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(Helyreigazítás, ennélfogva zárójelbe teszem.) A Nyelvtanórá-
ban az olvasók lelkére kötöttem, hogy akinek nem kenyere a nyel-
vészkedés, az ne nyúljon hozzá, mert könnyen megakad a torkán. 
Szomorú bizonyságnak és elrettentő példának itt vagyok én, aki so-
hase tartottam magam nyelvésznek, sőt nem is mondtam magam an-
nak, mégis úgy kikaptam most a nyargalót, mintha céhbeli volnék. 
Pedig ebben a cikkemben még tiltakoztam is ellene, hogy nyelvész-
nek becsüljön valaki, hiszen nem a magam kitalálásait mondtam el 
benne, hanem olyasmiket, amiket jóravaló laikus módjára igazi nyel-
vészektől tanultam, ha jól, ha rosszul. Úgy látom, sem az intelemnek, 
sem a tiltakozásnak nem sok foganatja lett, mert azóta egyre kapoga-
tom a nyelvészeti leveleket, gránicon1 innenről és túlról. Összevár-
tam őket, és egy füst alatt felelek rájuk. Azaz hogy a magamformájú 
jószándékú laikusoknak majd külön-külön köszönök vissza – ha 
győzik kivárni. Itt csak Kardos Albert bátyámnak felelek, akit nem-
csak nyelvésznek és irodalomtörténésznek becsülök – a magyar 
érettségin is azért dicsértek meg, amit ő írt a nagy Beöthybe –, hanem 
barátomul is szeretek, ha nem veszi rossz néven ezt a vallomást. 
Drága öreg barátom annyira túlbecsülte az én nyelvészkedésemet, 
hogy egész cikkben tiltakozik ellene, amelynek a kéziratában gyö-
nyörködtem is, tanultam is belőle. Gyönyörködtem a temperamen-
tumosságában, a friss hadakozó kedvében, s megtanultam belőle azt, 
amit eddig rosszul tudtam. Hogy Göcsejben nem a házasodó legényt 
hívják hős-nek, hanem az agglegényt. (Ugyan ahhoz nem kell annyi 
hősiesség, mint a házasodáshoz, s egy népszavazás alighanem ne-
kem adna igazat.) Továbbá, hogy a magyar cifra nem a német ziffer-
ből lett, hanem azzal együtt az olasz cifra-ból, de még hamarább a 
középkori latin iskolai cifra-ból. (Én tudok még egy vagy-ot: Georg 

                                                 
1 gránic – országhatár 
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Müller könyve szerint az arabon keresztül a hinduból kaptuk. A ró-
mai számvetésnek nagy baja volt, hogy nem ismerte a nullát.) A leg-
haragosabban azonban azért köti hátra a sarkamat Kardos Albert, 
mert én azt írtam, hogy a szemtelen szónak a régi magyar nyelvben 
szenttelen formája volt. Ezt én csakugyan írtam, de nem én találtam 
ki. Horger Antal barátomnak, akit bizonyosan Kardos Albert is elis-
mer nyelvészeti tekintélynek, két igen elterjedt könyvében is benne 
van, s ezt olyan kitűnő nyelvész, mint Kardos Albert, bizonyosan 
tudja – ha akarja. Tehát ne nekem, a laikusnak, hanem nyelvészkol-
légájának magyarázza el, hogy ez a szófejtés se jelentéstanilag, se 
hangtanilag, se nyelvtörténetileg nem állja meg a helyét. Lehet, hogy 
Horger Antal tud rá mit felelni, de én nem tudok, mert hozzám mint 
laikushoz csak az illik, hogy higgyek. Aminthogy meg is írtam Kar-
dos Albertnek, hogy engem meggyőzött, s azon nekem nincs mit 
szégyellnem, tekintve, hogy ő a tudósa a nyelvnek, én csak dúdolga-
tom kotta nélkül. 

Azóta azonban, hogy Kardos Albert bátyámnak megadtam ma-
gam, történt valami. Megfogott az utcán harmadik tudós barátom, 
Mészöly Gedeon, szintén a magyar nyelv egyetemi professzora, aki-
hez, nem tudom, szeretettel vagyok-e többel, mint tisztelettel, de 
mindig öröm vele lennem, mert magamvágású embernek érzem. Ő 
nem haragudott, hanem mosolygott, mert nem a sarkam kötötte hát-
ra, hanem a gombom fogta meg, s ez a művelet mosolygással jár. 

– Ohó, te ember, te elmaradtál a világtól. Én a Horger elméletét 
már régen megcáfoltam a Magyar Nyelv-ben. Nézd csak meg a febru-
ári füzetet! 

Meg is néztem. S olvasom benne nagy elképedéssel, hogy nem 
a szemtelen lett a szenttelenből, hanem ezt gyártották amabból a 
XVII. században. Jelentéstanilag téves Horger magyarázata, ha hang-
tanilag megokolt is. Ejnye, a kiskésit neki! Hiszen Kardos Albert meg 
leginkább azzal vett le engem a lábamról, hogy hangtanilag képte-
lenség a Horger szófejtése, amiért ő engem tesz felelőssé! Mármost 
mit szóljon ehhez az ember? Van annyi szemem, hogy nem szólok 
semmit. 

Hanem a kiskés dolgában aztán igazán szánom-bánom bűnö-
met. Itt minden igazság a Kardos Alberté, és minden eklézsiakövetés 
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az enyém. Hát persze hogy nem a Federmesser félreértéséből lett a 
tollkés, hanem a latin penicilusból lett a tollvágó kés. 

 


