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HAZAI IRODALOM.

A magyarok eredete, ethnologiai tanulmány, irta Vámbéry Ármin. Jelszó :
* Audin túr et altéra pára.* Budapest, a magyar tudományos akadémia 
könyvkiadó-hivatala. (Az akadémia épületében.) 1882. 8. rét, VIII és 
705 lap ; ára 5 frt.

I.
£  czímmel jelent meg nagynevű orientalistánk legújabb munkája. 

Az a munka, mely hivatva van a czímében kimondott nagyfontosságú 
és eddig még kellően meg nem oldott ethnographiai és nyelvtudományi 
kérdés fejtegetésében korszakot alkotni; attól a szerzőtől, kire a politi
kai és tudományos irodalom terén nemcsak hazánkban, hanem az egész 
hozzáértő Európa előtt szerzett érdemei miatt a legnagyobb bizalom
mal tekinthetünk. Ily férfiú van hivatva döntő szót mondani ott, hol 
nyelvünknek és rokonainak viszonyáról van szó. Oly tudományos ap- 
paratus, oly részrehajlatlanság gerjeszt tiszteletet és nyeri meg az 
olvasó rokonszenvét, a milyen ebben a könyvben található. Vámbéry 
nem «mélyed a kérdésbe* a szónak ama fatalis értelmében, mely a tor
mába esett féreg állapotára emlékeztet; ő a legmagasabb pontot fog
lalja el azon a nagy területen, melyet ural-altáji philologiának neveznek, 
és korlátlanul uralkodik a bőséges és igen nagy részben tőle magától 
összegyűjtött és hozzáférhetővé tett anyag felett. Nagy és bizonyára 
a tudományra szerfölött gyümölcsöző vitát fog ez a könyv nemcsak 
minálunk, hanem a külföldön is támasztani; hanem remélem, olyan 
fegyverrel, a milyennel a Pesti Napló 1882. szept. 23-iki (262.) számá
ban Munkácsi Bernát ment neki — a falnak, olyannal a tudományos 
világban senki sem fog e könyv ellen hadakozni. Két tárczahasábot 
írt tele Munkácsi valamivel, a mit ő maga a végén «tréfa beszéd »-nek 
nevez ; és ezt jól teszi, mert bizony isten senki sem jönne rá, ha meg 
nem mondaná, hogy abban tréfa, elmésség akar lenni, olyan komolyan 
lehet végig olvasni. Az egyetlen hely, a melynek egyet mosolyoghat az 
ember, az «oreg Orczy* két verssora. De mihelyt komoly akar lenni 
Munkácsi, rögtön sikerül neki olyat mondani, hogy az ember legalább 
szánakozó mosolylyal tekint könyvismertetésére. Ott van például a 
megjegyzése, hogy Vámbéry még a perzsa eredetű hezare szóval is azt 
akarja bizonyítani, hogy a magyar nyelv török eredetű. Hol akarja 
Vámbéry ezt bizonyítani? Az ezer szóról a 357. és 408. lapon beszél, éa 
mind a két helyen azt mondja egész világosan és a gyöngébbeknek, is 
érthetően, hogy ez a szó a perzsából került a magyarba. Hogy van 
tehát, hogy Munkácsi még sem értette meg ? Ha már most Munkácsi 
e ráfogása mellé állítjuk czikkének utolsó bekezdését, a hol azt írja, 
hogy, • Mi gondos tanulmdnjfnt/al olvnstuk át munkáját*: akkor bosszan-
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kódunk is ekkora — izé — merészségen, de nevetünk is ilyen alapos 
felsülésen, mely Munkácsinak épen elég «ujig*. Arra a csekélységre, 
hogy csak hezar van Vámbérynél írva, nem akarok tekinteni; Mun
kácsi bizonyosan ép oly gondos tanulmánynyal nézte át a perzsa szó
tárt, mint Vámbéry könyvét. Ez idáig azonban még csak hagyján ; fog 
még Munkácsi ezentúl is ekkora bakokat lőni; de a mit Vámbéry tudo
mányos készültségéről és lelkiismeretességéről mond, az felpezsdíti az 
ember vérét. Méltán felindulhat az ember, ha látja, hogy egy férfiúról, 
kit Európa egyik szélétől a másikig, Angliától Oroszországig, bámulnak, 
ki agondolt merészet és nagyot és rátette életét*, a tudományért, a 
magyar nyelvtudományért olyant hajtva végre, a miről Munkácsi nem is 
tudta, hogy olyan van ; egy férfiúról, ki a török philologiának biztos 
alapot teremtett, mikor a csagatáj nyelvtanulmányokat írta, a Kudatku- 
Biliket kiadta, és a török-tatár nyelvek etymologiai szótárát összeállí
totta, a mi mindmegannyi • monumentum sere perennius* ; egy ily fér
fiúról mer a tudományos írásmód tisztességét nem egészen ismerő há- 
nyavetiség nagy könnyedén ítéletet, és pedig kárhoztatót, mondani, 
bőven használva a többes számot és így még másokat is, kik pedig 
tudom meg nem érdemlik, belekeverve saját alaposságának gyanújába. 
Ismétlem, nagy és eredményekben gazdag vitát fog ez a könyv előidézni, 
de abban csak a komoly és higgadt tudományos világ vehet részt; 
örülök, hogy Munkácsi is ez első czikke után egészen más fegyverrel 
támadja meg «A magyarok eredete* czímű czikksorozatában (Magyar 
Nyelvőr XI. 498. s köv. 1.) e könyvet. Itt tisztelettel említhetni Hun- 
falvy Pál czikkét is: Anthropologia, ethnographia, tekintettel Vámbéry 
legújabb művére (Nemzet, 1882. évf. 59. és Hl. sz.).

E közlöny t. olvasóitól bocsánatot kérek, hogy a helyett, hogy 
Vámbéry művét ismertetném, becsmérlőjének juttatom'e közlöny lapjait. 
Tudom, hogy fölösleges munkát végeztem; a Vámbéry tudományos 
működésének fontosságában kételkedőt csupán a török-tatár philologia 
alapvető, örökbecsű műveihez kell utasítani, ama szavakkal, melyek a 
londoni sz. Pál templom művészének, Wren Kristófnak ugyané tem
plomban levő sírját díszítik: «Si quaeris monumentum, circumspice.* 
Hozzá fogok tehát és írok Vámbéry nagy művéről, nerc kimerítően, 
csupán röviden ismertetve, hogy az olvasó, a ki nem élvezheti vagy 
nem taglalhatja (mert mind a kettőt lehet) e könyvet, szintén lássa, 
hogy milyen meggyőződést fejez ki benne a szerző. Elfogulva szólok e 
műhöz, mert eszembe jut a nagy római historikus szava: «Succumbam 
onerineque aggrediar narrare, quna edissertando minora verő faciam.#

A munka első része az ó-kor állítólagos törökjeiről, a skythákról 
és sakákról szól. E népek eredetének és egész mivoltának kutatását 
azért vette föl Vámbéry fejtegetéseibe, mert olyan tudósok, mint Ham-
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mer, Niebuhr, Safarik, Hansen és Neumann török-tatár népeknek állít
ják. Vámbéry. rendre megvizsgálja azokat a bizonyítékokat, melyek a 
skytbák török tatár és iráni, germán vagy szláv eredete mellett szólnak 
és annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy az Istros, Tyras, Ger- 
rhos, Hypanis, Borysthenés és a Maiótie mellett lakó és földműveléssel 
foglalkozó törzsek valószínűleg árja népek voltak, még kóborló törzsbeli 
rokonaik már valami más népséggel voltak összekeveredve és végre 
hogy a Hérodotos által ismert Skythiának azon részén, mely a Maió- 
tistól éjszakkeletre a Volgáig terjed, ural-altáji származású népek, való
színűleg török nomádok kóboroltak. Azután a sakákról, azaz a Per- 
zsiától keletre és éjszakkeletre lakó népről szól. Nevezetes, hogy a 
jakutok, kik régen éjszak felé szorultak és török nemzetiségöket igen 
tisztán megóvták, magokat .naA7ta-knak nevezik. De sem ennek, sem 
naás nyelvtüneménynek, melyet pedig kellő etymologizálás mellett már 
több tudós pro és contra szüksége szerint felhasznált, nem akar Vámbéry 
túlságos fontosságot tulajdonítani; ő a nyelven kívül még egy hatalmas 
tényezőt ismer e l : az illető népek külsejét, arcza kifejezését, ruházatát, 
szóval ethnographikus bizonyítékot. A görög-baktriai korszakból fenn
maradt érmeken a saka fejedelem arcza és ruházata szakasztott olyan, 
mint valami mai kirgizé; tehát nem is lehetett árja, hanem török-tatár. 
E bizonyítékot nem szabad kicsinyelnünk, Vámbéry okoskodását gyen- 
géllenünk ; az assyr emlékek mindig határozottan mutatják a sémi 
typust alakjaikon; az íegyptusi kőfaragó vésője és festő ecsetje éles kü
lönbséget tett aegyptusi és zsidó ember typusa közt; a Naks-i-Rusztem 
nevű sziklán levő faragványok I. Sápúr (240—273 Kr. u.) arczvonásait 
tisztán irániaknak tüntetik fel, Valerianuséit pedig valódi rómaiaknak.

A mit azonban a skytliákról és sakákról csak sejtelemszerűen, 
bypothesis alakjában lehet állítani, azt a hunokról és avarokról több bi
zonyossággal mondhatni. E népekről Vámbéry a görög íróknál található 
elszórt megjegyzések alapján, melyek mind olyan dolgokat, sajátságo
kat, szokásokat vagy szókat foglalnak magokban vagy írnak le, melyek 
még ma is változatlanúl megvannak Közép-Azsia török nomádjainál, 
azt következteti, hogy e hunok és avarok töröknyelvű és a sámán-hitet, 
az ázsiai puszták e sajátságos vallását követő népek voltak. Azután 
az avar és bún személyneveket magyarázza sorban, előre bocsátva 
néhány megjegyzést, mely e neveknek a görög íróknál előforduló átírá
sáról szól. Ezen átírásnak szertelen, szabálytalan volta nagyon meg
nehezíti a nevek megfejtését. Itt megtudjuk, hogy Attila vagy helyeseb
ben Etel, a német Etzel, annyi mint hatalmas, nagy folyam; E llák  
helyesen Ilik, Illik, azaz herczeg, legelső; x&po; a török-tatár kontusz, 
kimisz, az ismert, kanczatejből készült ital stb.

Majd a bolgárokra tér át Vámbéry, erre a szerencsétlen népre,

Digitized by GoogI<



HAZAI IRODALOM. 51

melyet épen háromféléből összekevert gyülevésznek tart egy-két tüdős, 
t. i. törökből, 6zlávból és finnből. Maga Vámbéry is azt tartja e néptől, 
hogy keverék^ de ily nehezen megoldható vagy talán épen megfejthetet
len kérdéssel szemben óvatosan azt a véleményét nyilvánítja, hogy e 
nép egyik része a Kr. u. való VI. században éjszakra szorult és ott 
vegyűlés folytán a mostani csuvax népet alkotta; a másik rész délen 
szlávok közé jutván elszlávosodott. A bolgár szó- és névjegyzékben a 
nép nevét is megmagyarázza; szerinte bulyar a török bulgamak ige 
aoristusa és a. m. zendülő, zavargó, lázadó. Ezt a nevet a nép való- 
színfileg akkor kapta, mikor a nagy török népcsalád kötelékéből kisza
kadt, és jóllehet szemrehányást foglalt magában e név, mégis magáé
nak fogadta, és ismertté tette. Ilyen észjárás képezheti még más török 
törzsek nevének alapját is ; pl. a kabar név a török kabar mák, felkeverni, 
felemelkedni, igével függ össze; ebből lett a kezdő torokhang elveszté- 
vel, a mi a törökben gyakran előfordul, abar v. avar, az avarok neve ; 
ilyen kazar és kazak, az előbbi a kaz igetőnek aoristusa, az utóbbi ige
neve, mind a kettő a. m. bolyongó, kószáló. Mind e szó eszünkbe jut
tatja a következő magyar alakokat: kavar, kever, habar; és e neveket: 
Kozár, kozák.

Ez után a kazarok-ról beszél Vámbéry. Ezeknél a görög, szláv, 
arab, perzsa, örmény, sőt héber történetírókra is szorul a kutató. E nép
nek alkotmánya és vallási tolerantiája megérdemli a figyelmet. Volt 
két uralkodójok, kiknek jogait már nem képes a történelem pontosan 
meghatározni. Előkelőik, sőt talán többségök is a zsidók vallására tért. 
A különböző íróknál előforduló kazar nevek magyarázása fejezi be 
Vámbéry könyvében az ezen érdekes népről szóló fejezetet.

A besenyők török eredetét már több megbizható forrás bizonysága 
alapján lehet vitatni. A besenyő oly török nép, mely nyelvre nézve leg
közelebb állt a kúnokhoz. A besenyő szó- és névjegyzékben a többi 
érdekes fejtegetés közt a mondái Thonuzoba neve is igen találóan van 
megfejtve. E név a török tonuz aba, azaz vadkan-apa. A vadkan, mint 
a bátorság, rettenetesség mintaképe a keleten, de még a classicus köl 
tőknél is, nagy szerepet játszott. A Sáhnámeh*ban Guráz vagy Gurn- 
teh, a vadkan, nagy hős; zászlaján vadkan van czímerűl.1) Az Ilias-

1 Lásd ezt: Firduaii liber regum qui inscribitur Schahuauie, ed. Vul- 
lers, I. köt. 399. 1. 311. vers; 400. 1. 325. v .; 423. 1. 1. jegyz. 12. v .; II, 
776. 1. 176. v. 787. 1. 344. v. 801. 1. 540. v. Vámbéry, Die primitive C-uitur 
des tnrko-tatarischen Volkes, 135. 200. 1. Ilias 5, 782—3. 12, 146. 17, 20— 
22. Egyet Phil. Közi. III, 512. L — Rúdra, a vihar szelleme, a Rigvedá- 
ban vörös vadkannak van nevezve, Duncker M. Az ókor története, £prd. 
Jónás, m ,  308. V. ö. IV, 376. 1.

4*
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bán ’18o(uvcú( plv h\ rpo(jtá/o:?, eí'/.eao; iXxr'v (4. 1253.); a latinban is elő
kelő név a Verres. Ugyanitt ír Vámbéry a kunokról is, méltányolva a 
Kuun Géza gróftól kiadott kún codexet.

Tgy végig menvén a magyarokat megelőzött török-tatár népeken, 
végre a magyarokról beszél, elmondva és kritikailag méltatva mindazt, 
a mit arab és byzanczi kútfők és hazai krónikáink rólok feljegyeztek. 
Itt is találhatni számtalan érdekes szófejtést; igy az Árpád  névét, mely 
a. m. jós, pap ; Gylas-ét, mely a sereg összegyűjtőjét (gyűl, gyűjt) jelen
tette, stb. Krónikáink közül különösen a névtelen jegyzőt és Kézait 
méltatja kiváló figyelmére. Mindegyikben török-tatár eredetű neveket 
és szókat lehet találni, de finn-ugor eredetűt nem. Részletes kutatásá
nak, eredményét abba foglalja össze Vámbéry, hogy a magyarok mai ha- 
zájokba való Ülepedésükkor állami, társadalmi és vallási élet dolgában tú l
nyomóan török nemzet szellemét árulták el, hogy ez leginkább nyelvükben 
ju tott kifejezésre és hogy mindebből feltehetil, hogy a nép intéző és művelő 
része szellemi és physikai tekintetben török származású volt. Végre szerfölött 
érdekes úton magyarázza meg az olvasó szeme láttára, hogy a magyar 
név szintén török-tatár eredetű, és eredetibb alakjában ma já r , mely a 
török baj, bej, hatalmas, fejdelem, szó változata lévén, nemzetünk neve 
a. m. uralkodó, hatalmas.

Ezután áttér Vámbéry könyvének második főrészére, melyben a 
nyelvet használja mint bizonyító eszközt. Minden előtt azt vizsgálja, 
hogy mennyire megbízható a nyelv mint arra szolgáló eszköz, hogy 
szerinte népeket rokonság viszonyába hozzunk vagy egymáshoz idege
neknek tartsunk. Hunfalvy ellenében, a ki a nyelvet legfőbb, legbiz
tosabb osztályozó eszköznek tekinti, Peschel és Agassiz nyilatkozatait 
hozza fel Vámbéry. Különösen ez utóbbi tudós okoskodása nagyon 
eredeti; azt tartja, hogy valamint a medvék mormogása Kamcsatkában 
és a Szunda-szigeteken egészen egy, és e medvék mégis más»más fajtá- 
júak, ép úgy emberek is beszélhetnek nagy darab földön egy nyelvet és 
még sem kell egy fajhoz tartozniok. Rawlinson és Oppert is úgy nyi
latkozik, hogy a nyelv a népek osztályozásában csak egy tényező. 
Ebből és a még következő vizsgálódásokból kiderül, hogy a magyar 
nyelv, mely csak kicsi részben finn-ugor jellemű, nem bizonyíthatja 
még eléggé a magyar nép finn-ugor eredetét. Áttérve a hangtanra ki
emeli Vámbéry, hogy a matjyar hangtan a finn-ugorhoz közelebb áll, mint 
a török tatárhoz ; különösen a jésített hangok alig vannak meg a tö
rökben, épen úgy a következő hangok mint szókezdők ritkák: /*, r, nT 
r, l. E két utóbbi kölönben a magyarban is ritka szó elején. De viszont 
fontos hangtani tünemények, a hangzók illeszkedése (Vocalharmonie) 
és két mássalhangzónak szó elején elő nem fordulása a magyart tete
mesen közelebb helyezik a török nyelvekhez, mint a finn-ugor család
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hoz. Felemlíthető még a magyar és török nyelvek azon sajátsága, hogy 
mélyhangú tőszótagoknak magashangú párjok van, pl. csal— csel, kavar —  
kever; ez szintén nincs a finn-ugorban ily teljességgel kifejezve. A gram
matika pontjait is sorra veszi Vámbéry és igen sok nagyfontosságú 
tüneményt könnyű szerrel fejt meg a török-tatár nyelvek grammatiká
jával, holott a magyarhoz leginkább hasonlító vogulból vett megfelelő 
példák akárhányszor elmaradnak a magyartól. A számnév ellenben 
meglepően hasonló a finn-ugor számnévhez; mindamellett a két és kettő 
közt levő különbséget a keleti törökség teljesen kifejtette, és a hetes 
számrendszer a csagatájban is kimutatható. Feltűnőbb a magyar és 
török rokonsága a névmások, birtokragok, névutók és az igeképzés több 
fejezetében; az ige alanyi és tárgyi ragozása ellenben alig van meg hal
vány körvonalokban a török nyelvek terén.

A magyar szótár bizonyító erejét vizsgálva Vámbéry bírálat alá 
veszi Budenz nagyérdemű munkáját, a magyar-ugor összehasonlító szótárt. 
Vámbéry a számokat beszélteti. Budenz könyvében 996 finn-ugor-ma- 
gyár szóegyezést talál; Vámbéry ezeket négy osztályba sorozza : 1. van
nak olyan tövek, melyek a finn-ugor és török-tatár nyelvek területén 
egyaránt feltalálhatok és melyek sem hangtani, sem fogalmi tekintetben 
egyik nyelvcsaládhoz sem állanak közelebb, mint a másikhoz. Ilyent 
talál Vámbéry 217-et. 2. Van olyan szó-egyezés, mely különös finn-ugor 
hangtani viszony következtében kiválóan csak a finn-ugor nyelvek terü
letén található fel; ilyent 211 -et talált. 3) Olyan szóegyezés, mely csak 
a magyar és török-tatár nyelvek közt állhat meg, ellenben a finn-ugor 
nyelvekben erőszakolt, nehézkes; ilyen akadt 210. 4. Olyan csoportok, 
melyeknek magyar tövéhez ugyan nem állíthatni rokon török-tatár szó
tövet, de melyeknek finn-ugor megfelelője teljesen elhibázott; ilyent 
29-et talált Vámbéry. Tehát Budenz könyvének */s része megvizsgál
tatván az derül ki, hogy csupán a 2. osztály 211 szó-egyezése bizonyít 
elmélete mellett; 2.J9, a 3. és 4. osztály, határozottan, és az 1. osztály 
217 száma legalább nagyrészt szintén ellene bizonyít. De még ha az
1. osztály pontjait teljesen semlegeseknek tekintjük is, a magyar-ugor 
szó-egyezések száma és bizonyító ereje nagyban csökken.

Egy új pontban arról szól Vámbéry, hogy mily módon akarják a 
finn-ugor elmélet hívei a töméntelen török-tatár elemet a magyarban 
megmagyarázni. Itt alkalma nyílik a csuvas nyelvről hosszabban érte
kezni ; több, az álja nyelvek, különösen a perzsa területén, de n ma
gyarban is feltalálható sajátsága igen nevezetes. A hosszabb okoskodás 
eredménye az, hogy a magyar nyelv anyagának egy része az ugor csoport 
oly nyelvéhez tartozik, mely e nyelvek birodalmának legdélibb határán, még 
pedig a testvérnyelvek létrejötte előtt élt, de most már pontosan meg nem ha
tározható ; anyagának egy másik része pedig a keleti törökségbol való, >a mi
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abból látszik, hogy az illető szókat sokkal ősibb török alakjokban mutatja, 
mint az ujabb tötök nyelvek.

A mű harmadik része a művelődés mozzanatait foglalja magában.
A magyar nép műveltségének, erkölcsi, vallási, társadalmi, családi és 
physikai életének fogalmait és ezek neveit, úgy a mint a nép Európá
ban való első fellépése alkalmával bírta és azóta is nyelvében használja, 
tekinti e szakaszban a szerző. E szakaszban, mely talán a kitünően írt 
könyvnek legszebb, a nagy közönségre nézve mindenesetre legérdeke- 
sebb része, először az állatok neveiről beszél a szerző. Csattanós, találó 
okoskodással világossá teszi, hogy mivel a magyarban a török nyeltek
kel megegyezők mind azoknak az állatoknak a nevei, mely állatok a 
primitív ember gazdaságához tartoznak, és mivel ez állatok mind olya
nok, melyeknek geographiai elterjedtsége oly szélességi fokok közé esik, 
melyek közt mindig török-tatár nomádok laktak: ennélfogva a magyar 
is e nomádok közöl szakadt ki és onnan hozta magával nyelvében e 
törökre emlékeztető szókat. A második pontban & növényországról ír a 
szerző. Ez a végtelen ázsiai pusztákon, a hol a nomád török faj min
den időben bolyongott, nagyon szegény, de nehány meglepő tényt 
mégis D y u jt. A fii a nomád mindene, ebből él állatja ; e magyar szó tövét 
a török búj, püj, nőni, tőszótagban találhatjuk meg, tehát a fű xaT 
az, a [mi nő. A fa meg nagyon-nagyon ritka az ázsiai pusztán, de még 
a mi magyarországi pusztáinkon is ; nincs is a ma gyár-töröknek eredeti 
szava a fára, hanem a finn-ugor pu szót vette erre kölcsön. Megtudjuk 
még azt is e pontból, hogy a régi magyar egyáltalán nem tanulta e 
honban való lete'epedése után szlávoktól a földművelést, hanem mint 
más török-tatár nép Ázsiában manap is, félig nomád, félig földművelő 
volt. Ismerte a búzát (tör. Iritdaj, bugdaj), árpát (arpa), darát ftari), 
borsót f burcsak); tudott borra és serre szert tenni (bor, sira, sera) ;  
volt takácsa, szűcse ( tokucsi, szaucsi, szeitcsi); termesztett kendert és 
értett a tilolásához (kender, tila). Kubáit Ázsiából hozta; oda való a 
ködmön, kaczagány, köpönyeg, zubbony, dolmány, saru, csizma (két- 
mén, kudsagan, kepeng, zübiin, dolaman, saruk, csezme). Ez összehasonlí
tásokat a házi eszközök, ékszerek, fegyverek neveivel még tetemesen 
lehetne szaporítani; de már csak a jóbágy, jobbágy szó érdekes sorsát 
akarom ide iktatni. Ez tiszta török szó:jou,jau a. m. háború és bagt 
bég, baj, bej, mint mindenki tudja, a. m. fő, fejdelem, a magyar fej. 
Joubayi tehát annyi mint a szintén ősmagyar hadnagy. És mi lett idő 
haladtával e szóból ? Akrir az angol knight és német Knecht sorsát látná 
az ember. Másrészről ismét nagyon nevezetes, hogy a háló nevét a 
finn-ugor halászoktól vette a magyar (oszt. %olip, vog. kúlup).

Az ember testének egyes részeit már inkább nevezték el a régi 
magyarok finn-ugor nyelvekből kölcsönzött szókkal. 32 testrész nevét
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hasonlítja össze Vámbéry a rokon nyelvek megfelelő szavaival, és ebből 
16 a török-tatár nyelvek felé hajol, nehány se ide se oda, és csak a ki
sebbség mutat a finn ugor nyelvekkel rokonságot.

A világ és mindennapi élet tüneményeinek nevei szintén sok 
érdekes anyagot szolgáltatnak összehasonlításra. Már az ős magyarnak 
is két szava volt a cselum megjelölésére: ég, azaz világos tér, világító 
test (v. ö. az ég igét) és menny, a földfeletti, a túlvilág (v. ö. a jakut möngge, 
cselum, altitudo, supra, és az általános török möng, meng, örökkévalóság 
szót). Azért van az imádságban: «Mi atyánk, ki vagy mennyekben* és 
viszont azért mondjuk: égi háború. Szerfölött érdekes az is, hogy a 
magyar ép úgy, mint a török, szava járásában megőrizte mind e mai 
napig azt a nomád élet természetéből folyó tényt, hogy a nomád az éj
szakárai kezdi számítani a napokat, mert a hűvös éj rá és foglalkozására 
nézt e jobb, mint a forró nap : süt az éj holdjával kötötte össze az esztendő 
számítását is. íme itt van a magyar éjjel-nappal, a török gedse-gündiiz, az 
újperzsa seb u ruz vagy sebánrúz, — de már a pehleviben jóm u sáp (az első 
szó a napot jelentó sémi p z ó ) — a görög vúxts? xaí íjjxépai, vúxta; t? xa 
íuap és vj/'nrjuscov; az hogy xa\ vúx-a; nagyon ritka Homérosnál 
(11.23,186. Od. 10, 142., de már máskép Od. 9, 74.). A régi zsidók szin- 
tén éjszakával kezdték a napot számítani: «És lŐn este és reggel, egy 
nap» (1 Mose í , 5.). A római katholikus egyház ünnepeit is egyik estétói 
a másikig számítja. Az arab mai nap is éjszakával számít; a régi per
zsáknál és segyptusiaknál szintén megvolt e szokás; a görög, gall és 
germáu napnyugtától napnyugtáig számított.1) Itt egészen soron kívül, 
csak úgy mellesleg, mivel holdról és csillagról van szó, megjegyzem, 
hogy a perzsa bánn, hölgy, épen úgy tartozik a régi bá (görög ?a) tün
dökölni, ragyogni tövéhez, mint a hogy a magyar hold, hó, hugy (csil
lag) és hölgy szó mind egy tőből hajtott. Bánó, az óbaktriaiban még 
annyit tesz, mint sugár. Mennyi gyengédség a nő megnevezésében !

A kereskedés úgy látszik a perzsa néphez vitte közelebb a régi 
magyarokat. Ilyen közelebbi viszonynak köszönhető több perzsa szó a 
magyarban; pl. vásár (perzsául bazár), kincs, (régiesen kénes, gencs,
• Drága gencse népünknek* ; perzsául gencs), száz és ezer (szád, hezár). 
Az ősi magyar műveltség nagyobb fokára érdekes világot vet az, hogy 
az írást, vésést és képfestést (feliratokban, emlékeken, kurgányokon)

*) Lásd különösen Dr. Qoldziher I. szellemes könyvét, Mythology 
among the Hebrews, a 61. s köv. 1. Aztán a köv. műveket: Hermann, Lehr- 
buch dér griechiBchen Antiquitaten (Heidelberg 1852.) III, 17. pont; Seiler, 
Vollstándiges gríechisch-deutsches Wörterbuch über die Gedichte des Home- 
ros u. dér Homeriden (Leipzig, 1872.) 284, 434. 1. Plat. Tim. p. 283 F. Hesiod. 
Krga 412. v. S. Paul. ad Corinth. 2, 11, 35.
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ismerték ; ott van tr és ír (kenőcs), betű, fest, ró, szín (törökül jlr, súr, 
betik, pecs, ury szin; a ró megvan a finn-ugorban is: ru).

A régi magyarok vallásáról is figyelemre méltó dolgokat je 
gyezhetni fel. A legfőbb lényt jelentő szót, istent, Vámbéry perzsa 
eredetűnek tartja ; a perzsában jezdan, izdán a. m. isten. Abban 
azonbun nem érthetek a tudós szerzővel egyet, hogy ez az újperzsa 
szó a többesszám ragjával van ellátva. Az óbaktriai yazata alakot 
ana képzővel látták el és így használták az újabb perzsában. A régi 
ukkon szót, melyről Hnnfalvy Pál egész értekezést írt,1) Vámbéry 
inkább a török okán, oyan, mindentudó, isten, szóval azonosítja, 
bár lehetségesnek tartja, hogy e szó a magyarba a latin mucapio- 
nta-ból került. A bálvány szó megiut a perzsából származott a magyarba : 
pehliván, pahlimn, hús, athléta, szent. Itt megint nem osztozhatom 
Vámbéry nézetében, hogy ez a szó a perzsában többesszámú ; ebből 
lett: pehlev és bán, a határ őre. A b ép úgy lett t-vé, mint ebben ; kar- 
ván, a karaván, mely szó ebből le tt: kár-bán és a. m. a kereskedelem 
őre. Eredeti magyar szó a mythologia egy másik alakjának a neve: 
bábu. Ez a török baba, atya, atyácska. Abból a korból való, mikor a ma
gyar és a török még egymástól el nem vált, az óriás szó. A törökben 
uri-as, ori-acsa a. m. nagyatya.

Tökéletesen igaza van Vámbérynek, midőn azt írja, hogy a ter
mészet tüneményei, de kiválóan a fény, tűz tünetei az ősi ember lel
kére roppant nagy hatással voltak; Firdűszi, mikor a világ teremtéséről 
szól, a következő rendet tartja meg: «Isten a semmiből teremtette a 
létezőt, hogy hatalma kitűnjék. p.s tőle lett a négy elem anyaga; eze
ket fáradság nélkül és nagyhamar hozta létre. Az első a tűz, a mely föl 
lángolt tündökölve . . . »  (Vullers I, 3. 1. 37—39. v. és Mohi, Le livre 
des rois publié pár Mme Mohi, I, 4. 1.) Ez úgy látszik még a régi perzsa 
tűztiszteletnek egy nyoma.

De már azt nem tartom lehetségesnek, hogy a régi magyarok 
azt a szokást, hogy halottjaikat megégették, a párszí cultusból vették 
át. Mióta perzsa van, Zoroaster vagy akárki vallása, szóval Avesztá és 
Kelet-India árjáitól különvált nép és annak külön és az indiaival any- 
nyi pontban ellenkező iráni vallása: azóta a halott elégetése a legna
gyobb szentségtörésnek tartatott volna. Vendídád 1, 48. <>, 6, szerint 
nagy és semmi módon jóvá nem tehető bűnt követ el az, a ki a hullát 
vízbe veti, elégeti vagy eltemeti. Minden a holtak vagy élők elégetésére 
vonatkozó szó a régi classicus íróknál, melyet perzsákra fognak, pl.

*) Ukkonpohár, a régi magyar jogi szokásnak egy töredéke. (Értekezé
sek a nyelv- és széptudomáuyok köréből, 8. köt. 6. szám. 1879.)
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hogy Kyros Kroisost máglyára ítélte, nem igaz. Legfőlebb úgy lehetett 
a hallát a földbe ásni, ha elóbb viasz szál bevonták; így mondják el 
ugyanié régi classicus írók (Strab. XV, 3. Herod. 1, 140.) de hát «fides 
penes auctores. > Az igazi módja az volt, hogy a hullát kitették a szabad 
ég alá, a 11 láb magas kerek fallal bekerített térre, melynek neve 
dakhma volt. Firdúszinál e szó már sírbolt értelmében fordul elő, pl. 
Vullers I, 128. 1. 1140—3. v. Mohi I, 163. 1. A köznép perzsául zin- 
dán-i bád-nak, a szél tömlöczének is nevezi ez épületeket. Justi a Hand- 
buch dér Zendsprache czímű művében (a 145. lapon) nem származtatja 
még az óbkt. dakhma szót; de már egy újabb művében (Geschichte 
des altén Persiens, az Oncken-féle Allgemeine Geschichte in Einzeldar- 
stellungen ez. vállalat 1. szakaszának 4. kötetében a 88. lapon) azt 
úja, hogy e szó töve az óbkt. daz, megégetni, és ebből azt következteti, 
hogy a régi iráni temetkezés a megégetés volt. Ezt nem tartom helyes
nek; a régi perzsák ismert ellenszenvökkel minden az indiai rokonokra 
emlékeztető intézmény iránt a hullaégetésre vonatkozó szót elvitték 
ugyan magokkal iráni liazájokba, de máskép takarítván el halottjaikat 
más dologra is alkalmazták e szót. A vallásba vágó szokást megváltoz
tatták, de az ósi szót megtartották, mint pl. ebben is : daéra, div, mely 
ugyan az a szó, mint az indiai drra, de nem istent, hanem ördögöt 
jelentett a régi perzsáknál. Az indiai temetkezési szokást tehát meg
változtatták, de a temetés indiai nevét megtartották másra alkalmazva. 
Az, hogy a perzsa mai nap is sznchteh peder (kinek az atyját megéget
ték) 6zóval fejez ki nagy szidalmat, vagy hogy Firdúszi arra, a ki ‘Ali 
ellensége, ezt mondja: «Csak az, a kinek apja nincs, lehet ellensége és 
isten tűzben fogja az ilyennek testét megégetni* (Vullers I, 7. 1. 120. 
v. Mohi I, 9. 1.): ép oly kevéssé bizonyít a perzsa temetkezése mellett, 
mint a mily kevéssé lehetne a magyar terengette szóval azt bizonyítani, 
hogy a keresztény magyar még hisz a tereiig-ben, az altájiak e régi po
koli szellemében. Az ilyen név, szó csak azt bizonyítja, hogy a nyelv 
tovább él a szokásoknál, a vallásnál, sőt akárhányszor a népnél, a 
mely beszélte. Hasonló tüneményt, hogy vallás változtával a régi hit 
szent tárgyait jelentő szó gonoszát jelentett, épen a magyarból hoz fel 
Vámbéry. Ott van kontár ; tudjuk, hogy e szó ma mily kevéssé hízelgő, 
pedig a magyarok régi vallásában kanta annyit tett, mint jós, bűbájos. 
V. ö. ezeket: török-tatár kain, pap, jós, kamta, jósoltatni, bűvös mon
dással gyógyíttatni. Mindent összefoglalva tehát azt lehetne mondani, 
hogy a magyar vagy inkább az egységes török-tatár nép a régi árják
tól vette a halottégetés szokását; de azt semmi esetre sem mondhatni, 
hogy valamely nép a perzsáktól tanulta meg holtjait elégetni.

Különben magától Vámbérytól elismert és bebizonyított tény, 
hogy a magyarok a perzsákkal a Szászánidák korában és az után követ
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kező időben egész vándorlásukig érintkeztek ; ezt bizonyítja mindannak 
a perzsa szónak az alakja, a mely a magyar nyelvbe került.

Külön fejezetet szán Vámbéry a magyarban levő szláv, perzsa és 
finn-ugor szóknak. Ebben az egész nyelvtudományra nézve igen fontos 
elvet mond ki, mikor a kölcsön vett szók és idegen szók közt találó különb
séget tesz. Az előbbieken ugyanis oly szókat ért, melyek a nép minden osztá
lyába hatottak és a nemzeti szók kincsében már polgárjogot nyertek, a köl
csönvevő nyelvbe illő hangtani alakot vettek fö l, pl. ablak, abrak, asztal, 
bajnok, beszéd stb .; idegen szóknak pedig az olyanokat tartja , melyek 
vagy mint mükifejezések egyesek vagy az irodalmi nyelv birtokába kerültek, 
vagy tisztán helyi természetűek, nyelvjárásba vagy inkább tájszólásba tartóz- 
nak, és a nemzeti nyelv közös birtokának nem tekinthetők, pl. abanajcz, an- 
gor, beláka, bervény, gornyik, harák stb. Ez igaz elvet alkalmazva 
Miklo.fich könyve (Die 6lavischen Elemente im Magyariscben) tetemes 
módosulásokat szenved; Vámbéry a Miklo.nchtól felvett 956 csoport
nak legfőlebb egy harmadára lehet mondani, hogy a szlávból kölcsön
zött magyar. Miklósi eh könyvével különben most foglalkozik a Magyar 
Nyelvőr XI. (1882.) kötete, megkezdve a 68. lapon a munka magyar 
fordításának közlését és észrevételeket Ígérve Szarvas Gábor tollából.

A németből kölcsönzött szók természetesen C6ak a magyaroknak 
Pannóniában való megtelepülése után kerülhettek nyelvünkbe. A per
zsa szókról már előbb szóltam. Vámbéry összehasonlítja azoknak alak
jával, melyek a magyarral rokon cseremisz nyelvbe kerültek. Ilyent 
Budenz Vocabularium ceremissicum ában tizenhármat talált; de ne
hány elkerülte figyelmét. így a cser. pakcsá, kert, mely az újperzsa 
bágheseh, kertecske; továbbá ambar, istálló, mely az újp, anbnr, rakodó, 
tárház, hambár, az újp. anbásten, anbárden, összehozni, felhalmozni, 
igéből. Az óbaktriaiban a következő elemekből á ll: ham-bar. Ez utóbbi 
szóra különben alig lesz az ember figyelmes, mert Budenz arab erede
tűnek tartotta és olyannak jelelte meg.

Befejező megjegyzésében a szerző Kunik, Howorth, Castrén és 
Sommier nézetéről beszél, kik mindnyájan török-tatár népnek tartották 
a magyarokat. Aztán az ellenkező nézetet is taglalva azon kérdésre 
felel, hogy a magyar nyelv mikor vette magába a benne levő finn-ugor ele
meket. Ez azon minden okoskodáson kiviil álló távoli korban történt, mikor 
a finn-ugor törzsnek egymástól elválva és messze elszórva élő ágai még egy 
testben egyesülve voltak. Ugyanott még behatóan ír Vámbéry a hunok és 
magyarok rokonságáról, melyet hihetőnek ta r t ; a magyarok vándorlá
sáról, számáról, Pannónia állapotáról, a IX. században, és helyesen 
figyelmeztet bennünket arra a tüneményre, hogy egyedül a magyar az 
a nép, mely mindamellett, hogy a neki alávetett népek mellett kisebbségben 
volt és ezen felül idegen műveltséget elfogadott, nemzeti individualitását sér
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tetlenül fenntarthatta. Vámbéry a magyar nép képződésének két kor
szakát különbözteti meg ; az első az volt, melyben a török tatár eredetű 
magyar finn-ugor néppel érintkezett és összekeveredett: a második az , mely a 
IX . és X I . század közt eltelt és melyben a magyarság új hónába folyton ki- 
sebb-nagyobb csapatokban beözönlő rokon török népekkel ( kabar, kim , kazar, 
besenyő néppel f összevegyült, egybeolvadt.

Majd a magyarok útra kelésének idejét, Pannóniában való fellép
tét, európai rablóhadjáratait, szenvedett vereségeit, lassú letelepülését, 
megkeresztelkedését kutatja Vámbéry, — mind megannyi érdekes é< 
nevezetes történelmi tényt. Végül lelkes szavakban beszél a magyarok 
nemzeti nemtőjéről, airól a szent erőről, mely segítette őket, hogy 
nemzeti individnalitásukat mindig sértetlenül megtarthatták; aztán 
ihletett pillantást vet a jövőbe, mikor az államfönntartás nehéz felada
táról és a keleten nemzetünkre váró missióról ír. És itt érezzük, hogy 
a történelem lapjain másnak érthetetlen sorokat is el tudja olvasni 
Vámbéry; itt látjuk, hogy a szónak igazi értelmében vett politikus 
bánik a tollal.

Ez a mű vége; ez után következnek a mellékletek, oly apparatus- 
sal kidolgozott kis művek, melyek bátran könyv számba íb  megjár
nák. Az 1. melléklet a könyv legelejére vonatkozik és egész ethnogra- 
phiai kísérlet a török-tatár népről. A törökség éjszakira és délire 
osztható fel. A legéjszakibb nép a jaku t, azon kívül van a szibériai 
tatárság számtalan népe. A délieket a Paristól számított keleti hosszú
ság 46. foka két nagy csoportra osztja: délkeleti és délnyugati törökökre. 
Az előbbiek közé tartoznak a keleti túr kész tániak, kirgizek, turkománok, 
kara- ka Ipa kok, özbégek, kipcsakok, kuramák, szártok (iráni bennszülöt
tekkel kevert törökök) és baskírok. A délnyugatiak pontosabban hatá
rozhatók meg, mert Oroszország, Perzsia és Törökország területén lak
nak. Ide valók a kazáni tatárok, kerecsenek (keresztény tatárok), 
mestxerjakek, nógat és krimi tatarok, esti vasok, kuniükök, a Kaukázuson túli 
törökök, az iráni törökök és oszmánok. Mind e népeknek és törzseknek 
statistikáját is összeállította Vámbéry.

A 2. melléklet talán a legérdekesebb. Julián szerzetesnek sokat 
taglalt, magyarázott nagymagyarországi útjáról van ebben szó. Vámbéry 
magát az elbeszélést minden ízében megvizsgálja és a benne előforduló 
földrajzi és tárgyi visszásságokból kiindulva azt állítja, hogy a Julián 
útjáról szóló tudósítás koholt% magyar krónikák, továbbá Plán Cárján és 
RubrtKfuis utazók ( a X III . századból) adatai nyomán szerkesztett silány 
compilatio, melynek szerzője valószínűleg valamely túlságosan hazafias ma
gyar hittérítő volt.

A 3. melléklet nyelvtudománynyal foglalkozik. Ebben van Budenz 
könyvének jó része a már említett négy categoriába beosztva. Ez tér*
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mészetesen a legterjedelmesebb melléklet. Hosszabb pontban szól 
Vámbéry az ember szóról, melynek eredetét még egy fejtegetés sem 
tudta eddigelé kideríteni; meg az isten szóról, melynek már egész kis 
irodalma van, melyről azonban minden fejtegető azt tartja, hogy már 
helyesen megfejtette.1)

A 4. mellékletben néhány észrevételt tesz Vámbéry Budenz azon 
bírálatára, melyet ez utóbbi Vámbérynek a Nyelvtudományi Közle
mények 8. kötetében megjelent magyar-török szóegyeztetéseire írt. Ez 
a melléklet tárgyias elleubirálatnak mintája lehet.

Az ő. mellékletben Miki ősiek idézett munkájáról mond Vámbéry 
részletes ítéletet. 54 Miklusichtól szlávnak tartott szóról kimutatja, 
hogy török-tatár vagy perzsa és onnan került a magyarba.

A (i. melléklet magyar, török és finn-ugor műveltségi szók össze
hasonlító jegyzéke. 261 magyar szót jegyez fel Vámbéry és ebből 18 
van olyan, melynek csak a finn ugor nyelvek terén van elfogadható 
rokona, 29 pedig olyan, melynek rokona a török-tatárban és finn-ugor
ban egyaránt van; természetesen az egyiket ide, a másikat oda kell 
sorolnunk a hangtan és szófejtés döntő szabályai szerint. Marad tehát 
a 261-ből 214 olyan magyar szó, mely legnagyobb részben az ősrégi művelt
ség világában már ismert fogalmat jelöl és mely a magyarban és török
tatárban ugyanegy tőből fakadt.

íme ez igen rövid, épen nem tökéletes kivonat Vámbéry nagy és 
eredményekben gazdag munkájából. Mindamellett azt hiszem, hogy 
az olvasó a munkában kifejtett meggyőződésnek hű képét láthalja 
ismertetésemben. Hiszem, hogy a munka mint emberi mű nem hiba 
nélkül való; egy-két olyan helyet, melyről azt gondolom, hogy a benne 
kifejezett nézet nem helyes, iparkodtam is megigazítani. Lehet, hogy e 
kísérletemben magam is tévedtem. Végül pedig mindarra, a mit e ki
tűnő könyvről írtam, azt mondom, a mit Bandini egykor í r t : «Atque 
luvc quidein breviter notanda visa sunt, ut si viri ceteroquin summi 
aliquaudo peccaverunt, nobis etiam, qui ab iis longe absumus, si quid 
in tanta rerura mole diligentiam nostram effugerit, venia concedatur.*9)

Dr. P o zd e r  K á r o ly .

\l V. ö. a következőt: Hunfalvy Pál, A kun- vagy Petrarkacodex éa a 
kunok (Értekezések stb. 1881.) 43.1. Vámbéry, Die priinitive Cultur 45. 243. 1. 
Egyet. Pliilol. Közi. III, 5H —5.1.

al A. M. Bandini, Catalogus codicum manuscriptorum bibliotliecae Me- 
diceae Laiireutianae, Florentiae 1764—03. vol. II. pag. 658.
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II. M
• Audiatur et altéra pars.» Ezt a jeligét viseli homlokán az a nagy 

•etimológiai tanulmány*, mellyel Vámbéry Ármin hadat üzent az ugor
magyar nyelvhasonlításnak. Az egész napi sajtó rendkívüli kitüntetéssel 
fogadta a könyvet, a min legkevésbbé sem csodálkozhatunk, mert hiszen 
a benne tárgyalt kérdés a legnépszerűbbek egyike, s e kérdésnek a 
szerző igen népszerű megoldását adja. Előszavában tiltakozik ugyan az 
ellen, mintha a nemzeti hiúságot akarná e munkájával legyezgetni: «A 
tárgyalt anyag felfogásában és megítélésében — úgymond — sok elő-

*) 1. A hányok jelöleae. A finn szavuk írásában a mostan dívó finn iro
dalmi írásmódot tartottam meg, mely szerint y  =  ü s a hosszú vocalisok ket
tős betűvel iratnak (aa, ee, ii, stb.) az / végű diphthongusok meg t-vel fai, ei, 
oi stb.) A többiekben: a =  magyar a | u =  nyilt e | i =  mélyhangú / | a =  
egyelőre meg nem határozható mélyhangú vocalis | «=ugyanilyeu magashangú 
vocalis | y =  német eh | 7 =  a y-nak megfelelő lágy gutturalis spiráns | h =  
gutturalis nasalis (mint az ny a nem. aingen szóban) | é — magy. h j # =  111. 
sg | í  =  zs | c =  cs j .j =  dzs \ r — ez \ ~ ~  dz | 7 és (o lapp szókban) =  an
gol ih-féle kemény és lágy dentalis spiráns | d \ t \  s, z , c, n, r, l'=  <jij, ty , 
*zj, z j, czj, dzj, ny , rj, ly  | I-) jegy áll a ragok és képzők előtt, valamint az 
igetövek végén | <C jegy jelenti azt, hogy a rag vagy képző vocalisában még a 
szótőnek végvocalisa is benne foglaltatik. — ±  Jiovidttmek : a) n y e l v e k  és  
d i a l e k t u s o k  e l n e v e z é s e i :  ni., magy. =  magyar | mord. =  mord-
vin; mordM. =  moksa-mordvin; mordE. =  erza-mordvin j cser. — csere
misz ; eaerS. =  erdei cseremisz ; cnerM. =  hegyi cseremisz | lp. — lapp ; lpS .=  
svéd-lapp; IpF. =  finnmarki lapp; IpK. — Enare-lapp; IpU. =  orosz-lapp | 
oazt. =  osztják; osztlrt. =  Irtis-melléki osztják; osztS. =  szurgnti oszt. 
diaL; otztB. — éjszaki osztják | vug. =  vogul; vogli. =  éjszaki vogul; vogK• 
=  kondai vogul; vogL. =  Loszva-melléki vognl; vogP. =  Pelim-mellóki vo- 
gol { votj. =  votják | ziirj. =  zűrjén: ziirjlzsm. =  izsmai zürj. diai.; ztirjP. 
=  permi zűrjén || t</r.= török | c a a g c a g . =  csagataj (keleti török) | oszm. =  
oezmanli (oszmán török) | tat. == tatár | kaz. =  kazáni tatár | tijg, =  ujgur | 
kojb.-kar. =  kojbal-karagasz | ennv. — csnvas j alt. =  altaji j jak. =  jaknt || 
szám. =  szamojéd || mong. — mongol; i d é z e t t  m u n k á k :  MCgSz. =  
Bndenz: Magyar-ugor összehasonlító szótár. Budapest, 1873— 1X8J. | St. =  
Vámbéry: Csagataische Sprachstudien. í.eipzig, 1867. J KB. — Vámbéry: 
Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik. Innsbruck, 1870. | 
Szvegy. =  Vámbéry: Magyar és török-tatár szóegyezések. (Nyelvtudományi 
közlemények, VIII. köt.) | Ktym. =  Vámbéry: A török-tatár nyelvek etymo- 
logiai szótára (Nyelvtudományi Közlemények, XIII. köt.) | Ab. — Abuska. 
Csagataj-török szógyűjtemény. Pest, lWiá. | Z. =  Zenker: Türkisch-arabisch- 
persisches Handwörterbuch. Leipzig, 1X07. | Búd. =  Budagov: CpaBllH're- 
jbOMH c-ioBapb TypenKo-TaTapcKHXL íiapt'iift. C .-I lcT ep ö y p ri, 
1869. | NyK. =  Nyelvtudományi Közlemények.
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dómtól eltérve, meglehet, hogy a tudvalevőleg sikamlós talajon gyakran 
hibáztam és tévedtem, de ez mindig és mindenütt azon szorosan tudo
mányos meggyőződés volt, melyet követtem, nem pedig azon kicsinyes 
és gyerekes nemzeti hiúság, a mellyel Magyarországon hajdan a soha 
pontosan meg nem határozott ázsiai rokonságot a finn-ugornál többre 
becsülték. Azt mondom : hajdan, mert ma már az utóbb említett rokon
ságról való nézet van elterjedve igen nagy mértékben, mert valóban 
különös ízlés kell ahhoz, hogy inkább szeressük a nomád és a kultúrá
tól még távollevő török-tatárokhoz, mint a mívelt, a természettől gazda
gon megadományozótt és nemes finn népekhez számíttatást !* — De 
mind hiába! Halmozza el bár Vámbéry az ugor népeket még szebb jel
zőkkel, és mondja a török-tatár népeket a kultúrától még oly távollevők
nek, — azért a nemzeti hiúság az utóbbiakban mégis mindig csak a 
nemes, harczias fajt fogja látni, az ugor népek pedig mindig oly elcsene- 
vészett, szánandó teremtményei lesznek az istennek, a milyeneknek 
száz év óta képzeltük őket. A hiúságnak édes tetstvérje a képzelődés, 
mely nem akar tudni a valóságról; azért a nemzeti hiúság előtt soha 
semmit sem fognak nyomni a latban a tudománynak hideg adatai, ha 
csak véletlenül össze nem esnek a képzelődés teremtette adatokkal. 
Vámbéry könyve sem azért tetszett a nagy közönségnek, mert tudo
mányos alapokon tárgyalja a magyarok eredetének kérdését, hanem 
azért, mert e kérdésnek oly megfejtését adja. mely a nemzeti hiúságnak 
jól esik.

Ez egy. A másik az, liogy Vámbéry könyve oly ügyesen van írva, 
hogy a laikus embert tökéletesen meggyőzi. Oly szemmel láthatólag és 
kézzelfoghatólag van benne föltüntetve a magyar nyelvnek török volta, 
hogy az olvasónak szeme-szája eláll, és elméjükben megfogyatkozottak
nak kénytelen tartani azokat az elvakult tudósokat, kik három egész 
évtized óta át meg átkutatták a magyar nyelvnek minden zege-zugát, 
tanúlták a török nyelveket is, és az utóbbiaknak ékesen szóló tanúsága 
daczára is konokúl ragaszkodtak abbeli nézetükhöz, hogy a mi nyelvünk 
nem török, hanem ugor.

Hogyan lehetséges ez ? Vámbéry megmagyarázza. Az ugor nyel
vészek — úgymond, — nem ismerték kellőleg a török nyelveket. Ez 
megmagyarázná a dolgot, csakhogy e vád nem illeti meg az ugor nyel
vészeket. Csak lapozzuk végig a Magyar Xyelrészet-et és a Xyelrtutlo- 
mányi Közlemények-et, úgy könnyen meggyőződhetünk róla, hogy nálunk 
eleget foglalkoztak a török nyelvekkel, s e téren a legalaposabb dolgoza
tokat éppen Budenz, a pár excellence ugor-nyelvész tette közzé. Az ő 
tekintélyét és jártasságát e téren elismerte Vámbéry is, — nem szóval 
ugyan, hanem tettel, midőn régebbi szóegyeztetéseinek azon részét, 
melyet Budenz kárhoztatott volt, az előttünk fekvő munkában részint 
elhagyta, részint másokkal helyettesítette. Vámbéry német munkái, a
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C.sagatai&che Sprachstudien és az Viguriuche Sprachmonumente, melyekben 
a törökségnek legkevésbbé ismert részeit tárta föl a nyelvész-közönség 
előtt, közkézen forognak; az általa idézett turkológiái munkák mind 
megvannak nyilvános könyvtárainkban s legnagyobb részük minden 
ugor-nyelvész magán-könyvtárában is. Az ugor-magyar nyelvrokonság 
híveinek tévedését tehát nem menthetné az, hogy a török nyelveket 
nem ismerték kellőleg; ba pedig ismerték, és mégis tévedtek: annál 
rosszabb rájuk nézve!

De hát tévedtek-e csakugyan ? Éppen ezen kérdés szellőztetését 
tűztem ki czélomúl jelen értekezésemben. Mi ugor-nyelvészek tiszteljük 
ugyan Vámbéryt, mint a . keleti viszonyok alapos ismerőjét, de az ö 
puszta tekintélye még nem elégséges arra, hogy rögtön letétesse velünk 
a fegyvert. Lássuk először, mily argumentumokkal támogatja állításait, 
és azután rajtunk lesz a sor mondani: «Audiatur et altéra pars!*

2.

Vámbéry a magyarok eredetének kérdését tárgyalván, két fŐ-tanú- 
nak vallomásait hallgatja meg; ezek: a történelem és a nyelv. Én 
azomban ezúttal külön választom a nyelvet a néptől, és a munkának 
csak nyelvészeti részéről akarok szólni; a történelmi részhez szóljanak 
hozzá a historikusok.

Hogy a nyelvnek s a népnek e különválasztása jogosúlt, azt nem 
szükség bizonyítgatnom, mert most már általánosan elfogadott nézet, 
hogy a nyel v-azonosság nem tételezi föl okvetetlenűl a faj azonosságát. 
•A fajok s a nyelvek osztályozásának — mondja Müller Miksa, — egy
mástól egészen függetlennek kellene lenni. Népfajok megváltoztathatják 
nyelvüket, s a történelemben több példát találunk arra, hogy egyik faj 
elfogadta egy másik faj nyelvét. Beszéllhet tehát egy faj külömböző 
nyelveken, és beszéllhetnek egy nyelven külömböző fajok; úgy hogy 
semmi esetre sem sikerülhet a fajok s a nyelvek osztályozását összhang
zásba hozni.* ( M. M.J'elolv. a nyelvtudományról 315.1.)

Mindazáltal a történelmi részt sem hagyhatom egészen szó nél
kül, mert ebben is van egy fontos momentum, melyet a nyelvésznek 
figyelembe kell vennie. Vámbéry ugyanis az arab és görög, valamint 
a hazai történet-írók nyilatkozatain kívül, melyeket a magyarok török 
eredetének bizonyítására fölhoz, nagy súlyt fektet a történeti kútforrá- 
sokban előforduló személy- és méltóságnevekre, melyek közűi — úgy
mond — «a legtöbbnél a fölteendő eltorzulás daczára mind a török 
nyelvjelleg, mind pedig a szó jelentménye csalhatatlanul nyilatkozik*. 
Az előbbi fejezetekben már fejtegette a hunn, avar, bolgár, khazar és 
besenyő személyneveket, melyekben szintén török alapszavakat vélt
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fölismerhetni. A magyar személy* és méltóságnevek lajstroma —■ 
szerinte — tannál becsesebbnek látszik, minthogy az egyes nemzetségi 
és személynevek kritikai nyomozása alapján ama meggyőződésre 
jutottunk, hogy itt az értelmezési kisérletnél a török-tatár nyelvanyag 
már nem mindig elegendő, mennyiben oly hangtani sajátságokra aka
dunk, melyek egy a rokon ural-altaji körben képződött keverék-nyelvre 
engednek következtetni, oly keverék-nyelvre, melyben egyrészről a még 
kiválólag túlnyomó török, másrészről pedig a természetesen még igen 
csekély mérvben nyilvánuló idegen, hihetőleg finn-ugor jelleg, már alig 
vonható kétségbe*.

Vámbéry nagy fába vágta a fejszéjét. Tulajdonneveket magya
rázni nagyon bajos és veszedelmes dolog, s e kísérlet már sok komoly 
tudóst ragadtatott a legképtelenebb és legnevetségesebb állításokra; e 
részben elegendő a Horvát l6tván-féle iskola híveinek név-fejtegetéseire 
hivatkoznom. A tulajdonnevek oly szirtek és zátonyok a nyelvkincsben, 
melyeket az óvatos nyelvtudós rendesen vigyázva kerül, hogy fönn ne 
akadjon, vagy hajótörést ne szenvedjen rajtuk. A tulajdonnevek elem
zésénél, ha már okvetetlenŰl bele akarunk bocsátkozni, a lehető legna
gyobb óvatossággal és körültekintéssel kell eljárnunk, külömben a leg
nagyobb tévedéseknek tehetjük ki magunkat.

Az oly tulajdonnevek, melyek mint köznevek is előfordúlnak a 
nyelvben, nem okoznak a magyarázónak semmi nehézséget; csakhogy a 
legtöbb tulajdonnév nem ilyen. Vannak személy* és helynevek, melyek
nél bajos elhatározni, hogy eredetiek-e, vagy kölcsönzöttek. Maga a név 
hangzása még nem elégséges e kérdés eldöntésére, mert akárhány példa 
van rá, teszem azt, a mi nyelvünkben, hogy valamely idegen név oly 
tősgyökeres magyar alakot öltött, hogy az idegen eredetre magában a  
névben semmi sem mutat. De még az sem elegendő a név eredeti voltá
nak, pl. magyarságának megállapítására, ha egy-két szótagja alakra 
nézve összeesik valamely magyar szó alakjával, s így némi értelemmel 
látszik bírni. Ez lehet esetleges találkozás, vagy nép-etymologia szüle
ménye is. A nép nem szíveli az idegen nevet, kivált ha oly liang-elemek 
vannak benne, melyeknek kiejtéséhez organuma nincs szokva. Változtat 
tehát rajta, s ez alkalommal legtöbbnyire oly alakot ad neki, melyhez 
valami jelentést fűzhet. így lesz a JJchtemtein-b6i Lile István, llofstetter- 
ből Kos Péter, Karpeles-böl Karperec, stb. Végre a nevek legnagyobb 
része teljesen híjával van minden jelentésnek. Kétségtelen ugyan, hogy 
valamikor ezeknek is megvolt a maguk jelentése, de a nevek az idők 
folyamában addig-addig koptak és változtak, mig a jelentés kiveszett 
belőlük, helyesebben mondva: feledésbe merült, s nem maradt egyéb, 
mint az üres hang-alak. A név-magyarázók ez üres hang-alakba kapasz
kodnak, 8 ha csak valamennyire hasonlít is egyik vagy másik meglevő
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szóhoz, rögtön készek ennek az értelmét beleerőszakolni az illető névbe, 
s így teremnek a furcsábbnál-furcsább névmagyarázatok. De van-e 
ezekből valami haszna a tudománynak ? Nincs. Ezeket a komoly tudo
mány szempontjából nem tekinthetjük egyebeknek, mint etymologiai 
játékoknak, melyek lehetnek igen szellemesek, de komolyan nem vehe
tők számba.

Szükségesnek láttam ezeket előre bocsátani, mielőtt Vámbéry 
név-magyarázatainak taglalásába bocsátkoznám. A Vámbéry-fejtegette 
neveknél azomban még egyre kell tekintettel lennünk, t. i. arra, hogy 
kik tartották fönn e régi neveket az utókor számára. E tekintetben 
természetesen legtöbb hitelt érdemelnek az egykorú byzanci írók, első 
sorban Constantinus Porphyrogenitus, kiről tudjuk, hogy személyesen 
érintkezett néhány magyarral, s igy az ő ajkukról hallhatta a magyar 
neveket. Azomban előtte is, mint a többi byzanci írók előtt, e nevek ide
genek voltak. Fülük nem volt hozzászokva ily barbár hangzású nevek
hez ; az idegen nyelvhangok kiejtése nehezükre esett, leírni pedig még 
kevésbbé tudták híven, mert a görög nyelv nem rendelkezett az idegen 
hangoknak megfelelő Írásjegyekkel. Az utóbbi okból kétségtelen, hogy a 
hazai latin krónikák is csak többé-kevésbbé eltorzított alakban tartották 
fönn a magyar neveket.

A magyar nyelv ugyancsak gazdag nyelvhangokbau, és mégis 
hányféleképpen ejtik és írják nálunk az idegen, pl. angol vagy orosz 
neveket! Arról nem is szólok, hogy az idegenek ajkán mennyire eltor
zulnak a mi neveink. Hát a régi görög írók mily torz-alakban tarthatták 
fönn az utókor számára a mi őseink barbár hangzású neveit! Lehet-e 
ezekből biztos következtetéseket vonni ?

Vámbéry bizonyára mind ismerte e nehézségeket, és még sem 
riadt vissza az eltorzított nevek magyarázásától. Hogy törekvését 
mennyire koronázta 6Íker, azt mindjárt meglátjuk. Vegyük elő most 
néhány név-magyarázatát.

1) IaX{iooTÍ7)<; «az első ismeretes magyar vezér neve*. Ebben 
Vámbéry a török salmaci szót véli fölismerhetni, melynek jelentése: 
•hurokvető*. || Kérdezhetnők ugyan, hogy a sál maci-ból miért lett a 
görögben ( u-val), és mért nem laX^arCr^ (a-val), holott a
görögöknek az a hangra van jegyük. De erre, tudom, mindjárt készen 
áll a felelet*, hogy «el van torzítva*. Persze úgy vagyunk a szegény 
görög írókkal, mint a hazug emberrel, kinek igazmondását sem hisz- 
szük e l; tapasztaltuk, hogy eltorzították a neveket, mert kénytelenek 
voltak vele, s igy akkor sem hiszünk nekik, mikor talán nem is torzí
tottak. Ez kiváltképpen kényelmes dolog oly esetekben, mikor holmi apró- 
cseprő hangváltoztatásokra van szükségünk, hogy a szóra rásüthessük 
a török bélyeget. De tegyük föl, hogy az első vezérnek neve csakugyan
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salmaci azaz «burok vető* Tolt. Mégis kissé különösnek tűnik föl, hogy 
ily névvel tisztelték meg a mi őseink fővezérüket. Hát még ha egy 
lépéssel tovább megyünk, és közelebbről vesszük szemügyre e nevet. A 
salman szó -ci képzővel van alkotva a salma szóból; a -ci képző • vmivel 
foglalkozó»-t jelent, a salma pedig unnyi mint «kötél, burok*; e szerint 
a salmaci nem csak • hurokvető*, hanem általában «kötéllel foglalkozó*, 
így pl. magyarázhatnók akár *kötélverő»-nek, akár «lióhér*-nak, mert 
mind a kettő kötéllel foglalkozik ; ezenkívül a salma szó a kazáni tatár- 
ságban annyi mint: «metélt v. szaggatott tészta*, s akár ebből is szár- 
maztathatnók az első vezér nevét!

2) ’ApjrocSr  ̂ =  jós, pap; mert arpajdi =  «jósolt, álmokat fej
tett.* || Ezen magyarázat ellen két kifogás tehető: először, a történe
lemben tudtommal sehol sincs említés téve arról, hogy Árpád vezér 
álmokat fejtett volna ; másodszor nehézséget okoz a szó alakja. Különös 
ugyanis a praeteritum-alak («jósolt, álmokat fejtett*) névként használva. 
Ezenkívül az ige nem is arpa-, hanem arbui- «walirsagen* ; a cag. dia
lektusban van ugyan egy arba- ige. de ennek jelentése Vámbéry St. 
szerint: «miihrchen erztihlen*, tehát nem "jósolni, álmokat fejteni*. 
Részemiől, ha az ’ApTczfófí nevet éppenséggel ki akarnám magyarázni 
a törökből, inkább az arpa yi szóval egyeztetném, melynek jelentése: 
«eine art wahrsager, die sich zu ilirer kunst dér gerste bedienen*. A 
jelentés nem igen alkalmas ugyan, de édes-testvérje a Vámbéry-adta 
«álomjós» magyarázatnak.

3) Kot>pr6*YSp|iatoo =  tör. kart tjermeti «a farkas nem nyomult 
be*. || Ezt a magyarázatot, úgy látszik, Vámbéry sem tartja komolyan 
számba vehetőnek, mert hajlandó elfogadni Szabó Károlynál? azon föl
tevését, hogy a fönnebbi név =  kürt-gyarmat.

4-) A'00vtic vagy =  perzsa lecent *önkénytes, liarczos, kalandor*, 
vagy =  iwwí, luj, •szörnyeteg, krokodil, vagy egy tatár-cyclus szerinti 
év neve.* || A levent szót, minthogy úgy sem török, hanem perzsa ere
detű, félre hagyom. Az állítólagos lunt «régi törzset* legjobb igyekeze
tem daczára sem tudtam megtalálni semmiféle szótárban ; a luj így van 
fordítva Vámbéry St.-ban : «krokodil (mongolischen ursprunges); dient 
zűr bezeiclmung eines dér 12 jahre im tatarisclien cvclus* ; a «szörnye
teg* jelentés tehát újabb hozzátétel; Zenkernél: lu das krokodil; kro- 
kodiljahr, das 12-te im alt-türk. cyklus; ez a szó a St.-bén is, meg 
Z.-nél is mongol eredetűnek van jelezve, tehát a Ato’ivtt? név török 
voltának bizonyításánál szintén nem jöhet számba; egyébiránt bajos is 
volna kimagyarázni, hogy a lu v. luj alakból hogy keletkezhetett a 
Ato’mi? név.

5) Kap/occ =  kharakhao a régi törökben, most: kharakaul
• felügyelő, őr*, a khar- «látni, tekinteni, nézni* ^alapszóból. || A khara-
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khao, kharakaul alakot nem sikerűit fölfödöznöm a szótárakban; az alap
szó, melyből ez alakok állítólag képződtek, szintén nem k h a r hanem 
khara- ( kara-), legalább ily alakban van meg Vámbéry St.-ben a «hin- 
seben, blicken, schauen* jelentésű ige, melyet ugyanabban a munká
jában más helyütt «sehen, beaufsichtigen* szavakkal fordít. Ugyancsak 
a St.-ből tanuljuk, hogy a cag. nyelvben van egy -ul, -aul képző, mely 
•hivatalt jelez*, s a fölhozott példák közt ott látható: tkaraul wachter 
(von karamak sehen)*. Ugyanez még többször is előfordúl az idézett 
műben, és hol «wache», hol «seher, wáchter»*nek van fordítva. Tehát 
nem lehet kétség a felől, hogy ez az a szó, melynek értelmét Vámbéry 
itt a karakaul szónak tulajdonítja. Hogy ide mi úton-módon jutott a ka 
Bzótag, mint egy «deus ex machina*, azt most ne bolygassuk; lesz még 
elég alkalmunk látni, hogy Vámbéry könyve hemzseg az ily szükségben 
segítő «deus ex machina»-któl; konstatáljuk egyszerűen csak azt, hogy 
a karakuléi fictiv alak kárául helyett, az utóbbi pedig nem egyeztethető a 
Kap/a? névvel. A cag.-ban van ugyan egy ige, melyből a karakaul szó 
képezhető volna; ez katak- «ausrauben, plündern, beschádigen*, s ígva 
karakaul oly embert jelentene, kinek hivatala a rablás, fosztogatás ; ily 
magyarázatot azomban nem szabad adnunk a Kap/ac-nak, ki Constan
tinus Porpbyrogenitus szerint bíró-féle ember volt. (Ha valakinek kedve 
kerekednék a rómaiak török származását vitatni, az igen jól fölhasznál
hatná a karakaul szót Caracalla császár nevének magyar ázására.) —  
Megjegyzem még azt is, hogy a kar- ige nem is speciálisan török, mert 
megvan a mongolban is : yar-, /ara- nézni, szemlélni.

6) TapxatCoo- =  tarkaci «szétszóró, szétkergető*. || A cag.-ban 
van ugyan egy tarka-ige, melyet Vámbéry így értelmez : «aus einander 
frtobern, zerstreuen*; Zenkernél azomban ezt találtam: targa- sicli zer- 
streuen, zerstreut oder in unordnung sein | targa j í  schaar auswanderer,
— melyek kétségessé teszik, hogy a tarka- ige Vámbérynál helyesen 
van-e transitivnek véve.

7) ’lsXsy =  jelek, jele «a nyil felső végén levő toll, sörény, kócsag, 
vagy a fejedelem fövege* || Z.-nél: jele, je li máhne | jelek die federbe- 
kleidung des pfeiles. — A jelek szónak más jelentése is van, u. m. «ein 
langes unterkleid dér frauen mit rermeln* ; a cag.-ban: «ein frauen- 
rock* (St.); a kazáni tatárságban jelek =  csontvelő.

8) ’lootoiCa; =  ju ta ti «a megsemmisítő*, nőm. agentis a jut- 
•megsemmisíteni, elrontani* igéből || A KB.-ben Vámbéry így fordítja 
a;ut-igét: «ertragen, erdulden, zu sich nehmen, verzehren, verbrau- 
chen, verstecken; jelent még «verschwenden*t is, — de ez mind 
más, mint «megsemmisíteni, elrontani.*

0) Za).ta? =  arab sultan «uralkodó, parancsnok*. || Ez tehát nem 
tőrök név.
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10) ’ECéXe -̂re nézve megjegyzi: «E szó pontosabb magyarázá- 
Bába mi sem bocsátkozhatunk, és csak föltevéskép ajánlanék az emelik 
vagy eszük olvasásmódot, mely szó «jóillatút» és «eszest» is jelenthet* | |  
Ez lehetséges, mert a cag.-ban van egy es «verstand* szó, melyből eslik 
képezhető; azomban épp ily joggal egyeztethető e név a kaz. ezlek «út» 
szóval, vagy a cag. özlik-ve 1, mely az öz «kern, innere substanz, mark, 
kraft* szóból képezhető.

11) Ta£t<; =  tekis, takh személynév || A meglehetős alaki eltérés
nél fogva kissé merész egyeztetés.

12) TspjiatCooc — termat-l, tarmtu*l v. tar mai «az erőlködő, a  
fölhevülő* || Az első (termáin) a törökben szigorúan keresztülvitt 
hangzó-illeszkedési törvénynél fogva lehetetlen alak; a másik kettőnek 
sem ez alakját, eem alapszavát nem sikerűit megtalálnom; a KB.-ben 
van ugyan egy «sich zusammennehmen, sich anstrengen, seine krafte 
véréin igen* jelentésű ige, de ez teren-nek hangzik, s ebből nem lehetett 
termacl, tarmaci v. tarmasni. Némileg közel áll a Vámbéry fölhozta 
tarmas- igéhez a cag* tlrm a sde ennek jelentése : «klettem*; a thmascí 
tehát «kúszó, mászó* volna.

13) Eniesu =  tör.-tat. emelce nagyanya; emeri ( ana) szoptató 
(anya); mong. eme. asszony; magy. emse || A fölhozott mongol alak 
mutatja már, hogy e szó a török nyelveknek nem kizárólagos tulajdona; 
megvan az ugor nyelvekben is : finn. emri, emwii, emihte (nőm. emis) | 
észt *mase, ematse, emis stb.

14) Cundu =  kiinilü tisztelt, becsült || Ez a szó sem kizárólagosan 
török ; v. ö. mong. yündetai tisztelt, becsült; y ündele- tisztelni, becsülni.

15) Vajk =  ó-tör. hajlk gazdag, hatalmas, dicső || A baj szó az 
egész törökség-szerte «gazdag»-ot stb. jelent ugyan, de a bajtk egészen 
más. Ezt maga Vámbéry így értelmezi a KB.-ben: «nieder, gemeinT 
nichtswürdig, eitel, verganglich*. így csak nem hítták Vajk-otl

16) Bua «8zójárási eltérésben buga* =  bika, szarvas || Ha egyál
talában van e szónál «szójárási eltérés*, akkor mindenesetre a hua, és 
nem a buga a dialektikus alak (v. ö. cag. buka, buga, oszm. bu ga); a tel
jesebb és eredetibb k-s alak ment át a szláv nyelvekbe is : ószl. bylcB 
bolg. bik, szerb bika, bik 6zlov. bika, bik, orosz 6wkt>, rut. bika, horv, 
bika; és ezek útján származott el hozzánk is a bika szó. A bua alaknak 
tehát sehol semmi nyoma. Ily esetekben nagyon helyén volna, ha a  
szerző nem csak odavetve mondaná: «szójárási eltérésben*, hanem 
pontosan meghatározná, hogy az ily ritkább alak hol fordul elő.

17) Bucna: «lielyesebben Bucra* =  hímteve || Hogy mért helye
sebb a Bucra alak, arról a szerző nem ad számot, s így ezt nem 
tekinthetjük egyébnek, mint teljesen önkényes változtatásnak. H a 
az etymologizálásnál ily önkényes és indokolatlan változtatásokat
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engedünk meg magunknak, akkor egész fejtegetésünk nem lesz egyéb 
játéknál.

18) Chaba =  capak «valaki, ki berobanást intéz, harczos* ; nomen 
agentis a rap-, rab- (berohanni, megtámadni) törzstagból, az ó-török 
alaktan szerint képezve, mely különösen az ujgur nyelvemlékekben 
találkozik és a keleti török nyelvben capau, fapaul alatt ismeretes. — 
így Vámbéry || A St.-ben így találjuk értelmezve a cap- igét: «wettren- 
nen, überfallen, anfallen, hauen, schlagen, tödten*; ez legalább félig- 
meddig egyezik a fönnebb adott értelmezéssel. Másként vagyunk a capak 
szóval; ez nem fordúl elő, de képezhető, csakhogy a -k nem nőm. agen
tis, hanem nőm. actionis-képző, s így a szó nem «berohanó »-t, hanem 
«berohanás*-t jelent; v. ö. KB. 39. 1.: barik dér gang | kelik die 
ankunft | bitik die schrift | bilik die wissenschaft; hanem : burikli dér 
gehende | kelikli dér kommende, stb., s igy «berohanó* v. «a ki beroha- 
nást intéz*, capakli volna, ez pedig aligha rövidülhetett Csabá-vÁ. A 
fönnebb fölhozott capau (correcte: capao) és cápául cag. alakok jelen
tése Vámbéry St. szerint szintén nem nőm. ag., hanem nőm. actionis- 
féle, t. i. «der einfall, raubzug, die plünderung*.

De nem folytatom tovább. T. olvasóim e néhány példából is 
láthatják, hogy a régi magyar neveknek a török nyelvből való kimagya- 
rázása bizony nagy nehézséggel jár, s e kísérletnél Vámbéry is kény
telen a legtöbb esetben, nemcsak erőlködni, hanem erőszakoskodni is. 
Ily eljárás mellett természeteseo az eredmény is nagyon kétes értékű. 
Vámbéry mindazáltal bebizonyítottnak tartja e nevek török voltát, és 
következtetést von belőlük. *Ha már most — úgymond — azon kér
dést vetjük föl, hogy miben áll a fönnemlített tulajdonnevek történeti 
becse, s mely eredményre vezet e nyelvanyag kritikai megvilágítása, 
erre csak azt felelhetjük, hogy valamint a húnok, bolgárok, khazarok 
és besenyők nemzetiségére vonatkozó eddigi kutatásainkban a bár 
silány nyelvemlékek egyedüli megbízható támpontul szolgáltak, ugyanez 
állítható a Biborbanszületett törökjeire vonatkozólag. Bármennyit 
vitatkozzunk a törökök és magyarok azonosságáról, annyi minden két
ségen felül áll, hogy azon személy- és méltóságnevek nomenclaturája, 
melyekkel Konstantin császár a Tot)p»xoí-t, azaz a magyarokat jelöli, 
határozottan török jellegű, s hogy tehát e személy- és méltóságnevek 
hordozói csak oly nemzetnek lehettek tagjai, mely ha nem is mennyi
ségileg, de a mérvadó uralkodó szellemet tekintve, még amaz időben, 
azaz a X. században is a törökség bélyegét hordotta magán.* — Egy 
szóval: a magyarok törökök voltak.

Már most föltéve, de — legalább Vámbéry fejtegetései alapján — 
egyelőre meg nem engedve, hogy a régi magyar személynevek csak
ugyan tőrök eredetűek, — lássuk, mit léhet ebből következtetni. Azt-e,

HAZAI IRODALOM. 69

Digitized by v ^ o o Q i e



70 SZINNYEI JÓZSEF.

hogy a magyarok törökök voltak ? — Korántsem. Ez kissé merész 
logikai ugrás volna. A nevek török voltából legfeljebb az következhet
nék, hogy ezen nevek viselői voltak törökök ; de még ez a következtetés 
sem szükségképpeni. Ha a nyelvből nem lehet határozottan következ
tetni a fajra, úgy még kevésbbé lehet a névről. Jól tudom, hogy erre azt 
az ellenvetést lehet tenni* hogy ez igenis áll egyes nevekre nézve, de 
nem azon esetben, mikor oly nagyszámú nevekkel van dolgunk, mint 
itt. Annyi bizonyos, hogy a neveknek e tekintélyes száma nyom vala
mit a latban; de ez nem akaszthat a meg okoskodásunkat, mint mind
járt látni fogjuk. Kik voltak ugyanis e nevek viselői ? Csupa főúr és 
főméltóság, tehát — hogy Vámbéry szavaival éljek, — a «nép intéző és 
művelő része*. Ez fontos körülmény, melyet a nevekből való következ
tetésnél semmi szín alatt sem szabad szem elől téveszteni. A dolog 
természetéből folyik, hogy a népnek ez az * intéző és művelő része* volt 
leginkább és legközvetlenebbül kitéve az idegen kultúrhatásnak. Ez a 
kultúrhatás pedig csak a török népek részéről jöhetett, mert a magyar 
nép ősi székhelyein ezekkel állt legszorosabb és legtartósabb érintkezés
ben. Mi természetesebb már most, mint az, hogy e kultúr-hatás 
kiterjedt a nevekre is, legalább a nép «intéző és művelő* részének 
neveire ? Ily analóg kulturhatást találhatunk máshol is ; így pl., hogy 
messze ne menjünk, a mi éjszaki nyelvrokonainknál, a finneknél. A 
finnek huzamosabb ideig a svéd kultúra befolyása alatt álltak, s ezen 
befolyás alatt a nép (intéző és művelő része* svéd neveket vett föl, és 
visel legnagyobb részt ma is. Igaz, hogy itt e kultúr-hatás tovább is 
terjedt, mert a művelt osztály a svéd nyelvet is elfogadta, de ugyanest 
bátran föltételezhetjük a régi magyarok műveltebb osztályáról is, a nél
kül hogy föl kellene tennünk, hogy maga a nép, tehát a nagy többség, 
elfogadta volna az idegen nyelvet egészében, valamint a finn «nép» sem 
cserélte föl nyelvét a svéddel. Egy szóval, én a régi magyarok török 
neveit, ha ugyan igazán azok, csak a török kultúra behatásának, azaz 
kölcsönvételeknek tekintem, mely behatás e tekintetben a népnek csak 
igen-igen csekély részére, az «intéző és művelő* elemre terjedt ki, 
magát a népet azomban egészében érintetlenül hagyta.

3.

Ezen kis nem-nyelvészeti kitérés után áttérek a munka azon 
részére, melyet tüzetesebb megbeszéllés tárgyáúl választottam, s a 
melynek czíme Vámbéry könyvében: «A nyelv tanúsága*.

Ennek első fejezetében a szerző általánosan szól a nyelvről mint 
osztályozási eszközről. Idézi először Hunfalvy Pálnak egy mondását 
Mtutyaronzag ethnographiá*jából, mely szerint «a nyelv egyszersmind a
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nemzet hovátartozását, rokonságát, tehát más nemzetek közti helyét 
mutatja meg csalhatatlanúl.* Ez ellen fölhozza Peschel azon nyilatko
zatát, hogy á nyelv nem fogadható el az osztályozás eszközéül. Hivat
kozik Agassizra is, azután így folytatja: «Valóban el kell ismernünk, 
hogy a mennyire terjed ide vonatkozó tapasztalatunk négy világrészben 
levő nép területeken, a meglevő példákból mindinkább meg kell győződ
nünk arról, hogy gyakran mily csalfa természetű és mennyire nem biztos 
a nyelvhasonlóság a népek eredetének kérdésében.* — Ebben teljesen 
egyetértek Vámbéryval. — «Azt hiszem, — folytatja alább, — nem 
nehéz meggyőződni arról, hogy sokkal nagyobb az olyan kultúr-népek 
száma, melyek történeti fejlödésök folyamában nyelvöket vagy egészen 
megváltoztatták, vagy idegen szókincscsel gazdagították, mint az olya
nok száma, melyek históriai bizonyossággal kimutatható régi nemzeti 
nyelvök használatához hívek mar a d t a k . — Ezt a kérdést most nem 
akarom vitatni, csak azt jegyzem meg, hogy a nyelvnek teljes megvál
toztatása, és a nyelvnek idegen szókincscsel való gazdagítása nagyon 
külömböző dolgok, melyeket nem szabad így egy kalap alá fogni, mint 
Vámbéry teszi. Oly nyely, mely idegen szavakat ne vett volna föl 
magába, azt hiszem, alig van a föld kerekségén, míg ellenben azon 
népek számát, melyek nyelvüket egészen megváltoztatták, azaz mással 
cserélték föl, nem lehet éppen nagyra szabni. Mind ebből Vámbéry a 
következő eredményt vonja le: «Ha tehát . . .  nem vagyunk feljogosítva 
valamely nép mai nyelvének tanúságából annak őskora avagy nemzeti 
eredetére következtetni,. . .  a mai magyar nyelv csak kis részben finn
ugor jellemében nem találunk kielégítő bizonyítékot e népnek finn-ugor 
nemzetiségű eredetére nézve.* Azután határozottan kimondja, hogy a, 
magyarokat eredetükre nézve nem tekinti finn-ugor népnek. «Mi — 
úgymond, — a mai magyar nyelvben távolról sem ismerjük el azt a 
szorosnak nevezett finn-ugor jellemet, melyet annak a philologusok több 
mint egy század óta tulajdonítanak, a mennyiben e kérdés beható vizs
gálata után az e téren működött elődeink ítéletétől meglehetősen eltérő 
eredményhez jutottunk . . . .  A tudomány eddigelé a magyarok nyelvét 
az ural-altáji nyelvek finn-ugor, azaz éjszak-nyugoti csoportjához 
sorozta, ellentétéül a török-tatár, vagyis a délnyugoti csoportnak . . . .  
Mindenek előtt azt kérdezzük, — hogy mi alapon nyugszik ez az osztá
lyozás ? hogy e nézet valóban olyan tudományos nyilvánvalóság kifo
lyása, melyet ma már többé nem szabad volna s nem lehetne 
megingatni és így megdönthetetlen igazságnak kellene tartani? Azt. 
hisszük hogy erre határozott nemmel felelhetünk . . .»

íme tehát ki van mondva a szó, a had-üzenet, s az ellenfél mind
járt meg is kezdi a csatározást. Lássuk már most, mennyire hordanak 
az ő ágyúi, és mennyi kárt tesznek a mi táborunkban.
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1) Először, úgymond a szerző, — «a török-tatár és finn-ugor 
nyelvek organicus mivoltának egyenlőtlensége az, a mi a rendszeren 
összehasonlítást egy harmadik tárggyal jelentékenyen megnehezíti, sőt 
sok esetben kétségessé teszi.» Szerinte ugyanis, míg a török-tatár 
nyelvcsoportnak egymástól legtávolabb álló tagjai is a közösségnek erő
sen kidomborodott vonásai által tűnnek ki, addig «a finn-ugor ágnak 
nyelvei távolról sincsenek határozott egység által megjelölve*. A szer
zőnek e nyilatkozata arról tanúskodik, hogy nem foglalkozott az ugor 
nyelvek összehasonlító grammatikájával, mert külömben lehetetlen lett 
volna félreismernie a határozott egységet, mely mind az éjszaki, mind 
a déli ugor csoport szóképzésében és szóragozásában uralkodik. Sajná
lom, hogy példákat nem hozhatok föl; de egyes példák itt nem nyom* 
nának semmit a latban, ha pedig a szerző állításának teljes alaptalan
ságát be akarnám bizonyítani, kénytelen volnék ide írni az egész ugor 
összehasonlító alaktant; az pedig nagyon is terjedelmessé tenné dolgo
zatomat.

Éjszaki és déli ugor csoportról szóltam. Erről a felosztásról a 
szerzőnek, úgy látszik, nincsen tudomása, vagy legalább nem akarja 
tekintetbe venni, a mi megint csak azt bizonyítja, hogy az újabb kuta
tásokat, melyek e téren történtek, figyelmen kívül hagyta. Ő még a régi 
fölosztás alapján áll, és finneket meg ugorokat külömböztet meg. Az 
előbbiekhez sorolja a szuómiakat, észteket, karjalánokat (— karjalaia- 
kat, vagy ha már idegenes alakkal akarunk élni: karélokat), vepszeket 
éslíveket; — a vótokat. kifeledte e csoportból. Ezeket szerinte nagy 
hangtani, grammatikai és szótári külömbség választja el egymástól; a 
mi megint tévedés, mert ezek oly közel álló dialektusok, hogy a ki a 
szuómi nyelvet érti, nagyon könnyen eligazodhatik a többiekben is. Ezt
— ha szabad ily argumentummal élnem, — magam is bizonyíthatom, 
mert Finnországban jártomban beszélltem egy észt emberrel, ö észtül, 
én meg finnül, és jóformán megértettük egymást.

Az ugorokhoz Vámbéry szerint a következők tartoznak : a zűrjé
nek, votjákok, osztjákok, cseremiszek, mordvinok és vogulok. A lapp 
nyelvet teljesen kihagyta, pedig bármi nézeten legyen is, vagy az egyik, 
vagy a másik csoporthoz kellett volna sorolnia, mert ennek • finn-ugor• 
voltát csak nem vonhatja kétségbe.

Az ugor nyelvek ezen felosztása egészen új, és egészen eltérő az 
eddigiektől, t. i. Castrén, Miiller Miksa, Miiller Frigyes, Peschel, 
Ahlqvist, Donner, Hunfalvy és Budenz felosztásától. Azért méltán 
elvárhattuk volna a szerzőtől, hogy némi okát adja, de ezt elmulasz
totta, vagy nem látta szükségesnek. (Itt tartom helyénvalónak megje
gyezni, hogy nálunk a «finn*ugor» helyett már inkább az egyszerű 
«ugor» nevezet dívik, s azért ezentúl én is csak ezt fogom használni
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dolgozatomban, értvén az tugor* nyelvek alatt az összes tflnn-ugor* 
nyelveket. Az idézetekben természetesen megtartom a «finn-ugor* elne
vezést).

Vámbéry továbbá az ugor nyelveknek általa vitatott külömböző- 
ségében látja rejleni főokát annak, hogy «a magyar nyelv finn-ugor 
jellemének leghevesebb védelmezői még nem adhattak határozott ítéletet 
a magyar nyelvnek az ugor család egyes tagjaihoz való szorosabb csat
lakozását illetőleg ; mert míg a szókincs és alaktan egyes részei közeli 
rokonokúi mutatkoznak a vogullioz és osztjához, addig a benső rokonság- 
más oldalú fokozatát a legészakabbra lakó lappok nyelvével, alig lehet 
tagadnunk.* — De azt sem lehet tagadnunk, hogy itt a szerző logikája 
kissé sántikál. Mert hiszen ha az ugor nyelvek «távolról sincsenek hatá
rozott egység által megjelölve*, mint fönnebb állította, akkor minden 
egyes nyelvnek oly speciális és pnegnans jellemvonásokkal kell bírnia, 
melyek nemcsak hogy meg nem nehezítik, hanem ellenkezőleg éppen 
megkönnyítik a magyar nyelv legközelebbi rokonának kijelölését. 
Hiszen mindenki tudja, hogy sokkal könnyebb az osztályozás, ha az 
osztályozandó egyedek kjjlömbözők, mint ha nagyon hasoulók. Vegyünk 
egy példát. A feladat legyen : meghatározni, hogy pl. a nyelv a b és c 
nyelvek közűi melyikhez áll közelebb. Ha b és c külömbözők, vagy mint 
Vámbéry mondaná: «nincsenek határozott egység által megjelölve*, 
akkor nem lesz nehéz a választás, hogy az a melyikhez áll közelebb, 
azaz melyiknek jellemző vonásaiból foglal magában többet; ha ellenben 
b és c hasonlók azaz több közös jellemvonással bírnak, mindenesetre 
nehezebb lesz meghatározni, mint az előbbi esetben, hogy a melyikhez 
csatlakozik inkább. Vámbérynak ezen állítása tehát ellenmondásban 
áll fönnebbi állításával, sőt maga-magával is.

Az is kitűnik ezen állításából, a mit már fönnebb is hangoz
tattam, hogy az újabb munkálatok eredményeit, melyek az ugor össze
hasonlító nyelvészet terén fölmerültek, nem méltatta kellő . figyelemre. 
Idézi ugyan Budenz és Donner idevágó dolgozatait az ugor nyelvek 
elágazásáról, de ezekből, úgy látszik, csak annyit tanúit meg, hogy az 
elágazás, vagy más szóval a kölcsönös rokonság fokozatának kérdése 
még nincs véglegesen eldöntve. Vámbéry, mint az idézett helyből 
kitűnik, a vogul-osztják nyelvet tekinti az ugorságon belül a magyar 
nyelv legközelebbi rokonának. Ez Hunfalvy nézete, mely lehet helyes, 
de mindenesetre még bebizonyításra vár, mert a zürjén-votják nyelv 
majdnem éppoly közel, ha ugyan nem közelebb áll a magyarhoz. Azért 
Budenz ( l bér die verzweifluntf dér wjrischen sprachen 38. 1.) a kettő közé 
állította nyelvünket, mert míg e nyelvek terén tüzetesebb kutatások 
nem történnek, addig e kérdést nem is lehet végleg eltönteni. Egyelőre 
meg kell elégednünk azzal, hogy a magyar nyelv két legközelebbi roko-
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nát ismerjük ; s már ez is czáfolatáúl szolgálhat Vámbéry állításának, 
mely szerint az ngor nyelvrokonság védői «még nem adhattak határo
zott ítéletet a magyar nyelvnek az ugor család egyes tagjaihoz való 
szorosabb csatlakozását illetőleg.*

A miVámbérynak azon további nyilatkozatát illeti, hogy «a benső 
rokonság más oldalú fokozatát a legészakabbra lakó lappok nyelvével, 
alig lehet tagadnunk*, — megvallom, hogy ez kissé homályos előttem. 
Megelőzőleg arról beszéllt, hogy a magyar s a vogul-osztják szókincs és 
alaktan egyes részei közeli rokonságban állanak egymással; ezek után 
mi lehet «a benső rokonságnak* az a «más oldalú fokozata* a magyar 
6 a lapp nyelv közt ? Talán bizony valami speciális mondattani egye
zés ? Nem akarom hinni, hogy a szerző ilyes valamire czélzott volna, 
mert tudtommal a magyar és lapp mondattanban valami különös egye
zéseket mindeddig nem találtak a nyelvészek, s a mondattant külömben 
sem szokás a nyelvrokonság kritériumáúl tekinteni. Hajlandóbb vagyok 
azt hinni, hogy az a mystikus mondás prózai nyelven csak annyit tesz, 
hogy a magyar nemcsak a vogul-osztjákkai, hanem a lappal is közeli 
rokonságban áll, csakhogy — talán ezt jelenti a <más oldalú fokozat*,
— mégsem oly közeli rokonságban, mint az előbbivel. Ha Vámbéry 
megengedi, hogy így kommentáljam mondását, akkor teljesen egyetér
tek vele; de akkor aztáu nem is szolgálhat argumentumúl arra, a mire 
ő fölhozta.

2) (Másodszor — igy folytatja ellenvetéseit a szerző — a magyar 
nyelvnek az ugor csoportba sorozását már azért i* megtámadhatónak 
tartjuk, mert ilyen eljárásnál a két összehasonlítandó fő csoport 
lényege nem volt és nem is lehetett méltatva olyan mértékben, a minő
ben e kérdés fontossága követelné. * Az ugor nyelveket, szerinte, már 
meglehetősen ismerjük, azomban a törökség terén van még néhány 
dialektus, melyeknek alaktana és szókincse rejtve van a tudós-világ 
előtt; 8 míg ezek nem lesznek ismeretesek : «semmi esetre sem vagyunk 
följogosítva, hogy végleges ítéletet mondjunk, olyan ítéletet, a melynek 
csak az egész anyag áttekintésén lehet és kell alapulnia. *

Ha a szerző csakugyan komolyan meg van róla győződve, hogy 
a meglevő adatok még nem elegendők arra, hogy e kérdésben akárki is 
végleges ítéletet mondjon, — méltán kérdezhetjük tőle: miért tartja 
mégis ö magát följogosítottnak az ítélet-hozatalra ? Miért nem teszi le 
a tollat e nyilatkozata után, s miért nem lát hozzá azon török dialek* 
tusok tanúlmányozásához, melyeknek ismerete okvetetlenűl szükséges 
a kérdés megoldásához ? Azzal, hogy ezt nem teszi, maga kényszeríti 
az olvasót azon föltevésre, hogy a) vagy hiányos és hibás az egész 
munka, minthogy a szerző számos lényeges adatot mellőzött, illetőleg 
nem ismert, és ugyanez oknál fogva nem lehet helyes a hiányos adatok
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ból levont vég-következtetés sem, melyet ezenkívül könnyelműnek is 
kell bélyegeznünk, mert a szerzőnek volt tudomása az előtte ismeretlen 
lényeges adatok létezéséről, és mégsem járt utánuk, hanem nélkülük 
mondta ki az ítéletet; — vagy b) azt kell következtetnünk, hogy a 
szerző amaz eddig ismeretlen adatokat maga sem tartja oly lényege
seknek, hogy figyelembe vételük nélkül ne lehetne a kérdést eldönteni. 
Tértinm non datur.

Nem hiszem, hogy a szerző a két föltevés elsejét választaná, 
mert azzal maga mondaná ki munkájára a legszigorúbb ítéletet; ha 
pedig a második föltevést fogadja el, akkor elismeri azt, hogy a meglevő 
adatok alapján is lehet már vég^ges ítéletet mondani, s igy egész 
ellenvetése ele«ik.

3) A szerző mentegeti magát, hogy «azon sok szirtre és gázlóra 
való tekintettel, melyek az ural-altáji nyelvek vizeit jellemzik — az 
eddigelé napfényre hozott eredményeket* nem tekinti még «sziklához 
hasonló megdönthetetlen princípiumoknak*. — Teljesen igaza van; de 
úgy hiszem, senki sem tekinti ezen eredményeket megdönthetetlenek- 
nek, és bizonyára legkevésbbé azok, kik ez eredményeket létrehozták. 
Azért senki sem fogja kétségbe vonni Vámbérynak abbeli jogát, hogy 
az eddigi eredményeket bírálat alá vehesse, és esetleg meg is dönthesse.

4.

Ezen bevezető rész után Vámbéry az ugor-magyar*török hangtan 
egybevetéséhez fog.

Hogy a munka további taglalását ne kelljen minduntalan holmi 
apróbb tévedések és u. n. «schnitzer» ek konstatálgatásával félbeszakí
tanom, mindjárt előre bocsátom, hogy a szerző nincs tisztában a nyelv- 
tudományi terminologiával. így pl. a nyelvrokonságot számtalanszor 
az analógia szóval jelzi, melyet pedig tudvalevőleg egészen más értelem
ben szokás használni. A c, z és j  hangok szerinte diphthongusok (504.1., 
a német kiadásban 467. 1.); a képzőket és ragokat particulák-nak nevezi 
(226, 235, 263. 265 stb. 1.); causativ vagy factitiv  ige helyett transitiv-ot 
mond (237.): s hogy e kifejezések nem tekinthetők sajtó- v. tolihibák - 
nak, arról meggyőződhetünk Vámbéry más munkáiból is, melyekben e 
szavak szintén hibásan vannak használva. (V. ö. partikéin =  képzők: 
i 'scuf. Sprachstud. 21. 1.; transitiv e h. causativ: Uiy. Sprachmon. 36. 1.) 
Igaz ugyan, hogy «verba valent usu», de mégis kívánatos, hogy az egy
szer megállapított és általános használatnak örvendő műszavakat ne 
alkalmazzuk más fogalmak megjelölésére, mint a melyek számára le 
vannak foglalva, külömben bábeli zavart idézünk elő a tudományban.

A hangtanra áttérve, Vámbéry elismeri, hogy «a magyar nyelv
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hangjainak viszonya néhány pontban a finn-ugor nyelvekéhez közele
dik, míg a török, a mi a hangtani külömbséget illeti, mindkettőtől bizo
nyos mértékben elkülönített állást foglal el*. Mindenekelőtt meg kell 
jegyeznem, hogy a tudományos kérdések tárgyalásánál rendszerint nem 
látjnk szívesen az ilyen, Vámbéry által nagyon kedvelt és fölötte gyak
ran alkalmazott «néhány pontban*, «bizonyos mértékben*-féle kényel
mes határozatlanságú kitételeket, melyek oly elasztikusak, hogy minden 
beléjük fér. A szerző idézett nyilatkozata után elismeri, hogy a magyar 
nyelvben van néhány hang, számszerint kilencz, melyek a török nyel
vekben vagy egyáltalában nem fordulnak elő, vagy. csak egy-két dialek
tusra szorítkoznak, mig elleniben az ugor nyelvekben általánosan 
használatosak.

Ezen fontos és tagadhatatlan tényt azomban rögtön ellensú
lyozni is iparkodik egy másikkal, — *mely által— úgymond, — a mi 
erre (t. i. az említett speciális ugor-magyar hangsajátságra) vonatkozó 
fölvételünk jelentékenyen módosúl, sőt bizonyos mértékben megingat- 
tatik*. Ez a «bizonyos mértékben megingató* hangsajátság az 
önhangzó-illeszkedés, mely «a magyar és török-tatár nyelvekben követ
kezetesen keresztül van vive, míg a finn-ugor csoport nyelveiben nem 
található föl ily mértékben.*

Az önhangzó-illeszkedés közös jellemző sajátsága az összes altáji 
nyelveknek s így a speciális török-magyar rokonság bizonyítására 
nem alkalmas. Vámbéry azon állítását, hogy az ugor nyelvekben nem 
található föl toly mértékben*, mint a török-tatár nyelvekben, úgy kell 
érteni, hogy az önhangzó-illeszkedés az ugor nyelvek egy részében már 
elenyészett, vagy romló-félben van. így pl. a finnben, hol külömben 
éppoly következetességgel van megtartva, mint a magyarban, már kezd 
mégis itt-ott romlani, a mennyiben e, i után mélyhang is állhat a szó 
végén, m int: teko, a magashangú teke- tőből: és ni itt;/ mellett van niittu  
is. De ilyen átcsapásokat a mélyhangúságba találunk dialectice a 
magyarban is, pl. mihá»t =  mihelyest; eyyáhkor =  egyébkor (Ormány- 
ság). Az észtbeu is kezd terjedni a mélyhang, különösen a szó végén, 
úgy szintén a mordvídbán is. A cseremiszben és a magyarban a 
hangzó-illeszkedés meglehetős jól van conserválva; az éjszaki ugor 
ágban azomban jobbadán elenyészett. Ennyiben tehát igaza van a szer
zőnek. De hogy az utóbbi nyelvekben is megvolt az önhangzó-illeszke
dés, arra határozottan lehet következtetni bizonyos consonans- sajátsá
gokból. így pl. ki lehet mutatni, hogy az osztják nyelvben mindazon 
mélyhangok, melyek a szókezdő fc-t követik, hajdan magashangok vol
tak, mert a szókezdő gutturalis explosiva csak magashangú szavakban 
maradt meg, a mélyhangúak elején ellenben y-vá fejlődött.

Vámbéry állításának élét már azon egyetlen tény is elveszi, hogy
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a finnben az önhangzók illeszkedésének törvénye szakasztott olyan, 
mint a magyarban. A szerző azt mondja agyán : «mi nem foghatjuk 
föl, hogy Donner 0. hogyan állíthatja azt, hogy az Önhangzó-illeszkedés 
a finnben, karjalaiban és a dorpáti vagy viró-észtben következetesen 
keresztül van vive*. — Sejtem, hogy ezt Vámbéry mért nem foghatja 
föl. Egyszerűen azért, mert nem látszik tudni, hogy az e (= < ’*) és i  a 
finnben is úgynevezett «közös* hangok, melyek mind a magas, mind a 
mély hangokkal összeférnek, mint a magyar nyelvben is számtalan 
példa bizonyítja. A finnben is csak ezek fordúlnak elő mélyhangú 
szavakban; más magas-hangok, mint ü, <>, y, sohasem. Ha a finnek r-vel 
jelölnék a «közép ot», és l vei a mélyhangú i-t, Vámbéry bizonyára 
nem állította volna, hogy a finnben «alig lehet észrevenni* az 
önhangzó-illeszkedést. De Donnernek a karjalaira és dorpáti észtre 
vonatkozó állítása is helyes; erre nézve hivatkozhatom Genetz-re 
t Vendjdn Karjalan kielestá 166. 1.) és Wiedemann-ra ( Gramm. d. esthni- 
schen Sprache 126. 1).

Helyre kell még igazítanom egy kis hibát, mely a Vámbéry föl
hozta vogul példába csúszott be ; ott ugyanis táVatit áll e h . : tdVdht, a 
mely szóban tehát nincsen eltérés a hangzó-illeszkedés törvényétől. 
(Ugyanez a hiba megvan a német kiadásban is).

A másik jelenség, melyet Vámbéry a fönuebbi ugor-magyar 
hangsajátság ellensúlyozására fölhoz, az, hogy némely ugor nyelvek
ben két mássalhangzó is állhat a szó elején, mely jelenség a magyar
ban s a török-tatár nyelvekben «hallatlan, 6Őt egyáltalában lehetetlen *. 
Fölhoz néhány példát a mordvin nyelvből. Az igaz, hogy a mordvin 
nyelv megtűri a szó elején a kettős, sőt hármas mássalhangzó-csopor
tokat is, de ez u jelenség nem eredeti, hanem aránylag újabb korban 
keletkezett; oka a hangsúly, mely esetleg a második szótagra esvén, 
az első szótag rövid vocalisának kiszorulását idézte elő. Igazolja ezen 
föltevést az, hogy sok esetben megvan még a teljesebb szóalak is, és ez 
csak egy mássalhangzón kezdődik, pl. k*u- mellett hitte- | sta- mellett 
suxta- stb. (V. ö. Budenz : Mordvin nyelvi. 16. 1.) Szakasztott mása van 
meg ezen jelenségnek a kazáni tatárok nyelvében, melyben a hangsúly 
mindig az utolsó szótagra esik, s így a nyomatéktalan kezdő szótag 
rövid önhangzója könnyen kiszorúlhat, pl. pain: periin | brdii: berdii [ 
fauigd: kenöyii | tld-: teld- | kid-: keld- | prak: pirak \ .sna: Is na. Tanús
kodik erről Bálint Gábor, ki néhány hónapot töltött Kazán városában, 
a tatár nyelvet tanúlva. (V. ö. Kazáni tatár nyelvtan 10. 1.) E jelenség 
tehát se nem «liallatlan», se nem «lehetetlen* a török tatár nyelvek
ben, mint Vámbéry hiszi.

Fölemlíti továbbá a szerző, hogy szó végén két mássalhangzót 
jobban megtűr ugyan a magyar, mint a török nyelv, de három vagy
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négy consonans összetalálkozása (mint a vogulban vagy mordvinban), 
a magyar és a török nyelvben a lehetetlenségek közé tartozik. Ebben 
teljesen igaza van Vámbérynek, de ez a nyelvsajátság még sem szolgál
hat bizonyítékául a közelebbi török-magyar nyelvrokonságnak; mert 
nem tanúskodik egyébről, mint pusztán csak arról, hogy a kiejtésbeli 
kényelemszeretet — mely minden hangváltozásnak főfactora, — nincs 
meg minden népnél egyenlő mértékben. S egy futólagos tekintet bármely 
nyelv történetére meggyőzhet midenkit arról, hogy e kiejtésbeli kénye
lemszeretet igényei is csak idővel érvényesülnek és fokozódnak. Bizo
nyítják ezt a mi régi nyelvemlékeink, melyekből kitűnik, hogy ős
apáink korántsem riadtak vissza oly consonaus-csoportok kiejtésétől, 
a milyeneket a mi kényelemszerető orgánumunk meg nem t ű r ; ilyenek 
pl. a szó végén: úromk, hotolm, tiluvt, kezdete, országi, jogi, forbatl stb. ; 
szóközépen: helhezje, ílezje, klnzotcjátúl, uromk/uz, szid a l m mg, fej ed el ni ked - 
nek, titkját stb. A Yámbéry-fölhozta mordviu és vogul consonans tor
iatok csak azt bizonyítják, hogy a vogulok és mordviuok kiejtésbeli 
kényelemszeretete még nem emelkedett oly fokra mint a mienk vagy 
a törököké. Külömben ha az effélét a közelebbi nyelvrokouság elleni 
bizonyítéknak tekinti Vámbéry, akkor a finn 'és mordvin nyelv közeli 
rokonságát is tagadnia kell (melyet pedig eddig még senki sem vont 
kétségbe), mert a finn nem csak a mordvin nyelvben előfordúló mással
hangzó-torlódásoktól irtózik, hanem annyira megy a kényelemszere
tetben, hogy dialectice pl. kölnie, selká helyett kolome, selekn-1 ejt, pedig 
az lm és Ik már csak elég könnyű ejtésű consonans-kapcsolatok !

Hivatkozik még a szerző a magyar és török hangrendszer azon 
sajátságára, hogy «az alhangú tőszótagok hajlandók felliangúakra vál
tozni . . . s ez olyan sajátság, mely a finn-ugor nyelvekben nincs oly 
teljesen kifejezve.* — Ez t. i. az u. n. «hangrendi párhuzam*, mely
ről Lugossy József 1858-ban egy kis füzetet adott ki. Vámbéry azonban 
rosszúl határozza meg, azt mondván, hogy «az alhangú töszótagok 
hajlandók felhangúakra változni,* — mert a) itt nem csak tőszótagok, 
hanem egész szavak forognak szóban; b) nem lehet oly általánosság
ban kimondani, hogy éppen a mélyhangúak hajlandók magas hangú- 
akra változni, mert a fölhozható példák egy részében a mélyhangú, 
más részében a magashangú alak bizonyúl eredetinek, soknál pedig 
éppenséggel nem lehet eldönteni, melyik volt meg előbb. E kérdést 
nyelvészeink még nem tették behatóbb tanulmány tárgyává, s így ítéletet 
mondani még korai dolog. Vámbéry példáira vonatkozólag is van né
hány szavam. Csak mellesleg említem, hogy a török alma: ehtia nem 
idevaló példa, lévén mind a két szó mélyhangú ; de kifogás alá esik a 
sarkant: serkent is, mert sarkant ige nem létezik, még az akadémia nagy 
szótárában sincs meg; Vámbéry ezt a sarkantyú szóból vonta el, melyet
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az akad. nagyszótár szerzői hajlandók voltak a serkentő 8?ó mélyhangú 
párjának tartani. Ez az állítólagos «hangrendi párhuzam* Lugossy- 
nál is megvan. Nyilvánvaló dolog azonban, hogy a sarkantyú és a ser
kentő szavaknak semmi közük sincs egymáshoz ; a sarkantyú alapszava 
kétségtelenül a sark, mint a latin calcar-é a calx ; a serkent- igéből pe
dig egy ser- alapszó válik ki, mely megvan a serény és serül- szavakban 
is; és végre megjegyzendő még az is, hogy a serkent- igének «excitare* 
jelentése, melynél fogva a sarkantyút vele összefüggésbe hozták, csak 
másodlagos, az eredetibb «expergefacere» (v. ö. fölserkenni expergisci) 
jelentés mellett. A szerző tehát nem egészen jól választotta példáit; de 
ez nem sokat változtat a dolgon, mert azért tudvalevő tény marad az, 
hogy nyelvünkben van u. n. * hangrendi párhuzam,*— oly sájátság, 
mely Vámbéry szerint az ugor nyelvekben «nincs oly teljesen kifejezve*. 
Ez utóbbi megint azon kényelmes és elasztikus kifejezések közé tar
tozik, melyekről fönnebb már elmondtam véleményemet. «Nincs oly 
teljesen kifejezve* — legfeljebb azt jelentheti, hogy nincs rá annyi 
példa, mint a magyarban, vagy a törökben. De honnan tudja ezt a 
szerző '? Talán megolvasta, hányat tud minden egyes nyelv fölmutatni ? 
Alig hilietem, mert akkor tudnia kellene, hogy pl. a finn nyelv magunk
ként ugyancsak bőviben van az ilyeneknek, m int: hapsi-: hapsi- \ ka- 
hara: küharö | kuhja : kyhjii \ parsku-: pcirsky- | romu : römy | sarana : 
sáraníi, stb. Elmondhatjuk bátran, hogy e sajátság a finnben legalább 
is «oly teljesen van kifejezve,* mint a magyarban ; s ezt már csak azért 
sem lehet a közelebbi török-magyar nyelvrokonság mellett tanúképpen 
szerepeltetni, mert közös sajátsága az összes altáji nyelveknek és úgy
szólván természetes folyománya a hangzóilleszkedésnek.

Több hangtani sajátságot nem hoz föl a szerző, s a fölhozottak 
alapján kimondja, hogy «a hangtani viszonyra nézve a magyar nyel
vet éppen oly kevéssé lehet a finn-ugor, mint a török-tatár nyelvcso
portba sorozni,* — «és mivel a magyar hangrendszer az ural-altáji 
fáj két különböző csoportját képviseli, azért tartjuk mi — úgymond — 
a magyar nyelvet mind a két csoporthoz tartozónak, következőleg ve
gyes nyelvnek.*

Összegezzük már most mi is az eddig tárgyaltakat, és vegyük 
fontolóra, hogy helyes-e a szerző következtetése azok után, a miket 
ellene fölhoztam. A Vámbérynál fölemlített hangtani momentumok a 
következők: 1) oly hangok megvolta az ugor nyelvekben és a magyar
ban, melyek a török-tatárban nem használatosak; 2) az önhangzó- 
illeszkedés; 3) két-mássalhangzós szókezdet; 4) mássalhangzók tor
lódása a szó végén az ugor nyelvekben ; 5) a * hangrendi párhuzam*.

Először is az a kérdés vethető föl, hogy elégséges-e öt hangtani 
sajátság valamely nyelv hová-tartozásának eldöntésére. Másodszor:

Digitized by v ^ o o Q i e



80 SZINNYEI JÓZSEF.

oly jelentékenyek-e ezek mind, hogy ily kérdésben döntő szavazatot 
adhatnak ? Én részemről mind a két kérdésre határozott nem-mel fele
lek. De úgy kell vennünk a dolgokat, a mint vannak. Vámbéry ezen 
öt pont alapján mondja ki az ítéletet, tehát elégedjünk meg mi is az 
öt szavazattal. A szavazás eredménye pedig a következő: 1) az első 
sajátság, vagyis oly hangok megvolta az ugor nyelvekben és a magyar
ban, melyek a török-tatárban nem használatosak, határozottan a ma
gyar nyelv ugorsága mellett és töröksége ellen bizonyít; 2) az ön
hangzó-illeszkedés közös sajátsága az összes altáji nyelveknek, tehát e 
kérdésben teljesen semleges, azaz sem az ugorság, sem a törökség 
mellett nem bizonyíthat; 3) a két-mássalhangzós szókezdet előfordúl 
némely ugor és némely török nyelvben, de a magyarban nem ; ez tehát 
szintén nem bizonyíthat sem az egyik sem a másik mellett; 4) más
salhangzók torlódása a szó végén előfordúl az ugor nyelvek némelyiké
ben és a régi magyar nyelvben, — a törökben nem, tehát ez (ha egy
általában bizonyít valamit), az ugorság mellett s a törökség ellen 
bizonyít; 5) a «hangrendi párhuzam* megvan az egész altáji nyelv - 
csoportban, tehát nem bizonyít sem az ugorság, sem a törökség mellett.

Vagyis summa summarum: a Vámbéry-fölhozta öt hangtani 
sajátság közűi kettő (1. és 4.) a magyar nyelv ugorsága mellett bizo
nyít, a többi három (2. 3. 5.) pedig a magyar nyelv hová-tartozásának 
kérdésében teljesen semlegesnek tekintendő. Tehát a vég-eredmény azT 
hogy a magyar nyelv állítólagos «vegyes*, azaz «török-ugor* voltának 
bizonyítására nem maradt egy árva argumentum sem.

(Vége következik.)
P l ’. SziNNYKI JÓZSEF.

Szemelvények a görög lantos költészet munkáiból. Bevezetésekkel és 
jegyzetekkel ellátta dr. Boros Gábor. Az elegia-epigramma- és lantos- 
költészet. Budapest. Frankliu-társulat. 18S2. A jeles írók iskolai tárá
nak XIX. füzete. 8-r. Ara 40 kr.

Tantervűnk és a hozzávaló Utasítások az olyan intézetek 
hetedik osztálya számára, hol a görög nyelv tanítását a homerosi 
nyelvjárással kezdik, görög lyrikusokból való szemelvényeket is 
előírnak. Nem tudom, vannak-e hazánkban ilyen intézetek, és ha 
vannak, meghaladja-e számuk a kettőt-hármat; de nem is tartom 
szükségesnek, hogy utána járjak a dolognak, mely Boros ezen 
legújabb kiadásának megbírálására nézve úgy sem bír valami nagy 
jelentőséggel. Nem ugyan annyiban, hogy nem volna érdemes 
esetleg felemlíteni, hogy nincs iskola, melyben az Utasítások 
alapján készült ezen tankönyvet használni lehetne, hanem azért, 
mert a görög lyrikusokat nézetem szerint kivétel nélkül minden 
gymnasiumban kellene olvastatni, még az olyanokban is, hol 
nem mindjárt az első órákban Homerost adják a tanuló kezébe.
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