rakva, fójioc 
gomos, hajórakomány szók rokonának tartanak. De a héber ós aramaeus 
keres rokona lehet a német Gekröse is, mely a beleket jelenti. E szókörbe 
tartozik az aramaeus K̂ l1""!? kerükha, bél, is. Az ige T]$ karakh jelentése : 
körülteker, illik a tekergőző belekhez. Ezt a szót megtaláljuk a római haru-
spex nevében is, aki a beleket nézi és azokból jósol. Eokona a latin hira, 
bél, is. Ennek rokona az indogermán nyelvészek szerint is a görög x°P^ 
chorde, bél, húr. A német nyelvészek szerint ide tartozik Gam is, 
mely ma fonalat jelent. Götze így mondja : als Grundbedeutung ergibt 
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sich: aus Dármen gedrehtes, bélből sodort. Kluge szerint: Das áltere 
Germanische besitzt eine Eeihe an Garn anklingende Worte im Sinne von 
Eingeweide, Darm. Vielleicht — mehr lászt sich nicht sagen — liegt allén 
unter Garn behandelten Worten eine Wurzel ghar=drehen zu Grundé. 
A héber nyelvben megtaláljuk úgy a bél mint a sodor teker j'elentést a 
*?p$ kárach szótörzsben. Lehetséges, hogy ugyanarról a szótörzsről, amely -
ró'l a héber nyelv a keres, has szót vette, származik a görög xapőía kardia 
is, mely nemcsak szívet jelent, hanem gyomrot is és belsó't általában. Ide 
tartozik tehát a latin cor, cordis, is, a francia coeur, a német Herz, az angol 
heart. Hogy Herz a credo, hinni, rokona lenne, mint német nyelvtudósok 
vélik, alig hihető'. 

A test belsejét, hasat jelenti Í1J$5 meeeh is. Rokona lehet a német Magén, 
az angol maw. 

A kéz héber neve *Vr jád. Eokonának vélem a német Hand szót, melyet 
a német nyelvészek sajátos germán szónak tartanak. Rokonának mondot
ták a Kund, kutya ós az angol hunt vadászni, szókat, azon az alapon, hogy 
a kéz, a kutya és a vadász is dfogd meg». Mások szerint a Hand szó eredeti 
jelentése : tíz. Figyelemre méltó, hogy a héber abc-ben jod a tizedik betű 
neve és mint számjegy tizet jelent. Hand fajtát is jelent: allerhand, min
denféle. A héber nyelvben a jobbkéz neve j ^ jámín, és a faj, fajta neve 
pft min. Ennek a tőnek rokona lehet a latin manus. A francia main szó
ban újra életre kelt a héber jámin i hangja. Az indogermán nyelvészek 
a latin manus szót a germán Mund szóval hozzák összefüggésbe, mely vé
delmet jelentett és a Vormund, gyám, Mündel, gyámolt, védenc szókban 
él. Tenyeret, markot jelent a héber *p kaph. Rokona a görög YÓYJ gye, 
mely csak összetételekben fordul elő: ÍYYÜOS engyos, kezes, l^ú-q engyé, 
kézfogó, sYYoáw engyaö szószerint: kézbesít, átad, zálogul, feleségül. 
A zend nyelvben gav, kéz. A héber kaph rokonának vélem a latin capio, 
megfog, megmarkol szót is. Mégis csak közelebb áll a marok mint caput, 
a fej fogalmához, melyhez az indogermán nyelvészek sorozzák. Rokon a 
szanszkrit kapati maroknyi, a görög XWTCYJ köpé", a latin capulus, markolat, 
ezt jelenti a német Handhabe is. B tő változata lehet a német habén, a 
latin habeo is, eredetileg azt jelenthették, hogy a markában tart. A német 
nyelvészek szerint habén a heben, emel rokona lenne, de ez, úgy vélem, 
más családba tartozik, melyről később lesz szó. 

" D$$ ephes a láb talpát jelenti, D5 pas tenyeret is, talpat is jelent. Rokona 
a latin pes, a görög rcsCa peza és iroó? pous, a német Fusz, az angol foot 
a francia pied stb. De rokon a francia patté, a német Pfote is, melyeket 
az indogermán nyelvészek, úgy látom, nem kapcsolnak össze a láb nevével, 
noha jelentés és hangzás egyaránt valószínűvé teszik a rokonságot. Bizo-



55 

nyara rokon a héber 5?typ pesác is, mely lépést jelent, a latin passus, a francia 
pas. Az ige ytyp >$Op pásac, lép, megy, olaszul passare, franciául passer. 
A latin etymologusok a passus szót a panelére, szétterpeszt, igéből származ
tatják, mondván hogy a lépésnél az ember szétveti a lábát. A pando igé
vel már találkoztunk, láttuk, hogy a héber í"!p$ pátháh rokona. De passus 
jelenti a láb nyomát is. Bókon lehet spatior, sétál, a német spazieren is. 
E szókat a latin spatium szóhoz szokták fűzni, mely teret, kiterjedést jelent. 
ÖÖ pas és W$ pesac családjával rokon D1S büs, tapos. Úgy látszik ennek 
magánhangzója él a görög ?roó<; pous szóban. Héber változata tSS$ baeat, 
tapos, rúg, aramaeus nyelven van ^JÖ be'ac, is. Görög változatai: iratéw 
pateö lép, tapos, jiáro? pátos, lépés, út. Ez utóbbi jelentése él a német 
Pfad szóban, ösvény, angolul path. Lépést jelent a görög paSíCw badizo 
is, lépésben : páőijv baden, a fó'név páat? basis, lépés és amire lépünk: 
alapzat. Bókon lehet a német Bocién is, angol bottom, görög rco#£MQV pyth-
mé"n. Az indogermán nyelvészek e körbe sorozzák a fundus szót is. A páot<; 
basis szót általában a paívw bainö, lép, megy igéből, származtatják, mely
ben a to záró s hangja elkopott. A ragozásban a n hang is kiesik, ami arra 
enged következtetni, hogy nem tartozik a tőhöz. A héberben is van ilyen 
változat: StfS bö' jön, Bokona lehet a francia és olasz va is. Az indogermán 
nyelvészek a (iaívw bainö valamint a latin venio igét a szanszkrit gámati, 
megy, a német hommen és bequem rokonának tartják. A héber D5$ aphas 
jelenti azt is, hogy megszűnt, vége van, nincs többé. A francia passé, a 
múlt, ós a francia tagadó szócska pas talán ugyanennek a tőnek a hajtásai. 
A láb talpát, az aramaeus nyelvben bokát is jelentő D5$ ephes szóhoz 
fűződik a német Fessel, béklyó, görögül rcéői] pedé, latinul compes. E szó
törzshöz tartozik a héber ttSS pisseach is, sánta, rokona a francia boiter, 
boiteux. 

p1*# söq combot jelent. Bokona az angol shank, a német Scherikel és 
Schinken. Bizony még a sonkának is héber rokon neve van. Az alsó láb
szár neve P*l? kerác, duális Ü̂ STŰ keracajim, a latin crus rokona. A héber 
ige 2T3Jp kárac azt jelenti: letérdel, térdre borul. Talán ennek változata 
P33 kanae, mely ugyanazt jelenti. E tő hajtása lehet a görög 7ÓV0 gony, 
7Vt>£ gnyx, térd, l-jvóa ignya térdhajlat, -ytóvía gönia pedig hajlatot, szög
letet, sarkot jelent és a geometriában lett közhasználatú. A héber kanae 

ige jelenti a térdre kényszerítést, alávetést, megalázást is, a görög foováCojtat 
gounazomai annyi mint térdre borul, valakinek térdót átfogva könyörög 
hozzá. 0eő>v iv foóvaoi xsítat az istenek térdén fekszik még a jövendő. 
De egyszer majd elindul útjára és nem lehet feltartóztatni. Latinul genu 
a térd, franciául genou, németül Knie. Ide tartozik knicken is, olyan meg
törést jelent mint mikor a térd összecsuklik. Talán rokon wfipq knemé is, 
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az alsó lábszár, lábikra neve. A kára* és kanac tő mellett van még egy harma
dik változat is, melyben a középső hang 1: xűXov kölon, lábszár, térd, 
oxéXoc skelos, comb, lábszárcsont, oxeXfc skelis, sonka, németül a hentesek 
nyelvén Keule. Ide tartozhatik a latin clunis, hátulsó, a görög xXóvtc klonis^ 
farcsont, xXövtov klonion csipő. 

A térdnek másik héber neve ^"p berech. Talán rokona a latin braca, 
angol breeches, a térdnadrág neve, az izlandi brök, comb, nadrág. A térd 
héber nevével való rokonság van annyira valószínű, mint az indogermán 
nyelvészek ama feltevése, hogy a breeches a Burg, vár szó rokona. Vagyis 
hogy aki a nadrágnak e nevet adta, így gondolkodott volna: my house 
my castle — meine Hőse meine Burg. 



VIII. 

Úgy látom, a nadrág közönséges német nevét, Hőse, nem hozzák össze
függésbe a Haus szóval, pedig, azt hiszem, inkább összetartoznak mint a 
breeches és a Burg. A Haus szó, mint láttuk, eredetileg födelet jelentett, 
Hőse pedig takarót, közös ősi rokonuk a héber ílp^p kasáh, beföd, betakar. 
Ebből ered a főnév JTIDf) kesüth, takaró, ruha. A sváb nyelvjárásban Hász 
ruha. Durva takarót j'elent Kotze. A csuha németül Kutte. Kabát angolul 
coat A francia cotte szoknyát, munkásnadrágot jelent. Ide tartozhatik Kittel 
is, ing, szoknya. A fejet takarja, védi a kalap, Hut, angolul hat. A német 
Hut, hüten, oltalmat is jelentenek, e tőnek átvitt értelmű hajtásai. Latinul 
cassis, sisak. Görögül xaoá<; kasas a lovasok bő köpenye, mely a ló hátára 
is ráborult. Ugyanebből a tőből sarjadt cutis, a bőr neve is, a test eredeti 
takarója. Görögül oxotos skytos vagy xóto? kytos, utóbbi takarót, pajzsot 
is jelent, latinul scutum. A bab, borsó hüvelyének francia neve cosse, németül 
Schote szintén ennek a törzsnek hajtásai. Ide tartozhatik a görög Ivvoju 
hennymi is, betakar, felöltöztet, az indogermán nyelvészek szerint is az 
igető és- hes, mint azt a ragozás is mutatja, ez pedig a kasah elkopott alakja 
lehet. Viszont megerősödött a tő az iaö-éo) estheö igében, mely szintén azt 
jelenti: felruház. loíb]? esthés, !atto)[Jta esthéma ruha. A héber nyelvben is 
van ehhez hasonló változat : !"T{pJ£ cátah betakar, felöltöztet. Találkozunk a 
héberben is a fentemlített ITIDIp kesüth olyan alakjával, melyben a kezdő 
torokhang elkopott: HÍD süth, ruha. A latin nyelv e tő kezdő torokhangját 
v hanggal cserélte fel: vestis, vestio, — franciául vétir, vétement. A német 
Weste értelme idővel a mellényre szorult. 

«Izráel pedig minden fiánál inkább szerette Józsefet, mivelhogy vén 
korában nemzette vala őt, és cifra ruhát csináltat vala nóki». A ruhának, 
mellyel József csodálatos története kezdődik, héber neve : ruJTJ? kuthoneth. 
Az indogermán nyelvészek szerint ezt a sémita szót vették kölcsön a görögök 
a xlráv chitön nevéül. A római tunica is ugyanez a szó, fordított hangrend
del. Inkább ősi rokonságra gondolok. Legalább is a biblia ugyanezzel a szó
val nevezi azt az ős ruhát, melyet az Úr csinála Ádámnak ós az ő feleségének, 
mielőtt kiűzte őket Éden kertjéből. E szó származéka a német Kattun is, a 
pamutszövet neve, ós ami még fontosabb, a pamut neve : cotton, coton 
Aramaeus nyelven J£0 kithon kender, len. 
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Kender, len egyik héber neve !"U1t̂ 2 pisteh talán a német Bast szó ó'si 
rokona. A német nyelvészek szerint Bast, mely háncsot, rostot jelent, az 
olasz basto, nyereg, ós bastard, fattyú rokona lenne, de e szók jelentése 
nagyon távol esik. Az indogermán nyelvészek héber eredetű kölcsönszónak 
tartják a görög $óaao$ byssos szót, a finom vászon, gyolcs nevét, héberül 
W2 büc. Ugyancsak héber eredetűnek ismerik el a görög oáxxo? sakkos, 
latin saccus útján elterjedt zsák szót, héberül p\ff saq, mely durva ruhát is 
jelentett. Mikor Józsefet eladták testvérei és elküldték a vérbe mártott 
cifra ruhát atyjukhoz, Jákob megszaggatta ruháit és zsákba öltözött és 
gyászolta az ő fiát sokáig. E szó rokona lehet a latin sagum is, mely durva 
szövetből készült katonaköpenyt jelent, görögül aáyoQ sagos, e szókat kelta 
eredetűnek tartják. Fonalat, vásznat, többesszámban ruhát jelent 15 bad. 
Hesychios szerint jtáxo? pátos Héra ruhájának neve. rcáaotó passö ige szövést, 
hímzést is jelent, ijwiáaaw empassö, belesző. Talán a héber bad rokona a 
régi német Wat is, mely szövetet, ruhát jelentett. Ez a ma már nem hasz
nálatos szó él a Leinwand második tagjában, eredetileg linwat, így mondják 
a német nyelvészek. Eokonnak vélem a Gewand, ruha szót is, melyet a wen-
den és winden szókból származtatnak, ámde a ruha nincs eredettől fogva 
kifordítva. Ide tartozhatik az angol weed = ruha is, elavult szó. Talán 15 
bad változata Ift mad, rnely szintén ruhát jelent. Eokona lehet a latin 
mantum, kicsinyítve mantellum, németül Mantel, franciául manteau. 

t̂fiŜ  cátaph is azt jelenti: ruház, takar. A főnév H§ipj$3 maátáphah. 
E tő rokonának hangzik a német Stoff, francia étoffe, posztó, étoffer, aus-
staffieren, kiruház. Eokon lehet a görög xáxf\Q tapes, xáizic, tapis is, takaró, 
szőnyeg. A héber cataph betakar szóval való rokonsága valószínűbb mint a 
tempus és templum szókkal való rokonság, melyet az indogermán nyelvészek 
említenek. E görög szó modern származékai a francia tapis, a német Teppich 
és a tapéta. 

Takarót, köntöst jelent gelom is, aramaeus nyelven tflpw^ gelima. 
Eokona lehet a görög y\<x.\LÚ<; chlamys. Talán a német £TeZmis,a sisak, mely 
a fejet takarja. Talán ennek a tőnek változata ílí^p^ salmah is, és más hang
renddel ?V?tpty simlah, ruha. A görög eíXojta eilyma, takaró, az eíXów eilyö 
igéből származik, melynek két jelentése van : az egyik az hogy gurít, evvel 
már találkoztunk és láttuk hogy a héber T?$ galal rokona, a másik jelentése 
betakar, és föntebb találkoztunk a héber 1I7I gáláh igével, mely az ellen
kezőt jelenti, azt hogy feltakar. Ismét példa arra, hogy az ősi szó magában 
foglalja az ellentóteket. iXojio? elymos, Mhiipov elytron borítékot, tokot jelen
tenek, utóbbinak ilyen alakja is van: féXootpov geloutron. (Hesychios). 
Ehhez a családhoz tartozik a latin velő betakar, revélo feltakar, 
leleplez, vélamentum, takaró, ruha, vélum, takaró, függöny, vitorla. 
A héber Vh$ qelac is függönyt és vitorlát jelent. Ide tartoznak 
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a latin valvolae is, a hüvelyesek. Aramaeus nyelven XQ^ gelíma 
nemcsak köpenyt, hanem hüvelyest is jelent, és fTJ???? qal'llm is, 
hüvelyes. A héber ",?5 keli többek között ruhát is jelent. A görög ^Xatva 
chlaina, ykavít; chlanis takaró, ruha, bizonyára szintén ide tartoznak. 
A latin laena szót ezek rokonának tartják. xoXsós koleos a kard hüvelye. 
E családba tartozónak vélem a latin galea sisak szót is, melyet YaXsY] galee 
nyest, glis, mormota rokonának tartanak ós onnan kapta volna nevét, hogy 
ezek boréból készült. E törzsnek német családja : Hülle, a takaró, verhüllen 
ós enthüllen, eltakar és leleplez, Hülse, a hüvely. Ide tartozhatik Schleier is, 
a fátyol, melyet a német nyelvészek a scMeppen szóval hoznak összefüggésbe, 
de más a fátyol és más az uszály. E tő változata Schale is, mely gyümölcs, 
tojás héját, takaróját jelenti, kagylót is. Angolul shell. Ide tartozónak vélem 
a korpa német nevét is : Kleie, melyet a német etymologusok kiében ragad 
rokonának tartanak. A német hüllen, eltakar, rokonának tartják a hehlen, 
elrejt, szót is. így ehhez a szótörzshöz tartozik a latin celo is, elrejt, occulo, 
eltakar. Mint a ü\bii gelöm szó, mellyel e szócsalád körében elindultunk, 
m hanggal végződik clam, rejtve, titokban. Héber m végű igető: U7VT 'álam, 
elrejt, takar. Talán ennek változata, az m hangot p hanggal cserélve fel, 
a görög xaXÓTTKo kalyptö, eltakar, elrejt. xáXo^a kalymma, fátyol. xáXotpog 
kalyphos héj, hüvely, kagyló. Curiius szerint e tőből származik clipeus is, 
a római katona mellpajzsa. Szerényebb hajtása az angol glove, kesztyű. 
Az aramaeus ?U göl, ruha, bővebb alakja ^ 7 ! gultha köpeny pedig a német 
Kleid, angol cloth szókra emlékeztet, melyeknek az indogermán nyelvészek 
nem lelik családjukat. A héber ^?£l chalac, ige jelenti azt is, hogy felövez, 
azt is hogy leveti a ruhát, cipőt. A főnév HSnCJÍÍ machálácáh ünneplő ruha. 

tdjÜ3& 'abhnét a papok öve. A rómaiaknál offendix a szalag vagy szíj, 
mely a pap süvegét az állához kötötte. De a biblia is a süveggel együtt említi 
az abnet szót. Az offendix rokonának tartják az indogermán nyelvészek a 
német Bánd és binden szókat, melyek a héber abhnet szóhoz még jobban 
hasonlítanak. Változata a latin bálteus is, a római katona derékszíjának neve. 

IJft chagar is azt jelenti: övez, JY7Ü0 chágöráh, ÍV^0£ machágoreth, 
öv, kötény. Talán e tő hajtása a német Gurt, gürten, melyet a Garten rokoná
nak tartanak, és a Schurz, Schürze melyet a Jcurz, latin curtus, szóból szár
maztatnak : gekürztes Kleidungsstück. De habár napjainkban úgy történt, 
hogy a hosszú szoknya rövidült meg fokozatosan és végül short lett belőle, 
mégse gondolnám, hogy eredetileg is előbb volt a schleppes szoknya mint a 
fügefalevél és hogy a kötény úgy keletkezett, hogy feltűrték a szoknyát. 
Ide tartozhatik az angol skirt, shirt is, szoknya, ing. 

A bunda héber neve fiyy$ adereth bizonyára összefügg a görög dopá 
dóra, 8ép(j.a derma, dépoq deros, Séppi? derris szókkal, melyek bőrt jelente
nek. A ruhának közönséges elnevezése a bibliában TJ51 béged talán J3aínj baite" 
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rokona, ez a pásztorok kecskebőrbó'l készült ruhájának thrák neve. Rokoná
nak mondják a német Pfeid szót, mely az osztrák-bajor nyelvjárásban 
inget jelent. Talán ^ béged megrövidült alakja *tj bad, melyről előbb 
szóltunk. 

E fejezetet a Hp^ kásáh tővel kezdtük. Emlékeztetek arra, hogy fordí
tottja ^Í?p sákhakh szintén azt jelenti: fed, takar, és a latin tego rokona. De 
"ípp sákhakh azt is jelenti: sző, fon, és ebben a jelentésben a latin texo rokona, 
mely a textil szóban lett közhasználatú. A texo igét az indogermán nyelvészek 
a görög xéxtwv tektön, ács, kézműves, tá^vij techne mesterség, művészet, a 
szanszkrit táksan ács, a zend tasa, balta, a latin taxus, német Dachs, borz 
családjába sorozzák. De Walde is megjegyzi: Doch klafft zwischen den 
Bedeutungen «zimmern» und «weben» ein kaum überbrückbarer Unter-
schied. Nyilván közelebb áll a texo szóhoz a héber sákhakh és ennek kétféle 
jelentése, fed és sző, tego és texo összefonódik, ha arra gondolunk, hogy 
ágakból, vesszőből fontak födelet, sátortetőt, de kerítést és falat is, úgy 
hogy az ács ősi neve is e családba tartozhatik. Talán rokon magának az ágnak, 
gallynak "̂ ItJ'Tjb sökh neve is. Figyelemre méltó, hogy a német nyelvben is 
Zeug szövetet jelent, Zweig pedig ágat. A Zeug szót a német etymologusok a 
ziehen igéhez kapcsolják, noha jelentésük nem illik össze, a Zweig és az 
angol twig szót pedig a számnév: zwei rokonának tartják. Hogy G-ötze-t 
idézzem: Verwandtschaft mit der indogermanischen Sippe des Zahlworts 
zwei ist sicher, Zweig ist ursprünglich Gabelung. Nem merném ezt ily hatá
rozottan állítani, még ha Brugmann mondja is. Texo rokonául említik az 
indogermán nyelvészek a Docht, kanóc szót, mely eredetileg fonalat jelent
hetett. A Tuch szót, mely valószínűleg e családhoz tartozik, nem tudják 
hová sorozni. Az angol duck a tengerészek nyelvén vitorla vásznat jelent. 
A Tuch szó kezdő t hangja arra emlékeztet, hogy héberül íT}tp táváh is azt 
jelenti: fonni. A régi angolszász nyelven tow-hüs a fonó. Rokon a német 
Tau, kötél, is. Úgy vélem, a latin suo, varr, angolul sew is inkább e családhoz, 
tartozik, mint a görög xaaoóoo kassyö, megtalpal., OJITQV hymen hártya, Hymen 
a házasság istene és hymnos,a dal nevéhez, melyekhez az indogermán nyel
vészek fűzik. Aramaeus nyelven Pin&fc achah annyi mint összefűz, varr. 
Rokona lehet a görög áxsarpa akestra varrótű, mely szónak aligha van köze 
az ávio{iai akeomai gyógyít igéhez. 

A sákhakh igéből származó főnév np©& massekheth a szövőszék nyüst 
fonalát is jelenti, evvel szőtte össze Delila Sámson hajfonatékát, hogy oda 
kötözze, de hiába. A fonálnak egy másik héber neve Tltp sethí, rokona a latin 
stamen, görög ax%wv stemön, a lánc vagy vetülékfonál neve, melyet a 
stare, áll, igével hoznak összefüggésbe, IOTÓ? histos pedig szövőszéket, 
zugolyt, láncfonalat, szövetet is jelent. Fonál a szövőszéken dallah is, 
rokona tela, melyet a texo igéből származtatnak. 
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Aramaeus nyelven J77J5 qela* = fon. E tő hajtása lehet colus, a rokka 
latin neve, németül kicsinyítve Kunkel. Rokon a görög xXcóftto klöthö, fon, 
megszemélyesítve Klöthö, a legöregebb a végzet három istennője, a Moirák 
között, akik az ember élete fonalát fonják, kimérik és levágják. E szótőhöz 
fűzik a XÓXÜ)? kalös, kötél, szót, mely különösen a vitorlák kötelét jelenti. 
Már föntebb láttuk, hogy a héber J??j3 qelac is vitorlát jelent. A francia claie 
rőzsefonat, rács. Rokon xáXaftos kalathos is, a kosár, azt is fonják. A kosár 
német neve Korb, latinul corbis is, az indogermán nyelvészek szerint tulaj -
donképen fonottat jelent. Egy ősi *q9rebh görbít, fon indogermán szógyöke
ret tételeznek fel. De ezt megtaláljuk a héber S1£ \lrabh, 3*]J? 'árabh igében, 
mely azt jelenti: fon, y$ 'érebh vetülékfonál, HSl^^ arubah rács, aramaeus 
nyelven K^S^ÍÍ 'arbela szita, b'SlVí 'arbel rostál,— ezek rokona lehet a latin 
cribum, cribellum, cribare, melyeket a cerno, xpívo> krinö, elkülönit megkülön
böztet, rokonának tartanak. Talán a fűzfa is onnan kapta héber nevé t : 
D Ĵ? 'erebh, hogy ezt használták kosárfonásra és egyéb fonatokra. Rokon 
lehet Ypüpo? griphos is, mely kosarat, varsát, hálót jelent. A német Werft, 
angol warp, a szövet láncfonalának neve is e tőről származhatott, inkább 
mint a werfen igéből. Litván nyelven verpiú fon. Talán rokon ^árcio) rhaptö 
is, varr, £a<piq rhaphe, varrat, frcaczóv rhapton, szőnyeg, fayíc, rhaphis, tű. 

Dúsan termő tő a fonás, szövés másik héber neve : 21$ 'árag. 2*$R 'öreg, 
a takács. il$ 'ereg, szövet^ de jelenti a vetélőt is a szövőszéken. Elsőnek a 
szövés nagymestere jut eszünkbe, a pók, görög neve ipcc/yq arachné", latinul 
araneus, franciául araignée. Pókháló Ápáyyiov arachnion, latinul aranea, 
araneum. apxos arkys, háló, rács. epxo? herkos kerítést ós hálót jelent. 
ópxávT] horkané is kerítés. E név még abból az időből származhatik, mikor 
a kerítést vesszőből fonták. A latin virga, vessző nevét,, is talán erről a tőről 
metszették, ez volt az ősi fonáL Rokon lehet arceo is, bekerít, arx, a bekerí
tett vár. Vesszőből font falakra emlékeztet a latin aedes sarta tecta kifejezés 
is : a ház fonva fedve — vagyis teljesen készen, jókarban. A római censor, 
aki valamilyen közmunkát adott vállalatba, például templomot építtetett 
vagy javíttatott , az átvételkor omnia sarta tecta exegit. Cicero in Verrem vád-
beszédjéből hallottuk, hogyan használták ezt fel panamára és zsarolásra. 
Sartus a sarcio igéből származik, mely utóbb varrást, foltozást jelentett, de 
eredetileg fonást jelenthetett. A héber nyelvben is megvan az 21$ 'arag 
tőnek s hanggal kezdődő változata : 2lty >2lp sárag, fon. Aramaeus nyelven 
r ^ p sárig, fonat, háló, rács. **filty seröch fonál, cipőzsinór. Talán a német 
wirken is, abban a jelentésében hogy köt, sző, e családba tartozik és csak 
később lett általában a munka neve : Werk, mű. A német nyelvészek, úgy 
látom, fordítva azt gondolják, hogy wirken előbb tevékenységet általában 
jelentett és die Bedeutung «náhend, stickend webend verfertigen* beruht 
auf einer erst spát mittelalterlichen Verengung. Igaz, a görög Ip?ov ergon is 
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munkát általában jelent. Mégis a valószínűség a mellett szól, hogy az abs-
tractio a későbbi és a görög spYov ergon szónál is lehetséges, hogy eredetileg 
azt jelentette, amit később asszonyi munkának, íp^a. fovaíxwv neveztek : a 
fonást, szövést. így készült a kerítés, a ház fala, az edény, a ruha. stp^w 
eirgö és síp^vojii heirgnymi, bezár, elzár, eredetileg szintén a bekerítést, 
elkerítést jelenthette. Talán a latin keretűm, hercisco, az örökösök közötti 
osztály neve is erről a tőről való, eredeti értelme : az ősi ingatlan fel
darabolása és az részek elkerítése.* A héber Tlty sarag rokona a német Strich 
kötél, stricken, köt, a régi német nyelvben a főnév hurkot, az ige hálók foná
sát jelenti. Bókon a latin stringo abban a jelentésében hogy összefűz, össze
köt. A görög atpocpfáXT] strangale, kötél. A német Strang. Stráhne is, mely 
fonatot, motringot, jelent. Schránken a régi német nyelven fonást jelent, 
die Arme über die Brust schránken : karját a mellén összefonja, schr&g; 
ahogyan a fonalak keresztezik egymást, rézsút, keresztbe, Schranke ősi 
értelme rács. Bókon a görög oapfávY) sargané, fonat, kosár, változata tapifávírj 
targane. úgyszintén o<í>paxo<: sorakos, kosár, melybe a fügét szedték. Bokon-
nak vélem átpaxtoi; atraktos, az orsó nevét is. Ugyancsak erről a tőről 
származhatik, a záró torokhang elejtésével, asipá seira, a kötél. A latin 
storea, gyékény, kákafonac. Talán sero is abban a jelentésében hogy össze
fűz, összeköt: flores sertas vagy röviden serta, koszorú, virágfűzér. E tő 
további kopásából lett talán a görög sipweirö összefűz. Ebből származtatják 
a op{io? hormos, zsinór,lánc, ópjua hormia horgász zsineg szót. De ez közelebb 
áll a héber üyi cherem szóhoz, mely hálót jelent. További változata e tőnek 
<pop̂ ó? phormos, mindenféle fonat, kosár, gyékény. Viszont vannak az T$$ 
3arag tőnek olyan változatai,melyekből az első szótag kopott el. Ilyen a német 
Rockén, guzsaly, rokka. A latin corrigia cipőzsinór, szíj. Ezt *rig gyökérből 
származtatják és egy régi német ricken, megköt, igére utalnak. Vannak 
változatok, melyekben az $1$ 'arag tő kezdő lenis spiritusa k hanggá erő
södött : xpóxTj kroke, fonal, szövet, xpéxto krekö, sző, xspxts kerkis vetélő. 
Héberül D'15,10 chárakím rács. 

Alkalmasint a T$& sárag tőnek változata T '̂tt? 'T3p sarad is, mely szintén 
azt jelenti: fon. Hasonlóképpen a görög sp̂ ov ergon, munka, mű, szónak 
változata spSw erdő, cselekszik, megcsinál. Héberül Y$J serad hálószerűén 
kötött szövetet jelent, aramaeus nyelven T l p sárid fonat, Tjp sarad fonó
munkás. A latin sarcio igének főneve is sartor, a szabó. De ennek a tőnek 
változata, úgy vélem, a latin crates is, rőzsefonat, kicsinyítve craticula, ros-
tély. A latin etymologusok a crassus, kövér, vastag, rokonának tartják. Ara
maeus nyelven K ^ P seráda függöny,latinul cortina. Görögül xópto^ kyrtos, 

* Másik változat (ppetaaw, phrasso, bekerít, ypiyut phragma kerítés. Talán 
a lat in comam frangere, a hajat fonja, szintén ennek a tőnek hajtása. 
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halászok varsája, kúp alakú kosár halfogásra. xáptaXos kartalos, kosár. Kémet 
tájszó Kratte, kosár. Angolul cradle bölcső. A német Hürde, cseróny, eredeti 
értelme a német nyelvészek szerint Plechtwerk, ós azután der davon um-
schlossene Baum. A kerítés jelentő szókkal már foglalkoztunk, a ház, udvar, 
kert nevei között: cóhors, hortus, yópxo$ chortos, Garten, yard, court, a szláv 
grad. Ott láttuk, hogy e szók a héber *"H| gáder rokonai, mely a hangok rend
jót felcserélte. Itt pedig látjuk az összefüggésüket a fonást jelentő ősi közös 
tővel. A szláv grad szó, amely annyi város nevének alkotórésze, arra emlé
keztet, hogy a latin gradus hajfonatot is jelent. Talán a héber és arameus 
nyelv ismét hangrend változtatással és az r hangnak 1 hanggal való felcseré
lésével formálta a gadal, fon, igét, alkalmazzák a haj fonására is, T*7$-
gadíl fonál, —talán a görög XXÍŰ&ÍO klöthö, fon, szóhoz is van köze, melyet az 
imént a Vh$ qelac tő rokonának véltünk felismerhetni. Közel álló törzsek 
ágai összefonódnak az ősi nyelvben mint az ős bozótban. T1D sarad, fon, 
tő származéka lehet a francia ourdir is, mely fonást, szövést jelent, különösen 
a szövés megkezdését, amit a németek anzetteln szóval neveznek, a lánc
fonalak felerősítését. Latinul telam ordiri, és talán ez az eredeti jelentése az 
ordior igének, mely azután általában valaminek megkezdését jelenti. E szó
ból már elkopott a kezdő s hang. Az egész első szótag kopott el a latin rete, 
háló szóból, melyet e tőhöz tartozónak vélek, nem pedig a rarus, ritka, 
rokonának, mint az indogermán nyelvészek. A latin rete szóból ered a köz
ismert réticule. Héber változata a sarad tőnek Í"K$P"J reseth, háló. Hasonló a 
latin restis, kötél. Ide tartozik a német Bőst is, abban a jelentésében hogy ros-
tély, ugyanazt jelenti a már említett craticula, — a rostély is fonat. Innen a 
roston sült, rostélyos neve mindenféle nyelven, hogy csak az angol roast-
beefet említsem. E tőről való, úgy vélem, a német Beuse is, varsa. A német 
nyelvészek szerint Bohr, a nád, rokona lenne. Ide venném a Beiter szita szót 
is, melyet a német etymologusok a cerno, xptvw krinö elkülönít, megkülön
böztet rokonának tartanak. 

A példabeszédek utolsó fejezete a derék asszonyt dicséri és azt mondja 
róla, hogy keze a fonókeréken és az orsón. Az orsót ^7£ pelekh szóval 
nevezi. Görögül rcXéxo) plekö fon. Aramaeus nyelven TJÍ?£ pelakh, latinul 
plecto, németül flechten. Ide tartozónak vélem a latin plaga szót is, melynek 
egyik jelentésé: háló. Másik jelentése : vidék, környék, kerület. Érdekes, 
hogy a héber ^ 7 ^ pelekh szónak is megvan ez a másik jelentése. A fonást 
jelentő palakh tőhöz tartozik, úgy vélem, yakcLyi phalanx, a pók. De e tőből 
származhatott, úgy vélem, a fonal latin neve filum is, úgy hogy a tő záró 
torokhangja elhalkult. Az indogermán nyelvészek a filum szót *guhis-lom 
szóból származtatják és eret, inat jelentő örmény, litván, szláv szókkal 
hozzák összefüggésbe. 
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Hogy el ne veszítsük e könyvecske fonalát: Elindultunk, hogy a 
beszédjük nyomán megkeressük az ősi árjákat. Mentünk, mendegéltünk. 
Házhoz értünk, betértünk. Megismerkedtünk az árja családdal. Kíváncsi 
szemmel megnéztük őket tetőtől talpig, ősi vendégszeretettel fogadnak 
bennünket. Héberül az idegen, a vendég neve "IS ger. Ez az ősi szó él, úgy 
vélem, a német Her-berge vendégfogadó szóban. A német nyelvészek úgy 
magyarázzák, hogy Heer-berge, a hadsereg szállása, eigentlich ein das Heer 
bergender Ort. Azonban a vendégfogadó nem tábor és nem arra való, hogy 
hadsereg bújjék meg benne, és viszont a tábor nem vendégfogadó. Az olasz 
albergo, a francia auberge példái annak, hogy a szók mennyire átalakulnak. 

Jó magyar szokás szerint a házigazda megkínálja vendégót egy pohár 
borral. A bor héberül fül jajin. A görög ohoc, oinos, a latin vinum, a német
es angol Wein, wine annyira hasonlók, hogy ősi rokonságuk feltevése ön
ként kínálkozik. Mégis az indogermán nyelvészek nem a héber szóra utal
nak, hanem vieo, kot, fon, vitis, venyige, szókra. A bor a szőlő kúszó, össze
fonódó indáitól kapta volna nevét, amely egy ismeretlen kisázsiai vagy 
kaukázusi nyelvből származnék, ahol állítólag a bornak őshazája volt. 

Inni ad, itat, pohárba tölt: ezt a héber nyelv a HpTŰ sáqáh ige műveitető
alakjával így nevezi: fip#!"! hisqáh. Ebből a pohárnok neve : Hpv$Ö masqeh 
Ital IjüJítf siqqü vagy ^j3$ siqqüj. E tő hajtásának vélem a német schenken, 
einschenken, ausschenken, tölti, méri az italt, Schenk, Mundschenk, pohár
nok, csapláros, Schenke, Schank, söntés, szókat. A német etymologusok 
szerint a schenken szónak az a jelentése is, hogy ajándékoz, a szónak abból 
az ősi értelméből ered hogy zu trinken gebén, itallal kínál. Talán a héber 
«1j5^ sáqáh rokona az ivás első módjának, a szopásnak latin ós német neve : 
sugo, saugen ós szoptat : sáugen. Eokon lehet sucus is, a nedv. Talán meré
szebb feltevés, hogy rokonnak vélem a víz latin nevét is : aqua, az ital 
par excellence. E szónak a latin etymologusok, úgy látom, nem igen lelik 
családját. A német Au(e) szóra gondolnak, amely szigetet, rétet, a régebbi 
nyelvben folyást is jelentett. Latinul aquatio, itatás, öntözés, amiket a 
héber nyelv a Plfjtf sáqáh igével fejez ki. fíjSft söqeth itató vályú. 

A héber nyelvészek szerint a sáqáh tő változata T\ty§ sátháh, iszik. E szó 
rokona lehet a latin sitis, szomjúság. Az indogermán nyelvészek szerint 
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sitis a görög <p$í(o phthiö, <píKv<d phthinö, pusztul, ^íKat? phthisis sorvadás, 
és a latin situs, rozsda, penész, piszok rokona lenne. De ezeknek a jelentése 
távol esik a szomjúság érzésétől, mely egyszerűen azt jelenti, hogy az ember 
ihatnék. A héber főnév Í"l£Ntf£ misteh ivást jelent, főképpen jó társaságban, 
lakomát, mint a görög symposion. Ezért gondolom, hogy a héber sátáh 
tőhöz köze lehet a latin sodalis szónak, amely cimborát, asztaltársat jelent. 
Sodális Veneris, Venus cimborája: a boros kancsó. A latin etymologusok 
a sodalis szót a görög l#o<; ethos, ^o<; éthos, a német Sitté szókkal hozzák 
összefüggésbe, ami túlmagasra nyúl. 

Ivást jelent, még pedig kelleténél többet a héber N?p sábhá. Eokona 
a német saufen. De talán a fordított hangrendű görög acóot? posis, rcótoc 
potos, ivás, ital, TCÓTYJS potés, iszákos, TCOTÍCW potizö itat is, melyeket 
általában nívoo pinö iszik rokonának tartanak, úgyszintén a latin poto, 
iszik, potus, potio ital stb. melyeket bibo iszik rokonának tartanak. A héber 
tő hangrendjét megtartotta a latin sorbeo, mely r hanggal bővülve, szűr-
csölóst jelent. Hasonlóan a görög po<péa> rhopheö. Az angol swp, sip, szürcsöl, 
nem bővítette az ősi tövet. Ide tartozhatik a német Suppe is. De e tő haj
tásának vélem a görög oícpoav siphön szót is, mely hóbort jelent, lopót, 
szívót, vízvezető csövet, szivattyút. Az indogermán nyelvészek szerint e 
szó a tibia lábszárcsont rokona lenne ós hozzá tartoznék a vakond görög 
neve cttpvéos siphneus is. A héber 8?p sábhá rokona lehet a görög oa[ipías 
sabrias is, mely ivóedényt, poharat jelent, mint wonqptov potérion is. Bach-
chus egyik neve 2á(3oc Sabos, Ea(3áCio<; Sabazios, ós körmenetének rival
gása : suot oa(3oí evoe saboi alkalmasint az italtól mámorosokat jelenti, 
mint a héber *OD söbhe. 

Ivást és pedig bőségesen, jelent n"}*"} ráváh is. Eokona, úgy vélem, a 
német Eausch, a mámor, melyet aligha helyes a rauschen, zúg, igével össze
kapcsolni. Az angol rouse is symposiont jelent. A héber ráváh azt is jelenti: 
öntöz. Eokona lehet a latin rigó, öntöz. B szó rokonának tartják a német 
Bégen, eső, szót. A héber "H rij, mely a szóbanforgó tőről való, szintén esőt 
jelent. Az őszi eső neve a bibliában : tVft jöre is bizonyára rokon. A ráváh 
tő változata a JTT járáh ige abban a jelentésében hogy öntöz. Eokon 111̂ 1 
jeör is, a folyó, mindenek előtt a Nilus, melynek vize öntözi Egyiptom 
földjét. *1*H^ jeör csatornát is jelent. Latinul rivus patak. Ide tartozhatik 
a görög £ift> rheö is, folyik, sok ivadékával, póo? rhoos, folyam, ár, £<XÍV<Ö 

rhainö öntöz, psö(La rheuma, a folyás, melyből, mint említettem, né
melyek Eoma nevét származtatják stb. A nagy német folyam, a Éhein 
neve is erről a tőről való, melyhez még visszatérünk. Talán a héber n}*"} 
ráváh ősi rokona a latin ruma is, a szoptató emlő neve, ahonnan első italát 
szívja az ember fia. Síp 'ül, Vfi *íl, szoptat. Azt hiszem, rokona 71S küi, 
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Sí1?!? kiikél, táplál, eltart. De köze lehet e szókhoz a S2V? lua nyel, ^5$ akhalr. 
eszik, szóknak is, melyekkel már találkoztunk. E nemzetségbe soroznám 
a latin álo, táplál igét. Innen alma mater a tápláló, eredetileg szoptató anya. 
Alimentum, élelem. A görögben; &vaXco<; faaríjp analtos gaster, a telhe
tetlen has. Rokon lehet félő, szopik is, melyből az indogermán nyelvészek 
a filius szót származtatják. Héberül Tflp 'ül, TlJ? eavil és b^V eölel gyer
meket jelent, eredetileg talán szopósat. Az indogermán nyelvészek a filius, 
felo szókat a görög •íbpo?] théle, csecs, rokonának tartják, ezt pedig a már 
említett XÍT-9-O? titthos változatának, és szerintük e szók ősi gyökere *dhé. 

A tej héber neve DS$ chalabh. Változata D7D chelebh zsírt, hájat je
lent. Görögül aXstcpa aleipha zsír, olaj, kenőcs. Az ige áXeícpca aleiphö be
ken, fölken. E szókból elkopott a kezdő torokhang. A tő egész első szótagja 
kopott el a XÍJCOS lipos háj szóból. De van IXTOC elpos, IX<poc elphos is, 
melyek olajat, faggyút, vajat jelentenek. oXinj olpe", olajos korsó. De a tő 
hajtása IXaiov elaion, IXaía elaia, az olaj is, olajfa, mely szó ősi alakja az 
indogermán nyelvészek szerint is *eX<xt/a, *sXai/ov elai/a, ela/ion volt, 
mint azt a latin nyelv mutatja : olea és oliva, oleum és olivum. Németül 
és angolul röviden öl, oil. Az indogermán nyelvészek, úgy látom, nem mu
tatnak rá az olaj és a zsír görög neve közötti kapcsolatra, persze nem 
gondolnak a tej és a zsír héber nevére sem. A német Salbe is ebből a szó
anyagból készült. Talán a német Láb is rokon, mely aludt tejet, savót 
jelenthetett eredetileg, Lábmagen, Labkraut a tej megalvasztására szolgál
nak, Káséláb is erre utal. A német nyelvészek azonban a szó rokonságát 
mérget jelentő szók körében keresik. A Labkraut görög és latin neve fáXtov 
galion, galium, szintén a tej görög nevére (fáXa gála) utal. A hájat jelentő 
héber Ü?D chélebh rokona lehet a latin galba, pocak, is. Suetonius szerint 
a gens Sulpiciorum egyik őse kövérsége miatt kapta a Gálba melléknevet, 
mely szerinte a gallok nyelvéből való. A chalabh tőnek egyik hajtásával 
már találkoztunk e könyvecske elején : a latin álbus, a héber p 7 labhán, 
fehér, éhez a tőhöz tartoznak. Fehér a tejnek és a hájnak színe. Úgy látom, 
az indogermán nyelvészek nem m .tatnak rá arra, hogy a fehéret jelentő 
álbus változatai a sárga szín nevei is : hélvus, gilvus, gálbanus, flavus, fulvus 
erről az ősi tőről metszett nevek, a sárga szín különböző árnyalatait jelentik : 
aranysárga, szőke, sárga mint a csikó vagy mint a méz, vöröses barnás, 
zöldes. A német gélb, sárga és fálb, sápadt, az angol yéllow ugyanennek a 
tőnek hajtásai. Hélvus rokonának tartják a görög ykóot;, $»oös chloos^ 
chlous, világos zöld, szót, és ennek családját: ^Xói] chloé, friss fiatal 
hajtások zöldje, x^póc chlöros, sárgás zöld, ide sorozzák az epe nevét i s : 
XÓXoc X 0 ^ cholos, chole, németül Gallé, latinul fél. Talán e tőből szár
mazik a kén latin neve suljmr is, sárga színétől kapta. Megemlítem a 
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tömjénnek egyik héber nevét: H^J? lebhönah, görögül Xípavo? libanos, 
és a tömjén készítésére használt illatos gyantát ríJS^ft chelbenáh, görögül 
yavipav/j chalbané", latinul gálbanum, figyelemre méltó azért is, mert a 
chalabh és labhan szókat összefüggően mutatja. Fehér színéről kapta a 
hattyú a régi német nyelvben az Elbs nevet. Héberül í"!$5? libhneh az ezüst 
nyárfa, latinul populus álba, némely német nyelvjárásban Alber. Görögül 
is Xsówj leuké", a fehér. Hadd említsem még az Élbe folyam nevét is, 
latinul Albis, a fehér folyó, örülök, hogy vándorutunkon régi ismerősökkel 
találkoztunk a két nagy német folyam nevében, 

Hájat jelent a héber 1*]$ peder is. E tőről származhatik a német Buüer 
a latin butyrum, görög poótopov boutyron közvetítésével. Némelyek úgy 
magyarázzák, hogy poo-Topov bou-tyron tehéntúró. De a középkorban 
butyrum fordítása nem az hogy Kuhquark (mint Walde magyarázza), 
hanem Schmalz vagy Milchschmalz, vagy a vaj másik régi német nevével 
összekapcsolva : Ank-schmer, mint Diefenbach glossariumából látom. 

Hájat jelent T]%P& pímáh is. Bokona lehet a latin opimus, zsíros, kö
vér, a görög JTIJISXTQ pimele zsír, melyékhez az indogermán nyelvészek 
szerint pinguis, kövér is tartozik. 

Láttuk, hogy &?p sabha annyi mit inni, bőségesen, Bokonának lát
szik 5£J^ sabha*, mely azt jelenti: jóllakik. Főleg azt hogy étellel, de azt is 
hogy itallal, és átvitt értelemben is, például az élettel. Egy másik változata 
K§p sápha lehetett, ebből való a főnév XiSpÖ mispö, abrak. Bokonnak vé
lem a fordított hangrendű D3$t abhas szót is, mely azt jelenti: hizlal, etet. 
0131$ ébhüs, a jászol. E tő rokonának látszik a görög jcatso^at pateomai 
eszik, táplálkozik, obraoto? apastos, étlen, éhgyomorral. A héber DD£ abhas 
szóhoz legjobban hasonlít a latin obeso, hizlal, obesus, kövér. E szót a latin 
etymologusok így magyarázzák : ób-edo, fresse an. A görög rcatsojjiat pateo
mai rokonának tartják a latin pasco, legeltet, etet, igét. Pastus, legelő, 
abrak, eledel. E családba tartozónak vélem póojtco boskö legeltet, etet, 
$óai<; bosis abrak szókat is, melyeket az indogermán nyelvészek nem kap
csolnak össze a 7caxéo{jtai pateomai és pasco szók családjával. Talán ves-
cor, táplálkozik is rokon, ezt így magyarázzák: ve-escor eszem belőle, 
és edo tőből származtatják. Bokonnak vélem a német fett és feist, kövér 
szókat is. Angolul fat kövér, feed, táplál, food táplálék, a német nyelvben 
bővített alakja Futter. Angolul foster, táplál. Bókon lehet a német Weide 
is, mely táplálókot, legelőt jelent. E tő hajtásának vélem a német Speise, 
étel szót is. A német nyelvészek szerint azonos lenne a Spesen, költség 
szóval, és a latin expensa szóból származnék oly módon, hogy költség alatt 
különösen a létfenntartási költséget értették, majd a létfenntartást és végül 
az ételt. Talán P 5 ^ sabha*, K$p sapha rokona a latin cibus, eledel, abrak, 
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c%bo etet, melynek az indogermán nyelvészek nem lelik családját. A héber 
D5£ ábhas változata lehet — a 6 hangot m hanggal cseréli fel — a német 
Most, rríásten, hizlal. 

A b és m hasonló váltakozását mutatja a héber K"H!p meri és Kv"l£ 
bari, mindkettő'kövéret, hízottat jelent. Az ige H ^ ' ^ l ? báráh egyik jelen
tése : eszik, műveltető alakjában etet, a főnév n ^ 5 bírjáh, és ÍTH1JI bárüth 
étel. 1#? bicér lelegel. Bokonai: a görög fJippwoxw bibröskö eszik, popá bora 
ppwjjux bröma, Ppöoi? brösis, étel, abrak, evés, $opóz boros falánk, TÖ (Jpcötóv 
bröton,ehető,étel, xaTo$póx<o katabrochö,lenyel. ppóx&o? brochthos,{Jápa#pov 
barathron, tpápüYÉ pharnyx, a torok nevének változatai. Latinul voro, fal, 
vorago torok. (Az indogermán nyelvészek e görög és latin szókat a *ger 
gyökérből származtatják, mellyel már találkoztunk a H^3 gerah, j1*1| 
garön torok neveknél.) Bókon lehet farcio is, töm, hizlal, fartura, hizlalás, 
fartilis, hízott. E család német tagjainak vélem Frász és fressen szókat 
— a német nyelvészek így magyarázzák : ver-essen. Ide tartozik, úgy gon
dolom, a német Bro/, az angol bread, kenyér, is. Német nyelvészek szerint 
a brauen, erjeszt, igéből származnék a kenyér neve, mert kovásszal sava
nyítják : mit Bierhefe hergestelltes gesauertes Brot. Gondolnak Brühe, 
leves, brodeln, forr, a latin defrutum, befőtt must, szókra is, és (Jpoötov 
brouton, a sör thrák nevére is. De amikor a mindennapi kenyerünkért 
imádkozunk, nem sörre, kovászra, mustra gondolunk, hanem a kenyér 
az ennivalót általában jelenti mint a héber T\T$ barüth vagy a görög (Jpcotóv 
bröton. Ha pedig közelebbről akarjuk meghatározni, bizonyára arra gon
dolunk, hogy gabonalisztből készül. A gabona héber neve "O bar, rokona 
a latin far, gabona, tönköly, liszt, farina liszt. Görögül icopó? pyros, búza
mag, búza, ícópvov pyrnon, kenyér, ppó{tos bromos, zab. iropó? pyros vál
tozata (szopós spyros arra emlékeztet, hogy héberül *Xpp sebher is gabonát 
jelent. Ennek rokona lehet a német Haber, Hafer, zab, melynek a német 
nyelvészek nem lelik családját. 

Eledelt jelent * 1 ^ tereph is, az ige *np taraph míveltető alakjában : 
táplál, enni ad. Bokonnak látszik a görög tpé̂ o> trephö, táplál, TpotpTíj tro-
phe táplálék. A görög tpa-yetv phagein, eszik, rokona lehet a héber 23 bag, 
mely ételt jelent. A phryg péxo? bekos=kenyér. A latin vescor táplálkozom, 
victus, táplálék mintha a 23 bag és D5$ ábhas tövek keveréke lenne. Pasco, 
(Jóoxw boskö is ilyen. A bibliában van egy összetett szó: JÖfl© pathbag 
élelem, ellátás. 

Latinul edo eszem. Görögül is lőw edö, 28o(tat edomai. Bővebb és 
talán eredeti alakja a tőnek: loö-w esthö, saxKto esthiö. Bokonának vélem 
a héber ós aramaeus *TJ£9 sá'ad igét, melynek egyik jelentése: etet, jól
lakat. A főnév !T$J$ se'udah lakoma. Görögül écjttau hestiaö megvendégel, 
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éottapia hestiama, iotíaois hestiasis, lakoma. IŐCDŐTI] edode, ISYJTÓS edétys, 
löeojta edesma ételt, evést jelentenek. ISeonq? edestes falánk. A latin 
edo és a görög gfa edö szókból, úgy vélem, elkopott a kezdő s hang. Hason
lóan a német essen, Aas, az angol eat szókból. Ide tartozik a görög v^oti? 
nöstis, éhomra, és a német fasten, böjtöl is, melyet a német nyelvészek 
úgy magyaráznak, hogy azt je lent i : fest sein. A tő kezdő s hangja is meg
van a német satt, s&ttigen, a latin satio, satur, az angol sate, satiate szókban, 
melyek etetést, jóllakást, jóllakottat jelentenek. De azt hiszem tévesen 
sorozzák közéjük az angol sad, szomorú, szót, a jóllakott ember nem az. 
A latin satis, elég, eredeti értelme szintén az hogy jóllakásig. Görögül is 
OCSTJV hadén, átŐTjv aden, torkig. Satisfacio kielégít, eredetileg : jóllakat. 
Talán e tő hajtása Kost is, étel, ellátás. Eokonnak vélem a görög oitsóö) 
siteuö, etet, szót is. A főnév OITO? sitos jelent ételt, abrakot, de búzát, 
álló gabonát is. Ebben az utóbbi jelentésében a héber H^fi chittah rokoná
nak tűnik. Ennek változata a német Weizen, az angol wheat is. E szókat 
a weisz, white, fehér, rokonának tartják. A görög OITO? sítos, búza szót 
pedig a <|)í£ psix, morzsa, (J)ío>, <j)áw, <|KÍHÜ psiö, psaö, psoö, morzsol, dörzsöl 
rokonának mondják, mivelhogy a búzát lisztté morzsolják. De ez utóbbi 
szók inkább a héber fiS path rokonai, mely szintén morzsát jelent, oito? 
sítos útra való elemózsiát is jelent. Ebben az értelmében rokona lehet a 
héber íT ĴC 9§dah is. Aramaeus nyelven X'JI? zeváda. Az ige 13í zevad, 
élelemmel ellát. 

A héber T!í 'T? züd, zld annyi mit főz, a főnév T?3 názid, főtt étel, 
főzelék. A német sieden szót juttatja eszünkbe. Angolul seethe. Talán a 
görög Céo> zeö, forr, is rokon. S ü t : héberül T\p$ 'apháh. Hozzá tartozhatik 
a görög styö) hepsö süt, ápto-xórcoc arto-kopos, kenyérsütő, pék, TCéoaw pessö, 
süt, 7cé{i|ia pemma sütemény, né<|>i<; pepsis főzés, cpt&Y<o phögö süt, pörköl. 
Német változat hacken, angolul háke. bitxói optos, sült, Ó7rcáö> optaö süt, 
t hanggal bővült alakja, de scétttó, iréooo) pettö, pesso is a héber flSJI chá-
bhath tőre is emlékeztetnek, mely a bibliában csak főnevekben fordul elő : 
CJjOO chábhitím, sütemények, rOÜJÖ machabath serpenyő. Ez utóbbinak 
rokona lehet a latin patina, görög Tcatávírj patane, serpenyő, tál, melyet 
az indogermán nyelvészek a pateo és Ttexávvoju petannymi, kitár, igékből 
származtatnak. A német Pfanne, melyet a patina szóra vezetnek vissza, 
a t hang nélkül való héber ft$$ aphah tőhöz áll közelebb. Az indogermán 
nyelvészek a görög rcéaaw pesso, petto rokonának mondják a latin coquo 
főz szót. Ez azonban, úgy vélem, inkább a héber W cüg, süt, rokona, 
melynek főneve Í1 |^ euggáh sütemény, lepény. Ugyanarról a tőről való 
a német Tcochen, főz, a szakács neve : Koch, a konyha : Küche, az angol 
cooh, a francia cuire, cuisine stb. Ide tartozik, úgy vélem, Kuchen is, melyet 
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a német nyelvészek nem tartanak a kochen rokonának. Az aramaeus K2P.3 
kaeká sütemény az angol cake szóra emlékeztet. Héberül p5 ka von is le
pényt jelent. A lepény másik héber neve H^Sp lebhíbháh. Rokona lehet 
a latin Uhum, lisztből, mézből, olajban sült lepény, áldozatra használták, 
tehát bizonyára ősi neve* van. Rokon a német Leb is, mely a Lebkuchen, 
Lebzelter szókban él, mézeskalácsot jelent. De talán rokon Laib is, a ke
nyér ősi német neve. 

Közismert a zsidók húsvéti kovásztalan kenyerének neve: ÍIS Ĵ 
macojih. Görögül is jjiáCa máza lepény. Talán rokon (táoaw massö is, gyúr. 
A kovász héber neve "Ifcty seör, hozzá tartozhatik a német sauer, kovász 
németül Sauerteig. A finom liszt héber neve rp'D söleth, rokona, úgy vélem, 
a görög áXTjtov aléton, liszt, mely elhagyta a kezdő s hangot. aXetos 
aletos, őrlés, malom, áXéTat Xtöoi aletai lithoi malomkövek, aXénjc aletes, 
áXsotrj? alestes molnár, áX-rĵ w alethö és áXéto aleö őröl. Héberül búzaliszt 
Ül̂ fl TQb söleth chittim, görögül avzot; áXiqXsa{iivo<; sítos alélesmenos. 
Itt a görög nyelv mutatja meg a tövet és dús hajtásait, a héber nyelvben 
egyik productumát találjuk. De talán áXéo> aleo őröl rokona v ^ celí, a 
mozsártörő is. Viszont a héber nyelvben találjuk meg a német Gries, dara, 
és Grütze, kása törzsét: D^l garas, szétmorzsol, darál, tiH.3 geres, dara, 
aramaeus nyelven Kp'HI gerísa, Kp^l gerüsa dara. Változata D1JJ eáras, 
darál, npv,l$?!

 carísáh, liszt, kása. Rokon az angol grind őröl, a francia gruau, 
dara, talán a görög yóvfipoc, chondros, dara. Hasonló n hanggal bővült 
változat lehet a német knirschen, zerknirschen is, szétmorzsol. A latin nyelv 
a garas tő kezdő g hangját f hanggal cserélte fel: frendo. Talán ide tartozik 
frustum is, morzsa. A latin frio, szétmorzsol és változata frico rokona lehet 
a héber n^H récheh, a malomkő, (duális Ö?tH réchajim), talán a görög paúo 
rhaiö, összezúz, szintén rokon. 

A húsnak héber nevei "" l^ básár és ^18$ se'ér. Az előbbinek rokona 
lehet a latin viscera, utóbbinak a latin caro a görög xpéa? kreas és aápí sarx. 

Hogy az étlapot édességgel fejezzük be : a méz héber neve ti75"? debhas. 
Rokonai, úgy vélem, az édest jelentő szók az indogermán nyelvekben: 
a görög "íjSóc hedys, ősi alakja az etymologusok szerint o/ötSo? síádys, 
a szanszkrit nyelvben i&svadúh, a latin suavis, az angol sweet, a német 
süsz. 

A lakomának megjön a böjtje. Héberül C$53) Ĥ J? cinnáh. Rokona, 
úgy vélem, a latin ieiunus, ieiuno, ieiunium, melynek a latin etymologusok 
nem lelik családját. 

Már találkoztunk az edények több ősi nevével. Álljon itt még egynéhány: 
A serleg egyik neve ü\3 kős. Változatának tekinthető : H^j5 qasáh, 

íTjtpIS qasvah, Í15J5 qeseth,melyek csészét jelentenek, az utóbbi tintatartót is : 
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*1£DÜJ flpf) qeseth hasopher, az Íródeák csészéje. Eokonnak vélem a 15 
kad szót is, mely edényt, vödröt, korsót jelent. H2 gath pedig a taposókád 
neve. Sok szót öntöttek ebben az Ősi közös tégelyben i xóa&o? kyathos, 
kehely, icce, mellyel a bort merítették a vödörből, hol vízzel keverték, 
űrmérték is, e szót indogermán nyelvészek a xoéo> kyeö, teherben van, igéből 
származtatják; xóxo? kytos edény, urna, XOTÓXYJ kotylé, csésze, űrmérték, 
ttádo? kados, boros korsó, ezt az indogermán nyelvészek héberből kölcsönzött 
szónak mondják, latinul cadus, kicsinyítve catinus, catellus, csésze, tányér, 
xa8íaxo<; kadiskos, szavazó urna, — a zsoltárokban D13 kős jelenti az edényt, 
melyből a sorsot húzzák, — a latin cattia, vakoló és merő kanál, scutélla, 
csésze, a görög XOTÓXTJ kotylé ivadéka, a német Schüssel őse, franciául pedig 
écuellelett belőle. Vannak akik a német ScháCÍel, koponya szót is erről a tőről 
származtatják, és innen eredne a Schale szó is, melynek ősi alakja shatla 
volna és eredetileg koponyából készült ivóedényt jelentett volna. Rokon a 
német Késsél is, az üst. 

Ahéber fD bath egy űrmérték, folyadékmérték neve. Görögül níd-o? 
pithos, hordó, korsó, latinul buttis, hordó, németül Bottich, innen Böttcher, 
a kádár, Bütte kád, olaszul hotte hordó, franciául boute, botte, hordó, tömlő, 
bouteille palack, poí fazék, — de talán rokon a német Fass, hordó, Gefász, 
edény, is. Angolul butt, hordó. 

Héberül 73 gol, H^ gulláh, az olajos korsó, aramaeus nyelven 7^J5 
qálaí, fíbft qullíth, korsó, héberül niT?í2 qalachath, fazék, üst, ,|l?5 keli pedig 
edényt általában jelent, (még általánosabban mindenféle felszerelést, szer
számot, ruhát, fegyvert). Görögül YaoXó? gaulos az edény, melybe a tejet 
fejik, xóXi£ kylix, kicsinyítve xoXfyvY] kylichne kehely xáXo£ kalyx, virág
kehely — e szóknál az indogermán nyelvészek a szanszkrit kalácah fazék 
szóra utalnak, latinul calix, kehely, csésze, a görög oxaXt? skalis, GXOCXXÍOV 

skallion szintén ivóedényt jelentenek. Talán rokon a latin culleus, tömlő, 
kulacs is. Német rokonság: Kelch, kehely, Kellé, merőkanál, vakolókanál, 
Schale csésze, és talán Schlauch, a tömlő is, mely inkább ide tartozik mint a 
schleichen lopódzik vagy schlau ravasz szókhoz, ahová német nyelvészek 
sorozzák. Edényt jelent a német Gelte is, a francia jale, az angol gallon, mely 
űrmérték is. A bibliában 3*b lög is edény, melyben olajat tartanak, űrmérték 
is.Rokonailehetnekagörög Xéxoc lekós Xexíc lekis, Xsxávq lekané, melyek 
tálat jelentenek, Xáft>vo<; lagynos, palack, latinul lanx, tál, csésze, lagona 
palack, ebből származtatják a német Ldgel, kis hordó szót is. Xrjxodo? 
lékytos kis olajos korsó. Az indogermán nyelvészek e szótörzset egy fel
tételezett *eleq szógyökérből származatják, melynek hajlít lett volna az 
ősi értelme, és Xó£oc loxos, Xéyjuoz lechrios, ferde, görbe, rokonságára 
gondolnak. A héberben az említett Í"lttí?<2 qalachath fazék szónak olyan 
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változata is van, melynek a kezdő q hangot c hanggal cserélte fel: fit! ?¥ 
$alachath, íVtffelp 9előchith tál, palack. Talán a kezdőhangot / hanggá 
alakivá lett a középkori latin flasco, melyből a német Flasche, angol flash, 
francia flacon szókat származtatják, de korábbi rokonát nem lelik. A görög 
<jptáX7j phialé, francia fiole pedig talán a héber T>£Ö sephel rokona. 

Edényt jelent $8 agán is, csészét, tálat, mosdómedencét. Eokona 
lehet a latin és német canna, Kanne. Utóbbi rokonának tartják a Káhn 
csónak szót is. (Láttuk, hogy a görög axácpos skaphos is mindkettőt jelenti: 
edényt és hajót). Bokonnak vélem a német Wanne szót is. A német nyelvé
szek szerint ez a latin vannus, szórólapát rokona lenne, és a fürdőkád onnan 
kapta volna nevét, hogy szintén lánglich rund az alakja. Hogy az evezőt 
szórólapátnak nézi a szárazföldi patkány, az hihető. De a fürdőkádat? 

Edények megtelnek ós kiürülnek. X?)!? málé megtölt, teli. A görög és a 
latin nyelv a kezdő m hangot p hanggal cserélte fel: ittíMcXijju pimplémi és 
pleo, megtölt, a melléknév rcXéoc pleos és flenus, teli. %ki\pi\z pléres is van. 
A sok ivadék közül, pleonasmus elkerülése végett, csak néhányat említek : 
rcoXós polys, sok, talán eredetileg annyi mint teli (középfoka rcXeíwv pleiön), 
az indogermán nyelvészek szerint is ebből a nemzetségből való, héberül 

meló bőséget, sokaságot jelent, görögül Ttkfftoc, plethos, héberül T\$?fo 
méléáh is bőség, TCXOÖTOC ploutos, gazdagság, innen a plutokrácia, a gazdagok 
uralmának neve. A német nyelvben a kezdő hang / hanggá változik : vóll, 
füllen, viél. — Föntebb már láttuk, hogy kiürít héberül pj5£ báqaq, rokona 
a latin vacuo, a melléknév vacuus, üres. A latin etymologusok e szó rokon
ságát a vanus és a vacillo szókban keresik, de ezek, úgy vélem, máshová 
tartoznak. A báqaq tőből származtatják a héber nyelvészek a pIS^lS baqbüq, 
áramaeus NJ513 buqá korsó szókat. Eokonaik a görög (3t%o<; bíkos, korsó, a 
latin baccea, bacar, boroskorsó, edény, baccinum, tál, a német hajósok 
nyelvén Back, tál, Becken, medence, Becher, kehely, olaszul bicchiere, pohár. 



X. 

Nézzünk körül ó'seink háztartásában ; miféle holmijuk volt még, mieló'tt 
szerteszéledtek és tarka beszédű népekre különültek, vagy legalább is, 
mely holmi az, mélynek neve abból a korból való szóra mutat? 

Az ágy héber neve H^Ö mittah. A latin mattá, a német Matté, az angol 
mat gyékényt jelentének, a fekhelynek egyik ősi fajtáját. De rokonnak 
vélem a német Bett szót is, mely a kezdő m hangot b hanggal cserélte fel. 
Ez valószínűbbnek látszik mint a német nyelvészek feltévése, hogy Bett 
szó a latin fodio, ás, rokona, és eredetileg gödröt, vermet jelentett volna, az 
állat odúját. !"1!££ mittah rokona lehet a héber 1)9 mad is, mellyel már 
találkoztunk : ruhát, takarót, szőnyeget is jelent. A latin mattá változata a 
középkori latin nyelvben natta, franciául natte. A német Matté változata 
Matze. 

Eégi bútordarab a láda is, ha nem is mindig tulipános. Hozzátartozott 
a szent sátor berendezéséhez is, melyet az Úr parancsolt Mózesnek a Sinai-
hegyen. Neve f\1$ 'áron, Jelenti a pénzes ládát is, a koporsót is. A német 
Schrein is mindezeket jelenti. Ügy vélem, a latin scrinium, a francia écrin, az 
angol shrineis rokon. Latinul urna edényt jelent, arca pedig ládát. Görögül 
opxTjhurchő=fazék. Úgylátszik, a latin nyelv felcserélte az n és eh hangokat 
és a jelentéseket. A latin etymologusok az arca szót az arceo igéből származ
tatják, mely azt jelenti: elkerít, eltávolít, mivelhogy a láda arra való, hogy 
elzárjuk amit bele tettünk. A német Schrank, szekrény, összefogja az n és a k 
hangot. Azt hiszem, ez sem azonos a Schranke, korlát, szóval, mely mint 
láttuk, eredetileg rácsot, fonott kerítést jelenthetett. 

A szoba sarkában botot látok. Egyik héber neve tD£# sebhet. Ugyan
arról a fáról metszették a görög oxarctov skápton, oxfjTrcov sképton szót, 
melynek ismertebb változata oxfj7CTpov sképtron, bot, a koldusbottól a 
királyi pálcáig. Ilyen r hanggal bővült változat van a héber nyelvben is : 
t S ^ ^ sárbhít. Viszont a görög nyelvben van a szónak olyan alakja is, mely 
elhagyta a végső t hangot vagy azt n hanggal cserélte fel: OXÍÍKOV skipön, 
bot, oxTjjrávtov sképanion, pálca. Az indogermán nyelvészek nem mutatnak 
rá arra, hogy a oxijjrepov sképtron változata lehet a rokon hangokból más 
sorrendben összetett paxmqpía bakteria, páxtpov baktron, mely szintén 
botot jelent, és az újkori tudományban nevét adta a mikroszkóp alatt 



74 

pálcikaalakúnak mutatkozó legapróbb élőlényeknek. A héber tö£# sébhet 
főnév rokona lehet az ige : EO£ chábhat, üt. Ennek görög testvére XÓTCTÍD 

koptö. A rómaiak a sceptrum, scipio szókat talán görög mintára faragták. 
Ezekhez tartozóknak mondják a scapus, törzs, szár, cippus, cövek, szókat is. 
A latin baculum kicsinyítve bacillum szókat az indogermán nyelvészek a 
görög páxrpov baktron változatának tartják : bac-tlom. Úgy vélem azonban, 
hogy inkább a bot másik héber nevének rokona : 7|2ft maqöl, az m hangot b 
hanggal cserélve fel. A héber tDp# sébhet szó ősi rokonának gondolom a latin 
bastum, bot, szót is, melynek az indogermán nyelvészek, úgy látom, nem 
lelik hozzátartozóit. (A görög paotáCw bastazö, emel, jelentése távol esik.) 
Az ige: battuo üt,is arra vall,hogy a latin nyelv a fep$ sebhet, tűD$ chábhat 
kezdő hangját elejtette illetve középre tolta. Hasonlóképpen rokonok, úgy 
vélem, pedum, pásztorbot,* fustis, bunkósbot, confuto, leüt, festuca, botocska. 
De azért megtaláljuk a latin nyelvben is a teljes tövet, sőt megerősödve : 
stipes, törzs, bot. És ennek is van r hanggal bővült változata : stirps. A héber 
sébhet is jelenti a törzset átvitt értelemben, a nemzetséget. Talán köze van 
hozzá a szanszkrit éépah szónak is, mely penist jelent. A német nyelvben, 
úgy vélem, ehhez a nemzetséghez tartozik a Stáb szó, mely felcserélte a 6 
és t hangok helyét. A héberben is van a ta££! chábhat igének egy rokona 
3D£T chátabh, mely azt jelenti: fát vág. A Stáb szóból ered a betű német 
neve : Buchstabe, az ősi rovásírás emléke abból az időből, mikor még botba, 
fába rótták a sokatmondó jeleket. A tű!l$ sébhet eredeti hangrendjét őrzi 
a német Sóhajt, mely rudat, nyelvet, a régi nyelvben lándzsát is jelent. 
A német nyelvészek egyfelől a görög axárctov skápton és előbb említett 
társai rokonának mondják, másfelől a schaben, kapar, igéből származtatják, 
azt mondván hogy olyan fát jelent, melynek le van kaparva a héja, geschabt. 
A héber t0£$ sebhet is jelent dárdát, nyilat, ami eredetileg hegyes bot volt. 
Talán erről a törzsről való az olasz spada, kard is. Talán a német Schwert 
is e szótőnek r hanggal bővült változata. Törzset átvitt értelemben, nemzet
séget jelent a német Sippe, melyből elkopott a végső t hang, mint a latin 
scipio-hó\. A tű t̂tf sebhet és 1£&Q chábhat tőnek említésre méltó hajtásai 
a francia báton, bot, battre, üt, angolul beat, üt, combattre, harcol, megütközik, 
corribat ütközet, olaszul battaglia, franciául bataille és innen a bataillon, 
harcra kész csapat. 

A kard héberül 2^1 cherebh. Jelent kést is, az ősi, kőből hasított kést, 
vésőt, általában éles szerszámot. Közel van a gondolat, hogy rokona a német 
scharf, éles, szó, mely a német nyelvészek szerint schrappen, kapar, angolul 

* Servius ezt a pes, láb, szóból származtat ja: virga incurvata unde reti-
nentur pecudum pedes (Ecl. V. 88.) 
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shrape, rokona lenne. Aramaeus nyelven *$*•)$ chárifá éles, *]*TEJ cháraf 
élesít, K$"fln chürpa, él. Németül Scharfrichter a hóhér, aki bárdja élével 
hajtja végre az ítéletet. Görögül apTciq harpé", sarló, e szóban megvalósult 
Ésaiás próféta jóslata : békés szerszám lett a kardból. Rokonának tartják 
a latin savpo igét, mely nyesést, metszést jelent. Talán rokon a latin acerbus, 
a német herb is, mindkettő éleset jelent, de inkább átvitt értelemben. A chá
raf tő középső r hangját l hanggal helyettesíti az aramaeus *f>Q chalif, kés. 
Lehetséges hogy további változata az angol knife, a francia canif, kés. 
Németül is Kneip, Kneif bicskát, dikicset, kacorkést jelent. 

A késnek másik héber neve fpTP sakin. Bizonyára rokona a latin 
seco, vág. Figyelemre méltó, hogy a római pontifex áldozati késének neve 
sacena, scena. Héberül ÍIDÍS kasach, aramaeus nyelven fí05 kesach meg
nyes. A bajor nyelvjárásban Sech kést, ekevasat jelent. A kasza német neve 
Sense a nyelvtudósok szerint Segense szóból alakult és van egy sváb válto
zata : Ságes. A fűrész : Ságé. A régi német nyelvben sahs kard, e szó rokoná
nak tartják a szászok nevét, Sachsen. A sarló : Sichel. Talán a héber sakin 
változata a német Degen is, mely az s hangot d hanggal cserélte fel. Régi 
alakja Dagen. Kést, tőrt, kardot jelent. A középkori latin nyelvben daga, 
diga, deca, franciául dague tőr. További változata e tőnek a német stechen, 
szúr. Stichél, Stachel, hasonló alakulatok mint Sichel, l képzővel, a héber 
sakin n végződése helyett. Stake hegyes karót jelent. A héberben is vannak 
ilyen t hangú változatok : ĴÖ£l cháthakh, fifr} náthach, levág, darabokra 
vág. fífl2 nethach, szelet, darab. Rokona lehet a német Stück, mely a német 
nyelvészek szerint is tulaj donkép azt jelenti: Abgehauenes. Szemben e 
változatokkkal, melyekben az s hang st hanggá erősödött, áll a német 
hanken, vág, (Holzhacker, Fleischhacker), Hacke, fejsze, melyben a kezdő s 
hang hehezetté gyöngült. Rokon lehet a görög Sáxvco daknö is, szúr, harap, 
otíCtó stizö, szúr, töve auf stig, mint a főnév GTÍ^CL stigma, szúrás mutatja. 
Angolul sting és stick. Latinul instigo, ösztökél, németül anstacheln. E szó
családnak ősi rokona a héber *tf& sehk, tüske. H ^ sukáh pedig nyilat, 
nyársot jelent. Rokona lehet a latin sica, tőr, sagitta nyil. Az aramaeus 
nyelvben is van ilyen bővült alak : X£l?p sikta, tövis, karó, ekevas. Talán 
rokon pl zék, p7 zik is, nyíl. Aramaeus nyelven fl}«3 hagah, PIjPII hígáh 
tüskebokor, héberül Din chöach tüske, csipkebokor, Í1$ chach horog 
A német Hagedorn szóra emlékeztetnek, mely a tüskés galagonyabokor neve. 
E szók a kezdő hangot hehezetre változtatták. Ide tartozik Ráken is, horog, 
kampó, a Hakenkreuz szó első tagja. Angolul hook. A Haken szót a német 
nyelvészek is a Hacke rokonának tartják. Régi alakja hágó ós hágge. Az ind 
sangkú hegyes karót jelent. Valószinűleg ebből a tőből ered a kaktusz neve 
is. De ugyanebbe a nemzetségbe soroznék még sok szót, mely hegyest, 
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élest jelent de amelyből a kezdő s hang egészen elkopott: áxtc akis, tövis, 
nyíl, áxjiiíj akme, valaminek hegye, éle, ugyanazt jelenti áx&xír] akoke is, 
OWUÖV akön dárda, áxováw akonaö élesít, áxóvrj akone, fenőkő, obtpo? akros 
hegyes, áxa/ixivo? akachmenos hegyes, éles, btbc, oxys is ezt jelenti, axoctva 
akaina, tövis, változata &xav&a akantha, a tövises akác neve is innen ered, 
ijjtifl éke, él, hegy, ápup̂ xY]? amphekes, kétélű, 7copî XYj<; pyriekes tüzes hegyű. 
Ide tartozhatik á̂ ívrj axiné" is, a fejsze. Vannak nasalisált változatok: o*pcoc 
onkos, horog, latinul uncus, afxopa ankyra, ancora, Ariker, horgony. Vissza
tér a kezdő s hang a oó-pco? sonkos, bogáncs, szóban. Latin családtagok: 
acies, él, acer, éles, acus, tű, acuo, élesít, acutus, éles, hegyes, acüleus, tövis, 
fulánk, occa, borona, occo, boronál, ascia, balta. Német rokonok : Ecke, 
valaminek hegye, sarka, Egge, borona, Axt, fejsze. 

A görög OJXÍXTJ smilé" kést jelent. Az indogermán nyelvészek szerint a 
német Schmied kovács rokona lenne. Közelebb állnak hozzá értelemben 
és hangzásban a héber f?ÍÖ mül, bb% malal, ?D£ mahal igék, melyek jelentése: 
vág. A görög szó kezdő s hangja toldat, mint ahogyan a görög nyelvben is 
van ajitxpó? smikros és (itxpó? mikros kicsiny, oppva smyrna és jióppa myrra, 
myrrha, o|AtXa£ smilax és [uXoc£ milax repkény. Héberül van *1ftJ zámar 
is, nyes, metsz, ebből n^£?$í mazméráh a vincellér kése, az aramaeus nyelv
ben pedig van bftJK izmél, bffiM üzmél, kés, ezt a görög O Í̂XTJ smile átvételé
nek tartják. 

A latin caedo, vág, rokonai a héber T l | gádad, P12 gádae, HJ| gazah, 
]t3 gázaz, vág (fát, követ), nyes, nyír. A caedo ige d hangja is s hangba 
megy á t : caesum. így megvan az átmenet a héber !"!Ö£ kásach igéhez is, 
mellyel fentebb találkoztunk. Rokon p t$ chágac, fi^$ chaQáh is, ketté 
vág,oszt,innen ^H ehéQí,valaminek a fele,úgyszintén ptj3 q&q&q, Hitf? qacjih, 
Dp5 qásas, levág, innen pp qec, valaminek a vége. Görögül xsáCc* keazö, 
hasít. oxáCw schazö, hasít, felvág, bevág, â íCw schizö, hasít, főneve az átvitt 
értelmű ayío^xa. schisma. B tőnek nasalisált változata a latin scindo, hasít, 
tép. Ide tartozhatik a német schneiden is, melynek eredeti jelentése az 
lehetett: ketté hasít, innen Scheit, hasábfa, görögül oyrí& schiza. E törzsről 
való, úgy vélem, az angol cut, vág, szó is, melynek az indogermán nyelvé
szek csak skandináv rokonait emlegetik. 

A héber ""fit? sür, Ity nasar, aramaeus "1Ö3 nesar annyi mint fűrészel, 
a főnév "TftPÖ massör (aramaeus *H?Ö) fűrész. Bizonyára rokona a latin serra, 
fűrész. Héberül van T 3 | garar is, innen 11̂ )30 megéráh fűrész. SH$ garac 

pedig azt jelenti: beretvál, nyír. Már találkoztunk egy rokonával: IY3j2 
qarach kopaszra nyír. Másik változata ÍT^ "aráh, ebből *lfiÖ tha'ar, beretva, 
kés, így hívták az íródeák kését is, mellyel az írótollat, nádat hegyezte, 
Már említettük, hogy e családhoz tartozhatik a görög xsípco keirö is, nyír 
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vág. Az indogermán nyelvészek szerint is van egy ősi *qer (*sqer) gyökér, 
mely azt jelenti: vágni. Ebből származtatják például a latin caro, hús, szót 
is, mely eredetileg levágott húsdarabot jelentett volna. A német Schere, 
olló, scheren, nyír, és Schar — a Pflugschar, ekevas, szó második tagja — 
ide tartoznak. Héberül van *VÜL gür is, vág, hasít, a főnév : IrŰt gür a kard 
éle, 12L cör az ősi kőkés, *1ttt $ür hegyes sziklát is jelent. Németül is ScMre 
szírt.Talán a latin acer,görög axpoc akros, éles szóknak is van közük e család
hoz, éxpióst? okrioeis, éles hegyes, bxpiáoa okriaö élesít, oxpt? okris, latinul 
is ocris, sziklás hegyorom. (A latin saxum szót is az etymologusok a seco, 
vág, szóval hozzák összefüggésbe). Ide tartozhatik curis is, a lándzsa, továbbá 
curtus, rövid, tulajdonképpen amiből levágtak, így magyarázzák az indo
germán nyelvészek is. Németül hurz, angolul short. Héberül van D$ gáraz 
is, vág, ebből JH3 garzen, balta ós kővágó szerszám. 11$ cháraz, szúr, 
az aramaeus főnév $&$ chirza csipkebokor. Eokona lehet az osztrák 
Agrasl, francia groseille, egres, irodalmi nevén Stachelbeere. De talán a rózsa 
is, latinul rosa, görögül póőov rhodon tövisétől kapta nevét. Latinul carduus 
bogáncs. Eokon lehet a német Grat, Gr&te is, szálka. Szláv nyelvekben hrot, 
grot hegyet, nyilat jelent. A régi angol nyelvben gride átfúr, átvág. Van héber 
p i $ charac. is, ebből P"1$ charu$, éles, hegyes. A görög ^apáaco charassö 
egyik jelentése : élesít. A tőnek a bibliában különösen gyakori változata 
n^p karath, vág. E szócsaládba való talán az osztrák Scherzl szó is, mely a 
kenyér levágott végét jelenti. A német nyelvészek az olasz scorza, héj, szó
ból származtatják. Változott hangrenddel: *11| gázár, vág, ÎTS gezer, 
szelet, !"HMÖ magzerah, fejsze. Görögül frjpéw xyreö nyír, vág, £opóv xyron, 
beretva. Erről a tőről vághatták az angol share, osztályrész szót is, eredeti
leg : levágott rósz. Németül bescheren, részesít vagyis ad neki egy porciót. 
A héber "113 gazar rokona, úgy vélem, a latin castrare, kiherél, németül 
verschneiden. Az indogermán nyelvészek e szónál a szanszkrit sastrám, kés, 
szóra utalnak. Amint a latin nyelvben a caedo vág igét átvitt értelemben a 
döntés, elhatározás kifejezésére használják: decido, decisio, úgy a héber és 
aramaeus nyelvben a 1J| gazar ige szolgál e célra. További változata e 
tőnek : "ISÉJ5 qácar, arat, TI1ÉJ2 qá<?Ir, aratás. 

Eokon hangokból más hangrenddel ""ŰJ zákhar, aramaeus nyelven 
^5*7 dekhar, héberül *"lj?*J daqar is azt jelenti: szúr, fúr. Ehhez az alakhoz 
hasonlít a latin securis, görög odfapu; sagaris, bárd, szekerce. A görög xéapvov 
kearnon is szekercét ós a cipész árját jelenti. A héber «TpÖ mekheráh ós 
a görög jtáxatpa machaira, kés, kard, alkalmasint rokonok. Talán ebből a 
szóból az r hangnak 1 hanggal való felcserélésével, keletkezett a héber fi?2$3 
maákheleth kés, ennek rokona lehet a latin culter, melyből francia couteau 
származik. "IJ3*! deqer kapát, csákányt jelent. Görögül SíxsXXa dikella és 
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pÁxeXXa makella, németül Karst. IpTl daqar változatai Ip} náqar és 
*flp qür, ás, fúr, például kutat, a főnév *Tfp$ maqör kút, forrás, görögül 
xp-̂ VTj krene és xpouvós krounos. Test vérhajtása e tőnek *"fi3 kur, TF$ 
kőrah, ás, a főnév tTp kerah, gödör, ciszterna, *lp£ ikkar pedig a föld
míves, aki a földet túrja. Ennek a héber szónak rokona, úgy vélem, a 
német Acher, a latin ager, a görög á^pó? agros, szántóföld. Az indo
germán nyelvészek e szókat a latin és görög ago, á̂ w hajt igéből 
származtatják, német gondolatmenettel, a Trift szóra utalva, mely legelőt 
jelent és a treiben, hajt, igéből származik. Azonban Acker a szántóföldet 
jelenti és ez nem arra való, hogy oda hajtsák ki a jószágot. Nem való
színű, hogy a paraszt a szántóföldet marhajárásnak nevezte volna el, 
hanem inkább úgy, hogy a felásott föld. Az angol acre szó már csak mint 
területmérték maradt meg, eredetileg bizonyára annyi földet jelentett, 
amennyit egy nap alatt fel lehet szántani. A francia creux kivájt, creuser, 
(régen croser) ás, váj, megőrizte az ősi jelentést. De azt hiszem, ugyan
ebbe a szócsaládba tartoznak a latin aro, görög ápów aroö, szántani, 
igék is, melyekből az ősi tő kezdő torokhangja elkopott. Szántást 
jelent a latin urvo is. Idevaló latin és görög főnevek: arvum, ápoopa aroura, 
szántóföld, arairum, ccporpov arotron, eke, arator, ápórrjs arotés, aki szánt, 
stb. Úgy látom, az indogermán nyelvészek nem tartják e szók rokonainak, 
pedig valószínűleg hozzájuk tartoznak : épóooo) oryssö, ás, 8poY[ia orygma, 
árok, latinul arrugia vájna. Van latin corrugus is, szintén tárnát jelent és 
megőrizte a kezdő k hangot. Ide tartozik, úgy vélem, a latin carruca is, 
abban a jelentésében hogy eke, ebből lett a francia charrue. Az indogermán 
nyelvészek szerint ez a carrus, szekér, rokona lenne, és a keréken járó eke 
feltalálásakor keletkezett volna. Eokon lehet sario is, kapál, sarculum, kapa. 
Mint a szerszámait, azok nevét is folyton alakítja az ember. Ebbe a szó
családba tartozhatik a német scharrenh, a földet kaparja, Harke, a borona, 
és annak másik neve: Bechen is. örmény nyelven herk frissen felszántott 
parlagot jelent, és e szó rokonának tartják a német Furche, barázda szót. 
Angolul furrow. De e szóknak talán inkább a héber *l£ll chaphar, ás, igéhez 
van közük. Ez azt is jelenti hogy kutat, mint a német forschen. A görög 
opoc, horos határt jelent, de az indogermán nyelvészek szerint eredeti jelen
tése barázda, és így értelme és hangzása egyaránt közel van a héber n*lp 
kharáh, ás, igéhez. Latinul a barázda egyik neve urvus. 

A ÍT^p kharah tőnek héber változata, mely szántást jelent, Ű*5$ charas. 
Jelenti azt is hogy vés. Változata tD'Ifi cheret, véső, különösen az, mellyel 
a betűket vésték kőbe, fába.Innen D t̂et̂ fT chartumim,az írástudók. Ugyanez 
a szó a görög xaP«00W> /apáttca charassö, charattö. Ebből való a főnév 
yap<xKvi]p charakter, a kivésett pecsétnyomó, a bevésett írás vagy egyéb 
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jel, átvitt értelemben a jellem, amely mintegy bele van vésve az ember 
lelkébe kitörölhetetlenül. yápaS charax hegyes karó, a mi talán a legősibb 
szerszáma a földmíves embernek. yapáSpa charadra árok, szakadék. Ebből 
a tfi^lj charat törzsből ered, úgy vélem, x^P^S chartés is, melynek az indo
germán nyelvészek nem lelik magyarázatát. Eredeti értelme az lehetett 
hogy véset, irat, és az idők folyamán jelentése átfogta a papyruslapot, 
a Magna Charta-t és a 82 levelű bibliát. Ugyancsak a héber chárat, vés, 
rokona az angol write, ír. A német ritzen, hritzéln, megkarcol, firkál, szintén 
ide tartozik, Bisz, a rajz, vázlat is (ily összetételekben : Grundrísz, Umrisz), 
ősi értelme írásjel. A tőnek héber változata YM garad, kapar. Ugyanez 
a szó a német hratzen, az angol grate és scratch, a francia gratter, a latin rado, 
melyből a francia raser, német rasieren lett. Az aramaeus *!*$ gárad je
lenti a kártolást is, latinul carro. 

A szántást jelentő Wlft eharas ige rokona a régi német Art, mely szin
tén szántást jelentett. De a héber szó általánosabban mindenféle mester
séget is jelent, nemcsak a földnek, hanem kőnek, fának, ércnek a meg
munkálását. A főnév $*3$ chárás, mesterember, kőfaragó, ács, kovács, 
rézműves. $1tJ cheres, mesterség, művészet, még varázslat is. Ugyanez a 
szó, úgy vélem, a latin ars. Belőle képződött artifex, iners, sollers stb~ 

Az eke német neve Pflug, angolul plough. A német nyelvészek szerint 
a latin plaustrum, szekér, rokona lenne. Közelebb van hozzá a héber 
palach ige, mely azt jelenti: szánt. 
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Gondolatmenetünk a házból a szabadba, a mezőre érkezett. Mező 
héberül ST^ sádeh, "H^ sádaj.Eokon szó, úgy vélem, a német Heide. Talán 
öde is, a pusztaság. Nézzük a legelésző jószágot. Jószág, marha héber neve 
*1j5£ baqar. Bokona a latin pecus, pecoris. 1p?.Í3 böqér a marhapásztor, ro-
kona, úgy vélem, a görög pooxóXos boukolos, mely szó a pásztoridillek 
nevéből ismeretes : bucolica. Az indogermán nyelvészek úgy magyarázzák 
e szót, hogy (ioös bous, ökör, és xéXXo> kellő, hajt, ige összetétele. De az 
utóbbi szó a hajó kikötését jelenti és amennyire látom, nem használatos 
abban az értelemben, hogy a jószágot hajtani. A bika görögül taöpo? tauros, 
latinul taurus, héberül Tí$ saur, aramaeus nyelven *"l1fi thaur. Az indo
germán nyelvészek sem hunyhattak szemet e szók hasonlósága előtt, de 
mivel az ősi rokonságot hivatalból tagadják, azon tűnődnek, hogy vájjon 
az indogermánok kölcsönözték-e a szót a sémitáktól vagy fordítva, vagy 
pedig mindkét nyelvcsoport egy harmadik ismeretlen nyelvtől? A német 
Stier, régen stior, steor, stiur ugyanez a szó. A tulok német neve Farre, üsző 
Fárse. Ezek bizonyára a héber *"l& par, bika, és !T"}§> parah, tehén, testvérei. 
Görögül rcópis poris és rcópu? portis, tinó, üsző. Marhát, szarvasmarhát 
jelent a héber *p$ 'eleph szó is, mely az alpha betű nevét adta. Változata 
*1T?I>$ 'alüph. Bokonai a görög IXa«po? elaphos, szarvas, a német Kalb, 
angol cálf, borjú. Utóbbiakat a német nyelvészek a görög 8eX<pó<; delphys, 
anyaméh, ádékyós adelphos, testvér, szók rokonának tartják. A héber 
marhanóv mégis csak közelebb áll. Szarvas héberül 7J8 5ajol, szarvas
tehén n?J8 'ajáláh. Bokonai: a görög otXxifj alke, latin álces, német Eich, 
Elentier, a szarvas, jávorszarvas nevei. IXXó? ellos és éXXó? hellos, szarvas
borjú. 

A kecske héber neve tj?. cez, a kecskebak, gödölye neve: **]) gedí 
Bokonaik a görög at£ aix, a latin haedus, a német Geisz, az angol goal, a 
német Kitze ós a táj szó Hitte, az angol kid. Kluge szerint Ziege, Zicke, Zick-
lein is az előbbi kecskenevek változatai. De héberül TXfff séjeh, Tl'p seh is 
kecskét, juhot jelent, a Ziege szó talán ennek rokona. Már fentebb láttuk 
a héber T#ty sá'ír, kecskebak családját (hircus stb.), úgyszintén "lp^ gebher, 
a hím, hozzátartozóit: caper stb. Utóbbiak közé való az aramaeus *T$>¥ 
caphir is, kecskebak. Kecske és juh, aprómarha neve ptit oeön. Aramaeus 
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változata K$? cána, î K)?. B szó rokonának vélem a latin agnus, francia 
agneau szót. Angolul yean a juhok ellését jelenti. Agnus rokonának mondják 
a görög á^vós amnos, bárány, szót. De ennek talán az aramaeus ""iÖ^ immár, 
bárány, névhez van köze. Bárányt jelent &3$ kebhes is. Változata 3^9 
kesebh. Bokona, úgy vélem, a latin ovis, melyből elkopott a kezdő torok
hang. A görög oh ois még jobban összezsugorodott. Hasonlóképpen meg
rövidült változat a német Sóhaj is, melyet az indogermán nyelvészek nem 
hoznak kapcsolatba a latin ovis szóval és nem lelik rokonát. Ide tartoz-
hatik Schöps is, az ürü. Ezt a régi szláv skopiti, herél, szóból származtatják, 
de Schöps nem jelent herélt lovat, ökröt is. "1D kar is bárány, kos, átvitt 
értelemben faltörő kos. Görögül xpióc krios, kos. Hesychios említi a xáp 
kar szót is, juhot, aprómarhát jelent. Rokon lehet a latin aries, kos, is, 
elkopott belőle a kezdő torokhang. 

A nyáj neve 1*7̂  ceder. Rokonának vélem a német Herde szót, mely 
fölcserélte a hangok rendjét. Innen való Hirt is, a pásztor neve. Az eredeti 
hangrendet megőrizte a latin caterva, nyáj, sereg, inkább ide tartozik, 
mint a catena, lánc, szóhoz. Ugyanerről a szótőről való a görög afrpőos 
hathroos, egybegyűlt, áS-poíCc* hathroizö, sereget gyűjt. Angolul gather, 
összegyűjt, together, együtt. A régi magyar-osztrák hadseregben Ver-
gatterung volt a sorakozó neve. E szótőnek egyik héber változata *"l¥JJ cacar, 
összegyűl, a főnév ?("$% cácarah, t\*$8, eácereth, ünnepi gyülekezet. "Ű^ 
'acar, rakásra gyűjt, kincset halmoz, ISfitt öcar, kincs. Latinul acervus, 
rakás, mely aligha tartozhatik az acer, éles, szóhoz. Van héber *13̂  5agar 
is, szintén azt jelenti: gyűjt, például begyűjti a termést. Ezzel azonos 
a görög fysípto ageirö, gyűjt. Főnevei az ismert fyopá agora, a népgyűlés, 
ós aYopt? agyris, gyülekezet, mely szó az összetételében: irav̂ Yopt? pane-
gyris ismeretes, a nép teljes ünnepi gyülekezetét jelenti, úgy mint a héber 
fl1T2tJ?t

 eácereth. A kettőzött -yápfapa gargara nyüzsgő tömeget jelent. Latin 
rokonok: congeries és agger — az aramaeus nyelvben Ttöl$ 5egör, rakás, 
halom — és hogy visszatérjek gondolatmenetünk irányába : grex, a nyáj. 
Congregor, összegyűlik, congregaiio, gyülekezet. Német változat Schar, 
csapat, sereg, ősi alakja skara, mely szó bizonyára inkább ide tartozik 
mint a scheren, nyír, vág, szóhoz, melyből a német nyelvészek származ
tatják, úgy gondolva hogy «szakasz» volt az eredeti értelme. A hadsereg 
gros-ja, zöme, szintén inkább ide tartozik, mint a grossus, vastag, szóhoz. 
A 12 tucatot jelentő Gros is valószínűleg ebből a tőből eredt. 

A kutya héber neve sSs kelebh bizonyára ősi szó, mert rokonai más 
nyelvekben még a farkas és a róka nevében élnek. Hozzá tartozik, úgy 
vélem, a latin Iwpus, farkas, mely elejtette a kezdő torokhangot, és vulpes, 
róka, mely azt v hanggal cserélte fel, mint a német Wolf ós Wiilpe is. Míg a 
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bibliában a kutya a parázna állat, a latinban lupa. Másik latin változat 
hirpus, szintén a farkas ó'si neve : lupi Sabinorum lingua hirpi vocantury 
mondja Servius (Aen. 11, 785.) Thierry egyik levelében olvastam, hogy a 
róka ősi francia neve nem renard, hanem gólfis vagy goupil. (Lettres 185.) 
Walde és Pokorny szerint is az ulp, lup tő a kutyafajú ragadozók nevét 
jelenti. (A tudományos név is : Canis vulpes.) Görögül áXotarjÉ alöpex, 
róka. Walde nézetével szemben úgy vélem, hogy Schrader helyesen tartja 
a német Welf, kutyakölyök, szót a Wólf rokonának. A héber kutyanév 
3 7 3 kelebh kezdő torokhangját megőrize a német ige : kldffen, ugat, innen 
Kl&ffer, kiskutya. 

Héberül *T~l% pered öszvért jelent, ttf*^ párás hátaslovat és lovast. 
Ezek rokona, úgy vélem, a német Pferd, melyet az indogermán nyelvé
szek a késői latin veredus szóból származtatnak, ezt pedig a gall reda kocsi 
és ve praepositio összetételéből! A héber pered rokona a latin burdo is, 
mely szintén öszvért jelent. A ló közönséges héber neve D1D süs, nőnemű 
nipiD süsáh. Ennek rokona a német Stute, melyet a német nyelvészek a 
stehen, stare, áll, tőből származtatnak és rokonául említik a litván stodas, 
csemete, szót. Másik héber neve a lónak $2*^ rekhes. Eokonának gondolom 
az angol horse, német Rósz szót, melynek az indogermán nyelvészek nem 
lelik családját. A középkori latin runcinus is e családhoz tartozhatik, mely
nek ismert sarja Bocinante, Don Quijote híres paripája. A héber jiDK 
'áthön a nőstényszamár, ettől származhatik a latin asinus, kicsinyítve 
asellus, németül Esel. franciául asne = áne. Az indogermán nyelvészek 
nem lelik az asinus magyarázatát és valószínűnek tartják, hogy kölcsönszó, 
de persze «tsemitischer Ursprung ist abzulehnen», egy ismeretlen kisázsiai 
nyelvből eredne. Másik héber neve a szamárnak 1?£ cajir, a vadszamár 
pedig *TH£ cáröd, *f^ carád. Ezek rokona a görög bpeóc; oreus, oopeóc 
oureus, e szó az indogermán nyelvészek szerint a opoc, horos, határ, barázda 
szóból származnék és a barázdavonót jelentené. A héber TTJ?, cárád tőhöz 
köze lehet a latin rudo igének is, mely szamárbőgést jelent. A szamárnak 
a jargonból ismert neve "llÜft chámör, talán ennek ivadéka az olasz somaro. 

Disznó, malac héberül "HEJ chazlr. Eokona lehet a görög x0ÍP°S 
choiros, mely kidobta a középső s hangot. Az indogermán etymologusok 
e szót a grau, szürke, rokonának tartják. 

Madár, szárnyas, héberül *f$ 5öph (auph). Eokona, úgy vélem, a 
latin avis, melynek ősi alakjául az umbriai avif szót mondják. Auspex, 
augur, a jósok neve, kik a madarak megfigyeléséből mondták meg a jö
vendőt, arra vall, hogy ősi szóval van dolgunk. A madár másik héber neve 
*")1ÖÍC §ipör. Eokona a német Sperling, a veréb neve, tulajdonképpen madár
kát jelent. Angolul sparrow. Sprehe, seregély. Görögül onopftXo? sporgilos, 
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aitapáoiov sparasion, veréb, <j>áp psar, seregély. A latin párra is madár, 
baljóslatú. Talán a veréb latin neve passer is rokon, felcserélte a hangok 
helyét. A héber *11BS cjípör név összefügg a madárhangot jelentő zirpen, 
csiripel, szóval is. Talán ősi hangutánzó közös név a búgó gerle neve : hé
berül l̂lfi thör, latinul turtur, németül Turtéltauhe stb. Együtt volt Noé 
bárkájában a hollóval. Negyven nap múlva kinyitá Noé a bárka ablakát 
és kibocsátá a hollót. És az el-elrepült meg visszaszállt, míg a vizek a föld
ről felszáradának. A holló héberül Ti$ 'örébh. Ugyanez a szó a latin corvus. 
A német Rabé is, melynek ősi alakja hraban. Franciául corbeau. A görög 
xópa<po<; koraphos, mely Hesychios szerint valamilyen madarat jelent, 
alkalmasint ide tartozik. Az angol ráveti régi alakja hrefn. A madárvilág
ból hadd említsem még a sast : tű12 cajit. Görögül OCISTÓS, ástó? aietos, 
aetos, Zeus szent madara. A bibliai kerubok pedig, akik a boldog élet 
fájához vezető utat őrzik, hogy az ember véletlenül se tévedjen oda, a 
mesebeli griff madarak családjának ősei. A görög mitológiában sasfejű, 
oroszlántestű 7pó<{> gryps madarak őrzik valahol a Kaukázusban a föld 
nagy aranykészletét, mely azóta olajjá változott. 

A róka héber neve b$N& sü'al, a sakál nevét adta, melyet perzsa ere
detűnek tartanak. De a görög oxóXoc£ skylax, mely fiatal kutyát jelent, 
arra enged következtetni, hogy ősi közös szóval van dolgunk. Az oroszlán 
héberül Ü p lajis, aramaeus nyelven 1T!7 lajith, görögül Xü; lis. Másik héber 
neve "Ü? lebhí, W2b lábhí. A görög Xéwv leon, latin leo, német Löwe ós 
Leu bizonyára rokon. Ezt régebben az indogermán nyelvészek is való
színűnek tartották. Hogy a görög xá|wrjXo? kamélos, német Kamel, francia 
chameau a héber bfoS gámal rokonai, nem vitás. 

A kígyó egyik nevével kezdtük e tanulmányt. Másik neve, a mérges 
kígyó neve $D£ 'epha', n$3$ 'epheeh, viperának fordítják, a görög ocpi? ophis 
rokona. Kígyót jelent *}*$? saráph is, ez a latin serpens rokona lehet. A latin 
serpo, repo, a görög spiroo herpö jelentése csúszik, mászik, kúszik. E tő szár
mazékának vélem a német Baupe, hernyó, szót is, melyet német nyelvészek 
a Robbe, fóka, szó rokonának tartanak, és azt mondják, hogy a közös alap
értelmük : «szőrös». Angol változata e tőnek: creep. Csúszó-mászó féreg 
héberül: p i $ serec, az ige flty SM&Q. Változatának vélem a latin teredo, 
görög Tsp-rjőtóv teredön, francia tarét szókat, melyek férget jelentenek. 
Rokon lehet a görög Spáxwv drakön is, latinul draco, németül Drache (másik 
neve Lindwurm), sárkány, kígyó, melyet a Sépxojtat derkomai, néz, igéből 
származtatnak, mondván hogy eredetileg azt jelentette: mereven néző. 
A héber flti? sárac, rokona lehet a német kriechenis. Ennek rokonául a német 
nyelvészek az ónémet krako, kampó, krank, beteg, Kropf, begy, golyva, 
szókat említik, de ezek jelentése messze van a csúszás-mászás fogalmától. 
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Csúszó-mászó férget jelent ttfiS?""} rémes is, az ige &£H rámás. Változata, úgy 
vélem, T\%T\ rimmáh kukac. E szók rokonai a görög pó{io<; rhomos, pó[i/>£ 
rhomox, a latin vermis, a német Wurm. 

A mezó'n vagyunk, és az állatokat nézve majdnem megfeledkeztünk 
a fűről, mely csöndesen végzi örök munkáját: 

Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo 
Shovel them under and let me work — 

I am the grass ; I cover all. 

A fű héber neve StyR 'esebh. Eokona a latin caespes, pázsit, mely az indo
germán nyelvészek szerint a caedo, vág, igéből eredne és eredeti értelme 
az lenne : levágott darab — ami nem valószínű. De a héber ee"sebh rokona 
lehet a latin herba is, mely a középső s hangot r hanggal cserélte fel. Az indo
germán nyelvészek a herba szót a német Gras rokonának tartják ós *gher 
vagy ghros szógyökórből származtatják, melynek az volt az eredeti jelen
tése, hogy sarjad, kihajt, kinő. Ezt a feltételezett indogermán szógyökeret 
megtaláljuk a héber nyelvben : $*•}$ geres, növény sarjadása. Kokona a 
latin gramen fű, mely az etymologusok szerint eredetileg grasmen volt. 
A német Gras (angcl grass) szón kívül ide tartozhatik Kraut is, mely jelen
tésben ós hangzásban is közelebb van a Gras és a héber geres szókhoz, 
mint a görög ppútö bryo, dúsan virágzik, (Jpóov bryon, moha, és embryo, 
méhmagzat, újszülött szókhoz. A geres tő hajtása lehet Basen is, a pázsit, 
(régi alakjai wrase és frasen), Beis, hajtás, ág, Gerte és Bute, vessző, a latin 
frutex, hajtás, bokor, frutico, ágat hajt, talán frons, frondis, a lomb is. Ide 
tartozhatik viridis is, zöld mint a fű és a fiatal hajtások, viretum, pázsit, 
viresco, vireo, zöldéi. Az indogermán nyelvészek szerint grün is a Gras ro
kona. Ide sorozzák az angol grow, nő, igét is. Ebből a tőből eredhetett a 
latin cresco is, nő. A növényzet istennőjének neve Geres nagyon hasonlít 
a héber ttf*l3 geres szóhoz. Talán Geres leányának neve is rokon: xópYj 
Koré. xópo? koros fiút, ifjút jelent, de sarjat általában is. Rokonának tart
ják az angol girl szót. A geres tövéből sarjadt a latin germen, csíra is. Héberül 
TT$ géráh magot jelent, gabonaszemet, latinul granum, németül Korn és 
Kern. A bibliában geráh a legkisebb súlyegységet jelenti, mint a Gran, 
Grdn, franciául grain ma is. Az indogermán nyelvészek a granum és Korn 
szókat a német Greis és görög Yépwv gerön, aggastyán, rokonának tartják, 
mivelhogy az utóbbi is már felőrlődött — Korn tulajdonképpen azt jelen
tené : Reibefrucht és *ger szógyökérből származnék, melynek az lett 
volna a jelentése : elkorhad — szanszkrit nyelven jlrnah. A hajtást, ter
mést jelentő geres rokona lehet az átvitt értelmű xépőo? kerdos is, haszon, 
nyereség. 
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A héber nyelvben ^"12 geres rokona tf"$tf söres, mely gyökeret is, haj
tást is jelent. Az ige 'tö'ltf seres értelme gyökeret ver, vagy pedig gyökerestől 
kiirt. Ennek a változatnak is megvan a rokonsága az úgynevezett indo
germán nyelvekben. Latinul surus és surculus, turio és turgio, hajtás. A görög 
£í£a rhiza gyökér, £á§t£ rhadix pedig hajtás, latinul radix gyökér. A német 
Wurz gyökér és növény. Angolul root gyökér. Németül reuten, roden, rotten, 
irt , gyomlál. Az aramaeus nyelvben V$y$ seras ige átvitt értelmű mint a 
görög %ép8oQ kerdos, jelentése hasznot hajt, nyerészkedik. Hadd említsem 
még a francia racine szót is, azért is mert nevét adta a költőnek, aki csodá
latos nyelven énekelte meg Bérénice boldogtalan és Esther áldott szerelmét. 

A fa angolul tree. Görögül dpöq drys fa, különösen tölgy. A görög 
mitológiában Dryas az erdei nimfa, a fa istennője, aki vele él és hal. Sópo 
dory fatörzset jelent és dárdát. Kettőzött változata SévSpeov dendreon 
(vagy ösvöpov) fa. E szótörzshöz tartozónak tekintik a latin durus, kemény, 
szót, úgyszintén a Hesychios említette Spoóv droon, szilárd, dpk dris, erő, 
szókat Ide tartozhatik őporrjs drotés, áSpótiqs hadrotés, erő, áSpó? hadros, 
erős. Ennek a törzsnek hajtásait, úgy vélem, megtaláljuk a héber nyelvben 
is. np:Pl thirzáh kemény tölgyfát jelent. Talán erről metszették Bacchus 
botjának nevét, a görög flúpaos thyrsos szót. Az aramaeus nyelvben N^TIK 
' idrá a cédrus neve, görögül xéSpo? kedros boróka. A latin citrus, citromfa 
is ennek a tőnek változata. Héberül V̂íUS 'addír erős, hatalmas. Talán innen 
kapta nevét 'Atpeós Afcreus, Agamemnon apja. A latin adoria dicsőséget 
jelent, héberül Í T T ^ 'addereth. Ennek a tőnek hajtása orspsóg stereos is„ 
kemény, erős. Héber változat : THttf sarír kemény, erős, ÍTH'1''!^ serírüth 
keménység. A latin etymologusok szerint durus eredetileg drurus volt. 
A német Storren fatörzset, tönköt jelent. A görög czaopóc, stauros. cöveket. 
Németül starr merev, stark erős. A latin duro, német dauern a tartósságot 
jelentik, ami tölgynek, cédrusnak, kemény fának a tulajdonsága. Bestauro, 
helyreállít, tulajdonképpen megerősít, visszaadja régi erejét. Az indo
germán nyelvészek véleménye szerint ez a szótő összefügg a fentebb tár
gyalt taurus, Stier, bika nevével, mely eredetileg szintén az erősét jelentette, 
így ide tartozhatik a kost jelentő Stehr és a Widderis, mely a héber "H& 
'addír szóhoz simuló változat. A német nyelvészek a Widder szót a latin 
vetus, öreg, és a görög Ito? etos, év, rokonának tartják és azt mondják, 
hogy eredetileg éves bárányt jelenthetett. A héber nyelvben találunk más 
példát is arra, hogy az erő, a hatalom, ós a tölgy neve rokonul hangzik. 
Mikor a német Heil szó családjával ismerkedtünk, találkoztunk az 
'él, erős, hatalmas, b)$ ejal, erő, és b)£ 'ajil, kos, szókkal. Most melléjük 
állíthatjuk az H ^ 'élah szót, mely tölgyet vagy terebinthust jelent. Tlj£ 
'allah és fbi$ 'élőn is tölgy. Rokona a latin ilex vagy elex, tölgy. Rokon 
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lehet a görög IXáttj 'elaté is, a fenyő. Az aloe nevét a héber E^fcj! 'ahalim 
szóból származtatják. 

A Libanon cédrusainak neve Vy$ 'erez. Ez a szó talán változata az 
előbb tárgyalt adir tövének, fordított hangrenddel. És ahogyan a $pb$ 
drjfs, tölgy rokonának tartják a latin durus szót, úgy a héber H8 'erez 
rokona lehet a német hart. Figyelemre méltó, hogy van egy elavult német 
főnév: Hart, mely erdőt jelentett és ma is ól erdőségek tulajdonnevében, 
például Rarz. A hart melléknévnek változata harsch. A francia és angol 
harcli, hardy már átvitt értelműek. Hart rokonának tartják a görög 
xpa-cú? kratys erős, xpáto? kratos, erő, szókat is. 

Héber fanév p& 'ören, rokona talán a latin ornus, kőrisfa. A ciprus 
neve héberül "l§>il göpher, görögül xorcápiaaos kyparissos, latinul cup~ 
ressus. Ciprusnak is, fenyőnek is fordítják a héber Ű113 berös, ni15 beröth 
fanevet. Talán ennek a szótőnek hajtása a német Birke, angol birch, orosz 
bereza, melyek a nyírfa nevéül szolgálnak, és talán a latin jraxus, fraxinus 
is, a kőrisfa neve. Ébenfa héberül *X$$ hobni, görögül Ipevo? ebenos, 
latinul ébenus, azt mondják : egyiptomi nyelven is hbnj.* A héber 2$ pag, 
a latin ficus, a német Feige, füge rokonul hangzik. A szederfa héberül níppity 
siqmáh, görögül ooxá îvoy sykaminon (sycomorus). Ne feledkezzünk meg 
a savanyú uborkáról sem: héberül Kt̂ j? qissu', görögül aíxtx; sikys és 
xóxoov kykyon, latinul cucumis. 

Fa, általában, héberül p)j? eé~9. Talán rokona a görög oCo? ozos, mely 
ágat jelent. Az aramaeus nyelvben KtKJ za'zá' lomb. A görög 8Co<; ozos rokoná
nak tartják a német Ast szót. oCo? ozos = osdos. Úgy magyarázzák, hogy a 
*sed, ül, gyökérből származnék ós tulajdonképpen azt jelentené : «Ansatz, 
ansitzend am Stamm». De nem valószínű, hogy akár a görögök akár a ger
mánok úgy látták volna az ágat. hogy az ül a fán és ezért «ülnök»-nek nevez
ték volna el. De álljunk meg egy percre a *sed szótőnél. Latinul sedeo, ül, 
sido, leül, sedes, ülés, görögül sCo^ai hezomai, ül, ^w hizö, ültet, ISo? hsdos 
ülés, németül setzen, sitzen, Sitz, angolul set, sit, seat stb. ősi közös tőre mutat
nak. Eokona ennek az a tő, mely azt jelenti: állni. Latinul sto, áll, statuo, 
sisto, állít, görögül ?arií]«u histemi, állít, németül stehen és stellen, angolul 
stand stb. Ezt a szótövet is megtaláljuk a héber nyelvben: fHp slth elhelyez, 
állít, ültet. Grörögül atoá stoa az oszlopcsarnok, héberül fit£ sath, oszlop 
átvitt értelemben is : az állam oszlopai, oszlopos tagjai, az előkelőek. Status 
et ordines. H$ seth viszont azt jelenti amit a német Gesász ós Bteisz ülep. 
A tőnek vannak l végű továbbképzései: a görög OOJXYI stele, oszlop, a német 

* Héber nyelvészek szerint e név az !~&5 ebhen, kő, szóból származnék ég 
a kőkemény fát jelentené. 



87 

Stelle, Stall, Stuhl, Sessel, Sattel stb. Talán ilyen a héber b&y sathal is, mely 
azt jelenti: növényt ültet, ^ f t ^ sáthil, csemete, németül Setzling. Talán a 
latin talea is rokon. ÍV 7*7 dalith ágat, hajtást, szőlőindát jelent. Görögül 
#áXXos thallos hajtás, ág, olajág, dóXXw thallö, ihjXéw théleö, ftaXétio 
thalétö, TíjXsdáto telethaö, zöldéi, hajt, virágzik, héberül CVffipJE) thai*-
thalim pálmaág. Az említett görög szók rokonának tartják a német 
Dólde szót, mely ernyős virágot jelent. 

Tekergő indáitól kaphatta héber nevét a szőlő venyige : piti? söreq. 
Már találkoztunk a yty sörag, fon, szóval és családjával. F*1Q} saríg, inda. 
Bokonai e tőnek a latin torqueo, a német dréhen, csavar, — inkább ide tar
toznak mi t a latin tero, dörzsöl, vagy a görög xstpaCvo) tetrainö, fúr, család
jába. A héber j?$D söreq rokona a német Banké is, szintén indát jelent, 
Bank, pl. Bánké pedig átvitt értelemben tekervényt, fondorlatot. Angolul 
ivrench csavarodás, ficam. Németül renken. De e tő származéka lehet Bing 
is, a folyton görbülő kör, gyűrű. 1E& böser a bibliában savanyú, éretlen 
szőlőt jelent. Bizonyára rokona a görög (ió-cpo? botrys, szőlő, melynek az 
indogermán nyelvészek, úgy látom, nem lelik rokonát. Héberül *1S££ bá^ar, 
szüretel, 'tjtfS böcjjr a vincellér. 

A héber *v$ eheleph hajtást, ágat, de sást is jelent, ez utóbbi értelem
mel rokona a német Schilf, melyet a latin scirpus átvételének tartanak, ez 
a latin szó is ennek a tőnek hajtása lehet. 

nbjj fáleh, levél, rokonának vélem a latin folium szót. A héber m $ 
perach, virág, "HlD peri, gyümölcs, 713 bül termés, rokonságával már talál
koztunk. A virágnak másik héber neve yi né$. Az ige pf$ ná§a<? virágzik. 
|^3 ni$án is virágot jelent, és a héber nyelvészek szerint ennek változata 
fp^ nísán a tavaszi hónap neve, a virágzás hónapja. Ennek a tőnek hajtása, 
úgy vélem, a görög ávfto? anthos, virág, ávdéo antheö, virágzik, Svftspov 
antheron, virág, ávd̂ X-q anthelé, virágzás stb. De a héber P3ÉJ ná$ac és vál
tozatai : p3 nü$, T\ty ná§ach azt is jelentik : fénylik, ragyog. Ebben a jelen
tésben rokonuk a latin niteo, ragyog, nitidus, fényes. Ennek származéka a 
francia net, tulajdonképen : ragyogó, tiszta, (az ige nettoyer, tisztít), a német 
nett, csinos ós az olasz nettó, tiszta, mely a kereskedelem műszava lett. 



XII. 

És monda Isten : legyen világosság! Í̂ÍK 5aur. És lőn az első hajnal
hasadás : aurora. A héber aur (ör) is nemcsak a világosságot általában 
j'elenti, hanem a nap felkeltét is különösen. D'HIK ürim kelet, oriens. Ex 
oriente lux. Ügy vélem, ez a to él az ortus, luce orta szókban is. Görögül aoptov 
aurion, holnap, vagyis mikor új'ra virrad, der morgende Tag. Theokritos 
néhány sorának emléke fűződik e görög szóhoz : 

©apostv yp-ri, tpíXs Batxe' t á / ' aoptov I'OOST' ajjietvov. 
'EXrcíSes iv Ooíctv, avéXrctotot őé ö-avóvre?. 
Xcí> Zéog áXXoxa fiév rcéXst at&pto?, ocXXoxa S' őst. 

Türelem, kedves Battos, talán szebb lesz a holnap. 
Keménykednek az élők, nem remélnek a holtak. 
Zeus is egyszer fénylik, máskor esőt hullat. 

aY/aopo? anch-auros, virradat előtt. Az indogermán nyelvészek a latin aurora 
és a görög aoptov aurion szókat *aus tőből származtatj'ák és a görög e<*>S heös, 
(̂&í eös, hajnal szóhoz utalják.De fordítva is lehet.Eos szerelmese volt 'fipíwv 

Orion, a vadász, aki mind a vadállatokat ki akarta irtani, ezért megölte 
Artemis, és csillagzattá változott. Most a magas égből nézi, mit művelnek 
az éjszakában a repülő emberek, opftpo? orthros is virradat. Talán rokon 
oopavó? ouranos is, az ég neve, ahonnan a világosságot kapjuk. Hor, az egyip
tomi napisten neve is arra vall, hogy fényt jelentő ősi közös szóval van dol
gunk. De az indogermán nyelvészek szerint is ugyanerről a tőről való a 
fénylő arany, aurum, neve is. *T!K ür jelenti a tűz lángját. Ebben a jelentésé
ben rokona a latin uro, éget, mely szóra még visszatérünk. 

És lőn este, S^JJ eerebh. Görögül Ips^oí erebos a sötétséget jelenti, az 
éjszakát ós a halál alvilágát. üpyvq orphné is homályt, éjszakát jelent. 'Eopc&rcig 
Európa, Abendland, nyugat országa. Zeus szerelmesének, akit bika alakjá
ban szöktetett meg, fivéreKáS^ocKadmos volt. Héberül D̂ f> qedem kelet, 
Morgenland. Testvére a nyugatnak. Európa férje Asterion. Az est a csilla
gos éggel tarja örök nászát. A héber D1^ eerebh rokona a latin creper is, 
alkonyodó, esti homály, crepusculum, a szürkület. 

A keletnek másik héber neve fitlt zerach, H^p mizrach. Az ige ÍT3J 
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zárach, változatai *l£IJ záhar és *"(!$$ sáhar, a főnevek : *lí3t zöhar, *V$t 
9öhar, fény világosság, a duális : Ö?3vJ¥ tfáharajim a legerősebb napfényt, a. 
delet jelenti. További változat: *1Ö# sachar, a hajnal. Ennek a tőnek rokona 
a görög csípioc seirios,tüzes, ragyogó, innen hapta nevét Sirius, a legfényesebb 
csillag. Nevének aligha van köze a oeí<o seiö, ráz, igéhez, melyből egyes 
indogermán nyelvészek származtatják. Eokon lehet serenus is, a napfényes 
ég jelzője. A héber *"1LTJ zahar igének további változata l̂ílip táher, szintén 
ragyogást jelent, "TiPUp tahör ragyogó — tiszta, îCItö töhar az égnek, a 
légnek átlátszó tisztasága. Ugyanebből a tőből eredhetett a görög aiíHjp 
aithér, az aether, at&ptos aithrios fényes, derűs, atö-pía aithria a tiszta ég. 
Az indogermán nyelvészek e szókat az aXd-ta aitho meggyújt, ég, tövéből 
származtatják, melyről alább lesz szó. Talán ide tartozik a latin ater is, mely 
az ellentétet jelenti: sötét, fekete. 

Helios rjXux; a nap görög neve. (Változata: ^éXtos eelios, dór alakja: aXioc 
halios, áéXto? aelios). etXírj heilé" napfényt, napmeleget jelent. Változata 
aXéa halea napmeleg. éXávírj helane pedig fáklya. E szók gyökerét a héber 
nyelvben is megtaláljuk. SíIK 'ahal, hb$ hálál, fénylik, világít. bb*Ü hélél 
fényes csillag, hajnali csillag, Lucifer. A görög nyelvben vannak s hanggal 
kezdődő változatok : aéXa? selas, fény, OSX̂ VYJ selene a Hold. A héber nyelv
ben is van ilyen : bü$ gahal, fénylik. Latin rokon sói, a Nap. A héber btl̂ C 
cjihal szónak bizonyára rokona az ellentétet jelentő b# qel az árnyék. 

Shadow and sunlight are the same ; 

And one to me are shame and fame. 

Talán ennek a b# cél, árnyék, héber szónak rokona a német Zeit, sátor, 
melyet Kluge a latin tentorium rokonának gondol. A fényt jelentő 7?£t 
hálál to rokona a német hell is. A német nyelvészek szerint a régi nyelv
emlékekben MZ csak hangokra vonatkozóan használatos : helleTöne, csengő 
hang, hellén = ertönen. Hall és Schall. De a héber b?$ hálál és bb$ cálal 
is jelent éneket és csengő hangot. Az olvasó jól ismeri e héber szót: Hallelu-
jah, énekeljetek az Úrnak, dicsőitsétek az Urat. Erre a hangot jelentő szó
tőre még visszatérünk. 

A Hold héberül H^6 lebhánáh. Ennek tövével már e könyvecske elején 
megismerkedtünk: p 7 lábhán, fehér. A Hold héber nevének rokona, úgy 
vélem, a latin luna. Az indogermán nyelvészek e szót úgy magyarázzák, hogy 
luceo, fénylik, gyökérből származik és luc-na rövidítése, tehát fényt általá
ban jelentene. De ami a sok fényforrás között a Holdat jellemzi, az éppen 
fehér fénye. White and shapeless mass. A latin luna szó alakulásában talán 
közre hatott a héber }1 ? lün tő is, mely azt jelenti: eltölti az éjszakát. A Nap 
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héber neve ŰÜ^ semes. Talán rokona a görög 7j|iap hémar, (genitivus : 
^jtato? hematos), ^|iipa hemera, melyek a napot mint idó't és a nappalt jelen
tik. Az indogermán nyelvészek nem lelik e görög szók családját. A héber 
XfrQp semes változata ttf£K 'emes az ellentétet, az éjszakát, a sötétséget 
jelenti, mint adverbium : az éjjel, az elmúlt éjjel. Hasonlóképpen bizonyára 
rokonai egymásnak a latin lux, fény, és nox, éj, a görög Xeoxó; leukos, fényes, 
fehér, Xttyvo? lychnos, lámpa, fény, ós vó£ nyx, az éj. Angolul light és night. 
Németül Licht és Nacht. A héber nyelvben viszont H3Í nögah jelent fényt, 
világosságot, F!J$ nágah, fénylik. 

Görögül a fény, világosság egyik neve y&oc, phaos, <pő>s phös, ismeretes 
a, <pö><3<pópo? phosphor és a fotográfia nevéből. <paetvo> phaeinö, fénylik, 
világít, <paívw phainö, megvilágít, megmutat, ipasivó? phaeinos, fényes, 
ragyogó, <péififo<; phengos, fény stb. Ezt a gyökeret is megtaláljuk a héber 
nyelvben: V$>) japhác, fénylik, HJ^. jiphe'ah *$) jephlj, ragyogás, szépség, 
7\$Pr jápheh, szép. Bókon a latin fax, fáklya, facetus, csinos. Görögül fáklya: 
XajLicá? lampas (gen. XajMcáőo? lampados). Héberül TS? lapíd. Jelenti a 
lángot is. Görögül XájMKú lampö, fénylik. Héberül 3 í 6 lahabh, it3$? 
lehábháh, fi£7 labbah, láng. Volt idő mikor csak a tűzhely lángja volt a 
lámpa. Xajjwtt̂ p lampter serpenyőt jelent, melyben szurkos fenyőforgácsot 
égettek világításul. Lángot jelent tűtf? lahat is, az ige lihet, lángra 
lobbant. Rokona lehet a német Licht, Leuchte, leuchten. Vergilius említi 
egy harcos Lucetius nevét: 

Dioneus saxo atque ingenti fragmine montis 
Lucetium portae subeuntem ignesque ferentem 

sternit. 

Ide tartozhatik lucidus is, világos, lustro, megvilágit, illustris, fényes, ragyogó 
A héber lahat tőnek rokona lehet az ellentótét jelentő rflp'j'S?. cálatah 
sötétség. A görög és római mitológiában A t̂tí* Létö, Latona, az éj istennője, 
Apollón és Artemis anyja. A Nap és a Hold az éjszaka méhéből születnek. 

A tűz héberül # 8 'és. Az indogermán nyelvészek az *aidh és *as szó
gyökeret említik, melyek égést jelentenek. Úgy vélem, hogy ezek egymás
nak és a héber ttf& 'és szónak rokonai. Aramaeus változata K}$ 'aza meggyújt, 
fűt. Görögül at&o? aithos, tűz, aftto aithö meggyújt. Talán a tűzhányó Aetna 
is innen kapta nevét. A latin aedes, ház, az etymologusok szerint az *aidh 
gyökérből származik és eredetileg tűzhelyet jelentett. Héberül fl^JJ casan 
füst. Hasonló n végű íalakulat lehet a latin ignis, tűz. Görögül 5£« aza 
aszály. Latinul aestus, forróság, üszök, aestas a nyár, aestuo forr, ardeo (asdeo 
helyett) ég, assus sült, areo száraz. Németül Asche, angolul ash, hamu. Esse 
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kémény, kohó. Talán heisz, heizen, Hitze szintén rokon. Van héber p?p> qajíc. 
is, a nyár, aramaeus nyelven Kp?j2 qajta. 

Görögül a tűz rcöp pyr. Héberül Ifi? bá'ar meggyújt, eléget. A görög 
ige ití|Mtp7)ju pimprémi, jcp t̂ta) préthö. Latinul arriburo, comburo. Ezeket az 
indogermán etymologusok az uro igéből származtatják, pedig a főnév bus-
tum, máglya, mutatja, hogy a kezdő b hang a tőhöz tartozik. A német nyelv
tudósok azonban azt mondják, hogy a bustum szónál a római nép tóvedett-
és helytelenül választotta ketté az arriburo szót. Görögül rcopá pyra a máglya, 
átvette Vergilius is : 

Iam páter Aeneas, jam curvo in litore Tarchon 
Constituere pyras. Huc corpora quisque suorum 
More tulere patrum. 

Pruna az izzó parázs. Német rokonok Feuer, brühen és brennen, utóbbi w-nel 
bővült változat mint a pruna és mint az angol bum is. Még vastagodott a 
tő a Brand, brenzeln, Brunst szókban. A tőnek másik változata, úgy vélem, 
sprühen, szikrázik. A német nyelvészek ezt a Spreu, pelyva, spröde, rideg, 
vagy sprieszen, sarjad, rokonának mondják. A görög Jtop pyr, tűz, szót 
pedig az indogermán nyelvészek a latin purus, tiszta, rokonának tartják. 
De az utóbbi egy másik, hasonló hangzású héber szóhoz tartozik : I S bar, 
tiszta, 1b bör, tisztaság, 11£ bárar, tisztít. 

A görög xatío kaiö, éget, szónak az indogermán nyelvészek nem igen 
lelik családját. Curtius azt mondotta : Hier helfe ein anderer. A héber nyelvé
szek már régen rámutattak a HJlp kaváh tőre, mely ugyanazt jelenti. iljt? 
kevijáh, !"!£)$ mikhvah, égési sebet jelentenek, "O kij a tüzes vassal sütött 
bélyeg. Görögül xautTÍjp kauter a tüzes vas, xaíco kaiö a sebek kiógetését is 
jelenti. A héber nyelvben megtaláljuk az ősi szókat jellemző ellentétes 
értelmet i s : rp$ kabháh, eloltja a tüzet. Ez a szó a görög nyelvben 
c{Jévvo[u sbennymi alakot öltött. Az indogermán nyelvészek szerint 
xotfuvo? kaminos, a kandalló, kemence, neve a xajiápa kamara, boltosat, 
szó rokona lenne, a kemence onnan kapta volna nevét, hqgy búbos. 
A latin etymologusok szerint is camera, caminus és camurus (görbe) 
összetartoznának. De ha már ilyképpen az r és n hangok felcserélődésóre 
gondolunk, a kemence és kémény, németül is Kamin, fogalmához közelebb 
esik a héber 1í?£ kamar ige, melynek jelentése : éget, melegít. Aramaeus 
nyelven tfyStii gumra szén, 1 $ $ mugmar füstölő. E héber tő rokonának 
vélem a latin cremo, eléget, elhamvaszt, igét, mely felcserélte az r és m 
hangok helyét. Hasonló metathesis példájául felhozom, hogy a görög 
Kijt^spía Kimmeria neve ma: Krim. A héber 1D$ kamar azt is jelenti: 
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megfeketedik, elsötétül, mint az égett fa. Ebben a jelentésében rokona 
lehet a francia sorribre, melynek nem lelik eredetét. A latin nyelvészek 
a cremo rokonának tartják a carbo, szén (faszén) szót és *ker gyökérre 
vezetik őket vissza. Héberül ^ 1 ^ saraph, eléget. nSTlt? serephah, JniS^Pb 
misraphöth, tűz, égetés, például holtak elégetése, mészégetés. Változatai: 
a fordított hangrendű * l$1 reseph láng, villám. Ü'lttJ sarabh az izzó 
napmeleg, mely a délibábot kelti. 2 ^ $ charabh kiszárít, yift chörebh 
aszály. * p ^ Qaraph, fémet olvaszt, és fordított hangrenddel fr)ÍH receph, 
H£iH ricpáh, szén, vagy forró kőlap, melyen pogá.csát sütöttek. A héber 
chárabh jelentésére emlékeztet a görög xápcpw karphö, aszal, xpáji-Po? 
krambos, és fordított hangrenddel xairopó? kapyros, száraz, kiaszott. 

Izzó szén, parázs héberül tv?Ü% gacheleth. Rokona a német glühen, Glut, 
de Kohlé is. Angolul glow és coal. Az indogermán nyelvészek a Kohlé rokonául 
a szanszkrit jvai, ég, izzik, szót említik, glühen rokonának a gelb szót. Ameny-
nyire látom, nem mutatnak rá glühen és Kohlé összetartozására és arra sem, 
hogy hozzájuk tartozik a latin caleo, meleg izzik, mellékneve : calidus, 
forró, a főnév calor, a meleg. Ide soroznám a görög XYjXsoq keleos, égő, szót is, 
melyet az imént tárgyalt xaíw kaiö igéből származtatnak. Héberül riT>j!5 
qálah és rni t ealah, süt, pörköl. ",?it calí sült, vp> qalí pedig pörkölt, de nem 
borjúpörkölt, hanem pergelt búza. Míg a latin calidus, olasz caldo meleget 
jelent, addig németül káli az ellentétet, hideget. Úgyszintén a német kühl, 
az angol cold, cool, chili. A latinban más hangrenddel algeo jelenti azt hogy 
fázom, algidus hideg, algor a hideg. Ugyancsak a szóbanforgó tőnek változata, 
úgy vélem, a latin gelu, fagy, gelo, megfagy, glacies a jég, gelidus, jeges. 
Aramaeus nyelven *P73 galid jég, dór, az ige gelad, megfagy, megkemé
nyedik, kérget kap. Görögül YeXavSpóv gelandron fagyos, yóXa&ct. chalaza 
jégeső. Ennek változata a latin grando, jégeső, mely az l hangot r hanggal 
cserélte íel.Aqalah tőnek ilyen r betűs változata,mely hideget jelent, a héber
ben is van: 1'p qor, fagy, 1J5 qar, fagyos, *Vlp5 qarar, megfagy, taT,*")£ qarir. 
hideg, rnpv qerach, jég, jégeső, kristály, aramaeus KÍ^H'H}? qarirütha a hideg. 
Görögül xpóo? kryos, a fagy, xpospó? kryeros jeges, jéghideg, xpóotaXXoc 
krystallos, jég, jégeső. Rokonának tartják a latin crusta, kéreg, szót. Úgy 
vélem, ide tartozik concresco, megalvad, megdermed, és a melléknév con-
cretus is, melyeket a creo, teremt, cresco, növekszik, családjába soroznak. 
De a héber niJ5 qerach rokona lehet frigeo is, megfagy, megdermed, frigus, 
fagy, frigidus, hideg, melyekben a kezdő q hang / hanggá változhatott, míg 
a görög pifos ringós, fagy, szóban hehezetté gyöngült, a latin xigeo, rigidus, 
merev dermedt, rigor, dermesztő hideg, szókban pedig egészen elnémult. 
Hasonlóképpen a héber *Tlj3 qarar, *T'*1j5 qárír rokona lehet a német frieren, 
és Frost, mely a latin crusta szóhoz hasonló képzés. — Fagyást jelent a héber 



93 

J1S pug is. Eokon szó a görög rcáfo? pagos, jég, fagy, %á.yy-(\ pachne, zúzmara, 
jra/vóíd pachnoö megdermed, rca/ó<; pachys abban a jelentésében hogy alvadt, 
sűrű, Tt̂ fvô n pégnymi abban a jelentésében, hogy megfagy, megkeményedik, 
ÍCTĴ OXÍC pegylis jeges, jnjxtyj pékte aludttej. Ide tartozhatik a francia figer, 
megalvaszt, is — Dauzat szótárában azt olvastam róla, hogy a foie, máj, 
szó rokona és tulajdonképpen azt jelentené : prendre l'aspect dufoie ; meg
alvad = úgy néz ki mintha máj lenne. 

ITJj5 qadach, meggyújt, lángra lobban. Változata HpJ jáqad, ég, a 
főnév l'ip) jeqöd és Tplb möqed, a tűz, HtTíJp qadachath forró láz. Ennek, 
a tőnek rokonai a latin incendo, accendo, meggyújt, candeo, izzik, candela, 
gyertya. Talán IfP jaqad változata flSJ já§ath, tVBL cüth, meggyújt 
Eokon hangzású a német zünden, az elavult angol Und, mely ugyanazt 
jelentette mint hindié, meggyújt; tinder = Zünder, a tapló. Ami apró gyúj
tóink mellett ne feledkezzünk meg az ég villámtüzéről. Héberül p^I3 baraq, 
villám, az ige p t p baraq. Változata a latin fulgeo (fulgo), melyet az indo
germán nyelvészek a szanszkrit bhárgah, fény, villám, rokonának monda
nak. E szanszkrit szó, melyben a középső hang szintén r, még jobban hason
lít a héberhez. De a héber nyelvben is van a latin fulgo szóhoz hasonlóan l 
hangú változat: 37£ balag villámcsapást és hirtelen felragyogást jelent. 
A német nyelvészek szerint Blitz is eredetileg Blikz volt. Ebbe a csa
ládba tartozhatik a latin flagro ég, görögül ykéftú phlegö, főneve <pXó£ 
phlox, láng, mely a szép ós illatos tűzvirág nevet adta. Villámfónyt jelent a 
héber pj2 qeren is, —'bizonyára rokona a görög xepaovó? keraunos villám. 

De térjünk vissza a földre. A görög azt hogy a földre, így mondja : 
IpaCs eraze. A görög nyelvészek szerint a főnév : spoc era, a föld. De Ők 
is rokonának tartják a német Erde, angol earth szókat. Héberül a föld neve 
JH$ 5ereQ. A földre : n^Hg arc,ah. Aramaeus nyelven a föld Kjn& a r % vál
tozata Kĵ fcS 'arqá is. A régi germán nyelvekben ero, airtha ós hruse. Utóbbit 
a német etymologusok nem vonják ebbe a körbe, hanem a latin crusta 
családjába sorozzák. A föld közönséges görög neve yf\ ge, faZa. gaia. Rokonát 
nem lelik. Két héber szóra emlékeztet: Az egyik ^ 'íj, a szárazföldet je
lenti ellentétben a vízzel, partot ós szigetet is. A másik W% ge5 vagy X}3 
gaj3, völgyet, alföldet jelent. A német nyelvben is Au és Gau váltakozik, 
mindkettő vízben bővelkedő földet, szigetet jelent. Gau később kapta azt 
a jelentést hogy kerület. A héber gé is jelenthetett ilyet: Gé-Harasim a 
mesteremberek völgye, kerülete. A német Eiland, angol island, sziget. 
Ily szókban mint Scandin-a,Vva> a második rész, a.via=Au, szigetet, félszigetet 
jelent. E germán szókat a latin aqua, víz, rokonának tartják és a gót ahva 
szóra utalnak, mely folyót jelent. De, úgy vélem, közelebb van hozzájuk 
a héber 1H íj. 
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A part héberül ÍTJI gádáh, vagy ÍT̂ S gedáh, aramaeus nyelven XtfF% 
gidüda, magas, meredek part. Görögül áwrq akté és o^ö"/) ochthe. A görög 
etymologusok, úgy Játom, nem kapcsolják össze e két szót. Az előbbit 
az ák, éles, gyökérből származtatják, mellyel már találkoztunk, az utóbbi
nak pedig nem lelik rokonát. E családba tartozik, úgy vélem, a német 
Küste, az angol coast, a francia cote is, melyeket a latin costa, borda, oldal, 
szóból származtatnak, de a héber gadöh, gidudá rokonsága valószínűbb. 

A hegy héber neve : 1!ü har és Tín hör. Görögül 8po<; öros, oopo? ouros, 
wpoc öros. A szláv gora is bizonyára rokon. Az indogermán nyelvészek az 
opvoju ornymi, hajt, felkelt, felállít, rokonságára gondoltak, továbbá a 
far görög nevére : oopa oura, őppo? orros, mivelhogy az is domború. Már 
találkoztunk az ősi tővel, mely a homorú és domború nevét adta : 3p. 
qabh ós 23 gabh, cavus és gibbus, lát tuk már e tőnek sok hajtását. íme még 
néhány : nPT!33. gibhe'ah, halom, magaslat, rokona a német Kuppe. Ennek 
változata Gipfél csúcs. A német nyelvészek szerint ezek rokona Kopf is, 
a fej és ennek görög neve is : xscpaXTÍj kephalé". Ilyen l végű változat a német 
Giebel is, tető, orom. A latin caput, a német Haupt pedig talán ugyanennek 
a tőnek t képzős változatai. Az olasz capo, a francia chef szóban ez a í végző
dés megint elkopott és e szók alakja visszafejlődött a régi szótőhöz. Héberül 
r © | gabhah, magas, nyilván ehhez a tőhöz tartozik, melynek ágai sűrűek 
és messzire nyúlnak. Például hozzá tartozik, úgy vélem, a görög u$i hypsi, 
magasan, fenn, ttyo? hypsos, magaslat, csúcs, Û YJXOC hypselos, magas, 
ojcato? hypatos, legfelső, tkép hyper, felett ; az ellentótét jelentő Ő7có hypo 
alatt, is bizonyára rokon. Lat inul : sub és super, supra, supremus és sum-
mus (=submus). Az eddigi példák mutatják a kezdő torokhang változásait : 
g, h, h, s. A német oben, ober, über, auf und ab szókban pedig a kezdő 
hang egészen elnémult. De a német heben szóban ismét visszatér. Utóbbit 
a német nyelvészek a latin capio rokonának tartják, de jelentése : emel, 
inkább a héber rT5| gabhah családjába sorozza. 

A forrás egyik neve 73 gal, változata íT?3 gullah, hullámot is jelent. 
Rokona lehet a német Quelle és Welle, Wallung. Kluge is a Quelle szónál 
egy történelem előtti *gel, *gól gyökérre gondol. Götze azonban a görög 
(3XÓG> blyö (áva^Xótó anablyö, ávapXóCo anablyzö), kibuggyan, rokonságára. 
Említi a páXXto ballo, dob, igét is, melyet az indogermán nyelvészek a szansz
krit gálati, csepeg, rokonának tartanak. Héberül 73* jábhal, folyik, 71Ü3 
bül, eső, 'ubhal, folyó, 713Ö mabul, árvíz. A 75? jabhal tő változata 
7 5 $ sábhal, folyik, innen fi^Stt? sibboleth, folyam. E családhoz tartozhatik 
a latin fluo, folyik, fluvius, flumen, folyam, fluctus, ár, hullám, pluit, esik, 
pluvius, eső, bullio, bugyborékol, bulla, buborék, a görög ^XÜÍÖ phlyö, <pXsa> 
phleö, bugyog, folyik, árad, a német flieszen, Flusz, Flut stb. Az indo-



95 

germán nyelvészek azonban a fluo igét és említett ivadékát egy *bMeug 
gyökérről származtatják, tekintettel arra, hogy fluxi, fluctus stb. szók 
a tó'nek g végződésére mutatnak. De héberül is van Í7Ö peleg, patak. 

Görögül a forrás neve JCTQŶ  pége. Étymologie inconnue, mondja Boi-
sacq. Héberül van *?03 nébekh forrás. J?5? nábhac ömlik, innen JflSÖ mabbuac 

forrás. *?|Ö^ saphakh önt, p^lít 'ápiq, patak, meder. Talán ide tartozik a 
német Bach is, melyet a német nyelvészek a görög tpépofioci phebomai, fél, 
fut, és a szláv begu, futás, rokonának mondanak. Héberül ítZH5 berekhah 
tavat jelent. Talán rokona a német Bruch, mocsár, az angol brook, patak. 
A forrás kibuggyanását jelenti IT3 glach. Rokona a görög XTJXÍÖ> k§kiör 
mely ugyanazt jelenti. A kút héber neve 182 beér, "1Í3 bör pedig cisternát 
jelent. Ugyanerről a tőről fakadt a görög cppéap phrear, kút, cisterna, a 
német Born és Brunnen. (E német szókban a tő n hanggal bővült — ha
sonló jelenséggel találkoztunk a héber ^S22 bacar, ég, németül brennen 
szóknál. A héber *1#3 bi'er ige jelentése; ás, vés. Hozzá tartozhatik a né
met bohren, latin foro, fúr, ás, a görög cpápo? pharos, szántás, eke. Ezeket a 
latin ferio, üt, vág, rokonának tartják. Vizet merít: ÜS&t̂  saabh. Bizonyára 
rokona a német schöpfen, melyet a német nyelvészek a Scheffel, véka, szóval 
magyaráznak, azt jelentené: edénybe foglalni. Változata Schoppen, a 
sörös korsó, melyből reggelente kedvet merít a tanuláshoz a német diák. 

*"iÖ mar, csepp, az ige T l ^ marar, folyik. Görögül {lópojiai myromai, 
folyik, jelenti a könnyek folyását is, folyóknak a tengerbe ömlését is. A hé
ber igének változata ")££ hamar. Ennek a tőnek rokona lehet a latin imber, 
görög o(A(3pos ombros, eső, melyeket az indogermán nyelvészek a szansz
krit abhrá, borulat, ámbhas, víz és a görög acppós aphros, hab, rokonának 
tartanak. A héber ÍTilÖSJft mahámoröth örvénylő vizeket jelent. Rokona 
lehet a görög /st(táppoo? cheimarroos, hegyi patak, melynek nevét az indo
germán etymologusok úgy magyarázzák, hogy X5^01 °heima, tél, és pé(& 
rheö, folyik, összetétele, mert a hó olvadásából támadnak a zuhogó vad
vizek. A hó héberül seleg. Talán ennek változata a régi szláv snegu, 
mely a középső l hangot n hanggal cserélte fel. Hyen változatból lett, to
vább kopva, a német Schnee, az angol snow. Viszont az l hangot őrzi a né
met Flocke, hópihe. De talán még messzebbre nyúlnak e tő elágazásai. 
A héber ige íhVf sálag (^ttfíl) azt jelenti: ragyog, fehér mint a hó. Talán 
ebből az ősi tőből ered a görög ^Xotoxói; glaukos, ragyogó, ós a megrövidült 
Xsoxó? leukos, fényes, fehér. Az indogermán nyelvészek, úgy látom, nem 
hozzák e kettőt egymással összefüggésbe. Xsoxós leukos rokonságához 
sorozzák a luceo, fénylik igét és nagy családját, melyről már volt szó. A havat, 
fehérséget jelentő héber )?p sálag tő rokona lehet a görög fXáYos glagos, 
a tej, mely talán régibb alak mint a megrövidült fáXa gála, (gen. YáXaxTO? 
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galaktos) és a még rövidebb latin lac. Az indogermán nyelvészek nem lelik 
e szók magyarázatát. (Láttuk; a tej héber nevének : S ^ chalabh rokona 
a latin albus szintúgy mint a héber ]+> lábhan, fehér). Talán ugyanez a 
tő adta a mész nevét: calx, Kaik. Nem valószínű, hogy e név a *sqel, hasít, 
gyökérből eredne, mint az indogermán nyelvészek vélik. Olvad: latinul 
tabeo. Héberül ^ÍO} nátaph, csepeg, aramaeus nyelven *WtD tüph, folyik, 
héberül SÍT zübh, aramaeus nyelven S^l deabh szintén azt je lent i : folyik. 
Ide tartozhatik a német tauen is. A német Sajt, angol sap, francia séve 
is inkább e tőhöz tartozik mint a latin sapa szóhoz, mely csak befőtt mustot 
jelent. A latin tabeo átvit t értelme : sorvad, megvan a héber Hlg*} daabh 
igének is. 

A harmat latinul ros. Héberül D^p*] resísím harmatcseppek. Az ige 
DD1") rasas, csepegtet, megnedvesít. Görögül harmat epoT] hersé és Spóaoc 
drosos. Franciául rosée, az ige arroser, megöntöz. Rokon, úgy vélem, a görög 
apS(ú ardö, ápSeóco ardeuö, öntöz, i tat, úsztat. áp§{jio? ardmos, itató, héberül 
töCn ráhat. Héber változat még ptfl rácha§, mosdik, fürdik, I"1S£01 racheQáh 
úsztató. A héber ^ S J caraph és *]Sn raeaph is azt je lent i : csepeg. Az indo
germán nyelvészek szerint a görög péw rheö ősi alakja ops/w srefö. Szansz
krit nyelven sravah folyás. E tőből származtatják a német Strom szót, 
mely a görög peöfjia rheuma szóhoz hasonlóan alakulhatott. Már találkoz
tunk e tő rokonságával a H}*") raváh, iszik, i tat, öntöz szónál. Talán po<péo> 
rhopheö, latinul sorbeo, szürcsöl, is rokon. Ezeknél említik az albán gerbe 
csepp szót. Ide tartozhatik EPiyO^ rebhibhim is, eső. Másik héber szó, 
mely csepegést, csurgást jelent *V7*\ dalaph. Csurgó : *]T1 deleph. Rokon, 
talán *pö "araph és ^p1} dalaph keveréke a német Tropfen, triefen, Traufe, 
angol drop. De dalaph rokona lehet a görög Xeípw leibö is, csurgat, csepeg, 
melynek gyökere az indogermán nyelvészek szerint is *sleib. Xíty lips, csepp, 
Xt(3á<; libas, csepp, nedvesség, Xí(3oc libos, könnycsepp, XOIPYJ loibe ital
áldozat, mikor a borból néhány cseppet kiöntenek az isteneknek. Latinul 
libare, libatio. Megtartotta a héber dalaph kezdő szótagját is a latin delibuo 
megnedvesít. A latin lippus, csepegő, könnyező, csipás szemű, (triefáugig) 
is inkább ide tartozik, mint a XÍÍTO? lipos, zsír, családjához. 

Zivatar németül Schauer, Regenschauer, angolul shower. E szó ro
konául említik a német nyelvészek a gót sküra szót, mely vihart jelentett. 
Ennek rokona lehet a héber !"HJ£Í? secárah, vihar. Gót nyelven sküra windis, 
szélvihar, héberül rf}S?D OH ruach secarah. 
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J ' a i voulu vivre afin d'épuiser mon courage, 
Afin d'avoir pitié, afla d'aimer toujóuro, 
Afla de secourir les hamaros d'áge en áge^ 
Puisque l 'ambition n'est qga' um plus loug — 

Amour. Héberül H^O^ 'ahabhah. Szeret: 3D^ ahabh. Rokona a görög 
é^ckzám agapaö, melynek az indogermán nyelveszek nem lelik családját. 
A héber nyelvben van D $ 'ágabhis, mely szerelmeskedóst jelent. D'OJS *"Wfc 
sir 'agábhim, szerelmes dal. De van még több változat. 33$, ohabhabh, 
szeret, H^n chibbáh, szeretet, 3 ,50 ehábhibh, a kedves. Í£J£ 'ahabh azt is 
jelenti: vágyódik, kíván. E jelentésében változatai TVftí "abháh és íl|b$ ivvah. 
A latin nyelvben is megtaláljuk ezt a szótövet mindkét jelentésével: aveo, 
kíván, és faveo, kedvel, szeret. A héber nyelv az f!^» 'ábhah igéből formálta 
az p ^ 'ebhjön, a nélkülöző, vágyakozó szegény ember nevét, a latin 
pedig az avarus, kapzsi, és avidus mohó, szókat. Az utóbbi rokonának 
tartják a görög átcac aitas, a szerető* szót is, és ide sorozzák a latin sodes : 
ha így kívánod, kifejezést, s'il vous piait római szólásmódját: si attdes. 
Azt mondják, hogy az audeo, mer, ige eredetileg azt jelentette : kedve 
van hozzá. E talán kissé merész feltevés szerint ezek t végződéssel bővült 
változatai a szóbanforgó tőnek. A héber nyelvben talán hasonló bővített 
változat p5£t chapheg, kedvel, kíván, ezt használja a héber a «tessék» ki
fejezésére. S1$tt Y$i$ DX Ugyancsak t képzős változat lehet a latin opto 
is, kíván, (yptio tetszés, szabad választás kedvünk szerint. E családba se* 
roznám az optimus, legjobb, szót is, vágyaink netováfeb|a, amit csak kí
vánni lehet. (A latin nyelvészek ezt az &ps, vagyon, hatalom, segítség, 
rokonának tartják). Ebbe a családba tart ózhat ik a latin cupio ige is, szintén 
azt jelenti: kíván, szeret, cupidm> sóvárgó. Ov/piáo, Venus fia, kinek nyilai 
sok ezer evvel megelőzték a gyújtóbombákat: ut ossibus implicet ignem. 
Talán ezért gondolták az indogermán nyelvészek, hogy a eupio szó gyökere 
*qp,ep, forr, füstöl, ós hogy a görög xoc«vóc kapnos, füst, és a latin ©apar, 
gőz rokona. Az aramaeus nyelvben va K ^ 9ebhá, akar, O^t oSbhü, K '̂O t̂ 
cébhütha, szándók, vágy. A héber HJH ivváh tövet legrövidebb alakban 
mutatja a latin volo második személye: vis. Ehhez tartozik invitus, aka
rata ellenére. A héber tőnek további változata Ül&? jáabh és 38$ thaabh, 
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kíván. És vannak ellentétes értelmű változatok is : 5?$ 'ajabh, gyűlöl, 
3fi$ thá'abh, utál. ÍTpíJK 'ahábháh, szeretet, ny& 'ébhah, gyűlölet, 3 3 * 
'ohöbh,kedves, barát, 3Ü1K 'öjébh, ellenség, H ^ í l thaábhah,a vágy, ÍI^J?^ 
thöébháh az undor. 

A latin amo, szeret, Walde és Hofmann szerint a gyermekek gagyogásá-
ból eredt, mellyel anyjukat szólítják : ama. Egyéb rokonát az indogermán 
nyelvekben nem lelik. Héberül fitt? kámah eped, sóvárog. Bó'vített válto
zata *fóCT chamad, megkíván, gyönyörködik valamiben. rTj£tf chemdahr 

vágy, kellem, gyönyörűség. *T$!73 '̂ TlttfJ nechmad, ohamud, kívánatos 
szeretetre méltó. Talán ezek rokona a latin amo és hozzátartozói: amita, 
amasius, amoenus, amicus. A héber HfcJp kámah változata K$¥ flama szomjú
ságot jelent, a latin fames pedig éhséget. Utóbbinak sem találják megnyug
tató magyarázatát az indogermán nyelvészek: Etymologie unsicher,. 
mondja Hofmann. Egyesek a fatigo, fárad, rokonának vélik, mások a 
görög •/áoxíd ehaskö, ásít, szóhoz fűzik, mivel az éhes is kitátja a száját. 
De volt aki a fames és amo kapcsolatára gondolt. Emlékeztetek a szansz
krit kanta szóra is, mely a vágyat és szerelmet jelenti. 

A héber |3 chen jóakaratot, tetszést jelent, ós ami ezt felkelti: szép
séget. Az ige f2£T chanan : jóindulattal van, kedveskedik ajándékkal, 
megkönyörül, kegyelemért könyörög, p3 chín szépség, kellem, ílltt^l thg-
chinnah könyörület ég fohász, D|3 chinnam szívessógbó'l, ingyen. A latin 
venia is azt je'enti amit a héber J3 chen ; veneror fohászkodik, Venus a 
szépség istennője. Németül Gönner a jóakaró, Gunst jóakarat, másik német 
változata e tőnek pedig schon, szép. A német nyelvészek ezt a schauen, 
nézni, rokonának tartják: amit érdemes megnézni, szemrevaló. Schonen, 
kímél, a német nyelvészek szerint szintén a schön rokona, azt jelentené r 
szépen bánni. De egyszerűbb magyarázat, hogy az ősi chanan J3IJ válto
zata, mely jóakaratot, könyörületet jelent. Görögül áfavóc aganos, jó
akaratú, kedves — a görög etymologusok nem lelik rokonát. Ebbe a családba 
tartozhatik Yávojiat ganymai is, gyönyörködik. Ebből a szóból eredhetett 
Zeus kedvencének, Ganymedesnek neve is. A szanszkrit nyelvben is van 
canas, tetszés. Eokonának tartják az indogermán nyelvészek a latin carus, 
kedves, becses, szót. Hasonlóképpen felcserélhette a latin nyelv az n han
got r hanggal a gratus, gratia, gratis szókban, melyek a héber |3IJ chánan 
tő jelentésének árnyalatait követik. A latin gratia és a német Gnade egymás 
mellé állítva szembetűnőleg valószínűsítik az r és n hang váltakozását. 
De a német nyelvészek, úgy látom, nem hozzák kapcsolatba e két szót,, 
hanem szerintük Gnade eredeti értelme : nyugalom, és említik a régi német 
kifejezést: diu sunne gie ze gnaden, a nap nyugvóra tér. De ez a gnade 
inkább a héber PIJÍJ chanah tőhöz tartozik, mellyel már találkoztunk ; a 
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bibliában is (Jud. 19, 9.) BV'E fíÜtjnSil ime nyugalomra (chanoth) hajlik a 
nap. Talán a héber |3£t chanan rokona a német Wonne is, mely gyönyört 
és gyönyörűt jelent. Ezt a német nyelvészek ugyanabba a családba soroz
zák mint a wóhnen, lakik, igét, mely, amint fentebb láttuk, a héber H}!? 
chanah, lakik, táborozik, rokona. A görög x^P^ c n a r i s , báj, talán ismét 
r hangú változata a héber ]Ü chen szónak. Hephaistos felesége Charis, 
Volcanusé Venus. A x«pt? charis szót a görög etymologusok a yaíptú chairö, 
örül, rokonának tartják. Ebből formálta a görög az üdvözlő x a í P s chairö 
szót, mely a latin vale, német Heil! üdvözletnek felel meg. Utóbbiak csa
ládjáról már volt szó, rámutattunk, hogy héberül b*!Ü chajil eró't, egész
séget jelent. Lehetséges, hogy a görög nyelv itt az l hangot r hanggal cse
rélte fel. Említettük, hogy héberül T | gll örül, ujjong, gót nyelven gailjan 
megörvendeztet, geilen pajzánkodik, ugrál jókedvében, ilyet jelent a héber 
gll is. Eokona lehet a görög YsXáw gelaö is, nevet, ÍXapós hilaros jókedvű, 
&7áXXo|iai agallomai ujjong, táncol örömében. 

Gaudeamus igitur! A latin gaudeo rokona a héber fi^ ehadah örül. 
Görögül fqd-é(ú gétheö. (Ya#éo gatheöi) De rokon, úgy vélem, ^8O\L<X.I Iiédo-
mai is, mely szintén azt jelenti.: örül, a görög etymologusok azonban nem 
a fiqftéGj gétheö, hanem a •fjfióc hődys,és a latin suavis családjába sorozzák. 
Hesychios említi: fáSssö-at = ^Ssaftat, gadesthai annyi mint hédesthai. 
A görög *f)íoWi hödonő, gyönyörűség, pedig bizonyára a héber j*l£ eéden 
rokona, mely ugyanazt jelenti és a paradicsomkertnek nevét adta. Van 
héber *H ' ^ Í T hed, hédad is, melyek örömrivalgást jelentenek, szüretelők 
vidám danáját, kacagását. Nevet, ujjong héberül pÖ^ 0áchaq, ptíty sachaq. 
Hangutánzó ősi tő ez, görögül xa)(áCo> kachazö, latinul cachinno, régi német 
nyelven kachazzen, talán jauchzen is ide tartozik. Héberül van fíl3f Qávach 
is, mely szintén újjongást jelent. Kokon lehet a latin iocus is, mely inkább 
idevaló, mint a régi német jéhan, mond, kimond, igéhez, melyből a ja, 
igen, szócskát és a Beichte (bi-jiht) gyónás szót származtatják. Ide tartoz-
hatik iucundus is, mely örvendetesét, kellemeset jelent. Cicero szerint a 
iuvare, segít, igéből eredne: iuvare dicitur ex eoque iucundum. 
Aramaeus nyelven ^ÍT chükh is annyi mint nevet. Éhez hasonlít a német 
kichern. A héber nyelvben pfr!£ cáchaq. pfr^ sachaq változata p#t zá'aq, 
p323£ $ácaq, melyek az ujjongás ellentétét jelentik : jajgatást, segítségért 
kiáltást. 

Újjongást, örömöt jelent a héber t"25£ fálaz,"D"?$£ ?álas, f?S£ eála$, is. 
Bokonuknak vélem a latin laetus, jókedvű, szót, mely aligha azonos a laeto, 
trágyáz, szóval és nem tartanám a német glatt, sima, rokonának sem.. 
Ellenben rokon az angol glad, mely megőrizte" á héber t$$, eálaz kezdő torok-
hangját. A héberben is van olyan változat, mely azt elejtette : fb lü$, 
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kinevet, kigúnyol, yb le"$, a gúnyolódó. Testvére a latin ludus, tréfa, móka, 
játék, ludo kigúnyol. Viszont a görög y\eo&tí<ú chleuazö, tréfál, gúnyol 
megint torokhanggal kezdődő változat. ^Xeoaota chleuasia gúny. Úgy 
vélem, x^ s ^ cWeű0> gúny, megrövidült alak. A görög nyelvészek azt tart
ják, hogy e szó gyökere *ghleu. De a görög Xácrib) lasthé", gúny, XíCet lizei, 
gúnyol (Hesychios), a mellett szólnak, hogy a tő dentalissal vagy rokon, 
hanggal végződik. így a német Lust, lustig, sich lustig machen szókban is. 
A héber JJT? láeag is azt jelenti: kinevet, kicsúfol. Aramaeus nyelven 27}? 
laglög. Eokonnk a német lachen, az angol laugh, nevet, és gleek, tréfa, gúny. 
A héber és aramaeus I3Ő7 lá'abh is azt jelenti: csúfot űz. Eokona a görög 
Xo>páo{Mit löbaomai, X<ö£teóa> löbeuö, kigúnyol, a főnév X(í>(Jig löbe — egyes 
indogermán nyelvészek e szót a latin labor munka vagy labes folt rokonának 
tartották. Ha már benne vagyunk a csúfolódásban, megemlítem, hogy 
a héber pltt müq :rokona a görög [AWXOC mökos gúny, {iö>xáo{i.at mokaomai, 
gúnyolódik, franciául se moquer. A héber Eífl̂ fí thi'thie rokona a görög Tw#áC<*> 
töthazö, a főnév Töjfteía tötheia, héberül D^.^yíü tha'thuim — mint erre 
Möller is rámutatott. Szegyei héberül tíft2 büs, ugyanez a szó a latin pudet. 

Haragra lobban héberül H ÎJ charáh, a harag fil'Q charön. Rokona, 
úgy vélem, a latin ira, irascor. Az indogermán nyelvészek az ira szót *eis 
gyökérből származtatják, mely heves mozgást jelentene, és rokonául említik 
a görög oijia oima, roham, íaívw iainő, felmelegít, felüdít, táojtat iaomai, 
gyógyít, tepós hieros erőteljes, olwvó? oiönos ragadozó madár stb. szókat, 
melyek elég távol esnek a harag fogalmától, említik továbbá az avest aesma 
szót is, mely haragot jelent, és a görög oíatpoc szót, mely a bögöly neve, 
fulánkot is jelent és átvitt értelemben düh. Nyilván közeiebi) esik mind
ezeknél hangzásban és jelentésben is a héber szó. A héber TT$ charáh 
eredeti jelentése : ég, lángra lobban, aramaeus nyelven ^IT^Ü chirchér meg
gyújt, *?pfi chárahk, eléget, megsüt, perzsel, és e szót használták fel a tüzes, 
heves harag elnevezésére. A latin nyelvben is ira mellett ott van uro, eléget. 
Már találkoztunk a héber "WK 'ür szóval, mely fényt, lángot jelent és össze
kapcsolja e szócsaládot ugyanennek a törzsnek fényt jelentő másik család
jával. De ugyanebbe a nemzetségbe soroznám egyfelől a latin fervo, ferveo, 
forr, izzik, másfelől furo, dühöng, furor, düh, szókat is. Fúria a bosszú 
lángoló szemű démona. Hesychios említi a /apá chara szót és azt mondja: 
ugyanazt jelenti mint 6pxq orge, indulat, harag. Úgy vélem, e két szó rokon is 
egymással, hp^í] orge" csak felcserélte a hangok rendjét, és mindkét szó ide 
tartozik. Talán az ily kifejezésekben is öpffl ypé\i&vo<; orge chrömenos, 
haragra lobbanva, bpffl, &i>p.$ ^p^aS-ai inkább a héber charáh jelentése 
visszhangzik, mint a ypáopai chraomai, használ, ige. Idesoroznám a yapáaaiú 
charassö igét is abba a jelentésében hogy megharagít, amit alig lehet a 
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ya.páoa<ú charassö élesít vagy ás, vés, átvitt értelemének mondani. A héber 
chárah családjához tartozhatik az angol wrath, harag, wroth, haragos, mely 
szóknak aligha van közük a writhe csavar igéhez, melyre Skeat utal. A francia 
courroux is inkább ennek a tőnek a hajtása lehet mintsem corruptum, meg
rontott, vagy cor ruptum, megtört szív, átalakulása. Ugyancsak rokon 
lehet a német gáren, forr, erjed. Es gárt in mir, forr bennem a mérgg. Gar-
h&che lacikonyha. A latin fermentum erjedést is jelent, haragot is. A latin 
formus, meleg, fornax, furnus, kemence szókat az indogermán nyelvészek 
*(pher gyökérről származtatják, mely meleget jelentett volna, hivatkoznak 
a szanszkrit haras, gharmá, izzó, hőség szókra. E családba sorozzák a német 
warm szót is. A német Herd, angol hearth, tűzhely szóknál a német nyelvé
szek a gót hauri parázs, haurja, tűz, az izlandi hyrr, tűz, szókra utalnak ós 
egy germán *her, ég, szógyökeret tételeznek fel. Az indogermán nyelvészek 
szerint az előbb említett guher gyökérből származnak a görög #épo{iai thero-
mai, melegszik, •ő-époc theros, nyár, ^épjjio? thermos, meleg stb. Hasonló joggal 
feltehető, hogy a német Zorn a héber fH$ chárön rokona. Ez valószínűbb 
mint az a feltevés, hogy a Zorn szó a zerren, trennen és az angol tear szókban 
mutatkozó *ter, tép gyökérből eredt volna, mivelhogy a harag szakítást 
jelent. A héber chárah tővel függhet össze a német Árger is, harag, bosszú
ság, mely talán kettőzött alak. A német nyelvészek úgy magyarázzák, hogy 
az arg szó középfokából származik: &rgern annyi mint schlechter machen. 
De ez a magyarázat nem nagyon illik a szó jelentéséhez : megharagít, boszant. 
A német arg, rossz, úgy vélem, egy másik héber szó rokona: 5H rae, rossz, 
gonosz. Ehhez tartozhatik az angol wrong is, melyet Skeat a wring, facsar, 
igéből származtat. 

A harag harcos indulat. A héber IT̂ ITl cháráh rokona ÍTT3 géráh, harcra, 
perre ingerel, perlekedik, hadakozik. A főnév íT̂ JCl thigráh és WJHO charthá, 
per, veszekedés, harc. Talán ennek a tőnek hajtása a német Krieg is, melynek 
a német nyelvészek nem lelik rokonát, úgyszintén az angol war, a francia 
guerre. Talán a latin bellum gerere kifejezésben is ez az ősi szó visszhangzik. 
A géráh tő rokona lehet a latin jurgo is, veszekszik, perlekedik, jurgium, 
civakodás, per, — Varró ezt úgy magyarázta hogy jure agere összevonása. 
A görög rokonságban, úgy látszik, elnémult a kezdő torokhang: *ApT]<; Ares 
a háború haragos istene, aki népet nép ellen uszít nemzedékről nemzedékre. 
Testvére "Ept? Eris, a viszály istennője, aki észrevétlenül lopódzik testvérek, 
barátok közé ós aranyalma ajándékkal veszíti őket össze. ipíCö>erizö sptoSw 
erisdö, veszekszik, küzd, Ipéftco erethö, épeíKCü) erethizo, felingerel. 'Epivdsc 
Erinyes, a Fúriák görög neve, a bosszú istennői. 

Egy másik héber szó, mely haragot jelent, DJ23 ka'as. Jelent bánatot és 
mogorvaságot is. (A német nyelvben is rokonnak tartják a Grimm harag, 
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és Gram, bánat szókat, Griesgram pedig a mogorva.) A héber ka'as rokona 
lehet egyfelől xóto? kotos, harag, gyűlölet, xotéw koteö, haragszik, xoníjefc; 
kotéeis, haragos, másfeló'l XYJŐOC ködös (xaőoc kados) gond, bánat, XYJŐÍO kedö, 
megbánt, boszant. Az indogermán nyelvészek, úgy látom, nem kapcsolják 
össze e két görög szót. xótoc kotos rokonának tartják a német Hader, perpat
var szót, x^Soc kedos rokonának pedig a Hasz, gyűlölet, szót. A görög byfi$<& 
ochtheö is azt jelenti: haragszik, boszankodik, rosszkedvű. Rokon lehet 
My&oi; echthos is, harag, gyűlölet. És ide tartozhatik ofy&oijuxi achthomai 
is abban a jelentésében, hogy haragszik, bánkódik. 

Haragot jelent *i)?! za'aph is, haragos : **S?J za'eph. Rokona, úgy vélem, 
a latin saevus, melynek rokonságát az indogermán nyelvészek a görög 
%18-qt; Hades, az alvilág istene, és az angol soré, fájdalmas, beteg, szókban, 
keresik. Ventus saevus, dühöngő szól, aramaeus nyelven X^J# za'ápha. 

A harag vége a megbocsátás, kiengesztelődós. Héberül n?p salach 
kiengesztel. A főnév TUff*?*? selícbáh. Rokona a görög Dwáaxo(jiai hilaskomai. 

Bánkódik: latinul maereo. A bánat maeror. Héberül: Itpíp memer 
fWVTÖ merlrüth, Hllp marráh, H^b möráh.Atő "flíp marar keserűt jelentós 
azt is hogy elkeserít, elkeseredik. 10 mar keserű, szomorú. TV^hfp ntérorah 
keserűség, epe. A latin amarus ugyanez a szó. A latin etymologusok, úgy 
látom, nem kapcsolják össze a maereo ós amarus szókat. Maereo ós miser 
összefüggésére gondolnak, a maereo tövének más nyelvben egyáltalában nem 
lelik rokonát, amarus gyökere pedig szerintük *omo és rokona a görög &jióc 
ömos, nyers, az éretlen gyümölcs keserű ízétől kapta volna nevét a latin 
amarus. De volt aki az amo, szeret, rokonságára gondolt. Úgy látszik, a 
szerelem keserű emléket hagyott a szívében. Már fentebb láttuk, hogy a 
héber *H)£ márar ige azt is jelenti: folyik, és ennek mását is megtaláltuk a 
görög jjLÚ̂ ojiat myromai igében. A héber nyelvben 10 mar cseppet jelent, 
latinul pedig maré a tenger. Talán keserű sós vizétől kapta nevét. Ez a 
magyarázat mégis közelebb esik mint Curtiusé, hogy maré a morior, meghal, 
rokona. Görögül is aXp] halmé, aX{iopó<; halmyros, melyek a SXc hals, só 
töröl eredtek, a tenger sós vizét jelentik. Mikor Israel átkelt a Vöröstengeren, 
három napig ménének a pusztában, de nem találtak vizet, és eljutottak 
Marába, de nem ihatják vala a vizet Marában, mert keserű vala. (Exodus 
15.23.) Közvetlenül ezelőtt említi a biblia Mirjam prófétaasszony nevét, 
aki az asszonyok ólén táncolva, dalolva ünnepelte a nagy győzelmet Pharao 
felett. Mirjam DJ10 neve is szószerint keserű tengert jelent. (DJ jam a tenger 
héber neve). Mirjam nevéből elkopott a záró m hang ós így lett belőle Maria. 
Talán a só héber neve tr?fy melach is változata a 10 mar, keserű, tőnek. 
A latin maré rokona a német Meer, tenger, Moor, mocsár, ennek vize is 
hatatlan. A francia mariner jelentése: sós vízben pácol. A latin muria, sós 
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ló, nevét is maré rokonának tartják. Érdekes hogy a héber 7Ty$ már áh azt 
is jelenti : dacos, engedetlen, és hasonló értelmű a latin morosus, önfejű. 
A latin etymologusok e szót a mos, szokás, erkölcs, szóból származtatják, 
mivelhogy az önfejűnek megvannak a saját szokásai. 

Sírni, megsiratni, héberül: H ^ bákháh. Úgy vélem, ez a tő adta a 
római sirató asszonyok praefica nevét. Varró úgy magyarázta, hogy: quae 
praeficeretur ancillis quemadmodum lamentarentur. A gyász héber neve 
h ^ ebhel pedig talán a latin fleo, sír, sirat, rokona. A latin plango és ploro, 
gyászol, hangosan sirat, szintén rokon hangokat mutatnak. Talán fordított 
hangrendű változat a görög XÓJCTQ lypö bánat, gyász, melynek rokonául az 
indogermán nyelvészek a szanszkrit lumpáti összetör, megrongál, és a 
görög Xéftü) lepő, lehámoz, lehúzza a bőrt, szókat említik. 

Remegést, félelmet jelent vD$ báhal. Görögül icáXXco pallö, iróXXo[í.ai 
pallomai. A latin palpito is hasonló értelmű. yb$ pálag annyi mint meg
ijeszt, megrendít. A főnév FfiUÉPgí palácüth, n ^ ^ t f fchiphleceth. Rokona 
lehet a hasonló értelmű %axa7tXiQ<joci) kata-plessö, %atáflXi}£i<; katapléxis. 
Remegést jelent *"IĈ  náthar is. Rokonai a görög "cpé<ö treö, xpé[W) tremö, 
remeg, a latin terreo, megijeszt, terror a rémület, tremo, trepido, reszket. Ide 
tartozónak vélem a német zittem szót is, mely kettőzéssel utánozza a remegő 
mozgást. Kluge szerint nincs rokona a germán nyelveken kívül. Götze a 
görög StSpáoxü) didraskö, fut, rokonságára gondol. A héber nyelvben van 
iordított hangrendű változat is : tSp^ retet, flCT] réthéth, annyi mint a latin 
terror. }H5J ;árac is azt je lent i : fél, megfélemlít. Görög változata, úgy vélem, 
óppwőéíü orrödeö, fél, (appwSéw arrödeö is van). ippwŐta orrödia félelem. 
Az indogermán nyelvészek nem találják családját. Már találkoztunk a 
152^ sácar igével és rokonságával,, mely a borzast ós borzalmat jelenti. 
Alkalmasint rokona a most említett PT5J cárac tőnek. Ide venném a 
görög <ppí<30tö phrissö igét is, mely ugyanezeket jelenti. A latin horreo 
a *}$$ áácar igéhez áll közelebb, JwrriduA az fVlS£ cáruc. szóhoz. Vagy 
még inkább a héber *TT0 cháred változathoz, mely szintén remegő félel
met jelent. A német Graus, borzalom, grausam, kegyetlen szók is e 
családba tartozhatnak. A német nyelvészek szerint e szók gyökere *gru, 
a Greuel, gravlich szókra hivatkoznak. De Götze szerint: die Wurzel 
gru = erschrecken, fehlt den verwandten Sprachen. Ide tartozhatik 
gr&szlich, rémisztő is, melynek szintén nem lelik rokonát. Rokon lehet 
Fufcht ós fürchten is, mely éppúgy mint a görög cppíqoct) phrissö a kezdő 
torokhangot / hanggal cserélte fel. A német nyelvészek ezt sem tudják 
hova tenni. Héberül van 310 chárag is, mely remegést Jelent, aramaeus 
nyelven K^TTD H^IÜ chargá, chargethá félelem, remegés, ijedelem. Talán 
ehhez áll közelebbi rokonságban a német Schrecken. A német nyelvészek 
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szerint ez különös germán szó, serieken eredetileg azt jelentette : felugrik, 
ée ebből lett sektecken, felriaszt. Az eredeti jelentést mutatja szerintük 
Heuschrecke, a sáska neve. Van aki reszket félelmében, van aki megugrik. 
A félelem és a gyors mozgás közötti összefüggés mutatkozik a héber nyelv
ben is. Például az előbb emiitett Síl^ &ahal és tal*3áj chárad igék jelentenek 
sietséget is. Az VÜS, *ara$ tőnek rokona pH rü$, szalad. í&$ chaphaz fél 
és megfutamodik. Talán ennek változata TR$ páchad, fél, remeg. Latin 
rokona pavidus, félénk, remegő, pavito, paveseo, paveo, fél, reszket. Görögül 
Ktoéco ptoeö, rctoicto ptoiaö, megijeszt, utóiéi* ptessö, fél, meghunyászkodik, 
icz&t ptöx, félelem, de ez a szó adta a gyorslábú nyúl nevét is, ictá£ ptax, 
gyáva. Az angol coward, francia couard gyáva szókat is úgy magyarázzák, 
hogy eredetileg a kurtafarkú nyulat jelentették és a latin ccmia, francia 
fwewe, fark, szóból származnának. Egyszerűbb a héber T}í} charéd, félénk, 
rokonságára gondolni. Ennek a tőnek változata *fjn r&'ad, ÍTjSn recádah, 
félelem, rettegés. 

Döbbenetet, ijedelmet jelent JlPf̂ fl thimahön is. Bokona lehet a latin 
tvmeo, fél, melynek, úgy látom, nem lelik családját az indogermán nyelvészek. 
Volt aki tenebrae, sötétség, szóra, más tajiíac tamias, intéző, gazda, rrjjteXéío 
tSmeleö, gondoz, szókra utalt. A héber ÍTÖ̂ l thamah változata Dtttp «ámam 
jelentését fedi a latin §l%peo, mely talán az m hangnak p hanggal való fel
cserélésével alakult. Rokon lehet temetum is, kábító, részegítő ital* Ügy mint 
stupeo, fittel thámah jelent álmókodást, csodálkozást is. Változata 00*$ 
damam. Közeli rokona a német dámisch, bódult, kába. Görögül •ftáfijfoc 
thambos, csodálkozás, rémület, #a{ipé<ö thambeö, bámul, rémül, -0-aöpia, 
^öfia thauma, thöma, csoda, $ao{i,aíva> thaumainö, $ao(iáC<a thaumazö, 
csodálkozik, ennek a tőnek hajtásai. Az m hang átalakulását mutatja 
Tédíjíca tethépa, csodálkozik, megdöbben, tá<po<;taphos, ámulat. Az aramaeus 
nyelvben !T|£l thevah, megdöbben, hasonló átalakulást mutat. 

Remény "pty sebher. Remél l&ty sibér. Bizonyára rokon a latin spero, 
spes. Voltak akik e latin szót a spatium rokonának tartották, mondván hogy 
aki remél, az mintegy tágul, von Hoffnung geschwellt, mások szerint spiro, 
lélekzik, rokona, hoffnungsvoll aufatmen oder gespannt den Atem anhalten. 
Másik héber szó, mely reményt, bizakodást jelent, ITJJJ qáváh, HJp ijiwah. 
Rokonának vélem a német hoffen szót, melynek a német nyelvészek nem 
lelik eredetét. Bízik: héberül !"[&$ bátach. Bizalom, biztonság: ft&$ 
betach, ÍTfltp5 bitcháh, Í1$íp3 batucháh, jltTtp^ bitáchön. Rokonai a latin 
fido, bízik, fidttcia, fides, bizalom, megbízhatóság, hűség: a görög rcércotfoi 
pepoitha, bízik, motö$ pistos, megbízható, hű, wíortc pistis, bizalom, hűség. 



XIV. 

Kezdetben volt a csend. Aztán megszólalt Isten. 

Silentium. «Némán távoznak a kápolnából a növendékek. Egymásra 
sem néznek, őrzik a silentium religiosumot, elmélyítik a csendet. Milyen 
szép szó ez is : silens, hallgató. Olyan túlvilágian hangzik. Egy halott nyelv 
ha|ott muzsikája*. 

A költő, akit idéztem, bizonyára a latin nyelvre gondolt. Pedig ismeri a 
héber ft^p sel&h szót, mely a zsoltárokban az ének elhallgatását, szünetét 
jelenti. Ennek rokona a latin süeo. Talán a német still is, melyet a német 
nyelvészek a stellen, megállít, rokonának tartanak. 

k tiGF[ dámam tő, mellyel az imént mint a döbbenet és ámulat nevével 
találkoztunk, jelenti a hallgatást is. Ĥ VT dumán csend, ÜtflFl dümam csend
ben, némán, H ^ dámah, elhallgat, megnyugszik, ", *̂!J d8mí, csend,nyugalom. 
Eokonai az angol durrib, a német stumm, néma. Német nyelvészek a stumm 
szót a stamméln, dadog, rokonának tartják, utóbbit pedig a stemmen, feszít, 
szóhoz kapcsolják, tehát a beszéd akadozásától kapta volna nevét. A stumm 
szót azonban összekapcsolják a dumm, ostoba, szóval, és e mellett szól, hogy 
a latin stupidus is átment ebbe a jelentósváltozatba. Hasonlóképpen a német 
dámisch, kábult ós bárgyú. 

Hallgatást, csendet jelent nfVTWp íSthíqah. Az ige pÜty sáthaq, elhall
gat, megnyugszik. Talán hozzátartozik a görög aiipfj sige, csend, otfáa sigaö, 
hallgat, melynek rokona a német schweigen. Másik változat lehet a latin 
taceo. A héber igének változatai IDp.̂  saqat, nyugszik, flSp sakhath, 
hallgat. A latin tacitus, hallgatag, tacitum, csend, mutatják a tővégi t hangot. 
Tacüa a hallgatás istennője, akinek sajnos kevés tisztelője akadt Numa 
Pompilius óta. 

Az Úr teremtő szavát: «És monda Isteni a biblia "TÖ̂  'árnar igével 
nevezi. Parancsot is jelent. Ezért rokonának vélem a latin impero szót,mely 
a középső m hangot megkeményítette. (Viszont például a latin numerus-hói 
a lágyabb francia nombre lett.) Vanicek magyarázata, hogy impero, paran
csol, a paro, készít, igéből származnék, nem illik a jelentéséhez. Bréal magya
rázata, hogy paro, vásárol, igéből származnék és az úr hatalmát vásárolt rab
szolgáján jelentené, erőltetett. Az impérium Bomanum és a British Empire 
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nevének gyökere, úgy vélem, az a szó, mely a beszédnek első neve a bibliá
ban. A főnevek: 1$$ 'émer, ^£$0 maámar, parancsot jelentenek. *lpk 
somer, TT$$ 'imrah jelenti különösen a költői beszédet is. Kimondom vak
merő gondolatom : hogy ebből a szóból ered Homeros neve is : az elbeszélőt, 
mesemondót, dalnokot jelenti. De talán ennek a tőnek változata a görög 
Spos hymnos is, ének, mely az r hangot n hanggal cserélte fel. Viszont 
például a carmen szót a cano igéből származtatják : caw-men helyett. Más 
példa erre : az aramaeus *1íí$ immár bárány, görögül ÍJÍVÓ?, ápní] amnos, 
amné". Az indogermán nyelvészek a hymnus szó rokonságát a 6|«.TQV hymén, 
hártya, ó̂ V) hyphé, szövet, a latin suo, varr, a német Saum, szegély szókban 
keresik, mondván hogy az ének is a hangokat és szókat fűzi össze. 

És monda Isten : Legyen világosság, és lőn világosság. És nevezé Isten 
a világosságot nappalnak és a setétséget nevezé éjszakának. Nevez: K"^ 
^ara\ Ez a második szó a bibiliában, mely a beszédet jelenti. Jelent kiáltást, 
hívó szót, névadást. Bokonait megtaláljuk mindenfelé. Például ugyanez 
a szó az angol cry, a francia crier, melyeket az indogermán nyelvészek a 
latin quiritor, kiált, szóból származtatnak, ezt pedig Varró nyomán úgy 
magyarázzák, hogy tulajdonképpen a Quirites, a római polgárok, segítségül 
hívását jelenti. Nem valószínű, hogy ily messze kerülő utón jutott volna az 
angol és a francia nyelv a kiáltás nevéhez. De ugyanez a szó a német schreien 
is — egy régi német alakja kerran — és kreischen is. A vajúdó nő kiáltása 
kreiszen. A záró s hangot megtaláljuk a qára5 ige aramaeus változatában is : 
'1T5 keraz, kiált. A régi német nyelvben kara jajszót, panaszos kiáltást 
jelent, ez a szó él a Karfreitag, Karwoche, Nagypéntek, nagyhét, nevében. 
Hogy az ellentétbe csapjak át: Krakéler a nagyhangú, lármás ember. Görö
gül a kettőzött xapxaípco karkairö, harsog, ^po? gerys, ^ápo? gárys, hang, 
*fqp6iú géryö hallatja hangját, xpaofq kraugé" kiáltás, XYjpofc keryx, a hirnök, 
kikiáltó. Ide tartozik a latin garrio, fecseg, a már említett quiritor, kiáltoz, 
áequeror is, mely eredetileg a panaszos kiáltást jelenthette, querela, panasz, 
jajkiáltás, továbbá crimen, eredetileg vádló segélykiáltás és azután maga a 
bűn, mely égbe kiált. A régi angol jogban hue and cry volt a bűnvádi eljárás
nak, a bűntettesek üldözésének ősi neve : a tolvaj! rabló! gyilkos! kiáltást 
mindenkinek, aki hallotta, tovább kellett adnia és nyomon követni a tettest. 
Az angolszász törvényekben ennek hreám a neve. De nemcsak az ember 
kiáltását, kiáltozó madarak hangját ós magukat az ilyen madarakat is kara 
tőből eredő szóval nevezik a nyelvek. Kráhen a kukorékolás, Kráhe a varjú, 
Kranich a daru. 

Von euch, ihr Kraniche dórt oben, 
Wenn keine andere Stimme spricht, 
Sei meines Mordes Klag erhoben. 
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Héberül iOJ3 qoré5 a fogoly. Latinul cornix varjú, crocio károg, grus daru. 
Görögül xópa£ korax, xopúvq koröné holló, xpáC<*> krazö, károg, kiált, 
fépavos geranos daru. A német Reiher, a kócsag, is tulajdonképpen annyi 
mint Schreier, kiáltó. Erró'l a tőről való, úgy vélem\ grölen is, bőg, ordít, 
melyet a német nyelvészek meglepően a Gral-lovágok ünnepével hoznak 
összefüggésbe. 

Talán K"}j? qara5 változata Típ qöl, a hang neve, mely az r hangot 1 
hanggal cserélte fel. Aramaeus nyelven X^S kelá5 kiált. Ebből a hangból 
is sok szó kelt mindenféle nyelven. A latin calo ugyanazt jelenti mint a 
héber $"$ qara5, kiált, hiv. Calator volt a pontifex kikiáltója. Comitia calata 
a kikiáltott, egybehívott népgyűlés, mely főpapot választott. A szó ősi 
voltát mutatja, hogy vallási műszó. Calendae, a hónap elseje, az újhold, 
melyet a papok kihirdettek. Innen kapta nevét a calendarium, eredetileg 
a római tőkepénzes adósainak könyve, akik minden hó elsején tartoztak 
kamatot fizetni. Azoknak tristes Calendae. A calo töve megnőtt a clamo, 
kiált, clamor, kiáltás, lárma, clango, kiált, harsog, darus, hangos, szókban. 
A calo tő változatából kaphatta nevét a kakas is : gallus.* A görög nyelv
ben xpáC<ö krazö mellett van xXáC<o klazö, kiált, hangzik, van fXáCo> glazö 
is, xXa-nT] Hangé lárma, xaXéo> kaieö, xtxX^oxa) kikleskö, xéXojjiai kelomai, 
hív, xocXVjttóp kalétör kikiáltó, xXfjots klésis, meghívás, idézés, xéXocSos 
kelados lárma, %éXa>p kelör hang, xXaíw klaiö jajgat, de ide tartozhatik 
xXéo? kleos is, a hír, mende-monda, dicsőségnek is mondják, xXi|)C<«> klézö, 
hirdet, xXéco kleö dicsőít, xXúw klyö, hall, XXUTÓ? klytos hangos, híres 
latinul inclutus.** Angolul coll, hív, németül holen is eredetileg annyi mint 
hív, most úgy értjük, hogy elmegy érte és elhozza. Klang hang, Mingen 
hangzik, gellen kiált, süvít. Hangjától kapta nevét a harang is, giling-ga-
lang, németül Glocke, franciául cloche. Karácsony előtt írom e sorokat 
és a cloche szó hallatára régi karácsonyi ének cseng a fülemben : 

Et laissons donc 
les choses vaines 
et que notre coeur 
batte plus fórt 
que toutes les cloches. 

A nemes laut, hangos, eredetileg hlut volt, kezdő torokhangja elnémult. 
Oroszul gólos hang. Olaszul squillo hang, németül Schall, squilla csengetyű, 
németül Schelle. Másik német változat halién, hangzik, hell, csengő haagú. 

* Németül pedig Nachtigűdl, a csalogány, az éj énekese. 
** Klio, a történelem múzsája is arról a tőről kapta nevét. 
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Ezt már fentebb említettük, mikor a hell szónak másik jelentésével: vilá
gos, foglalkoztunk, hillel dicsőítő éneket jelent. A görög nyelvben 
%Xé» kleö kapta azt a jelentést hogy dicsőít. Héberül H^nfl thShilláh dicső
ség. A görög sóxXê s eukleés, sÖxXsioc eukleia mutatják, hogy a. tő eredeti
leg a hír hangját jelentette. A német Leumund szó első tagjából elkopott 
a kezdő h hang éppúgy mint a laut szóból. A halló szó, melyet annyiszor 
mondunk a telefonba, a kiáltás ősi neve. Angolul halloo kiált. Héberül 
bty jalal és bb$ 'alal a jajgatást jelentik. A latin ejulo, ululo ugyanaz a 
szó. Németül heulen. Götze szerint e szó a bagoly Eule nevéből eredne, azt 
jelentené: úgy kiált mint a bagoly. Valószínűbb, fordítva, hogy Eule 
kapta nevét a kiáltástól, mint más madarak is, ahogyan föntebb láttuk. 
Latinul is ulucus, ulula a bagoly neve. Görögül éXsXíCw elelizö, jajkiáltás, 
csatakiáltás. IXsXsö eleleu jaj! A bibliában is Wf# 'alelai. IXeóc eleos a 
bagoly görög neve. aXaX^ alalé" csatakiáltás, az ige áXaXíC<*> alalizö, iXoX6C<*> 
ololyzö. A bagoly jelzője ÖXoXo?aía. ololygaia. oXőtv hylán ugat. Héberül 
nH^ 'álahis jelent jajgatást. Aramaeus nyelven K l̂jí 'alá'. A főnév ^71$ 'ilja 
siralom, gyászdal. X$f?& 'allájthá sirató asszony. Ide tartozik, úgy vélem, 
a görög SXeyo? elegos is, gyászdal, panaszos dal, elégia. Németül Klage 
Rokon láXsjioí ialemos is, szintén siralmat jelent. Primitív hangot, dado-
gást, gagyogást jelent a német lallen. Görögül XaXó? lalos fecsegő, XaXé<o 
laleö fecseg, cseveg, csicsereg, ^ XaXctYeöoa lalageusa a fecske. 

Mindenféle hangot jelent a bibliában T\fö hagah : nyögéstől menny
dörgésig, emberi beszédet és oroszlán bőgést. Sőt jelenti a hangtalan beszé
det önmagunkkal is : a gondolkodást. Az indogermán nyelvészek szerint 
a latin aio, aü, mond, eredetileg agio volt, utalnak az adagio, közmondás 
szóra, mely megőrizte a régi közbülső g hangot. E tőről származtatják a 
görög ^ (YJJJLI) e (emi), szólt, igét is és hivatkoznak &ve>?a anöga, parancsol, 
szóra, melyben ismét megszólal a tő ősi g hangja. Rokon lehet a görög 
iiyil eché is, mely szintén mindenféle hangot jelent. Változata ^<& échö, 
a viszhang. Az ige ifléto écheö. További változat íá/w iachö, kiált, inyi] 
iache kiáltás. A latin vagio nyögést jelent. De ftfö hagáh rokona lehet a 
latin vox is, a hang, voco, hív. Már említettük, hogy e szót az indogermán 
nyelvészek a görög Ircos epos, szó, beszéd, rokonának tartják. n$£l hagah 
a bibliában jelenti a varázslók, halottidézők mormogását is. Talán ugyanez 
a szó a latin saga, sagana, varázsló, jövendőmondó. Rokon lehet a német 
sagen is. A német nyelvészek a régi latin inseco vagy inseguo szóra hivatkoz
nak, melynek jelentése : mond, elmond, insectiones elbeszélések. Az Odyssea 
felejthetetlen kezdetét: !kv8pa [tol Ivvsrce, Moöoa, itoXótpojrov egy régi latin 
író így fordította le : 

Virum mihi, Camoena, insece versutum... 
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De héberül is van t?)& siaeh, szól, beszél, megénekel. Bizonyára ehhez tarto
zik a görög foftt iske, monda. A latin etymologusok inseqait összezsugoro
dásának tartják az inquit, monda, szót. Ellenben úgy látom, nem említik, 
hogy az elavult seco változata lehet dico. Ezt a görög Stfmp* deiknymi, 
a német zeigen, matat, ós digitus, az ujj, valamint a német Ze%e rokonának 
vélik. A héber Í!FÍP siach azonban közelebb áll a dico érteiméhee. Mint 
említettem, fi#7 hágáh azt is jelenti: gondolkodik. A főnév fiW£! hágüth, 
gondolkodás. Rokona, úgy vélem, a latin cogito. Ezt Varró nyomán úgy 
magyarázzák, hogy eredete : co-agito: oum cogitamus quid et eam rem 
agitamus in mente, meghányjuk-vetjük lelkünkben, vagy mint Hofmann 
mondja: eine Sache im Geiste zusammenfassen. De Vanicek az aio ro
konságára gondolt. rt}0 hágáh változata lehet a görög xcoxóco kökyö is, 
jajgat, ahonnan a KWXOTOÍ Kokytos kapta nevét, az alvilág folyója: 

Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr scheinet, 
Der Cocytus durch die Wüsten weinet, 
Deine Liebe in dem Lethe stirbt. 

Egy másik változat talán foátö goaő, jajgat, fóos goos, jajgatás, e szóból 
származtatják Ó̂TQÍ goes, varázsló, nevet is. Egyes indogermán nyelvészek 
e szókat (JOTJ boé", kiáltás, változatának tartják, mely szóval már talál
koztunk. 

pcT5 nahaq szamár bogosét jelenti. Latinul onco, görögül b^%Áo\mi 
onkaomai. |5K̂  náaq, pJ$ 'Snaq, FTĴÍ 'anach, jajgat,' nyög. Régi német 
nyelven anken. A latin gemo, sóhajt, nyög, szót a görög fé{jwo gemö rokoná
nak tartják, mely azt jelenti: tele van, duzzad, (fó|jt.os gomos, hajórako
mány). Valószínűbb, hogy a héber Tlfy$ hámah szóhoz tartozik, mely szintén 
sóhajt, nyögést jelent, de hangot általában is. A főnév *1Ö£ hámon zajt 
jelent, főleg a tömeg zsivaját, és magát a tömeget is. Rokona, úgy vélem, 
a görög 3jAaőo<: homados, lármás tömeg, ó âSsco homadeö, zajong. A görög 
nyelvészek e szókat a ófióc homos, közös, ójw&c homös, együtt, szókból 
származtatják. rfpi£0 hamulláh is zúgást jelent, mint a tábor zúgása —talán 
köze van hozzá a görög o{i.iXoc homilos szónak, mely tömeget, sereget, 
csatazajt jelent. 6{toxXig homokié, kiáltás, ó{i.oxXáw homoklaö, kiált, össze
kapcsolja a f!$J! hámah ós v1p qöl töveket. Az angol hum ós a német sum-
men is hamah rokonságához tartoznak. A dongó német nevét: Hűmmel, 
hangjától kapta. 

Nagy hangot jelent a héber fin ruae, lármát, örömrivalgást, csata
kiáltást, riadót. Rokona a latin rugio, ordít, rumor, zúgás, súgás-búgás, 
a görög Iptyywv erygön, orditó, bőgő, ^pof/j örugé", ordítás, (bpóopat öryomai> 
kiált fájdalmában, örömében. Régi német nyelven róhön ordít. Ide tartóz-
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hátik a német rufen is. Gerücht főnévben visszatér a tő záró torokhangja. 
A német nyelvészek a rufen szót a gót hr&ps kiáltás, régi szász és angolszász 
hrőpan kiált, hív, utódjának és a latin crepo, recseg-ropog rokonának 
tartják. Walde-Pokorny szótárában rufen a qara törzséhez van sorozva. 
A héber ttfyT} rafas egyik jelentése zúgás, zörgés, dörgés. Eokona a német 
rauschen, Gerőusch, rasseln. Van héber ÜST) ra'am is, a tenger zúgását, az 
ég dörgését jelenti. Bokona lehet a szláv grom, menydörgés. Utóbbi rokoná
nak tartják az indogermán nyelvészek a német Grimm, harag, szót. A bibliá
ban van OS?*)?!! hir'im, felingerel. 

!"!}S£ eanáh a hangok különféle nemét jelenti: megszólal, kiált, énekel. 
Talán változata |35 nagan, hangszeren játszik, énekel. Eokona lehet plp 
qün is, mely főleg gyászénekel n^p qlnáh, jelent. Ehhez a törzshöz tartoz
nak, úgy vé'em, a latin cano énekel, és sono, hangzik Az indogermán nyel
vészek, úgy látom, nem kapcsolják össze e kettőt. Görög rokonok : xavâ Y] 
kanaché", hang, zaj, -íjíxavó? eikanos, a kakas, szószerint: korai, hajnali 
énekes, chanteclair görög neve. Latinul is a kukorókolás : gallicinium, 
gallicawíus. A német Háhn szót is cano rokonának tartják. A hattyú német 
nevét : Schwan, pedig sono rokonának, nevét a hattyúdaltól kapta volna, 
szomorú énekétől mellyel halála előtt önmagát elsiratja. E családba tar
tozónak vélem a német singen, Sang, szót is. Ezt a német nyelvészek a görög 
Sjnp̂  omphé rokonának mondják, mely hangot, de főleg isteni hangot, 
oraculumot jelent — más rokonát nem lelik. De az is lehet, hogy si»gen 
a fent említett ÍT^ siach nasalisált, zengőbb változata. 

A görögök barbárnak nevezték az idegent. pap(Japó<pü>voc barbarophönos, 
idegen hangú. Eszembe jut, hogy Demosthenest is barbárnak csúfolták 
politikai ellenfelei, mert anyai nagyanyja szittya nő volt. Bápfiapoc IXXTJVÍC<*>V 
rfl tpwvft — mondta róla Aeschines : Barbár ez, csak beszél hellénül. Meg 
kell hagyni, hogy ez a barbár jól beszélt hellénül. A barbár szó bizonyára 
rokona a latin balbus, dadogó, névnek : az idegen beszéd érthetetlen dado
gás. A bibliában a megfelelő szó JJT? ^á'ag, dadog, idegen nyelven beszól, 
változatai: &P 'illeg, dadogó, flft láeaz, idegen nyelven beszél. Ez a szótő 
más nyelvekben, nem csúf szót, hanem rendes beszédet jelent. Latinul 
loquor, beszél, eloquens az ékesszóló. Bár az indogermán nyelvészek nem 
tekintik loquor rokonának, ide tartozhatik a görög Xófos logos, beszéd, 
Xéfío legö abban a jelentésében hogy beszél, Xé£i<; lexis, beszéd, XSO T̂J 

lesche csevegés, Xáaxw laskö kiált, erős hangot ád, Xaxspóc lakeros, 
fecsegő, lármás, Xtfóc lígys, hangos, XtYaívío ligainö kiált, Xífftí* lingö erő
sen hangzik. Köze lehet e tőhöz a nyelvet, beszédet jelentő lingua ép ^Xtósoa 
glossa ós. a héber ]W*? lason szóknak is, melyekkel már foglalkoz
tunk. Nem válószínű, hogy a •jkSbaa* glossa szó a ^Xto/Ec glöchis, va-
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laminek hegye, nyíl hegye, YX.ÖXS<! glöches, a kalász bajusza, szókkal 
függne össze. 

Fecsegést jelent héberül T3 bad, TT? bádad, Ntp£ bátá', ^ ^ batah, 
fecsegő: fitpl3 böteh (aramaeus változat t0&$ pátat, fecsegő IS't?© pattit)^ 
és változata lehet fi£& pötheh fecsegő, balga, *fi$ pethí, balga, együgyű. 
Görögül {JáC» bazö fecseg, beszól, latinul fatuus, balga, fatuor, fecseg, osto
baságot, bolondokat beszél. Ezt a battuo, üt , rokonának tartják és így ma
gyarázzák : az ostoba olyan mint akit fejbe vertek. Effutio, kifecseg. Ezt 
fundo, önt, igéből származtatják, hivatkozva a futis szóra, mely Varró 
szerint víztartó edényt (vas aquarium) jelentett. A héber HJ"l£ páthah, 
fi^S pittháh azt jelenti : rábeszél, csábít, félrevezet. Az együgyűnek említett 
héber és latin neve nemcsak azt jelentheti hogy fecsegő, hanem azt is hogy 
könnyen rábeszélhető. A tőnek ezt az utóbbi jelentését megtaláljuk a görög 
ire£d<o peithö igében, melynek értelme rábeszél, félrevezet. Ez a szó, úgy 
vélem, ide tartozik, nem pedig a jrsjroitta pepoitha, fido, bízik, rcíattc pistis, 
fides, bizalom szókhoz, melyek, mint láttuk, a héber Ift0£ bátach, bízik, 
családjához tartoznak. Ellenben a héber HJTl̂  páthah rokona lehet áiratáo> 
apataö, félrevezet, árcárrj apáté csalás, melyet az indogermán nyelvészek 
a német finden, talál, szóval kapcsolnak össze, mondván, hogy a csaló ki
talál valamit, «erfindet». Peithö a rábeszélés istennője, latinul Suada. Az indo
germán nyelvészek a suadeo igét a suavis kellemes, ^Só? hedys, édes, ávőávc* 
handanö, tetszik, rokonának tartják, de úgy vélem, inkább a görög rceíO-c* 
peithö és a héber !"!£)£ páthah családjához tartozik. A latin suadeo kezdő 
s hangja talán a !"l£^ sápháh tőről eredt, mely, mint láttuk, ajkat, beszédet 
jelent. Hasonló a német schwatzen, mely megint nem ékesszólást, hanem 
fecsegóst jelent. A latin fateor, vall, szót a fari, szól, igéből származtatják, 
de talán inkább a héber H^} vádáh, H ^ jádáh, ft*flíl hödah rokona, mely 
szintén azt jelenti: vall. 

?7Í? málal is annyi mint beszél, Í1?0 millah beszéd. Talán rokona a görög 
p4Xo< melos, dal, mely a melódia összetételben lett közhasználatú. A régi 
izlandi nyelvben mai beszéd, maela beszól, a középkori germán jogban 
mállus népgyűlést, törvényszéket jelentett, ugyanazt mint 'parlament. 
A francia parler, parole szókról azt mondják, hogy a görög itapaftoMj para-
bole szóból származnak, mely példázatot, hasonlatot jelent, a középkorban 
Isten igéjét is, majd beszédet általában. Héberül 7?fi palai ítél, kér, imád
kozik, aramaeus nyelven palpel vitatkozik, ^7^ pálíl, bíró, 7r?w& 
p&ílah törvény. Azt hiszem, ezeknek a szóknak rokona a francia parler, 
mely a törvényszéknek és a törvényhozó gyűlésnek nevét adta. De palai 
talán a malal változata. E tő hajtása lehet appéllo, megszólít, interpéllo 
közbeszól — mindkettőnek megvannak ma is a jogi vonatkozásai : appel-
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lál, interpellál. Nem valószínű, hogy e szók a pello, hajít, lök, szóból eredné
nek, mint azt neves indogermán nyelvészek vélik. Parabola németül Beispiet. 
E szó második tagja nem a spieUn, játszik, igéhez tartozik, hanem az angol 
speZÍ szóhoz, mely most varázsigét jelent ós betű szerinti kiejtést, de ősi 
értelme: mond, elbeszél, mint azt az Evangéliumi angol neve mutatja: 
gospel = good spell, étxxTjféXiov euangelion jó hír, fordítása. A parabolát 
régi német nyelven így is fordították: byspreke (Diefenbach s. v.) AitotpapoMj 
pambole szót a páXXco balló, dob, igéből származtatják, de jelentése nem 
illik hozzá. Talán e szóban is a palai tő él. Ennek hajtása lehet fiooXiíi boule 
is, mely tanácskozást, határozatot, tanácskozó, ítélkező testületet je
lent. Hasonlóan a német raten, beraten is bizonyára rokona a reden szó
nak. A görög etymologusok, úgy látom, nem találják ftooXTÍj boule" családját 
— pas de correspondant connu, mondja Boisacq. A héber palai, mint em
lítettük, azt is jelenti: könyörög, innen a főnév !Tp$5£l thephilláh, könyörgés, 
imádság. Talán hozzátartoznak a hasonló értelmű ávtt{JoXéü> antiboleö 
és a német flehen. Be ez utóbbi a héber ílytt chilláh rokona is lehet, mely 
szintén könyörgést jelent, de hizelgést is. A német nyelvészek szerint is 
flehen olyan szóból származik, melynek alapértelme hízeleg. Ellenben, 
úgy vélem, kissé messze kalandozott el az a neves német tudós, aki ez alapon 
flehen rokonának tartotta a görög Xatxác laikas és a latin lena szókat, 
melyek szajhát jelentenek. Lena a héber HJIÜI7 lechönah rokona és hozzá 
tartozik a görög Xcqvo? lagnos, kicsapongó, kéjenc. Van héber p?£! chálaq 
is, melynek egyik jelentése hízeleg, sima nyelvű. Ennek a családjából való 
a görög xóXa£ kolax, hízelgő, xoXaxsúco kolakeuö, hízeleg, melynek az indo
germán nyelvészek, úgy látom, nem lelik rokonát. 

A héber "«p^ barakh, T3& bérékh azt jelenti: Istenhez könyörög, meg
áld valakit, vagyis jót kíván neki Istentől, dicsőíti Istent, leborul előtte. 
E szót a héber nyelvészek *!T^ berekh, térd, szóval hozzák összefüggésbe. 
Bokonának vélem a latin precor, kér, prex, kérés szókat. Imprecari valaki
nek jót kíván, de ellentétes értelemben is : imprecatio, átok. A héber bft» 
rekh szónak is megvan ez a kettős értelme. Az angol pray, imádkozik, 
szintén e tőről való. A latin precor rokonának tartják a német fragen, kér
dez szót, melynek eredeti jelentése az lehetett: kér. A görög ápá ara imád
ságot, kérést, átkot jelent, ápáo^at araomai imádkozik, átkozódik. Latinul 
oro beszél, kér. A héber nyelvben a szó a rossz értelmével van meg: TT t̂ 
'irar, átkoz. A ragozásban és szóképzés során a héber szóból is kiesik a 
második r hang. ÍTT^ 'árah átkozd meg, n*}$? mS§rSh átok. 
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Tacitus írja a Germania elején : Ituri in proelia canunt. Sünt illis 
haec quoque carmina, quorum relatu, quem Barditum vocant, accendunt 
animos. A germánok énekelve mennek a csatába. Éneklésüket, mellyel 
harci lángra lobbantják a lelket, barditus-n&k hívják. A héber nyelvben 
is megvan ez a szó : 10*33 párat énekel. Igaz, hogy a bibliában szelídebb éne
ket jelent, dalolgatást a hárfa mellett. A kelta bárd, dalnok, költő neve is 
e tőről származik. Nevüket a görög <ppáCo> phrazö, megmagyaráz, világosan 
kijelent, igével hozták kapcsolatba, amelyből a közismert frázis, a francia 
phrase szó eredt. De a görög tppáCtó phrazö inkább a héber ttf*3£ paras rokona, 
mely ugyanazt jelenti. Hozzátartozónak vélem a latin interpres, közvetítő, 
magyarázó, tolmács, interpretor, magyaráz, interpretatio, magyarázat, 
szókat is. Ezeket a pretium, ár, szóból származtatják, mondván hogy inter
pres eredetileg alkuszt jelentett. De figyelemre méltó, hogy régi feliratban 
előfordul a fordított hangrendű interpetror is. A héber nyelvben is meg
találjuk a *"l0|> páthar, szót, mely ugyancsak magyarázatot, megfejtést 
jelent. Mikor József megfejti Fáraó álmait, használja a biblia ismételten 
e szót. Aramaeus változata ^ttfS pesar. 

Barditus német parafrázisa : Schildgesang der Germánén bei Beginn 
des Kampfes. Schild, pajzs, szó családját nem lelik a német nyelvészek. 
*Skel, hasít, szógyökérre gondolnak — Schild eredetileg hasított deszkát 
jelentett volna —továbbá Schále, héj, hüvely, Scholle, rög szókra. Azonban 
itt van a héber £ 7 ^ selet, pajzs. 

Kampj. E szót a német nyelvészek a latin campus, mező, szóból szár
maztatják, mely a harc mezejót is jelenti. A campus szó pedig az indogermán 
nyelvészek szerint a görög xafwr/} kampe, hajlat, görbület, rokona lenne és 
eredetileg mélyedóst jelentett volna. Ez a tő megvan a héberben is : H ^ 
kápháh, *]£$ kaphaph, meghajlít, meggörbít. A görög 3ta{nrí) kampé e tőnek 
épp olyan változata mint például cubo-n&k a cumbo. Az ige xájMrctó kamptö 
még jobban megerősítette a tövet. Ennek hajtása xúrctco kyptö is, meg
hajlik, xotpó? kyphos, hajlított, görbe, melyeket a görög etymologusok, 
úgy látom, nem kapcsolnak össze az előbbiekkel. "Véleményem szerint 
Azonban mind a latin campus, mind a német Kampj jelentése olyan, hogy 
aligha származhatnak egy hajlítást, görbítést jelentő Ősi szóból. Campus 

8 Engelmann. 
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tulajdonképpen sík mezőt jelent, a harc sem jelent meghajlást, ellenkező
leg : allén Ge*walten zum Trutz sich erhalten, nimmer sich beugen... 
A híres könyvcím: Mein Kampf is aligha érthető úgy, mint meine Ver-
beugung. Van egy másik föltevés, mely szerint Kampf a Kamm, fésű, szó
ból eredne — bajor népi nyelven sich Jcampeln annyi mint veszekedni, 
egymás haját «fésülni». De nem valószínű, hogy a verekedő asszonyok 
harcmodorának gúnynevéből lett volna a harc általános német neve. Ezért 
legyen szabad egy másik magyarázatot megkockáztatnom. Héberül Dlp 
qüm annyi mint fölkel. Azért is hogy elinduljon, de különösen azért is, 
hogy valakivel szembeszálljon, rá támadjon. Az első harcot ember és ember 
között ezzel a szóval nevezi a biblia : Támada (Üp?3) Kain Ábelre és megölé 
őt. üpr qam, támadó, ellenség, D p̂ qím, ellenség, PlíjflpíJ) theqümáh megállás 
az ellenség előtt (az a legény aki állja) D£1p£l théqömém felkelő, lázadó. 
Viszont Ölp£ maqöm helyet jelent, mint a német Stelle, Standort. A héber 
máqöm rokona lehet a latin campus, melynek eredeti jelentése a campus 
Martius lehetett, a hely ahol a hadsereg feláll. Ez volt a Campus. Franciául 
camper táboroz. Olaszul scampare menekül, elkerül a harc mezejéről. 
A német Kampf a támadást, szembeszállást, ellenséges felkelést, ellen
állást jelenti, nem pedig meghajlást vagy «fésülködést». Mein Kampf= 
mein Aufstand. Kámpe harcos, bajvívó, franciául champion, bajnok. 

A német Heer szót az ószláv kara, veszekedés, litván karas háború, 
rokonának tartják. Ha így van, úgy a héber ÍT}§ garáh tőhöz lehet köze, 
melyről már szóltunk. Ennek változata Tpt$ saráh, harcol, küzd. A Heer 
szóról említik a német etymologusok, hogy régi germán férfinevekben 
szerepelt: például Gharioválda — amiből Herold lett, — Heer és walten 
összetétele. Hasonlóan szerepel a héber 7]*$ sarah is nevekben: TV^$ 
Serájah, T^ ÎP? Izrael, mindkét név azt jelenti: Isten katonája. Chariovalda 
név második tagjában a mai walten, uralkodik, intézkedik, szót látják. 
Gewalt, hatalom, Verwaltung, igazgatás. Változata schalten, mellyel együtt 
is használják: schalten und walten. A német nyelvészek szerint walten a 
latin valeo rokona, melyről már volt szó, schalten pedig eredetileg azt jelen
tette volna : lökni, különösen hajót tovalökni, mozgásba hozni, ós innen 
kapta volna idővel azt az értelmet hogy irányít, kormányoz. De héberül 
és aramaeus nyelven salat annyi mint uralkodik, sálit hatalmas, 
uralkodó, |1tŰ7$ siltön kormányzó, igazgató, Jtp7^ saltán uralom, ország. 
E tőről való nemcsak a szultán neve, hanem úgy hiszem, a német községi bíró 
neve is : Schultheisz, Schulze. A német etymologusok összetett szónak tartják: 
Schuld — heiszen, der Verpflichtungen befiehlt. De feltűnik nekik, hogy a 
régi nyelvben kapitányt is jelent és a tribunus, praefectus, centurio neveknek 
felel meg. A hazai jogtörténetben is soltész a német települések igazgatója. 
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A győzelem német nevét: Sieg, ma együtt mondják egy másik szóval: 
Sieg l Heil! Tálán figyelemre méltó, hogy a héber TX$fi&? jesücah, mely a Sieg 
szóval rokon hangokból ál , mindkettőt jelenti. A német nyelvészek a Sieg 
szót a görög ex<ú echö, tart, birtokában tart, rokonának vélik. Ebbe a csa
ládba sorozzák a szanszkrit sáhah erő, a zend kazah erő, erőszak, a görög 
io^ós ischys, erő, szókat. A biblia szerint a győzelmet Isten adja, ő segít 
annak, akit meg akar menteni, meg akar tartani. Győztem: ezt a bibi a 
nyelve alázatosan így mondja : megsegíttettem. A héber JfltfJ jásae ige, 
melyből a győzelmet jelentő nĵ lttf)1 jesü'áh főnév származik, azt jelenti: meg
segít, ellenségtől megszabadít, bajból kiment. Eokona, úgy vélem, a görög 
ott>Ctö sözö, aáxú söö, mely ugyanezeket jelenti. A Jfl#) já«ac igéből származik 
Jézus neve, SZüttfÜ Jesua, megváltó, vagyis megmentő, görögül Swr^p Söter. 
A héber W) jasac változata Jftttf süca, melyből a kezdő j hang elkopott. Van 
görög áoooéo) aosseö is, megsegít, áoooTjtî p aosseter segítő, védő. A latin 
socius, társ, szót ezzel hozták kapcsolatba. A héber JH#J jásac nemcsak 
Jézus nevét adta, hanem sok más nevet is formáltak belőle : Józsué, Ésaiás 
Hósea, Elisa, — a görög SW(Q) SO(S) is sok névben szerepel, és a német 
Sieg is már Tacitus korabeli nevekben : Segimundus, Segimerus. A héber 5?$? 
jösac rokona lehet idtojiai iaomai is, gyógyít, megment, Xaaiz iasis, gyógyu
lás, megmenekülés, íatpó? iatros orvos, megmentő, megváltó. A német nyelv 
is a megváltó Heiland nevét a heilen, gyógyít, igéből alkotta. Aramaeus 
nyelven Kp$ 'ásá5 gyógyít, innen kapta nevét az Essausok felekezete. Talán 
a héber J?#J jásae, Jftttf süV rokona a latin iuvo is, melynek az indogermán 
nyelvészek nem lelik családját. Azok az erőt jelentő szók, melyeket az indo
germán nyelvészek mint a Sieg rokonait emlegetnek, egy másik héber szóhoz 
tartozhatnak. p|$ chazaq erős, j5|fl chezeq, pín chözeq erő, az ige p]!l 
chazaq erősnek lenni. Ezzel a szóval fejezi ki a biblia azt hogy Dávid parity-
tyával és kővel erősebb volt a Eiliszteusnál, azaz legyőzte. Az indogermán 
nyelvészek, mint említettem, az lo^ó? ischys, erő, ioyó<ú ischyö, erős vagyok, 
szót az %y& echö tart, igéhez fűzik, melynek változata Xaytú ischö. A héber 
p)F! chazaq is jelenti azt hogy megfog. De a görög owxo? sökos erős, owxétö 
sökeö, meg van hozzá az erőm, szintén inkább e családhoz tartozik, mint a 
07)xó<; sekos, kerítés, szóhoz. A héber p]$ chazaq tő is szerepel nevekben, 
például Ezéhiel próféta neve : Isten adjon erőt, Ezékiah király neve : erőm 
az Isten. A régi német név Segimundus, Zsigmond, erős kezet jelent, a bibliá
ban is gyakori kifejezés : Hj^tt *1J jád chazaqah. A chazaq szónak abban a 
jelentésében hogy megfog, változata ?t!K 'achaz, megfog, tart, birtokába 
vesz és birtokában tart. n^ijt 'achuzah birtok. Aramaeus változata *TDíjt 
'áchad. A görög változat xtáofjiat ktaomai, szerez, xéxnjfjicu kektéma; 

birtokol, xtTjot? ktesis, xtéavov kteanon. xrfjjia ktema birtok, vagyon. Az indo-
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germán nyelvészek a szanszkrit ksáyati uralkodik, birtokol, kjatrám uralom 
szóban keresik a rokonságát. A héber tfr£ 'áchaz és p)£ cházaq szóknak 
ahhoz a jelentéséhez hogy megfog, kapcsolódik az a jelentésváltozat hogy 
összefog, összeköt, vagy fogódzik, megakad. Az egyikre görög példa byeús 
ocheus kapocs, a másiknak latin változata haereo, haesi. Gyakorítva : haesito, 
akadozik. 

Die Fahnen hoch, die Reihen fest geschlossen.. A római légiók jelvé
nyének neve signum. E szót többnyire a seco igéből származtatják, vagyis 
metszetet, faragványt jelentene. E mellett szólna változata sigülum, a pecsét 
is. Azonban signum a trombitajel és a jelszó is, ezekhez pedig nem illik a 
seco, vág, gyökér. Sigla pedig gyorsírási jelvényeket, rövidítéseket jelent. 
E szóknak talán a héber 7^1 degel szóhoz van közük, mely szintén zászlót 
jelent, Izrael törzsenként táborozó ós vonuló seregeinek jelvényét. 

Reihe. Csatasorba, csatarendbe felállít: héberül TpJjJ carakh. A fó'név 
tpS£ 'erekh, jelent sort, rendet általában is. Bizonyára rokona a német 
Reihe szónak. Elavult német változat Riege. Angolul row. Az indogermán 
nyelvészek, úgy látom, csak a szanszkrit rekha, vonal szóra utalnak. De 
ide tartozik a francia rang, ranger, arranger, az angol ránk is, melyeket 
a német Ring rokonának tartanak, de más a kör és más a sor ós rend. Görögül 
2>PX0C orchos fasort jelent, óp t̂ĵ óv orchédon sorba. De rokon lehet s£p(j.óc heir-
mos is, sor, talán stpo) eirö is, sorba fűz, latinul series, sor, sero sorakoztat, 
egymáshoz fűz. A latin aciem erigere kifejezésben is talán a régi szó vissz
hangzik.* A német reihen változata richten, szintén azt jelenti: rendez, 
igazít. Rechts richt' euch! Jobbra igazodj! Angolszász alakja (gi)-rékon. 
Anrichten, az asztalt rendezi, terít, tálal. A héber TJT5J árakh is használatos 
ily értelemben. Tj'HSJ ]w?¥ sulchán cárukh, terített asztal, címe egy hires 
héber jogkönyvnek, mely a talmudban szétszórt jogszabályokat rendbe 
szedte. A német Gericht feltálalt ételt is jelent. ?1J£ 'arakh azt is jelenti: 
tüzet rak, az oltáron a fát, a máglyát elrendezi. Ebben az értelemben rokona 
lehet a latin rogus, máglyarakás. Azt is jelenti a héber szó, hogy szavakat 
fűz rendbe, beszédet intéz. Németül is : Worte, eine Rede an jemanden 
richten. í tél : németül richten. Hyen összefüggésben is megtaláljuk a héber 
szót, nem ugyan mint a bíró ítélethirdetését, hanem mint a peres fél előadá-
sát a bíró e^tt. Ide tartozhatik a latin arguo is, vádol, állít, bizonyít, cáfol. 
Ebből származik az argumentum. Azt szokták mondani, hogy argentum, 
ezüst, rokona, mert az érvek és bizonyítókok világossá teszik a tényeket 
mint az ezüst. A francia harangue beszédet, előadást jelent. Ezt a német 

* Lehetséges, hogy e tőről való a német Heer azó is, melynek szokásos 
magyarázatát előbb említettük. 
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Bing szóból származtatják, hogy eredetileg a gyülekezetet jelentette volna, 
melynek körében beszédet tartani szoktak. — Hadd emlékeztessem az olva
sót, hogy a hangzásra közelálló, jelentésre egymástól távoleső három héber 
tŐ : Űlt*l >1p^ /JftJJ rös, 'arakh, 'árakh megfelelőit megtaláltuk a görög, 
latin, német nyelvben is. Az indogermán nyelvészek, de talán a közbeszéd 
is, e három szótövet olykor egymásba öltötték. 

Zsákmány héberül T ? ^ sálál. Az ige bh& salai, zsákmányol, kifoszt. 
Változata ?$} násal mutatja a szónak legegyszerűbb értelmét: lehúzza a 
ruhát, cipőt, y^VÜ sölál ruhátlan, meztelen. Ez a zsákmány legősibb faja : 
a megölt ellenség fegyvere, ruhája. Ezt jelenti a görög oxőXov skylon is, mely 
nyilván rokona a héber szónak. CXDXEÜÍO skyleuö elrabolja az elejtett ellen
ség fegyverzetét, zsákmányol, fosztogat. Változata ooXátó sylaö, ooXéw 
syleö. A főnév ooXov sylon rablás. Innen az ismert asylum, áooXov a mene
dékhely, mely sérthetetlenséget biztosít az üldöző ellenség elől. A zsákmány 
neve a modern európai nyelvekben Beute, butin, booty. Ennek a szónak a 
tövét is megtaláljuk a héber nyelvben: ttl? bazaz, zsákmányol, kifoszt, 
rabol, tS baz, HJ5 bizzah zsákmány. Az aramaeus f1T£ bazöz rabló. E tő 
változata lehet #£3 bec.ae zsákmány. Az ige 5?3p bá$ac azt is jelenti hogy tör. 
Az indogermán nyelvészek is a német Baub szót a latin rumpo, rokonának 
tartják. De jelentébe szerint közelebb áll hozzá a latin rapio, görög áprcáCö) 
harpazö, rabol, apTcafii harpage rablás, fosztogatás, zsákmány, aprca£ harpax 
rabló, kapzsi. A hárpia, \pxma asszonyfejű ragadozó madár, a romboló, 
embert, állatot elsodró vihar megszemélyesítője. A bibliában * p | gáraph 
elsodor, elragad. Németül raj jen. Aramaeus nyelven Ü*13 gerabh, rabol, 
N^n4 gárábha3 rabló. A francia robe, mely ruhát jelent, a Baub rokona, erede
tileg az elejtett ellenségtől zsákmányolt ruhát jelentette. Dérober = lop. Ne 
lopj : a tíz parancsolat ezt a 33$ ganabh igével mondja. A tolvaj D^gannábh. 
A lopott jószág Tfy)) genebhab. Azt hiszem, rokonuk a latin clepo, mely a 
középső n hangot 1 hanggal cserélte fel. Hasonlóképpen a görög xXéjrao kleptö, 
lop, xXércoc klepos, XXOTCTJ klopé", xXéfifia klemma lopás, XXOTTÓ? klopos, %k&$ 
klöps, xXoTceós klopeus, xXé7rr»)<; kleptés, tolvaj. A héber 33 | ganabh 
csalást is jelent, a görög xXéTcta) kleptö családjánakis megvan ez az értelme. 
Csalót jelent tpéva£ phenax is, melynek a görög etymologusok, úgy látom, 
nem lelik rokonát. Talán a héber 3|3 ganabh fordított hangrendű változata. 

A nép németül Volk. Mellékneve a mostanában sokat emlegetett völ-
kisch. A német nyelvészek szerint a szó eredeti jelentése Heerhaufe, Heeresab-
teilung. Hivatkoznak a régi szláv fluku szóra, mely csapatot jelent. Sichere 
auszergermanische Beziehungen fehlen, mondják. Héberül fi^Ü pelugáh 
jelenti a családoknak nemzetségek szerint való csoportjait, a papok osztá
lyait, katonai osztagot. Az ige ibp pálag oszt. Mikor a biblia felsorolja Noé 
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fiainak, Sém, Ohám és Jáfetnek nemzetségét, akik születének az özönvíz 
után, és akiktől elszaporodának a népek a földön, megemlíti Hébernek 
fiát, kinek neve volt Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld. A nép, 
Volk, egy osztálya az emberiségnek. Egy hadosztálya a seregek Urának. 
Hol az egyik, hol a másik menetel az élen. Mint egy magyar költó' mondta : 
sajátos Istenarc mindegyik. Nincs és nem lehet ok arra, hogy bántó kézzel 
támadjon a másikra. Talán rokon a görög cpoXVj phyle is, mely törzset, népet, 
néposztályt, hadosztályt jelent. Változata cpöXov phylon, nemzetség, nép, faj. 

cpoXáCw phylazö, a népet törzsekre osztja. E szókat általában a rpúw 
phyö sarjaszt, terem, nemz, származik igéből származtatják, így phyle, 
phylon nemzetséget jelentenének, ami szintén lehetséges. De például a 
phyle alosztályának, a Sajtos démosnak nevét is a őaíojiai daiomai, oszt, 
igére vezetik vissza. Talán a héber Hfpa pelugáh rokona a görög cpáXaf£ 
phalanx is abban a jelentésében hogy hadosztály. 

A népnek egy része, mely uralkodik a többin vagy erre törekszik : a 
párt. Die Partei. A latin pars, rész, szó ivadékának mondják. Ezt és a rokon 
portio szót a görög xopsív poréin, hoz, szerez, ad, jcéitpiotat peprötai, a végzet 
adta, rendelte, szókhoz fűzik, azután pedig elkalandoznak a pario, szül, 
fero, visz, jeóptc poris, borjú, és 7rap&évo<; parthenos, szűz, szókig. Valószínűbb 
a magyarázat, melyet s héber nyelv nyújt. D^S 'ftH|j párás annyi mint 
tör, és pedig különösen a kenyeret megtörni, megszegni és adni belőle. 
Ahogyan Jézus is az utolsó vacsorán vévé a kenyeret ós hálákat mondván 
megtöró és adá a tanítványoknak. «Az éhezőknek megszegd kenyeredet, és 
a szegény bujdosókat házadba bevigyed* — mondja Ésaiás próféta. A régi 
német nyelvben Parteke a darab kenyér, amit alamizsnának adtak a vándor 
diáknak. A német nyelvészek ezt a görög TCapafliqxT) parathéke szóból szár
maztatják, mely zálogot, letétet jelent. D*l£ párás változata $ 1 ^ párás 
átvitt értelmű, azt jelenti: elkülönít. H^"^ párásán a szentírás egy-egy 
szakasza. tth*l£ párus, a farizeusok neve, tulaj donképen azokat jelenti, 
akik elkülönítik magukat a többitől, pártot alkotnak. Talán ennek a tőnek 
változata fordított hangrenddel a latin separo, elkülönít, melyet a latin 
etymologusok úgy magyaráznak, hogy se-paro — sine — paro, magában, 
más nélkül készít, ami kissé erőltetett magyarázat. Másik héber változat 
*T}$ párad szintén azt jelenti: külön választ, külön válik. Talán a latin 
paries, válaszfal, szót is ebből a tőből alkották. A latin etymologusok paries, 
rokonságát alítván tvérti, bekerít, a görög astpá seira, kötél, oopós soros, urna, 
szókban keresték. Talán a latin divortium (francia divorce) válás, diverto, 
külön válik, diversus, különféle, szintén rokonai a héber párad tőnek, mely
hez jelentésük közelebb áll, mint a verto, fordít, igéhez, bár ebből is magya
rázhatók. Idetartozhatik a francia partir is,elutazni, tulajdonképpen elválni. 
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A héber törzsnek további változata fT$ pára$, tör, rombol. Ezt jelenti. 
p1|) páraq is. Latinul frango, németül brechen, főnevei Bruch és Brocken 
Angolul break. A latin naufragus, hajótörött szóra emlékeztet az angol 
wreck, német Wrack, hajóroncs, melyek aligha tartóznak a ráchen és wreak 
bosszút áll, meg a la,tin urgeo, sürget, szókhoz. A görög p̂ ifvoptt rhégnymi, 
melynek lesbosi változata /p^yvoju (/píj£ts)» talán szintén rokon, elkopott 
belőle a kezdő fúvó hang. Hasonlóan van héberül is VSt) raV tör. Ezt jelenti 
fíH rá'ac, IT2H rá'oach, pX*} ragadós Ö*T$ hárasis, melyek a görög ^ooo) 
rhéssö, változathoz hasonlók. Ide tartozhatik a német reiszen is, abban 
a jelentésében hogy tép, niederrciszen lerombol. Láttuk, hogy ritzen szóval 
rokon értelmében a héber tD*3£l chárat igéhez tartozik, oicápa^yjx. spá-
ragma, rongy, de páxoc rhakos is rongy, aeol változata Ppáxo? brakos. 
Héberül |H rac törmelék. A héber DT̂ í párás, melyből kiindultunk, azt 
is jelenti: hasít, hasad. Bokona a német bersten, angol burst, melyek a 
záró hangot erősítették meg. De ebbe a családba tartozhatik a német 
springen is, abban az értelmében hogy megreped, Sprung, repedés, törés, 
sprengen, repeszt, robbant, melyek aligha azonosíthatók springen, ugrik, 
szóval. Talán a paras tő kézépső r hangját 1 hanggal cserélte fel a német 
spalten, angol split. }H£ »ttn$ »ttP}$ parao, párás, párás azt is jelentik: 
kiterjeszt, kiterít, elszéleszt, szétszór. Ebben az értelmükben rokonuk a 
német breit (= ausgedehnt), angol broad, melynek a német nyelvészek 
nem lelik családját, — a szanszkrit mrit, szótesik, szóra gondolnak. 
Említik a régi német breta szót, mely annyit jelent mint flache Hand. 
A bibliában Í2HS párás gyakran jelenti a kéz kiterjesztését, a marok 
kinyitását, azért hogy kérjünk vagy adjunk. A német spreiten az angol 
spread ugyané tőből sarjadt. A latin spargo, sparsi, szór, a német spritzen, 
vizet szór, fröccsen, inkább idetartoznak mint a sprieszen, sarjad tőhöz, 
mely — mint láttuk, a héber !"!*•}§ páráh rokona. Talán egybekelt a két 
közel álló tő a görög orceípw speirö, magot vet, szóban. Az a magyarázat, 
hogy a ojtaípw spairö, rángatózik, igéből származnék és a magvető kéz
mozdulatára emlékeztetne, nem valószínű, orcépjjia sperma mellett van 
oicépaőoí sperados, mag, arcópo? sporos mellett van orcop'q'cóc sporetos, 
a vetés, cntopá? sporas, arcopáSijv spórádén, szórványos, mutatják a den-
talissal végződő teljes tövet. Héberül TTf^ perudáh az elvetett magot, 
többesszáma a vetést jelenti. Aristoteles Politikájában a cncop<*Sixós spora-
dikos jelzőt használja a magánosan, nem csoportosan élő állatokra. Az 
ember azonban társas lény, és pártok és népek harcolnak egymás ellen 
ádáz indulattal. 

A népnek héber neve ÜS. cam nem részt, osztályt, hanem ellenkezőleg 
összességet, közösséget, együttességet jelent. Rokona a latin omnis, mind, a 
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görög ójtós homos, közös, ójiöc homös, SJJUX hama, együtt, közösen, a német 
samméln, összegyűjt, samt, zusammen, együtt, Gesamtheit, összesség. Az 
ugyanezen tőből származó Ö# 'im praepositio annyi mint együtt, -val, -vei. 
Ugyancsak rokon a Oá gam kötőszó, együtt, szintén, is. Ezek rokonai a 
latin cum, -val, -vei, communis, közös, commune, communitas, közösség, 
község. Németül gémein, Gemeinde. Az indogermán nyelvészek a communis 
ezót két részre tagolják : com-munis, és a második részt a munia, munus, 
szolgáltatás, adó,_ ajándék, hivatal, szóból származtatják, melynek gyökere 
szerintük *mei, cserél, a szanszkrit nyelvben található. A német gémein 
második tagja pedig ugyanaz lenne mint a Meineid, hamis eskü, első tagja. 
E magyarázatok, úgy vélem, erőltetettek. A latin communis és a német 
gémein nem összetett szók. A héber DJ? fam tőről is kelt n képzős szó : az 
JlÖfi Ammön név, melyet a biblia így magyaráz : népem fia. A latin Samnium, 
Samnites név talán ugyanezt jelenti. Ilyen n képzős származéka lehet e 
tőnek geminiis, az ikrek latin neve. Talán ugyanerről a tőről fakadt a görög 
fápioc gamos is a házasság, az első életközösség. A görög xotvó? koinos, közös, 
az indogermán nyelvészek szerint komios-ból alakult, TOL xoivá ta koina, 
a közösség, állam, nép. A héber SV$% cámíth embertársat jelent, felebarátot. 
Akit nem szabad megbántanunk, sem személyét, sem vagyonát, sem fele
ségét, akinek igazságosan kell ítélnünk, tekintet nélkül arra, hogy gazdag-e 
vagy szegény. Ilyen parancsokban használja e szót a biblia. Ennek rokona, 
úgy vélem, a latin homo, gen. hominis, az ember. Ez a magyarázat közelebb 
esik mint az a feltevés, hogy homo a humus, talaj, föld, rokona ós földi 
halandót jelentene. Humánus, emberséges, az együttérzést jelenti sors-
közösségünk másik tagjával. A héber fí1^ 'amíth rokona lehet a latin comes 
is, társ, kísérő, — a latin etymologusok így értelmezik : com-it, együtt megy. 
E szóból lett a középkorban a gróf neve: comte, count, aki az uralkodó 
társaságához tartozik. Az antik Eómában comitia a népgyűlés. 
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A régi germán népgyűlésnek egyik neve Ding. A népgyűlés törvény
szék is volt, azt is jelenti e szó, törvénynapot is, tárgyalást, a per tárgyát, 
és ebből lett végül a tárgynak, dolognak általában a neve : Ding. így tanít
ják a német nyelvtudósok. De az a véleményük, hogy a Ding szó a latin 
tempus, idő, rokona, és hogy eredetileg a népgyűlés idejét jelentette volnar 
nem valószínű, mert az idő fogalmában éppenséggel nincsen benne az, hogy 
a népgyűlés napja, és a két sző hangzásra sem hasonló. A német Ding, úgy 
vélem, a héber p l din rokona. E szó mint ige azt jelenti: ítél, mint főnév : 
ítélet, törvényszék, törvénykezés, per. p3 dajan a bíró. fH$ madön per
patvar, tipli? medinah, törvényhatóság, tartomány, p t din főnév aramaeus 
alakja 83^ dina5, talán efféle torokhangú végződése van a német Ding szónak. 
Ennek a tőnek hajtása lehet a latin damno, condemno, elítél, mely szintén 
megerősítette a záró n hangot. Jelentése távol esik a daps, lakoma, szótól, 
melyet rokonául vélnek. A német verdammen, — Luthernél még verdamnen — 
szót a latinból vették kölcsön. Ellenben az ősi közös tő hajtása a német 
Sühne, mely a régi nyelvben ítéletet, bíróságot és bírságot jelent, ma bűnhő
dést. Sühnen, bűnhődik, versöhnen, kiengesztel, végét veti a pernek. A héber 
szó — záró torokhang nélküli alakjához — tér vissza a keddi nap német 
neve Dienstag, mely tör vény napot jelent : Dinges-tag. így magyarázták 
régebben a német nyelvészek is, most az a körülményesebb magyarázat 
dívik, hogy a Ding, a népgyűlés és törvényszék védő istenének, Thinxusnak 
a napját jelentette, mint a francia mardi = Mártis dies, Mars isten napja. 

A héberben a din szóval rokon hangzású és talán rokon eredetű tő 
ftl$ 'adön, úr. Aramaeus nyelven Hűljél 'adnüth uralom. A szó közismert 
az Úristen bibliai megszólításából: Uram, Adonaj ^ í f Talán rokona 
ennek a szónak a latin dominus, melynek ilyen alakja is van : domnus, és 
talán éppúgy megerősítette a tővégi n hangot mint az előbb említett damno. 
A latin etymologusok a dominus szót többnyire a domus, ház, szóból szár
maztatják, tulajdonképpen a ház urát jelentené, eredetileg : házbelit. Csak
hogy a ház fogalmában nincs benne az úr fogalma. A domesticus szó szolgált 
a latinban a házhoz tartozók megjelölésére. A dominus fogalmi és hatalmi 
köre pedig messze túl terjed a házi úrén. Dominari, uralkodik. A spanyol 
don és donna szókból az m hang ismét elkopott. A tő ősi jelentése talán ez 
volt: erősnek, hatalmasnak lenni. így rokona lehet a görőf Súvajtai dynamaú 
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bírja, hatalmában áll, erős, hatalmas, őóvapits dynamis, erő, Sováanj^ dynastes 
uralkodó. Innen a közhasználatú dynamika és dinasztia szók. Talán rokon a 
héber \ty%l 'éthán is, szilárd, erős hatalmas. Az aramaeus nyelvben van ft#J£ 
cásé~n is, erősnek Jenni, &]$§ 3u$ná° hatalom, K ^ E 'assína hatalmas. Görög 
változat, úgy vélem, oftévoc sthenos, erő, az ige oflivcö sthenö, erős, hatalmas, 
uralkodik. A görög etymologusok, úgy látom, nem kapcsolják ezt össze a 
Búvctpoa dynamai szóval, ós nem igen találják rokonát egyiknek sem. Eokon 
lehet az ellentétes értelmű német dienen is, szolgál, magyarul is : ural. 
(Elindula három király, kiket ország-világ ural). A német nyelvészek szerint 
a dienen szó töve dio lenne. De a rokonnak tetsző angolszász Pegen, angol 
thane szók is mutatják az n végű teljes tövet, és e szók is urat is, szolgát is 
jelentenek. 

Úr, szabad, nemes ember héberül i n chör. Kokona, úgy vélem, a né
met frei. E szót a német nyelvtudósok a Freund, Friede, sőt Friedhof ro
konának tartják ós egy germán fri, indogermán *jpri gyökérről származ
tatják, mely azt jelentené : kímél, szeret, és így magyarázzák : az ember 
kíméli, szereti a rokonait, a nemzetségéhez tartozókat, a nemzetséghez 
tartozók pedig szabadok, nemesek, ellentétben az idegenekkel, akik nem 
nemesek, nem szabadok. Közelebb esett volna a német nyelvészeknek 
a Frau szó rokonságára gondolni, mely úrnőt jelent, nőnemű alakja a régi 
germán frö, úr, szónak, mely elavult, de emléke megmaradt az Úr napja 
nevében: Fronleichnam, és a Frone, frönen, Frondienst szókban, melyek 
a földesúrnak járó szolgálatot, robotot jelentik. A német nyelvészek a Frau 
és a régi frö szót a görög rcpó pro, előtt, rokonának tartják, az úr, úrnő 
előbbre való, első. Valószínűbb, hogy a tő a héber IP! chör rokona, de a 
héber szó kezdő torokhangját fúvó hanggal cserélte fel. Az eredeti spiritus 
maradt meg a Herr szóban. Ezt a hehr középfokának tartják. Hehr annyi 
mint előkelő, középfoka heriro, előkelőbb, az úr. Azt is mondják, hogy 
a hehr szó eredeti jelentése : ősz, angolul hoar, és Herr mint középfok azt 
jelenti: őszebb, öregebb, latinul senior, és a Herr szó utánozza a román 
nyelvek seigneur, signore szavát. Az angol hoar, fehér, ősi töve azonban 
megvan a héber ós aramaeus nyelvben is : IJft chivár fehér, 13$ chavar 
elfehéredik, elsápad, í m chür fehérnemű, gyolcs. De a német Herr, úgy 
vélem, ahhoz a másik rokonhangzású i n chor tőhöz áll közelebb, mely sza
badot, urat jelent. Ami a Herr kettős r végződését illeti, a héber i n chor 
igetöve 11$ charar az aramaeus nyelvben mutatkozik: pl l l t j chárürín 
szabadság, 11$ charar, szabadon bocsát, felszabadít. Viszont a héber 13$ 
chávar, fehér, rokona lehet a német grau és greis, az angol grey, francia 
gris, a görög á>xpó? öchros, sápadt. A német nyelvészek még tovább is 
elemzik a hehr szót és feltételeznek egy germán *hai gyökeret, melynek 
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jelentése : fényes. A héber (aramaeus) ""Ű$ chavar is jelenti azt hogy fényes, 
világos, aminthogy általában a fehér és a ragyogó fogalma és nevei egybe 
olvadnak. IFI chör ellentéte 11"!^ sachör, fekete. Rokonának vélem a latin 
obscurus, sötét, szót, melyet a scutum, pajzs, cutis, bőr, Scheuer, csűr, 
rokonának tartanak azon a címen, hogy mindezek takarót, födelet jelente
nek, ós sötét az ami el van födve. A gyökér, melyről mind e szókat szár
maztatják, *sqeu, melynek családjával már találkoztunk. Visszatérve 
az urat jelentő 1H chor szóhoz, ennek rokona lehet a latin erus, herus is, 
mely szintén urat jelent és melynek az indogermán nyelvészek nem lelik 
rokonát. Archaisches Wort unsicherer Herkunft, mondja Hofmann. Talán 
rokon a szanszkrit árya szó is, melyet ma annyit emlegetnek és amely 
eredetileg szintén urat, nemes embert jelent. 

A rómaiak az erus, úr, szót összefüggésbe hozták a heres, örökös, szóval. 
A modern nyelvészek elvetik e kapcsolatot, és ebben, úgy vélem, igazuk 
van, de ó'k viszont nagyon tekervényes úton keresik a heres (gen. heredis,) 
származását. Két szóra tagolják: Az első rész, her, a görög xtíP0<: cheros, 
kifosztott, üres, özvegy, yépa. chöra, szabad tér, rokona lenne, gyökere 
*ghé, mely azt jelentené: üresnek lenni, ebből származnék a gáhnen, ásít 
szó is. Ez az első rósz tehát jelentené a megürült, gazdátlan hagyatékot. 
A másik rész — ed, annyi lenne mint e-do, és do, adni, szónak ellentétét 
jelentené: kapni. Heres az, aki a gazdájától megfosztott vagyont kapja. 
Ez az a magyarázat, melyet Walde és Hofmann magukévá tesznek. Vannak 
más magyarázatok is. Például: hogy a ysíp cheir, kéz, szóból származnék, 
mert az örökös veszi kezébe a hagyatékot. Volt, aki a szó állítólagos második 
tagját az edo, eszik, igével azonosította, mert az örökös föleszi, amit más 
szerzett. De nem hinném, hogy az örökös római neve efféle rejtvények 
módjára keletkezett volna. A latin heres bizonyára a héber V)TT j&ras rokona, 
mely azt jelenti: örököl, birtokba vesz. ttf*")V jöres az örökös. n^'T jerésáh, 
í l t ^ jerusah örökség, birtok. Aramaeus változat fT")? jSreth, örököl, bir
tokába vesz. Görögül x^P40?^? chéröstés az oldalági örököst jelenti. Talán 
a görög atpéö) haireö, melynek rokonságát az indogermán nyelvészek nem 
alálják, őrzi ennek a tőnek legősibb értelmét: megfog, birtokába vesz, 

elfoglal. A főnév aTpsotc hairesis. 
Az örökség görög neve xXijpos kleros tulajdonképpen sorsvetés útján 

nyert osztályrészt jelent. E szót a xXá<o klaö,tör, xóXoc kolos, csonka, a régi 
német halz, béna, rokonának tartják, eredetileg fa vagy cserép darabkát 
jelentene, mellyel, úgy mondják, sorsoltak. Közelebb esik a héber 7^13 
göral szó, mely szintén sorsot jelent és ugyancsak osztályrészt, örökséget. 
Sorsvetés útján osztották fel Izrael törzsei egymás között Kánaán földjét, 
így kapta meg minden nemzetség az ő örökségét. A sors német neve Los. 
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Bégi alakja hlóz, sorsvetés, örökösödési osztály. A francia lot osztályrész, 
az olasz lottó sorsjáték. A német nyelvtudósok e szó rokonságát a latin 
claudo, elzár, clavis, kulcs, retesz, szókban keresték, amelyek nagyon távol 
esnek a sorsvetés fogalmától. Jóval közelebb van az aramaeus w?Ü chéles 
mely sorsot jelent. Változata a héber p?lüt chéleq, sors, osztályrész, jelent 
megosztott zsákmányt, mezó'nek parcelláját, de ugyanevvel a szóval mondja 
Bölcs Salamon : Úgy láttam, hogy semmi sincsen jobb, mint hogy az em
bernek öröme teljék a munkájában, mert ez az ő része. Amint a német 
Los szóban elnémult a régi hlőz kezdő spiritusa, így a cheleq görög 
rokonainál is : XaT/ávc* lanchanö, sorsol, sors útján részesedik, Xáxoc 
lachos, sors, osztályrész, végzet, Adtysatc Lachesis, egyike a végzet három 
istennőjének, a Moiráknak, akik az ember élete fonalát fonják, kimérik 
és elvágják. \?IÍIQ léxis, sors és sorsolás útján kiosztott föld, Xá£t<; laxis, 
telek. Xctyo*; lachos katonai osztagot is jelent. A bibliában is jelenti p?!? 
chalaq a seregnek csapatokra osztását. Már Ábrahám apánk is ismerte a 
getrennt marschieren, vereint schlagen stratégiai elvét. (Gen. 14, 15.), 

machaloqeth jelenti a királyi hadsereg csapatait, a papok osztályait 
melyekbe sors útján osztották őket. Ebbe a szócsaládba a chéles, chéleq 
rokonságába tartozik, úgy vélem, a latin classis, osztály, melynek az indo
germán etymologusok nem lelik magyarázatát. Voltak akik a calare, hiv, 
szóra gondoltak, meg a xsXaSos kelados lárma, vagy xXáw klaö, tör, szóra, 
de maguk is elismerik, hogy ezek értelme nem nagyon illik a classis szó
hoz. Ez a neve a nép osztályainak, melyekbe Servius Tullius sorozta Bóma 
népét, akárcsak Dávid király Izrael népét. Igaz, hogy Dávid király nem
zetségek szerint, Servius Tullius pedig census szerint. 

Census. Ez is olyan szó, melynek az indogermán nyelvészek nem lelik 
magyarázatát. Walde azt a nézetet fogadja el, hogy gyökere *kens, és a 
szanszkrit gamsati rokona lenne, mely azt jelenti: ünnepélyesen mond, 
recitál, dicsér. E magyarázatnak joggal vetették ellene, hogy «censere von 
einer Grundbedeutung' feierlich verkündigen5 keine Spur zeigt». Én is 
úgy gondolom, hogy a római censor nem cantor. Az indogermán etymolo
gusok, azt hiszem, úgy kerültek tévútra, hogy a censeo igéből indultak 
ki, és nem a census főnévből. Idézem Liviust, amint elmondja Servius művét : 
Ex iis qui centum millium aeris, aut maiorem censum haberent, LXXX 
confecit centurias. Itt census nyilván vagyont jelent. És ez a szó elsődleges 
értelme, a vagyonbecslés a másodlagos, és nem fordítva. Homo sine censu. 
a vagyontalan ember, census mobilis ingó vagyon, census foyuli Bomani 
az államvagyon, mely a censorok felügyelete alatt állott. A vagyont jelentő 
főnévből lett az ige censeo, a vagyont bevallani, becsülni. A szó értelmét 
azután átvitték nem vagyoni térre ós a római censor fokozatosan bővülő 
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hatáskörének egyes részeire, például erkölcsbírói funkciójára, melynek 
emléke a censura szó mai jelentésében ól. És mint egykor a censor a római 
polgárokat büntetésből alacsonyabb társadalmi osztályba sorozta, úgy 
most is rendszerint a censoron múlik, hogy a diák magasabb osztályba 
kerül-e vagy megbukik. Ennek a tarkavirágú szónak magvát megtaláljuk 
a héber D}£ kanas igében, mely azt jelenti: gyűjt. Különösen jelenti a 
vagyon, kincs gyűjtését. A héberben a szónak sok változata van. Fordított 
hangrendű főnév D53 nekhes, vagyon. Ugyancsak változott hangrenddel 
Fil35?0 miske'nöth magtárak, tárház. Másik változat D1}3 gönazim, aramaeus 
pi!$ ginzin, kincs, kincstár. |Dh chosen vagyon, kincs. Aramaeus nyel
ven #35 kenas gyűjt, W$$$ kenáíá a termés betakarítása, aratás. fiDJS) kené-
seth ós íí£l#35 kSnisthá gyülekezet, tömeg. A latin rokonság nem szorít
kozik a census szóra. Első helyen van Cönsus, a termés betakarításának Ősi 
római istene. Contio, a gyülekezet szintén e tő hajtása lehet, nem szükséges azt 
con-ventio összevonásából származtatni. Hasonlóképpen cunctus, valamennyi 
szintén erről a tőről eredhetett, nem pedig con és cieo, hív, összetétele, 
con-citos, egybehívott. Német rokon a Hanse, mely a régi nyelvben csoportot 
jelentett, majd egyesületet, céhet,hans hüs a céh gyülekező helye, (1*11335? f"V5 
béth hakneseth zsinagóga), később az északnómetországi nagy keres
kedő városok szövetségének neve par excellence. Hogy a Hanse szó a 
latin scandula, német Schindel, zsindely, rokona lenne, mint a német nyel
vészek újabban vélik, nem éppen valószínű. Ebbe a családba tartozik a 
német Zins szó is, de ez kölcsönszó, a latin census átültetése. Ugyané tő 
hajtásának vélem a latin centum, száz, számnevet is. Tulajdonképpen 
sokaságot jelent. Ugyanez a szó él a latin vi-ginti, tri-ginta, quadra-ginta, 
a görög tptá-xovca tria-konta, -ceacapá-xovta tessara-konta, 20, 30, 40, stb. 
számnevek második tagjában, ahol viszont a tizes csoportot jelenti. A középső 
n hang kiesett a sorszámok nevéből: vigesimus, tricesimus, tpia-xoatós 
tria-kostos, stb. úgyszintén a görög húsz eíxoot eikosi (/i-xau fi-kati), 
száz é-xocTÓv he-katon, és a százasok nevéből: Sta-xóotoi dia-kosioi, tpta-
xóatot tria-kosioi stb. De ugyanez a szó a német hundert is, melynek régi 
egyszerűbb alakja hunt volt. 

Héberül 10 = "Hí*̂  ceser, ÍT"}^ 'asarah, ÍT t i^ fásereth.Ezaszóis,úgy 
vélem, tulajdonképpen tömeget, rakást jelent. Görögül otopós sörös, mely 
szónak aligha van köze a latin óbturo, töm (például libát), szóhoz. A tíz 
héber neve alkalmasint rokona az JT")^ 'agereth, gyülekezet szónak, mellyel 
már találkoztunk. A zsidó istentisztelethez legalább tíz embernek kell 
együtt lennie, ez a teljes szám. Görögül ó&póo? hathroos jelenti azt hogy 
egybegyűlve. A kéz összes ujjai adják a tizes számot. Láttuk, hogy a rokon 
*"Q̂*í 'á$ar azt jelenti: kincset gyűjt. Hasonló összefüggés mint centum 
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és census között. Talán a héber "IttfS? cöser, gazdagság, is rokon szó, a gyűjtött 
vagyont jelenti " P ^ 'áíír, gazdag, a halmozó. Változata *TÖ̂  cáthar szaporít. 
ft"3£l3£ 'athereth gazdagság, bőség. A tízes szám nevéből formálta a héber 
nyelv az "ftP# fásar igét, mely azt jelenti: tizedet ad, vesz. Azt hiszem, ro
kona a német Steuer, adó. E szót a német nyelvtudósok úgy magyarázzák, 
hogy a Steuer, kormányrúd szóval azonos eredetű és tulajdonképpen botot, 
támaszt jelentene : az adó mintegy támaszbotja annak aki szedi. Kissé 
erőltetett magyarázat. 

1, egy, héberül *7FIK 'echád. Szanszkrit nyelven ekas. Görögül ixaotoc 
hekastos minden egyes, xa&' Ixaotov kath' hekaston egyenként. Eövidebb 
aramaeus alak TEJ chad. Egyetlen T1?T jáchid. Ehhez hasonli a görög tőtoc 
idios, egyéni, magán. A szók értelmének furcsa változására példa, hogy 
ebből lett az idióta, talán úgy hogy különcöt értettek alatta. — Három, 
3, héberül salos, aramaeus nyelven fiíjpfl thelath. A görög és latin nyelv
ben a középső l hang helyett r van : tpsís treis, trés, a német drei szóból 
elkopott az utolsó hang. — Hat, 6 héberül ttf$ ses, latinul sex, görögül I£ 
hex, németül sechs. Hét, 7 héberül #3$ sebha', németül sieben, angolul 
seven, a héberben is előfordul az n hanggal bővült alak : riJJ$3$ sibheanah, 
viszont a német nyelvben is kiesett az n hang a siébte, siebzehn, siébz'g 
szókból. A görög kitxá hepta, latin septem t-vel bővült változatok. 

Számlál az egyik jelentése a H ^ mánáh igének. j$3 minjan, szám. 
Tl}tp máneh súly ós pénzegysóg neve. A görög pivS mna, latin m na szók-
az indogermán nyelvészek szerint is innen erednek. De megvan a szanszkrit 
nyelvben is : maria. Juno mellékneve Moneta, mert az ő templomában 
volt a pénzverde. Ez kellene minden szépasszonynak, pénzverde a saját 
házában. A német Münze pénzverde és vert pénz. Az angol money és a francia 
monnaie idevalók, fítot} mámon pénz, vagyon. Nem szolgálhattok Istennek 
és a Mammonnak. H}1p mánáh ige másik jelentése : feloszt. A főnév i1}£ 
mánáh, l"$t? menáth, rész. Az előbbi jelentéssel talán úgy függ össze, hogy 
a részeket számláljuk össze, és mérni annyi mint részekre bontani. A görög 
vé(jL«> nemö, oszt, talán ugyanez a szó, fordított hangrenddel. ávavép.op.at 
ananemomai szárnál. Másik változat vcojiáw nömaö, oszt. A latin nummus, 
pénz, a római ezüst pénzdarab neve szintén e családba tartozhatik. Úgy
szintén numerus, a szám. Nummus szót rendszerint így magyarázzák: 
vó{it|io$ nomimos, törvényes (pénz). vó{juajia nomisma is pénzt, pénz
érmét jelent, innen a numismatika neve. vójto? nomos, törvény, szót is 
a véjio) nemö, oszt, igéből származtatják, mert a törvény az osztó igazság, 
mely megszabja mindenkinek a részét, ami őt illeti a hazai földből és egyéb
ként ic., =;uum cuique. De Mívwc Minős, a nagy törvényhozó és az alvilág 
bírája nevében a szó a héber hangrendet mutatja. Minotaurus részben bika. 
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vo|iiíj nőmé osztályt jelent. Az istenek kezében van mindenkinek sorsa, 
mondja ezzel a szóval Herodotos. Ez a te sorsod, a te kimért részed, mondja 
J"I$p mánáh szóvaljeremiás próféta. A propos: mérni. *TT)£ mádad. A latin 
metior, a német messen ugyanez a szó. A főnév *1Ö mad, mérték, németül 
Masz, latinul modus. Masz pintet is jelent, Meize pedig vékát, latinul 
modius, görögül fiiSijivos medimnos. Másik görög változat jiitpov metrón,, 
a mérték, ebbó'l eredt a méter neve. A héber fó'név íT-l£ middáh módot 
és szabályt is jelent, akárcsak a latin modus, de rokon lehet a szokás 
és erkölcs szabályát jelentő' mos is. A divat neve, la mode, szintén e 
régi tő hajtása, és a modern szó is. Átvitt értelemben modero, mérsékel,. 
modestus, szerény, aki mértéket tart. A latin mensura mintha összekötné 
mádad és mánáh családját. Visszatérve a íljljp mánáh, rész, szóhoz, meg
rövidült alakja }ft men, és ebből formálta a héber nyelv a J£ min prae-
positiót: -ból, -bői, közül vagyis része valaminek. Ugyanezt a szót hasz
náljuk a mathematikában a kivonás nevéül: minus. A latin minor, minus, 
ebből a tőből eredt, kisebb valaminél, része annak. Görögül {isíoav, iistov, 
meion. Minimus legkisebb. Minuo, görögül juvódo) minythö, csökkent, 
elveszi egy részét. Minutus a legkisebb rész, parányi, innen a minuta 
neve. Németül minder, kisebb, kevesebb. A héber Ttyp mánáh a bibliában 
jelenti különösen az áldozati állatnak részeit, melyeket a papok meg 
az áldozati lakoma résztvevői kaptak. Mikor a babiloni fogságból haza
tért zsidók felépítették Jeruzsálem kőfalát, Ezra megtartotta az első 
istenitiszteletet, és felolvasta a népnek a törvényt, és utána monda nekik: 
Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest, és küldjetek belőle részt 
annak, akinek semmi nem készíttetett. H p̂ mánáh szóval nevezik ma is 
azokat az ételajándékokat, zsíros és édes süteményeket, amiket Purim 
ünnepén küldözgetnek egymásnak. A njip mánáh szónak változata flf^í?. 
mincháh ajándékot és adót is jelent. Mindkettőt jelenti a latin munus is. 
Munificus, bőkezű, jótékony. Munero, ajándékoz. Közhasználatú a remu-
neráció szó, mely az üzleti alkalmazottak jutalmát, az üzleti haszonból 
való részüket jelenti. Numero, számlál, munero, ajándékoz, a latin 
nyelvben hangerendjükben különböznek, a héber !"$? mánáh szóban együtt 
vannak. A latin munus hivatalt is jelent. Be a héber és aramaeus mánáh 
is jelenti azt, hogy valamely tisztségre kirendel, hivatallal, feladattal 
megbíz. Eokona lehet a latin mando, megbíz, ige is, melynek főneve 
mandátum közhasználatú. A latin etymologusok, úgy látom, nem kapcsolják 
össze a munus szóval, hanem így magyarázzák: manum do, kezébe ad. 

Nézzük ezt a szót: do adni. Az indogermán nyelvészek szerint gyökere 
*dö. De változata dono, mely az irodalmi és a jogi nyelvben azt j ^ n t i : 
ajándékoz, vulgáris latin nyelven általában azt hogy ad, és így m„ t át 
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a francia nyelvbe : donner. A főnév donum, adomány, ajándék. Tulajdon
képpen ajándék az adás ősi értelme, melyből később specializálódott az 
eladás, bérbeadás, kölcsónadás stb. Héberül f£l} náthán, ad. De a ragozás
ban elveszti hol a kezdő, hol a záró n hangot, sőt mindkettőt is, az infini* 
tívusa ílfl théfch. A latin do perfectuma dedi. Ilyen kettőzést mutat a görög 
<5£$a>|u didömi is, a latin reddo (redido) is, melyből azonban franciául rendre 
lett, az egyik d hangból n. A latin dánt régies alakja danunt. Héberül van 
Hff) thanáh is, ajándékot ád, hogy valakit megvásároljon, fljl^ 'ethnáh, 
$$$ 'ethnan, a parázna asszonynak adott bér. Görögül sővov hednon, 
leőva eedna a jegyajándók, hozomány, latinul dos, donatio (propter nuptias) 
Görögül Savó? dános, .adomány, kölcsön, Sávsiov daneion, kölcsön. Szan
szkrit nyelven danám adomány, ajándék. A héber férfinév j£l? Náthán római 
tógában Antonius. Ahogyan a ttf$5 náchás ősi tövéből Anchises neve lett. 

* 

Évek óta kutatom az őseimet és közbe-közbe görög tragédiák kórusai 
járnak az eszemben. Oedipus megölte apját, akit nem ismert, és egybekelt 
anyjával, aki nem ismerte meg gyermekét. Hyen rövidlátó az ember. 

Or tu chi se' che vuo' sedere a seranna, 
per giudicar di lungi mille miglia 
con la veduta corta d'una spanna? 

(Paradiso 19, 79.) 

1942. október 28-án, a héber nyelv kiváló német kutatója Wilhelm 
Gesenius halálának századik évfordulóján bocsátottam útjára e tanulmányt, 
melyről mondanom sem kell, hogy nem tart igényt teljességre. 


