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Szokatlan jelenségnek tekinthető, ha a Magyar Nyelv képes útialbum megjelenéséről ad hírt. 
A kiadvány, amelyről most szólunk, Benkő Mihály Mongóliában tett utazásainak megragadó fény-
képfelvételekkel illusztrált leírása. (A szerző pályafutásának, eddigi munkásságának rövid össze-
foglalása a kiadvány 132. lapján olvasható.) Igényesen elkészített munka, amely nemzetközi ösz-
szehasonlításban sem vall szégyent. 

A magyar nyelvész olvasó figyelmét a kiadványnak mindenekelőtt azok a részletei kelthetik 
fel, amelyek a Mongol Altaj vidékén élő, a kazah nyelvet beszélő mazsarokról adnak hírt. A szer-
zőnek ismételt utazásai során sikerült elnyernie ezeknek az elzárkózottan élő, idegenekkel bizal-
matlan embereknek a barátságát, s így ismerkedett meg hagyományaikkal, szokásaik rendjével, 
valamint ősi jegyeket őrző anyagi kultúrájukkal. A kapott információk, közöttük a nép eredetmon-
dájában felbukkanó csodaszarvas-motívum alapján Benkő Mihály arra a következtetésre jutott, 
hogy a mazsarok azoknak a keleten maradt magyaroknak a kései utódai lehetnek, akikről Julianus 
barát híradásai is szólnak. 

A magyar őstörténettel kapcsolatos sok jószándékú, de olykor megdöbbentően szakszerűt-
len, sőt hamis amatőr megnyilatkozás után, melyek különösen bőven keletkeztek a közelmúlt neve-
zetes évfordulói kapcsán, az ember bizonyos gyanakvással fogadja az ilyen híreket még akkor is, ha 
a szerző érvelése jelen esetben világos és meggyőző. Kétségeit azonban eloszlathatja a kiadvány 
HARMATTA JÁNOS írta előszava, amely az albumnak a tovább élő múltat vagy éppen jelen és múlt 
kontrasztját idéző felvételei előtt a történeti filológia eszközeivel alapozza meg a mai utazó-kutató 
feltevéseit. — Sajátos adottság kell ahhoz, hogy egy tudós megalkuvások nélkül tudjon szólni 
a tudományában járatlan közönséghez — márpedig ezt az albumot bizonyára nagyon különböző
előzetes ismeretekkel és előítéletekkel rendelkező olvasók forgatják majd. Ebben az esetben a meg-
győző tudományosság olyan előadásban kerül elénk, amely valóban széles olvasóközönség érdek-
lődésére tarthat számot, és emlékezetes maradhat mindenkinek, aki időt szán az elolvasására. 
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A mozgást kifejező igék szinonimikája korai bibliafordításainkban 

1. Három korábbi dolgozatomban lelki vonatkozású igék (fedd: MNy. 1990: 422; gyűlöl: 
MNy. 1995: 308; bocsát: MNy. 1997: 28) rokonértelmű megfelelőit vizsgáltam abból a szempont-
ból, hogy a bibliafordításokat tartalmazó kódexeink milyen magyar igékkel ültették át az adott 
tárgykörbe tartozó latin szavakat. 

Folytatva a munkát ezúttal azokat a latin igéket vontam vizsgálódásaim körébe, amelyek 
konkrét fizikai mozgást fejeznek ki. Természetesen ebben a csoportban is vannak olyan igék, 
amelyek elvont tartalmat is hordoznak, ezt nyelvi példák bizonyítják. Azoknak a latin igéknek, 
amelyek — kivéve a gyors mozgásokat (fut, szalad stb.) — valamilyen elmozdulást fejeznek ki, 
a száma 67. Némelyikük nagyon sokszor előfordul a Vulgatában, más igék sokkal ritkábban. Van-
nak olyan igék is, amelyeknek jelentését csak korábbi szótáraink közlik. Ezek száma 30. Emiatt 


