
ETHNOLOGIÁNK MÓDSZEREI.

Azon problémának, mely bennünket valamennyi tudományos 
kutatás között legközvetlenebbül érdekel, megoldása immár előt
tünk van, még pedig kétféleképpen. Ismeretes, hogy a magyar 
nemzet eredetére vonatkozólag két theoria van felállítva; nevezzük 
az egyiket — a régibbet — ugor-magyar (röviden a finn-ugor- 
magyar helyett), a másikat török-magyar theoriának. Ama szerint 
a magyar nemzet az ural-altai népfaj finn-ugor néptörzsének egyik 
tagja, vagyis nemzete, mely a finn-ugor népek területének déli és 
délkeleti csúcsán a törökök közvetlen szomszédságában lakott s az 
ezekkel való hosszas és benső érintkezés következtében, a török 
befolyás pregnáns nyomait viseli magán; — míg a másik elmélet 
a magyarokat a török néptörzs egyik ágának (nemzet) tartja, mely 
a török-tatár népelem északi és északkeleti határain, az ott lakó 
finn-ugor népekkel való érintkezés következtében, ezek befolyásá
nak mélyre ható nyomait tünteti föl. — Hogyha más tudományos 
kérdésnek két- vagy háromféleképpen történt eldöntése iránt közö
nyösek lennénk is ; azt hiszem, hogy eredetünk meghatározásánál 
a több oldalú magyarázatokkal szemben nem viselhetjük magun
kat passive, hanem arra törekszünk, hogy valamelyik megoldás igaz
sága felől meggyőződjünk. S minthogy a többféle megoldás közül 
csak egyik valamelyik lehet az igaz a princípium exclusi tertii 
alapján, ennél fogva egyszersmind magától tolakodik fel az a kérdés, 
hogy miként lehetett ilyen eltérő eredményre jutni ? Azt hiszem, 
hogy e kérdésre csak úgy felelhetünk meg, ha az illető kutatókat 
az elméletük felállításának munkájában lepjük meg, ha ellessük 
tőlük azon eljárást, melylyel tudományos buvárlataikban haladtak, 
vagyis ha megvizsgáljuk módszereiket. A módszerben rejlik minden 
tudományos tétel, theoria és rendszer sine qua non-ja; ha a mód
szer helyes, az illető probléma vagy tudományág természetének 
megfelelő, akkor az eredmény is helyes, a theoria, vagy a rendszer
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igaz. Ellenben a helytelen módszerrel felállított theoria igaz
sága már előbb meghalt, mintsem született volna, a mire a tudo
mányok fejlődésében s általában a philosophia történetében szám
talan példáink vannak.

A mondottak alapján tehát az ugor-magyar és török-magyar 
theoria módszereit akarjuk megvizsgálni és röviden előadni. Ha 
sikerül megismertetnünk az olvasót e két módszer mivoltával és 
meggyőznünk az egyiknek helyességéről, másiknak helytelenségé
ről : akkor egészen tisztába jön azzal, hogy mit tartson a magyar 
nemzet eredetéről.

Előbb azonban lássuk átalában a módszereket, vagyis a ku
tató, gondolkodó elme irányait, azon alapformulákat, a melyek 
szerint a megismerést végezi a szellem.

Ismeretes, hogy megkülönböztetjük egy részt az objectiv és 
subjectiv, másrészt a deductiv és inductiv módszereket. Amazok 
közül az elsőt nevezzük a positivismus (nem Comte rendszerét 
értem), emezt a metaphysika módszerének. Lássuk, hogy miben 
állanak ezek.

Az objectiv módszer szerinti kutatás mozzanatai (mert a posi
tivismus az igazságot a tárgyak viszonyában keresi, fogalmait a 
valósággal létezők szerint képezi): i . a megfigyelés, 2. hozzávetés 
(conjectura) és 3. igazolás. Az objectivista nyomozása tehát úgy 
történik, hogy a tárgyakat vagy tényeket észleli, tudalmába mint
egy átveszi; a szemlélt tárgyak szerint képezi gondolatait, az ész
lelt tényeknek megfelelőleg alkotja fogalmait, vagyis mintegy a 
dolgok mozgásához, a tünemények rendjéhez alkalmazza gondola
tának mozgását, képzeteinek rendét. De nem általánosságban mo
zog, hanem részletezi az ismeret anyagát, az egésznek minden 
részletét külön megfigyeli és csak ezen alapon tesz conjecturát az 
egészre —, és más hasonló dolgokra vonatkozó igazságot illetőleg. 
Azonban következtetéseit pontosan igazolja, úgy, hogy újra szembe 
állítja a tényekkel; valamely igazság kimutatásánál a magyarázat 
minden egyes mozzanatát, minden külön pontját igazolja előbb s 
csak úgy halad tovább, ki nem hagyva egy lánczszemet sem. 
A megismerés formális elemeit megkülönbözteti materiális elemei* 
tői; amazokat a subjectumból, emezeket az objectumból veszi; 
vagyis a dolgokat az elmétől függetlenül adottaknak tekinti; azok
nak csak megismerésére, magyarázására vállalkozik; az elme és a 
dolgok közt nem lát oki és okozati viszonyt.
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Egészen ellenkezőleg jár el a subjectiv módszer, mely az igaz
ságot a képzetek viszonyában keresi, fogalmai szerint alkotja a 
dolgokat. A kutatási folyamat ennél is megfigyelésből indul ki s 
erről halad a conjecturához, következtetéshez. Csakhogy e meg
figyelés elégtelen ; helyét a következtetés foglalja el, úgy, hogy bizo
nyos részleges megfigyelésből lekövetkezteti az egészet, sőt más 
tényeket is. A helyett, hogy a megfigyelést egész terjedelmében 
folytatná, syllogismussal hypothesiseket állít fel, melyeket nem 
igazolj lianem tény számba vesz. Mivel tehát itt a megfigyelés he
lyét a következtetés foglalja el, az ismereti anyagot is a subjectum- 
ból veszi; a tényeket megteremti, a helyett, hogy csak magyarázná; 
az elme és a dolgok között oki és okozati viszonyt állít. Az ismeret 
formális elemeit materiális elemekké változtatja; vagyis saját fogal
mai szerint alkotja a tényeket, gondolatainak mozgásához alkal
mazza a tünemények rendjét. E módszer azon alapra épül, hogy 
az ész, mely független a tapasztalattól, absolut és bizonyosságában 
elhatározó voltú; következtetéseit önmaga igazolja. Tehát a tapasz
talatból merített ismeret semmit sem é r ; a mit gondolunk, az igaz, 
mert az ész jót áll érette. De quis custodiet ipsos custodes ? Lewes 
azt mondja a subjectivistáról, hogy ha ez állításának bizonyítékáúl 
azt feleli: «hogy az ész biztosítja őt, miszerint így kell lenni az 
eset benső kényszerűségénél fogva, ő az ész adataiból logikailag 
hozta le ezen következtetéseket — mi bizonyára vegy azt hinnők, 
hogy meg akar bennünket csalni, vagy pedig, hogy végkép meg
bolondult. Ezen fájdalmas benyomást nem szüntetné meg az sem, 
ha úgy folytatná, hogy neki soha esze ágában sem volt az olyan 
csalékony okokra bízni magát, minőket a megfigyelés és kísérlet 
adhat*.1) Ha az ész csakugyan olyan természetű, a minőnek a me- 
taphysikus állítja, honnan van az, hogy valami dolgot Péter így, 
Pál amúgy és János ismét másképpen gondol ? Miért nem gondol 
egyenlően minden ember mindent ? Miért van annyi philosophiai 
rendszer? miért annyi tudományos vita? annyi különböző theoria?

Az inductio a valóságból és szemléletből indul k i; az érzékek 
nyújtotta tényeken alapúi; az egyedekről az egyetemeshez emel
kedik. Ennél mindig első a tény ; az igazság érvényét az összegyűj
tött adatok szerint méri és lassankint, az egyes eseteknek minél 
tágabb térről összehozása szerint, állapítja meg Ítéleteinek általá

ul Lewes, A philosophia története, ford. Bánóczi, 59. 1.
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nosságát. Tehát nem egyéb, mint az általános elvnek az alkalmazás 
egyes eseteiből való elvonása; s mivel itt a kiinduló pont a tény s 
csak ezután következik az eszme és gondolat; ezért sokkal bizto
sabb, mint a deductio; mert a mit az esetek pontos felszámlálásá
val megállapít, az rendíthetetlen álláspont. Ez úton jutunk a ter
mészet-törvényekhez, a történelmi s politikai vezérelvekhez, az 
összehasonlító nyelvészet igazságaihoz; szóval ez a módszere az 
összehasonlító tudományoknak.

A deductio ideális irányt követ. Nem a szemléletből indul ki, 
nem a tényeken alapúi, hanem a gondolatból, a közvetlen ismert 
általános igazságból, ú. n. evidens tételből, vagy princípiumból 
vezeti le valaminek igazságát. Itt tehát a gondolat, az elv az első s 
csak ez után következnek a tények és a valóság; amabból kiokos
kodj a, mintegy megteremti emezt; az egyetemesről száll le az egye- 
dekhez. Az észlelést, megfigyelést itt a következtetés foglalja e l; 
mintegy a subjectum által meghatározza a külvilágot. Tehát, 
jegyezzük meg, csak akkor helyes a deductio, ha valóban evidens 
tételből, princípium ból indul k i; de még így is legfölebb imponál 
nagyszerűsége, szellemessége által, de meggyőzni nem képes. — 
Az inductio természetesebb, mert mindig ismeretesről halad isme
retlenre ; míg a deductionál előbb bizonyos salto mortale segélyé
vel felugrunk a legmagasabb elvekhez, aztán innét lefelé bukdácso
lunk ismeretlenről ismeretlenre, míg a végső eredményben az 
egyedül ismereteshez érkezünk.

Már most tehát a magyar nemzet eredetének s rokonságának 
kérdésénél létrejött ellenkező eredmények e két-két módszer alkal
mazásán alapulnak. Értsük meg jól a tényállást. Az a kérdés, hogy 
a magyar nemzet — tehát mint ismereti tárgy, az elmétől függet
lenül már valami valóságban létező objectum — honnét vette ere
detét, mely közös néptörzsből származott s mely rokon elemekkel 
volt együtt legtovább ? E probléma megoldására az ugor-magyar 
theoria a subjectiv deductiót, a török-magyar theoria pedig az ob
jectiv inductiót alkalmazta. Ismervén már e módszerek mivoltát, 
látjuk, hogy az ugor-magyar theoria az ész adataiból fejté meg a 
feladatot, gondolatból magyarázta meg a valóságot, egy tételből 
(mely azonban nem princípium, nem közvetlen igazság) csinálta 
meg a tényeket. Vagyis e módszer 8ubjectivf mert: 1. az ismereti 
anyagot a subjectumból, az észből veszi, 2. a megfigyelés helyett 
következtet, 3. a hypothesiseket, tény számba vevén, nem igazolja
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(mert szerinte az ész önmagát igazolja); dedactiv, m ert: 1. általá- 
lános tételből (nem princípium!) indul ki, az egészből származtatja 
le a részeket, 2. csak ezen elfogadott egész által elfoglalt téren 
mozog, nem terjeszkedik ki minél szélesebbre. — A török-magyar 
theoria ellenben a valóság adataiból, az objectumból oldja meg a 
kérdést; a tények magyarázata által jut gondolatokhoz; a tárgyak 
megismeréséből csinálja meg tételét, nem megfordítva. Egy nemzet 
származásáról lévén szó, a rokonoknak gyanított népek egész mivol
tában nyilvánuló tények összehasonlításából, nem elvont elmélke
désből oldja meg a kérdést. Vagyis e módszer objectiv, mert: 1. az 
ismereti anyagot az észen, a subjectumon kívül találja, nem az 
észt magyarázza, hanem a tényeket; 2. az okoskodás helyett a 
megfigyelést, észlelést alkalmazza; 3. következtetéseinek minden 
pontját igazolja s így halad tovább; — inductiv, mert a minél 
inkább analysalt s minél terjedelmesebb térről tényeket kutat, 
hasonlít; ezekre építi tételeit.

Általánosságban tehát az objectiv inductio, vagyis a török- 
magyar theoria tényeket vizsgál, hogy igazságot találjon; a sub
jectiv deductio, vagyis az ugor-magyar theoria már eleve birja az 
igazságot (úgy hiszi) s most már tényekre szeretne bukkanni; 
emez a bizonyítandót már bebizonyítottnak veszi, amaz a munkát 
az elején kezdi, emez a hátulján.

Most lássuk részletesebben e két módszert, az ugor-magyar 
theoriának adván az elsőséget, a régiség iránti tiszteletből.

Az ugor-magyar theoria egy elméleti általános tételen alap
szik, ezen, hogy «a magyar nép: finn-ugor». T. i. egész nemzeti
ségére nézve (nyelv, ősvallás, a legtágabb értelemben vett társa
dalmi élet) finn-ugor, vagyis egy ugor nemzet, a finn ugor néptörzs 
egyik tagja. Hogy quo jure állíthatta fel és vehette princípiumnak 
e tételt, valóban nem találhatjuk meg reális alapját; már pedig 
mégis csak kellett valami okának, valami motívumnak lenni, mely 
által erre jogosítva érezte magát. Őszintén megvalljuk, hogy elég
séges okot, beszámítható alapot nem találunk; mert hiszen ilyen
nek csak nem vehetjük a tulajdonképpeni motívumot, t. i. tisztán 
az ész önkényét, a gondolkodásban az ú. n. subjectiv áramlat activi- 
fosát, mely annyi kárára volt úgy a philosophia, mint az egyes 
tudományok fejlődésének b melynek alapúi becsempészését már 
többször észrevették és kimutatták. Már pedig az ugor-magyar 
theoria tulajdonképpeni alapja az, a mi a metaphysikaé, hogy az
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ész tudja mit csinál, helyesen tesz úgy, a hogy tesz, igazolja saját 
magát; ha az ész azt mondja: a magyar nép finn-ugor, akkor a  
magyar nép finn-ugor.

Mindenképen szeretnék valami számbavehetőbb, legalább 
reális alapot találni e theoriának; de az is, a mivel támogatására 
lennénk, éppen oly hiábavaló segédeszköz. Talán azt lehetne alap
nak venni, hogy régebben csakugyan találtak bizonyos fokú meg
egyezést a magyar és ugor nyelvek közt és inductive ki is mutattak 
ilyen jelentékeny mennyiségű közösséget; ennél fogva ezen elég
telen inductiót általánosították, bizonyos megegyező részekből az 
egésznek azonosságát következtették; a mihez hozzájárult az a 
téves felfogás is, hogy nyelv és nemzetiség vagy inkább eredet 
fedezik egymást, és így: a magyar finn-ugor nemzetiségű. — Ez 
az alap azonban szintén olyan ingatag, tarthatatlan, mint az előbbi; 
mert itt is tulajdonkép ama subjectiv áramlat káros befolyása az 
elhatározó; azt a kis alapot, mely legalább mégis reális, elhagyja 
és nehány tényből kigondolja, megteremti a többi tényeket. Az a 
bizonyos fokú egyezés a magyar és ugor nyelvek között reális 
alapra támaszkodik; de annak alapja, hogy az egész magyar nyelv 
(az idegen elemeken kívül), sőt a magyar nép általában, finn-ugor 
eredetű, ennek alapja tisztán az önkény, az, hogy az illető tudósok 
úgy gondolják, mert nincs benne logikai ellenmondás. De hiszen 
abban sincs logikai ellenmondás, hogy a magyar nemzet zulu, és 
még sem hisszük el.

Egy szóval tehát van egy bizonyos alap, melyre az ugor
magyar theoria helyezkedik, vagy inkább van egy általános tétel, 
melyből deductio útján leszármaztatják a theoriát. Azonban ez a 
tétel nem axióma, nem általános igazság, már pedig a deductio 
csak akkor helyes, ha ilyen princípiumból indúl ki. Mindamellett 
a finn-ugor theoria a tételét mintegy a-priori-nak veszi; de ugyan 
lehet-e a priori az, hogy: «a magyar nép finn-ugor* ? ugyan kivel 
született ez az igazság ? Mi azt hisszük, hogy egy olyan tétel, mely 
valamely nép eredetét vagy rokonságát fejezi ki, csak a-posteriori. 
Most azonban vonatkozzunk el azon alaptétel belső értékétől s 
arra fordítsuk figyelmünket, hogy miként épül fel subj. és deductiv 
módszerrel a theoria.

Eltekintve itt a reális alapon létrehozott helyes eredmény
től, az ezen kívül (még tetemesen nagyobb téren) alkalmazott 
módszert vegyük szemügyre.
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Az ugor-magyar theoria eljárása, módszere tehát az, hogy
• a  magyar nép finn-ugor» alaptételből deductive megcsinálja azon 
tényeket, melyek a közös eredetet és rokonságot képezik. Az eljá
rás formulája a syllogismus, melynek főtételét ez az alaptétel 
képezi s a melyből tehát az következik, hogy «a magyar nyelv finn
ugor*, a miből ismét az következik, hogy a magyarnak csak dia* 
lecticus eltérése van az ugor nyelvektől és így a szók, alakok bár
mily eltérők, a jelentések bármily elütök, a kapcsolat, a fejlődési 
haladás szükségképpen kimutatható. így a nyelvre vonatkozólag 
a hangváltozásokat, a fogalmi fejlődést, módosulásokat e syllo
gismus alkalmazásával magyarázza meg.

Vizsgáljuk meg a hangváltozásra vonatkozó törvényeket.1)
Minthogy a magyar nyelv: ugor, a bizni pedig magyar szó, 

tehát a «bizni* egyszersmind ugor; vagyis bizni —ugor m aksí, 
maksa, makse (adni, fizetni).2) Az igető tulajdonkép bi- és ma-; a 
biz régebben bjz, illetőleg b0jzo, a mi tökéletesen az, a mi az ugor 
maksi-; mert az ug. m a magyarban b-re, a k pedig re, az a meg 
z-re változott. Hogy a biz csakugyan bjzo volt, a svllogismusból, 
illetőleg az ug. maksi-böl következik, tehát quod erat démon- 
strandum.

Erő =  ug. nogre, kjiiura, jtirkea3) (erő, erős, vastag). Ezen 
ugor szók úgy egyeznek egymás közt, hogy az n az ng helyett, ez 
pedig a g helyett áll, mely kj-vé, majd /-vé gyengült s az alaptétel 
értelmében, a syllogismus szerint, a magyarban már el is veszett. 
Továbbá az ugor o, au, a lett a magyarban e ; a gr, rk lett r, az e, 
a, ed pedig ö; és így az erő a ( f i i i g — gsgrit vagy úingsrs — 
njngrj alapalakból származott. Q. e. d.

Beteg =  ug. vis (beteg lenni), vit (szenvedni), rika (vitium phy- 
sicum et morálé), viko- (vitum sentire).4) Az igetőhöz csak be- ta r
tozik, de régebben volt még egy j  is, tehát bgj, mert az ugor vik 
tőnek meg kell felelnie, még pedig úgy, hogy az ug. k a g-n át j-vé

l) Bizonyos finn-ugor és török hangok jelölése így történt: * =  magy. 
az; i =  s, c =  cs, í  =  z«>, $ =  ds, n =  ny, /  =  cli, v =  14gy g (gh), Ti =  ng, 
d' =  gy, V =  ty, 8 =  szj; g =  bizooytalan alhangú vocalis ; í  =  ilyen fel- 
bangd vocalis.

*) Budenz, «Magyar-Ugor Összehasonlító Szótári* 457. 1.
3) Budenz, MUg. ö . 8z. 796.1.
4) ü . o. 454.1.
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lett a magyarban. E bjj töhez aztán, úgy mint az ugorban vi-hez 
st ék frequentativ, úgy emehhez t momentán képző járú lt: bj-t, 
melyből a j  eleste után: bet s beteg állott elő. Mindez következik 
az alaptételből, tehát q. e. d.

Idy üd, egy (ezekben: id-nap — ünnep, üdvös, egyház) =  ug- 
cavdes (ganz, heil).1) A magyar szóból a é elesett, az a pedig i, ü 
lett, a vd — d, az es meg semmi. Tehát q. e. d.

Idö=z\ig. entdp, endep (öv).2) Az alaptétel értelmében kell, 
hogy ug. en =  magy. í, ug. t, d=m agy.á, ug. dp, ep =  magy. eve; 
tehát idő régen: ide ve, vagy inkább endeve. Q. e. d. (Bizony sajátsá
gos endeve-k jártak, mikor még így beszéltünk!)

Nyargal Molnár Albertnél jargal =  ug. karkaja, kurgut, kor- 
goé.8) Hogy ezek egyezhessenek, úgy csinálta ki az ugyar-magyar 
theoria, hogy az ugor alapalak garga, illetőleg garge volt, mely, 
hogy ez említett ugor szók létrejöhessenek, k9rg„ — karga lett, a 
magyar szó kedviért pedig n0rg9; amazokhoz aztán i, é, emehhez 
pedig l frequ. képző járult. Q. e. d.

F/í=ug. pdlve, pdula (hótól mentt hely, hótól szabad pázsit).4) 
Ámbár ezek nem egyeznek, de nem marad egyéb hátra, mint az, 
hogy a magy. fii régen fül, illetőleg füle, vagy ha akarom fűlve 
volt, ez aztán már, ha átesünk a p-f és d-ü cserén, könnyen egyez
hetik az ugor szókkal. Q. e. d.

Stb. stb. ad infinitum. Az általános tétel meg van s rendü
letlenül áll, mint a Sión hegye és ebből deductive le lehet származ
tatni az egyes nyelvbeli tényeket, a legrészletesebb hangváltozá
sokat. Az nem baj, ha első tekintetre nem egyeznek is a magyar 
és ugor szók, a tudományos ész kitalálja, hogyan kell nekik régibb 
alakot csinálni, mely aztán egyeztethető legyen. E theoria az észből 
veszi a hasonlítandó tárgyat, a minek létezését igazolni fölösleges, 
mert az ész önmagát igazolja. így az általánosból lekövetkezteti a 
részleteket; de mi úgy veszszük észre, hogy:

Qui variare cupit rém prodigialiter unam,
Delphinum silvis adpingit et fluctib u B  aprum.

*) Müg. ÖSz. 807. 1.
*) U. o. 808. 1.
8) U. o. 408. L
4) Id. h. 545. 1.
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Szintígy következteti az alaptételből a fogalmak módosulását, 
fejlődését a magyar és ugor nyelvek között.

A magy. nyáj szónak fogalmi rokonai a hús-1 jelentő ugor 
íiogo, nqul,jaj szavak.1) A fogalmi összeköttetést ki lehet magya
rázni, mert ha nem lehetne, hogyan volna akkor a magyar: ugor 
nyelv s mi haszna volna különben az alaptételnek ? T. i. a hús 
fogalma testié változott, ez pedig átment az anyagtömeg fogalmába, 
a mi aztán a vastagság fogalmára módosúlt, tovább a teljesség soka
ság, — nyáj fogalom származott le. Q. e. d.

A reg, reggel fogalomnak megfelel az ugorban a sötétség, köd, 
homály*); m ertfólvehetjiik (ha muss sein, vagy akarjuk), hogy a 
reg eleinte azt jelenté, hogy szürkület, sötétség, tehát így egyenlő 
az osztják rinim-mel. Q. e. d.

Az út tulajdonképpeni jelentése szél, ventus ; 8) mert eleinte 
az út =  Reise, Fahrfc, a mely fogalom a haladó mozgásból lett, ez 
pedig az erős haladás, rohanás, továbbá légáramlás fogalmának 
származéka, és így változott az ugor szél fogalom a magy.-ban útií, 
a mit az is bizonyít (!), hogy fölvehetünk egy magy. úto- (vehi, pro- 
ficisci) igetőt, melynek ragozása lenne: ütök, útasz, útik ? (Vagy 
talán nem ik-es ?)

Az iktatni (régen: joktatni) fogalom a •Jluere, currere» alap
fogalom újabb módosulata.4) Ugyanis az ezt jelentő ugor jog =  m. 
jók, jo / =  folyni; ha ehhez momentán t járul, így is csak azt 
je len ti: folyni. E fogalom így változik : könnyen folyni, akadály - 
talanúl haladni, gyorsan mozogni, azután: járni, menni, elmenni 
valahova, eljutni; most már a jok-t-hoz járul factitiv képző t s 
így jokt-at = pervenire facéré, mittere s végre: mintegy közbe
szúrni, közbeszöni, beléállítani, vagyis iktatni. Mert csak ilyen 
okoskodás mellett lehet ug. szavakkal egyeztetni s ha tényleg nem 
is volt meg e fogalmi processus, az alaptételből deductive követ
kezik. Q. e. d.

A dagadni fogalom tulajdonképpen annyi, mint nyomulni, 
benyomakodni, vagy bedugni.*) Kétségtelen, mert van az észtben

1) MUg. ÖSz. 402. 1.
*) Id. h. 649. 1.
a) Id. h. 869. 1.
4) Id. h. 156. 1.
*) Id. b. 261. 1.
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egy tungi szó «nyomulni, benyomakodni»' s a mordvinban tongindi
• dugni # jelentéssel. Q. e. d.

Az érett, ért (pro, propter) névutó fogalma is az oldal, határ, 
vidék fogalomból keletkezett,1) mert vannak az ugorságban ilyen 
jelentésű szók s így azt kellett jelentenie: mellett, oldalánál, irá 
nyában, vidékén, úton stb., míg végre a mostani jelentéshez jutott.

A bűn az ug. udrii, eladni fogalomból fejlődött.2) «A magyar 
nyelv finn-ugor» alaptételből következik, hogy az ug. ml, miji, myö 
(adni, eladni) szóknak legyen analogonja a magyarban. De mint
hogy nincs, önként következik az észből, hogy a magyarban is van 
egy mij igető, melyhez n moment. képző járult s e mij-n-ni, vagy 
müj-n-ni azt jelenté: adni, eladni; e szóban az ug. m a magyarban 
6-vé lett, a j  pedig kiesett s igy lön bünni =  adni, fizetni jelentés
sel, mely azonban ma már nincs meg, csak causativuma büntetni, 
vagyis: eszközölni, hogy valaki bűn-t kövessen el, azaz adjon, 
fizessen. így igazítja helyre a nyelvtudomány a társadalmi és ethi- 
kai vastag tévedéseket! A törvényszéknek többé nem szabad 
elitélni a bűnös-1, mert hiszen ez nem lopott vagy gyilkolt, hanem 
inkább fizetett az illetőknek !

«Elég . . . .  a példa fáj». így megy ad extrema.
Tudjuk, hogy a subjectiv módszer, vagyis a metaphysikus az 

ismereti anyagot a subjectumból veszi, a helyett, hogy a tényeket 
figyelné meg s ezeket a saját teremtményeit, hypothesiseit, nem 
igazolva, tényeknek veszi. Látjuk, hogy ugyanígy jár el az ugor
magyar theoria. A hasonlítandó szót maga csinálja, pl. az időnek 
endeve alakot ad (a mit azonban nem tapasztalat, vagy megfigyelés 
adott, mert ez nem tény, sohase létezett) s ezt egyezteti endep-pel. 
A fű n e k  megcsinálja a fül, illetőleg fülve alakot, de nem tudja 
igazolni, hogy ez tényleg így volt. Azt mondja, hogy reg azt jelen
tette sötétség, de miért nem bizonyítja be, hogy tényleg azt 
jelentette?

De ez még nem minden; ennek az eljárási iránynak folytatása, 
culminatiója is van. A következő mutatványokból még inkább kitű
nik, hogy nem létező szó hasonlíttatik nemlétezőhez, s tulajdonképen 
ezt a részt nem lehet ugor s magyar nyelvhasonlításnak nevezni, 
mert nem olyan szókat hasonlít, melyek a magyarban és ugorban

l) MUg. ÖSz. 794. 1.
*) U. o. 476. 1.
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meg vannak, vagy meg voltak, hanem a melyek csak ki vannak 
gondolva. Itt már tehát nem ugor s magy. szókkal van dolgunk. 
Lássunk nehány példát ezen ismeretlen nyelvekből.

A szejme bzó (valamelyik nyelven azt jelenti splendor, splen- 
didum) analogonjai a töngdi (fehér, halvány), tágedü (signum) tdgeja 
(Spitze, Oberfláche) stb. Magyarra forditva a szejme =  szin, ugorra 
fordítva emezek: votj. tödi, finn tdhte, osztj. táj, tej lesznek.1)

A tanga szó a tenge-nek csak alhangú változata. Mindkettő (állí
tólag) ug. alapszó; amabból származik a magy. iangamal, emebből 
az ugor taka, taga (posticus) és magy. teg-(nap). Látni való, hogy 
az ugor-magyar théoria ismeretlenről halad ismeretlenre; btanga-t 
egyezteti a tenge-ve 1, midőn egyikről sem lehet tudni, hogy mi az ? 
hogy létező-e ? A mit nem ismerünk, azt nem lehet olyan valami
hez hasonlítani, a mit szintén nem ismerünk. — E theoria szerint 
azonban a magy. tanga-ma-l =  távol.2)

Minthogy a magy. gyulád, gyújt és nap nem egyezik az ugor 
tori, túlié, tója (tavasz), éokso (meleg) stb. szavakkal: ennél fogva 
úgy csinálja meg az ugor-magyar theoria, hogy a nap régebben 
nob, még előbb dob (d9b) tab és tBv volt; a gyúl, gyújt gyöke gedig 
gyop, előbb d‘ov, dov, tob és tev s természetesen az ug. szóké is töv, 
így már aztán egyezik mind a három.8) Az elmélet szép, csak az a 
hibája, hogy nem igaz, hogy lehetetlen bebizonyítani.

A magy. nagy szónak látszólag semmi köze az ug. mód, modes 
(Oberer, vomehm) és modde (multus) szókhoz, de azonnal egye
zőknek találjuk, ha a magyarnak csinálunk egy n0nd0 (nando?) 
alakot, mely már megfelelhet az ug. mtfndtf-nak, s melyből a náda 
—nada—nad—nad’—nagy processuson levezethető.4)

A magy. •nak, -nek genitivusi ragot úgy lehet egyeztetni a 
lapp úeika (recte ad, gegen, zu), ug. ner, nir nemi (orr, előrész) 
szókkal, hogy a nak, nek régen ndrk volt, illetőleg a nsrg tőből 
származott. — Tehát e sajátságos subjectivismus kigondol a birto
kot jelentő particulának «orr» jelentést és noro alakot, a mit aztán 
minden fennakadás nélkül lehet egyeztetni a másik csinált s szin
tén «orr» jelentésű Wfri-vel.5)

*) MUg. ÖSz. 298. I. 
*) U. o. 191. L 
3) ü . o. 187. 1.
*) U. o. 389. 1. 
s) Müg. ÖSz. 396. 1.
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Tehát nemcsak a költészetben, hanem a nyelvhasonlításban 
is érvényesíthetők Yojtina szavai öcscséhez:

tTe mindig olyan szót válassz, vagy csinálj,
A mit ne értsen János, vagy Mihály.
Legjobb ha tenmagad sem érted azt, 
így legalább soha fel nem akadsz.»

Az ilyen módszerrel, mikor a kutató saját kénye-kedve sze
rint bánik a tárgygyal; mikor tulajdonképpen azt fejtegeti, a mit

• maga csinál; mikor nem szabja magát meglevőkhez, reálisakhoz : 
nincs olyan képtelenség a világon, a mit ilyen módszerrel be nem 
lehetne bizonyítani. Az ilyen módszerrel össze lehet hasonlítani a 
magyart az azték vagy eszkimó nyelvvel és lehet a magyar nem
zetet Amerikából vagy Grönlandból származtatni. Ezzel bebizo
nyítható, hogy pl. a magyar hajó fogalmi s hangtani tekintetben 
az azték tatli (atya) származéka; mert az azték t a magyarban 
h-vÁ, a másik esetben j-vé lett, az l kiesvén, a végső i és ó közt 
nem forog fenn nehézség. A fogalmi összeköttetés pedig ilyen 
forma: az atya, mint a család fentartója, szokott halászni hajóval, 
ez volt rendes foglalkozásának eszköze, vagy inkább járműve s a 
reális együttlét képzettársulásra vezetett, az atya és hajó fogalom 
mintegy összeforrott, úgy, hogy a mi a régi aztékban atya volt, a 
magyarban ma már hajó. Ez a származtatás éppen úgy megállja 
helyét, mint pl. a szin, fű, bűn stb. stb. magyarázata.

Az ugor-magyar theoria alaptétele következtében tehát a 
magyar nyelv ugor dialectus, és mint ilyennek semmi köze egyéb 
nyelvhez, nincs a törökhez sem, noha ebben — a többek közt — 
vannak olyan jelentékeny számú szók, melyek éppen oly közel 
állanak a magyarhoz, mint az illető finn-ugor szavak, úgy, hogy 
az egyezést mindkét részre lehet vitatni. Azonban az ilye
neket az ugor-magyar theoria non ens-nek tartja; ezeknek, ha 
még annyira egyezők is, semmi közük a magyarhoz, mert ha a 
magyar nyelv finn-ugor, akkor finn-ugor s nem más! Egy kis illu- 
stratio nem árt meg.

A magyar akadni analogonjai az ugor takistu, tagep, tagarla 
stb., de az képtelenség, hogy a török tahinak, takinmak, tokunmak 
szavak számba jöhessenek; ezeknek nincs joguk hasonlóknak lenni. 
Anathema esto!

Az arasz-nak megfelelhet a vogul tqrqs, de a török karis
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nem. — Kétségtelen, hogy a cselekedni =  ugor hdáli, tehát a tör. 
calkamak hiába van a világon !

A csukni szónak édes testvérei az ug. tukki, tupki, hogyan 
lehetne hát egyezőnek találni a tör. tukmak, tuktamak szavakat ?

Az alaptétel értelmében az emni, emse csak az ugor imey em, 
rlimai, ema, en szókkal egyezhetik, de a török emmek, ene-ve 1 nem ; 
mert az nincs az alaptételben, hogy a magyar nyelv török volna.

Ki hinne el olyan zöldet, hogy az erdö-t lehetne hason
lítani a tör. or, ormán szókhoz, mikor az ugor ári, árat a megfe
lelője ? !

Az ész szó szintén ugor eredetünk mellett tanúskodik; mert 
egyezik vele az ug. os, es, oé; de hogy a törökben es, is, us van, az 
mit sem bizonyít.

Szintén az ugorság felé gravitál a gyomor szó is ; mert ana- 
logonja az ug. numir, namr, mely mellett természetesen semmi a 
tör. jumru.

A habot éppen ily kevéssé szabad egyeztetni a tör. kum, kom- 
pai szókkal, mert ugor eredetű, a mit bizonyítanak a kump, yump 
szavak.

Mindez azonban nagyon természetes az ugor-magyar theoria 
szempontjából; mert az a tétel, hogy a magyar nyelv: finn-ugor, 
a-priori bizonyos és így deductióval szükségképpen le lehetne ve
zetni, vagy inkább következtetni az egyes eseteket; az alaptétel 
pedig már magában véve kizárja azt, hogy török analógiák létez
hessenek. Ennél, fogva szintén semmit sem ér az, ha bizonyos 
török szók nagyobb és közelebbi rokonságot mutatnak, mint az 
ugor analogonok. A mire nézve épületes tanulságot meríthetünk 
a következőkből.

A magy. bog ugor szó; testvérei bugil, pung, puka, panga 
s tb .; bár a törökben is vannak ilyen hasonlíthatatlan szavak: bag, 
bogun, bugul, bogla, stb.

A boszú, boszankodni-val egyezik az ug. puoée, puosak; míg a 
tör. bosuk, bosi, bosanmak nem jöhet tekintetbe.

A dugni ugor eredete mellett szólnak: ug. tongi, tunke ; mert 
a tör. tikmek, dikmek csak véletlen találkozás.

Az egész-nek olyan analogonjai mellett, minők az ug. senk, 
senhl, — lenézi az ember a tör. egis ögiié szókat.

Az ék világosan mutatja, hogy =  ug. jánk, lünk, liy ; téves 
volna tehát holmi török ek, ik szóra gondolni.
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A gyök-nek ugor juure, jekur analogonjai mellett vétek volna 
a gyaur török kök szót egyezőbbnek tartani.

A szép fogalma ugor-magyar közös cultura fejleménye, mert 
imhol az ug. óabbe és hyvd; míg a török máshol tanult sesthe- 
tikát az ő 8Ób, siib szavaival.

Az ángy (dialectice gyángyi) szó is mutatja, hogy a családi 
élet első stádiumában ugorok közt éltünk, mert e szavunkat az 
ugor ane mellől hoztuk, és így figyelmet sem érdemel a török 
jengi, engi.

Ahhoz pedig'már vakság kell, hogy valaki a bűz testvérének 
ne az ug. miit a szót tartsa, hanem a tör. pis-i.

Éppen azért egyeznek a finn-ugor szók a magyarral, mert 
kevésbbé egyeznek, mint a török analógiák; mert az összhason- 
litó nyelvészet (subjectiv módszeren alapuló) elvei szerint a ha
sonló szavakat nem szabad hasonlítani; hogy valami rokon legyen, 
arra a legfőbb kellék, hogy minél távolabb álljon. Ilyen felfogás 
mellett csakugyan jogosult, hogy a magy. iá-del nem egyezhetik 
a tör. id, it, mert ezek (hangra s fogalomra nézve) egészen azono
sok, hanem a lapp éavdes ; ép oly kevéssé hasonlítható a szin-hez 
a teljesen megfelelő tör. sin, mert az ugor tödé, tdhte stb. eltérései 
mutatják éppen az azonosságot. V. ö. a hajó és azték tatll vi
szonyát.

Még két jellemző sajátságára mutatunk e nyelvészeti mód
szernek. Már tudjuk, hogy a deductioval mindent ki lehet magya
rázni s hogy az alaptétel szerint a magyar nyelvet egyáltalában 
nem lehet a törökhez hasonlítani; a magyar és török közt olyan 
viszonyt, mely származási közösségre mutatna, a-priori nem sza
bad megengedni; tehát e kettő között nem lehet hangtani vagy 
fogalmi rokonságot keresni, ez csak az ugor nyelvek privilégiuma. 
Pl. a magy. hat számnév nem egyeztethető a tör. alti-val, mert a 
magy. szóban nincs l, e kettő tehát nem lehet azonos. Igen, de a 
cuvas otrnil-bán (hatvan) sincs l s ez mégis ugyanaz, a mi a köz 
török altmis. — A homlok nem lehet rokona a tör. kainak szónak, 
mert emebben nincs / ;  de a hom(lok) — ug. kulm, y uZ«m-mal, pedig 
a hóm- előrészben nincs l, vagy lu ! — Az orr egyáltalában nem 
egyezik a tör. borun-nal, mert emez consonanson kezdődik és a 
végén un képző is van. Azonban megfelel az ug. turpa, tirva, tiirvö, 
sirpi szavaknak, pedig ezek is consonanson kezdődnek és képzővel 
végződnek ! Az megengedhető, hogy a magy. szóból elesett az ugor
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kezdő consonans és a képző, de az nem, hogy éppen így eleshetett 
a török b és un is. Óh, mennyi philosophia! — Az ég fogalma nem 
jelentheti, alapjában véve azt, hogy «világító test, világos tér* (tör. 
tang, tangri), hanem azt, hogy «szag, illat, pára» (ug. henke, 
hing stb.).1)

Végül nagyon jellemzi e módszer deductiv voltát s azt az 
álláspontot, hogy minél szűkebb körben (finn-ugorság) igyekszik 
mozogni, hogy az alaptételre s deductióra a tények sokasága zava
rólag ne hasson; mondjuk, nagyon jellemzi ezt amaz eljárás, 
melylyel helytelennek s meg nem engedhetőnek nyilvánítja még 
azon esetet is, ha a magyar és török között éppen az a viszony áll 
fenn bizonyos hangtani dologban és fogalmi rokonságban, a mi 
a magyar és ugor között; vagyis ha egy és ugyanazon szó a török
ben van meg, az nem egyezhetik a magyarral, hanem ha az ugor
ban megvan, ez már tökéletesen megfelelhet. A tegnap-beli teg 
alapszó egyeztetését a tör. tön. tiin, diin-ve 1 helytelennek tartották 
(talán azért, hogy a g nem váltakozhatik n, /7-vel), de a zűr jenbe 
átment török tón (mert az ide vonható ug. taka, taga, taannoin sza
vak nem egyeznek vele), mivel ugor eredetűnek tartják, megengedi 
a teg-ve\ való egybevetést; most már válhatik az n g-vé\ — Szin
tén ez az eset fordul elő a dij szónál, melynek á tör. díj, dej, (dej- 
mek) szavakkal egyeztetését nem fogadták e l ; de minthogy a 
mordvin toj szót (mely szintén törökből kölcsönzött) ugor eredetű
nek veszik, ilyen alapon már azonosítják a magy. rfi/ja l!

így az ugor-magyar theoria bizonyítja (?!), hogy a magyar 
nyelv (a benne levő idegen elemeken, kölcsönzött szókon kívül) 
ugor dialectus. Ismerjük már azt a módszert, melylyel ilyen eleve 
fölvett tételeket be lehet bizonyítani, a melyhez első kellék az, 
hogy a valóságot, a tényeket ignoráljuk és saját képzeletünk sze
rint bánjunk el gondolatainkkal. Ha az ugor-magyar theoria a 
nyelvre vonatkozólag mellőzte az életet, a valóságot, még inkább 
látjuk ezt annak bizonyításában, hogy a magyar nép nem csupán 
nyelvére, hanem egész nemzetiségére nézve finn-ugor, vagyis, hogy 
finn-ugor eredetű. Lássuk, hogy honnan veszi az erre vonatkozó 
bizonyítékokat ? Akár azon tényt, hogy a magyar nyelv bizonyos 
része (V#) rokonságot mutat az ugor nyelvekkel, vitték át az egész 
nyelvre, sőt a nemzetiségre, származásra; akár azt a tételt állítot

l) MUg. ÖSz. 165. 1.
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ták föl eleve, hogy a «magyar nép finn-ugor» : mindkét esetben 
tisztán, önkényen alapszik theoriájok. Mert bizonyos fokú nyelvi 
rokonságból még semmi egyéb nem következik, mint bizonyos 
fokú nyelvi rokonság. Legyen pl. két tárgy, egyik összetett, még 
pedig 12—20—40 elemekből, a másik pedig egyszerű s 12 elem
ből ; ha e két tárgyat összehasonlítjuk, csak azon eredményre 
jutunk, hogy egy részben, t. i. a 12 elemben, egyenlők; de ebből 
nem következik, hogy ez utóbbi amannak 72 elemével is egyenlő. 
De az ugor-magyar theoria ilyen mathematikai pontossággal já rt 
el a magyar nemzet eredetének meghatározásában; kimondta, hogy 
mivel kétszer kettő egyenlő négygyei, tehát huszonnégygyel is 
egyenlő!

Az eredet meghatározásában úgy bánik el az ugor-magyar theo
ria az illető népekkel, mintha ezek abstractumok, valami gondolatok 
volnának s nem valóban-létezők, bizonyos feltételekhez kötöttek s 
bizonyos okoknak okozatai. A helyett, hogy az illető népek életét, 
mivoltát megvizsgálná, tehát a megfigyelést alkalmazná és induc- 
ti ve összegyüjtené azon tényezőket, a mik e népeket azzá teszik, a 
mik : a helyett az általános tételből lekövetkezteti, hogy a magyar 
nép : ugor, mert az benne van a föltételben. Esze ágában sincs, — 
hogy ilyen csalékony bizonyítékoknak higyjen, melyek a valóság
ban nyilatkoznak; — hogy a történelem (historikusok, geogra- 
phusok, utazók) tanúskodására és a természet törvényeire támasz
kodjék. Hiszen ha ezt tenné, ezzel megdöntené az alaptételt, tönkre 
tenné deductiója érvényességét. Tehát csupán csak arra szorítko
zik, hogy kimondja a magyar nép ugor eredetét, illetőleg követ
kezteti a föltételből, vagy a subjectumból. De ha a «magyar nép 
finn-ugor» tételt a valóságra alkalmazzuk, ha szembe állítjuk vele 
az ösvallás és a legszélesebb értelemben vett társadalmi élet 
tényeit: akkor megszűnik érvényessége; mert hiszen az a nagy
szerű elmélet nem arra való, hogy a durva valóság bíráskodjék 
érteke fölött. Ez tudományos elmélet, ezt az ész igazolja, s ha a 
durva valóság nem alkalmazkodik hozzá, az nem ejt rajta csorbát, 
a realitás van elhibázva. Hiszen mi köze a tudománynak az élet
hez, a valósághoz ?!

Szóval, a magyar nép : finn-ugor, s ha a magyarok ősvallása, 
primitív életmódja, foglalkozása, harczmodora, (mert a magyar 
harczolni íb szokott), alkotmánya, egész primitiv culturája, törté
neti szerepe, vagyis ön érvényesíthetése a történelemben stb. nem
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egyezik a finn-ugor népekével, ám lássa! erről a theoria nem 
tehet. Ez megenged csodákat, áthágja a természet törvényeit, 
homlokegyenest ezek ellen működik. Szerinte a magyar nép éppen 
olyan körülmények között jött létre, ugyanolyan okok okozata, 
mint az ugorok; minden tulajdonságai egyenlők azokéval; egész 
mivoltja finn-ugor. E theoria szerint a magyar nép — mely, köz
ben legyen mondva, a történelmi tudás óta kiválólag harcziasnak 
állíttatik; mely Franczia- és Spanyolországig dúlva-pusztítva egy 
századig rettegésben tartotta Európát; mely a keresztes hadjára
tokig nem tudott lemondani féktelen nomád életéről; mely Nagy 
Lajos és Mátyás alatt oly óriási birodalmat alkotott; mely meg
védte Európát s a keresztyénséget a törökség és iszlam uralmától; 
mely a vele szövetséges nemzet léteiét is biztosította, akarom 
mondani, fentartotta stb. — mondjuk: ez a magyar ugyanaz, a mi 
a csendesen halászgató s vadászgató vogul, psztják, votják, lapp 
stb.! ugyanazon természeti okok ugyanazon okozata, szóval egész 
mivoltja teljesen azonos az említett népekével. Az ugor-magyar 
theoria értelmében bármily nép — függetlenül az őt alakító ter
mészeti viszonyoktól s általában a népek fejlődésének föltételeitől
— mindenféle módon érvényesítheti magát a történetben, társa
dalomban. Nagy Sándor az eszkimókkal is megalapíthatta volna 
óriási birodalmát s Hannibál bizonyosan meggyőzte volna Rómát, 
ha szamojédekből állott volna hadserege! De már ennek hallatára 
«Romani tollent equites peditesque cachinnumti.

Legvilágosabban fejezik ki az ugor-magyar theoria e pontját 
a következő sorok: «1864-ben a «Vogul föld és népc« ez. munkám
ban igyekvém a magyar nemzet külső viszonyait és történeti fejlő
dését rajzolni. Alig lön hatása . . . .  Hátha még azon nyelvtanul
mány holmi «c8Íri-biri» népecskékkel foglalkozik s nem világbiró 
Attilával és Csengiszkánnal! Hogy ezek seregeit talán épen ama 
csiribiri népecskék tehették, eszébe nem jut a bal véleménynek t .1)

Risum teneatis! — Attila és Dsingiz seregét népek tették 
ugyan, de nem csiribirik! Tehát az ugor-magyar theoria hívei 
meg vannak győződve, hogy azon történelmi szerepnek, melyet a 
magyar vitt Európában, éppen úgy megfeleltek volna a jámbor 
életű votjákok, osztjákok vagy lappok! Mi ellenben azt hiszszük,

*) Hunfalvy P. A Kún- vagy Petrarca-Codex, 32. 1.
PhOologiai Közlöny Vn. i .
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hogy állhatott volna I. Napoleon az ugor nép élére, — rénszarva
soknál egyebet nem fogott volna.

Tehát az ugor-magyar theoria azt, hogy a magyar nép 
finn-ugor nemzetiségű, nem bizonyítja, talán nem is akarja, 
tényekkel. — Azt, hogy az ugorban is meg van az alliteratio 
és parallelismus a költészetben, a közös eredet bizonyítékául 
hozza fel; mert ezeket nem vettük sem a szlávoktól, sem a néme
tektől (dicséretes dolog, hogy a baszkoknál, vagy zuluknál nem 
kutatja), tehát ugor eredetű.1) Az elmélet szépen hangzik, de a  
tények megczáfolják; mert mind az alliteratio, mind a parallelis
mus sokkal tökéletesebben megvan a törökségben, s így ennek 
megvolta az ugorban is, nem tanuskodhatik ugor eredetünk 
mellett.

Látható, hogy az ugor-magyar theoria, subjectiv és deductiv 
voltához híven, nem azt teszi, hogy a nép mivoltából megmagya
rázná eredetét, hanem mintegy megteremti magát a nemzetet nyel
vével, hitével 8 társadalmával együtt. Nem fél-e, hogy úgy lakói 
meg mint Bisyphus, a miért az istenség dolgába avatkozik ?

A mit pedig a magyar nyelvből még ilyen módszerrel sem 
lehet ugor eredetűnek tartani, az idegen, kölcsönzött elem; a mi 
nagyon természetesen következik az alaptételből. Mivel tagadha
tatlan, hogy vannak török elemek nyelvünkben, kimondja e theo- 
ria, hogy ezeket kölcsönöztük a törökségből; még pedig egyrészt a 
cuvasból, vagy cuvasos kabarból, másrészt a besenyő-kúnból. A 
cuvasból vettük azon szavakat, melyekben r felel meg a törökség 
z hangjának, mert ezek a cuvasban is ilyen alakúak. Ezek a követ
kezők : iker, ökör, tőr, tar, borjú, térd, karó, gyűrű, ír stb. A tarló 
és körtve szókat a besenyőből, a többieket a kúnból vettük.9) — 
Jegyezzük meg jól e kölcsönzési theoremát. A magyarban levő 
török elemeket (már t. i. a mennyit ilyenekül elismer e theoria, 
körűlbelől 160 szó!) a őuvasból és a besenyő-kúnból vettük, így 
hangzik a tétel, mely azon alapszik, hogy nehány a magyarban 
meglevő török eredetű szó az r hangra nézve egyezik a cuvassal s 
azon, hogy a besenyők és kúnok a magyarságba olvadtak; külön
ben az alaptételből van deducálva.

*) Hunf. Magyarorsz. Ethnogr. 256. 1.
*) Hunf. P. A Petrarca-Cod.
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Azonban — mondja az ugor-magyar theoria — sokkal na
gyobb hatása volt a szláv nyelvnek a magyarra; mert lám ebből 
956 szót vettünk át. Tudja, hogy e szókat nem lehet ugor eredetű
nek tartani, tehát mind elfogadja szláv eredetűnek. De milyen ala
pon történik ez ? Mert hallotta, hogy ezek mind szláv eredetűek, 
ntánna mondja, hogy azok. E könnyen hivőségnek egyik, mellé
kesebb oka az, hogy e 956 szót Miklosich jelölte ki a szlávból köl- 
csönzöttekűl. «Miklosich kitűnő szláv nyelvtudós, állításaiban 
bízni lehet. Van ugyan a felhozott 956 szláv szó között olyan is, 
melyet az irodalmi nyelv nem ismer, de ő mindig urát adjat.1) 
Elismerjük, hogy Miklosich kitűnő szláv nyelvtudós, de ebből 
helyes logikával lehetetlenség azt következtetni, hogy egyszersmind 
török tatár és mongol nyelvtudós is. S éppen ezért, mert nem ural- 
altaji nyelvtudós is egyszersmind, nem tudja, hogy mi van meg és 
mi nincs a törökségben vagy Taongolságban; és igy történt, hogy 
számtalan eredeti török vagy mongol szót — melynek tehát a 
szlávságban nincs gyöke, vagy több származéka s így nem is tudta 
urát adni — szláv szónak bélyegzett és kölcsönöztette velünk. — 
De e hiszékenységöknek fő oka másban rejlik. Ha nem volna az 
ugor-magyar theoria szilárdságának ártalmára a nagy számú török 
szókincs; ha alaptétele megengedné, hogy a 160 elismert szón 
kívül e 956-nak is mintegy Vb részét, sőt a valósággal török ere
detű magyar szókincset mind concedálja a magyar nyelvnek: 
mindjárt nem volna Miklosich olyan «kitűnő szláv nyelvtudós* s 
mindjárt nem lehetne állításaiban olyan nagyon bízni! De így e 
szláv szavak árnyékában szépen meghúzódik az ugor-magy. theoria 
s nem kell neki elismernie a magyarban tényleg meglevő valamennyi 
török elemet. Ezért fogadta oly készségesen a mentő eszközt, 
melyet Miklosich nyújtott, a ki megcsinálta azt a mulatságot ma
gának és finnistáinknak, hogy sok szláv szót teremtett és reánk 
tukmálta a szláv «műveltséget» a «műveltségi szókkal*, mit 
emezek mohón kaptak. Iliacos intra muros peccatur et extra. — 
Az ilyen eljárás megjárja időtöltésnek, de nem komoly, tudomá
nyos működésnek. Mert hiszen olyat csak nem lehet tudományosan 
vitatni, hogy pl. a bika, kender, szán, bot, csinál stb. stb. szavak
ért a mongol a Góbi sivatagról, vagy a kirgiz Délszibiriából, vagy a

J) Hunfalxy P. Magyarorsz. Ethnogr. 271. 1. jegyzet.
10*
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keletturkesztáni a kliinai Tatárországból a szlovénekhez* vagy horvá- 
tokhoz vándorolt volna! Bizony még megérjük, hogy e kölcsönzési 
theoria valamelyik híve azt bizonyítja be derekas tanulmányban, 
hogy a mongol betörés motívuma semmi egyéb nem volt, mint az,* 
hogy innét szláv szavakat vihessenek Közép- és Kelet-Ázsiába!

Föntebb azt állítottuk, hogy az ugor-magyar theoria műkö
désének alapja az ész önkénye, a gondolkodásban a subjectiv 
áramlat activitása, vagyis a kutatók teljesen saját tetszésök, ké
ny ök-kedvök szerint bánnak el a tárgygyal. Semmi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az az eljárás, hogy a mint egy újat gondol, am in t 
kedve változik, ismét mást állít, ismét másképpen ír, a hogy éppen 
a szél fúj. így aztán nemcsak egyfélekép, hanem akárhányfélekép
pen be tudja bizonyítani a legnagyobb képtelenséget is ; valamely 
dolgot nemcsak egy, egészen különböző dologgal tud egyeztetni, 
hanem annyival,a hánynyal éppen kedve tartja; szerinte ma ezzel 
azonos, holnap amazzal, holnapután egy harmadikkal stb. Különben 
h á t: varietas delectat. Ezért történik az, hogy a subjectiv módszer, 
vagy az ug.-magy. theoria elvei szerint az ember mást állítson, más 
nézetben legyen a könyv végén, mint az elején (MUg. ÖSz. IX. 1.); 
mert az érdeklődő olvasó bizony megunná, ha olyan vaskos könyv
ben, mint a MUg. ÖSz., mindig egy húr pengettetnék, mind végig 
ugyanazon nézettel találkoznék; szükséges a hangot felváltani, 
ugyanazon dolgot más színben tüntetni fel. Hiszen abban áll a 
bűvész ügyessége, hogy a mit előbb ilyennek mutatott, most meg 
már nem olyan; előbb még szép tündérnek láttunk egy alakot s 
íme a másik pillanatban már rút szörnyeteg.

Ilyen finom változékonysággal 4iC8ekedhetik az ugor*ma- 
gyar theoria is; a mi nagyon természetes tulajdonsága, mert nem 
realékkal bánik, nem a földön jár, tárgyai nem a tények, világa 
nem a valóság. így kitalálta a theoria, hogy a lapp cokka (ülni) =  
magy. csökken szóval. Igen ám, de 1867 óta (Nyelvtud. Közi. VI— 
VII. k.) nagyot fordult a világ 1873-ig, mert ekkora már a lapp 
cokka oda érlelődött, hogy a magy. guggol társává lett a MUg. ÖSz. 
elején, de a közepén már utol érte a gyászos degradatió és így lön 
ismét a csökken édes testvérévé. Kissé enyhébb sorsa volt a Jiq/, héj 
szónak, mely 1867 egyenlő volt a finn kete, mordv. ked (bőr, héj) 
szókkal, 1873 pedig a sau, soy, sog analogonokra bukkant s ezen 
történetével bebizonyítá, hogy az ugyanazon magy. h előbb guttu- 
ralisból (k), későbben már spiránsból (s), a magy. j  előbb dentalis-
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ból (t, d), újabban már gutturalisból (g, y) fejlődött. — A m gy. 
nyájnak, a Nyelvtud. Közi. VI—VII. kötete korában, a lp. nauka 
(kisebb nyáj) volt congruense, mert akkor még csakugyan nyájat 
jelentett, de ma már, alapjában véve hús értelme következtében, a 
nogoy naulfjaj szókkal szövetkezett. — Nem csak azt lehetett bebi
zonyítani, hogy a nyak =  lp. nekke, niekke (nyak), hanem azt is, 
hogy a novy nogom (futni, moveri) szókkal éppen úgy megegyezik.
— Azt hitte volna az ember, hogy dagad csak a lp. cakke, zürj. 
doj (daganat) szókkal egyezik, pedig, ha akarjuk, a tonge és ton- 
gindi éppen olyan szépen összefér vele. A könyv közepén (MUg. 
ÖSz.) a zürj. vöm (száj) =  m. vég szóval, de mire a végire érünk, 
akkorra már az a/íó-val egyezhetik ! stb. stb.

De nemcsak a nyelv, hanem a nemzetiség dolgában is úgy 
jár el az ugor-magyar theoria, a hogyan akar, a mint neki tetszik. 
Ha az ember úgy akarja, nem engedi meg 18G6-ban, hogy a paló- 
czok elmagyarosodtak, csak 10 évvel később ad reá engedőimet; 
1866. még olyan világ volt, hogy a XI. s XII. századbeli ethno- 
graphiai viszonyok is olyanok voltak, mint akkor (t. i. 1866-ban), 
de már 1876-ig hét századot haladott a világ (Hunf. P. A kún- v. 
Petr.-Cod. 32. 1.). 1876. még a kozárok, besenyők: ugorok voltak, 
de már 1881-ben égészen eltörökösödtek,1) stb. stb.

Látva, — hogy a subjectiv módszerrel mindent mindenféle
képpen lehet bebizonyítani (?!), — hogy egyik képtelenséget épen 
oly jogosan támogatjuk, mint a másikat: lehet* e kívánni bárkitől 
is, hogy az ugor-magyar theoria állításainak hitelt adjon? Valaki 
meg akarja tudni pl. azt, hogy a magy. ép szónak mi felel meg a 
rokon nyelvekben. Olvassa a MUg. ÖSz. 61.1., hogy a finn umpe, 
lp. óbba az analogonjai és megnyugszik. Ámde a 790. laphoz jut
ván, azt látja bizonyítgatva, hogy a finn ilpo, vog. alpi s osztj. cl 
az analogonjai. Vagy pedig a kozárok s besenyők nemzetiségéről 
akarván meggyőződni, olvassa a Magyarország Ethnographiájában, 
hogy ugorok voltak; nem sokára kezébe kerül az ugyanazon könyv 
tudós szerzőjének egy értekezése, melyben az azt bizonyítja, hogy 
a kozárok és besenyők: törökök voltak. Difficile satiram non scri- 
bere. Ki tudja azt, hogy az illető könyvek második kiadásában (az

*) Hunf. P. Magyarorsz. Etknogr. 394. s 405. 1. és Petr.-Cod. 39. a 
40. l*p.
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isten segítse rá őket) mivel lesz egyenlő az ép szó és miféle nemzet 
lesz a kozár és besenyő ? Ki biztosít arról, hogy az a tudós, a ki 
pl. a köldök és bölcs szónak ugor congruenseit a MUg. ÖSz.-ban 
kimutatta (! ?), egy másik művében fenn fogja tartani egyrészt a 
kiele, kai, kil (Zunge, Spraohe), másrészt a mielise, melese szókkal 
való egyeztetést? S általában meggyőződhetőnk-e arról, hogy a 
most vallott bizonyos nézetet csak egy-két évig is fentartja*e e 
theoria; a tudni vágyó emberi szellemet örökös bizonytalanságban 
tartja; most ehhez tereli a szellemet mint igazsághoz, majd ismét 
egészen máshoz. Ez a valódi metempsychosis, nem az, a melyet 
a régiek hittek.

Ezzel befej ztük az ugor-magyar theoria módszerének meg
ismertetését. Míg ezen átértünk, volt elég alkalmunk puszta okos
kodással létrehozott eredmények megismerésére; jártunk szédüle
tes magasságban, ismeretlen régiókban; körülöttünk minden olyan 
légies, olyan ingó volt, hogy nem érezhettük magunkat szilárd 
talajon; szellemi bukfenczet hánytunk. Annál jobban esik most, 
ha biztos alapot érezhetünk lábaink alatt, ha nem találkozunk 
többé természetfölötti lényekkel, hanem valóságokkal, tárgyakkal, 
ismerős tényekkel; hogy valamit megértsünk, nem kell csigázni 
eszünket, csak megfigyelnünk a tényeket, hogy, úgy szólván, ököl
lel is felfogjuk azt, a mit előbb a legmerészebb phantasiaval alig 
bírtunk követni, — megérteni pedig sehogysem sikerült. Ha figyel
mesen átvizsgáljuk az objectiv inductio eljárását, arról n csalhatat
lan igazságról fogunk meggyőződni, hogy a legszellemesebb okoskodás, 
a leggenialisabb magyarázat — a tényekkel szemben semmivé lesz. 
Az egyszerű tény a legcomplicaltabb elméletet tönkre teszi. Be fogjuk 
látni, hogy az igazság úgy fogható fel, ha gondolataink mozgását 
a tárgyak mozgásához alkalmazzuk s nem megfordítva.

A török-magyar theoria — mint már említettük s nem lehet 
eléggé kiemelnünk — a valóságon, a tényeken épül fel, még pedig 
úgy, hogy minél több tényben tapasztalja ugyanazon igazságot, 
annál szélesebbre terjeszti ki ennek körét. Nem általánosságban 
beszél az egészről, hanem részekre osztja s ezeket külön megvizs
gálván, igy mondja ki az egészre vonatkozó Ítéletét. A magyar 
nemzet eredetét akarván megfejteni, magából a nyelvhasonlóság
ból nem csinál eredetbeli azonosságot, hanem számon kéri az ere
deti primitív vallás, a legszélesebb értelemben vett társadalmi 
élet, a kezdetleges, a fejlődés stádiumában levő cultura stb. tényleges
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adatait és az egykorú historikusok, geographusok és utazók tanús
kodását. A török-magyar theoria szerint a nyelvbeli s eredetbeli 
azonosság nem congruensek; a közös nyelv csak a közös 
nyelvűséget mutatja, de nem a származási közösséget is ; mert pl. 
a német nyelvet elfogadó szlávság (Poroszországban) ezzel nem 
szűnt meg szláv eredetűnek lenni. E theoria azt a tudományt, 
mely valamely nép eredetéi igyekszik megfejteni, összehasonlító 
tudománynak tartja s ehhez képest objectiv inductio a módszere. 
Az összehasonlítandó dolgokat nem kitalálja (mint az ugor-magyar 
theoria), hanem csak felkutatja, vagyis nem következteti, hanem 
megfigyeli; a megfigyeltekből következtet valami igazságra (nem 
pedig más megfigyelendőkre), de ezt mindjárt igazolja.

A török-magyar theoria kutatni akarván a magyar nép ere
detét, a történelem tanúskodása által fölmentettnek érzi magát 
azon, csaknem lehetetlen munka alól, hogy e nemzetet sorban 
minden más néppel összehasonlítgasson. Az egykorú írók (arab, 
persa, byzanti historikusok, geographusok, utazók) a magyarokat 
vagy egyenesen törököknek nevezik, vagy a török népek egyik 
tagjának állítják s e tanúskodás nem csupán arra szolgál jogczí- 
mül, hogy a magyar nép eredetét lehet keresni a törökök között, 
hanem egyszersmind török eredetünk bizonyságának egyik 
momentumát képezi. Ez a tanúskodás pedig tény, a valóságnak 
egyik adata s ezért a török-magyar theoria elfogadja bizonyíték
nak, mert nem úgy következtette, hogy lehetnének olyan könyvek, 
melyek ezt meg ezt állítják, hanem vannak is. Ha pedig e tanús
kodás hamis volna, az nem a török-magyar theoria hibája, 
hanem a tudósítások rossz szándéka; a mit azonban maga az 
összehasonlítás tisztába hoz.

Most lássuk a török-magyar theoria bizonyításának második 
mozzanatát, vagyis módszerének alkalmazását a nyelvre nézve.

Legelőbb is megfigyeli a magyar és török nyelvek hangrend- 
szerét általában, összehasonlítja e kettőt; s miután látja, — hogy 
mindkét nyelvben az önhangzó-illeszkedés (vocalharmónia) teljes 
érvényben van; — hogy szókezdőül és szóvégzőül nem szerepel
het két, vagy több consonans (mint az ugorságban, mordvinban 
4—5 is); — s hogy bizonyos szók megvannak al- és fel-hangúlag 
mind a két nyelvben (pl. kavics — kövecs, dagad — deged, kavar
— kever, omol — ömöl, karom — köröm, csúcs — csíícs, óta — 
őte, táméntalan — töméntelen, csalfa — cselfe, továbbá: bakiji
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— bekéi (őr), kovannak — kevennek (dicsekedni, örülni), 
karamak — körinek (nézni), al — el (kéz), as — es (társ), ana — 
ene (anya) stb. stb.): e tényekből azt következteti, hogy a nyelv e 
részében rokonság van, mely következtetését még inkább igazolja 
a hangtani viszonynak részletes megvizsgálásával.

A hangtant vevén megfigyelés alá, a már első pillanatra 
rokon, vagy azonos hangzású és rokon, vagy azonos jelentésű 
szavakat a magyarban s törökben, szembe állítja, összehasonlítja, 
és ha bizonyos magy. és török hangok közt (melyek a szóban 
ugyanazon helyet foglalják el) sok esetben mindig ugyanazon 
viszonyt fedezi föl, akkor az illető hangokra nézve rokonsági, vál- 
takozási viszonyt állít fel (bypothetice), melynek igazolásáúl nem 
elég az, hogy az illető hangviszony a magyar és török közt sok 
esetben megvan, hanem az is megkivántatik, hogy ugyanezen 
viszony magok az egyes török dialectusokban s magában a m a
gyarban is fennálljon. Vagyis a hangtani törvények igazságát az 
adja meg, ha a magyar nyelv e tekintetben úgy viszonylik a török- 
hez, mint a török dialectusok egymáshoz és mint a magyar önma
gához. — Itt természetesen nem terjeszkedhetünk ki minden egyes 
hangra (mert czélunk nem a török-magyar rokonság vitatása, 
hanem e vitatás módszerének megismertetése), csak ezen eljárás 
illustrálását, a hangtani törvények elvonásának szemléltetését ad
hatjuk röviden, mindig csak nehány példát említve.

A török-magyar theoria összehasonlít pl. ilyen szavakat: 
teng, fcönge, — meng, másik — 6asak stb. s midőn a b és m közt 
sokszor tapasztalja e kölcsönös megfelelést, azt a hypothesist 
állítja fel, hogy a magy. b kezdőhangnak a törökben megfelel m  s 
megfordítva. E hypothesist igazolja az egyes tör. dialectusok viszo
nya e hangokra vonatkozólag, pl. cag. mén — osm. 6en (én), cag. 
muz — osm. 6uz (jég), cag. meng — osm. beng (bogyó); s igazolja 
maga a magyar nyelv, ilyen szavaival: fcatyú — motyó, mozog —  
öozog, fcekeg — mekeg (part — mart) stb. Máskor azonban a m a
gyar 6-nek tör. b felel meg: böles — Mlici, bocsát — fosat stb. — 
Megfigyeli tovább a k és h viszonyát; így: /tájol — fcajil, Ziajó —  
/cajik, /iát — fcat stb., mely sokszor előforduló váltakozást igazolják 
az egyes tör. dialectusok egymás közt, pl. fcöl — feöl (tó), fcangi —  
/tang! (mely), fcani — hs.nl (hol); magy. fcavar — /tabar stb. — 
Előfordulnak a magy. és tör. között: tűz — fcüz, (turkmán), föb — 
köb, femet — fcömmek; a tör. dialectusokban is : firmák — /firmák
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(tömi), Arelebir — folobur (talabér).1) Mely analógiák a magyar és 
tőrök k — b és t — k hangok rokonsága mellett bizonyítanak.

Lássuk még egyéb hangokra vonatkozólag is e módszer alkal
mazását. Töpöröd — doporus, törpe — dörpe stb .; magában a 
töröksógben i s : íükün — dügür (tüske), íük — cük (fenék), Szél 
—jel, jog  — sag (dexter); törökben: jel — sil, salkin (szól) stb. 
Szegény — dikaj, szög — cügi, szügy — dögé: törökben: süc — 
cüc (édes), sökül — cikaj (szegény), söl — dől (puszta). Csapás — 
sápié, csont — söngek, sők stb. törökben: dapismak — savasmak 
(verekedni), cajkamak — sajkamak (hintálózni). — Csillag — jil- 
lag, mint tör. dili — jilu  (meleg), dagilan — jakuk (ragyogó). — 
Fürt — 6ürt, fölni — 6oulmak, /őzni — tűzmek, /uró — fcuru, 
/újni — pulamak; mint tör. fcütmek =  /ütmek (bizni), pul — /u l 
(pikkely); magy. fcodros — /odros, /akad — pukkad stb. .Bűz — 
pis, búb —- püpük stb. mint törökben: 6olmak — polmak (lenni), 
tormák — parmak (menni); magyarban káposzta — káposzta stb.
— Van — fear stb. mint tör. 6ar — í>ar (van), termek — vermek 
(adni); magy. Bálint — Fálint stb. — Gye kén — /ekeD, gyáva, — 
/aba, gyalog — jajak, gyenge — jengi; mint magában a magyar
ban je  re — gyere, gyű nni, Jönni stb.

Vegyük szemügyre a török-magyar theoria módszerét a kö
zép* és véghangokra vonatkozólag is. Egyezőknek tartja az ilye
neket : bors — bord, borsó — bordák, orsó — ordak, bölcső — 
belíík, bocsát — bosat; mert az egyes török dialectusokban is meg
van e viszony, pl. ucmak — usmak (repül), ic — iá (bel), sőt a 
magy. tájnyel vekben is, mint becstelen — bestelen, talpas — tal- 
pacs stb. Búza, — búdaj, bizni — püdür; mert a törökben is : 
adam — azam (ember), kazak — kadak (szeg), kazmak — kadmak 
(ásni) és magyarban: bűz — büdös, iz — iáes, édes, viz — vides 
stb. Borjú — bozagu, karó — kazik, térd — tez, gyűrű — jüzük ; 
mert törökben is : téri — tez (gyors), körmek — köz (szem), tor — 
toz (por). — Ta^ad — tanárnak, dönget — dö^mek; mert magyar
ban is : hajlong — hajló#, lézeng — lézeg, bolon# — bolyo<jr stb. 
Szemölcs — smlc, mint a magyarban báwúl — bárul stb. Továbbá: 
szórni — sourmak, gyórni — jowrmak, fwlni — boulmak, csóka 
cauka; mert törökben is : souk — sük (hideg), sowp — swp (dugva),

J) Magy. Aöpni — íöpni, töpörödni — töpörödni stb.
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<?wl — ül, öl (gyermek) és a magyarban: 1 aó — ló, szaó — szó, 
jwo — jó stb. — Borsó —bordák, orsó — oréak, erő — érik, apró
— opurafc; a török ak, ik és magy. ó, ö azonosságának, illetőleg 
az ag, av, au, és ó. ú processuson át kopásának bizonyítékai a 
törökben: tag — tü (hegy, közbeneső tun), ogul — ül (óul gyer
mek), ca&irmak — cár, cau (kiáltás), so^uk — Bouk — sők (hideg), 
ni ak — ulan — 1 au (ló), bosaAr — bosar (bocsánat), satifc — sátor 
(eladás), bűz ik — buzov (romlás) stb.; a magyarban az imént em
lített sz aó — szó, laó — ló, ieö — iö stb. és az tény, hogy az egyes 
számú 3. személy birtokragjának fölvételekor az eredeti végképzö 
első tagja helyre á ll: borsa-ja, orsa-ja, ereje, apraja stb. Végül 
szintén igazolja maga a magyar hangtan az ilyen hasonlításokat: 
iktat — jokta, irgalmaz — ̂ Virgila; J) mert magyarban i s : iktat — 
joktat, irgalmaz — forgalmaz, ihar — ju h ar; mert törökben is : 
iáim — jasim (villám), irgamak — jarmak (hasítani), stb.

Látjuk tehát, hogy a török-magyar theoria a nyelvbeli ténye
ket összehasonlítja, az így nyert hypothesist kellőleg igazolja é6 
így állítja fel a hangtani törvényeket a magyar és török nyelv 
közt. De tételeit csak azon térre terjeszti ki, a meddig inductiója 
terjed, a hangviszonyok egyezéséből csak a hangviszonyok egye
zését ismeri fel, egyéb tényre nem következtet, hanem ezeket is 
külön megvizsgálja.

így inductive összehasonlítja a magyar és török grammaticai 
alakokat, melyek hangtanilag és functiójukat tekintve azonosak. 
Látja pl. hogy a birtokot jelölő alak, vagyis a genitivus a magyar
ban nak, nek (ered. nek), a törökben nink, ning (a hangbeli egye
zésre v. ö. magy. inkább — i/cább stb.); — hogy az allativus a 
magyarban -a, -e, -i?a, ve, pl. al-á, föl-é, ho-ta, együ-vé; a tör.-ben 
a, e, ja, je, ga, ge: &l-a, el-e (M , elé), üstüne (fölé), al% a (alá/a) 
stb. Az inductiv összehasonlításban ilyen megegyezéseket talál az 
alaktanra nézve: hátra — tör. katra, arra — tör. art, erre — tör. 
bire stb. Hogyan — kaján, szépen — tör. söbün, egészen — tör. 
bütün; továbbá négy-en — tört-wn, het-en— jeti-w, kett-en — ikin; 
nyár-on — jaz-?n, tél-en — kis-ín, későn — keéin, akkor-on — 
okor-nn stb. s ezekből azt következteti, hogy azon magyar forma, 
mely a mód, idő és számhatározást fejezi ki, ugyanaz mint a tö

*) V. ö. még irha — yargak, írni — ;azmak (a z—r cser© föntebb).
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rökben. Észleli továbbá az ilyeneket: kenyere-i — ötpök-ii, csiz
mái — ödük-tü, fejei — pas-it, oroszt — uras t i ; aztán: itt, ott, 
alatt, között, Győr ott, népiesen: itteni, ottand, amottand, sőt 
ittencfe, ottan da ,• s törökben onda (ott), üst (fenni), así (alaníj, 
kapuda (kapuban), kökfe (égben), kusta (madáron); továbbá: on
nan, in-nen, hazúlnan, fölül-nen, túl-nan, eminnen s törökben 
an-nan (onnan), min-nan (innen), atam-nan (atyámtól), öjeünen 
(házadtól) stb. s e megfigyelt tényekből megalapítja az accusati- 
vus, locativns és ablativus azonosságát a magyar és török nyel
vekben. A megfigyelést, a tények összegyűjtését folytatja tovább az 
alaktanban s a tényleg létezőknek és tényleg egyezőknek azonos
ságát mondja ki, nem következtet a nem levőkre. Pl. enyira — 
menim, annak . . .  — ming . . ., sereg-em — éerig-tra, sereg-e — 
éerig-i, tevéje— teve-si, tala-ía— talaj-ja, ámü-te — emlő-je (v. ö. 
t—j vált. a törökben!). Továbbá: jártam — jorftt-ra, kavartuk — 
kabarftU*, kavart — kabar/?, vélte — bilié, ás-ta — kas*ía, jár-j-ál 
—jor-g-il, csavar-j-ál — cevir-g-il, tanul-j — tani-j, akar-j-nA: — 
bagar-jí-t’A:, kel-;-en — kil-s-en, véssen (vés-j-en) — bis-i-in, vél- 
j-en — bil-ftn stb. Észleli továbbá bizonyos név- és igeképzők egye
zését, m in t: kever, csavar, takar, csikar, kotor s törökben kob-ar, 
cevir, éikar, jap-ar stb. Vezet — bözüt, béktí — bekit stb. Boszan- 
kod, daganat; tör. kován (fölemelkedni), göriin (látszani). Hitei, 
hivatal, eledeZ, védeZem, itaZ, törökben: korai (fegyverzet), kabaZ 
(ostrom), küreZ (kör), tengiZ (tengely) stb. Tudós, ismerős, szorgal
mas, javas, török: tanis, beles (tudós), tirtá (szorgalmas), javas 
(félénk) stb. HajoZ, nyíZ, vén ül, tág ul (passivo-refl. mert causativuma 
nyitni, vénitni, tágitni), törökben act°Z (nyílni), kajtZ (hajol), kartZ 
(vénül) stb. Áes, szűcs, takács, kiváncsi, kapusi, szatócs, törökben: 
aaéci, seütdi, tokuci, satidi, ekmekdi (pék), kapuci (kapus), bekéi 
(őr) stb. stb. (Lásd bővebben «A magyarok eredete* 236—239.1.).

A török* magyar theoria, mint látjuk, minden megegyezésről 
tapasztalás, észlelés által győződik meg; nem úgy tesz (mint az 
ugor-magyar theoria), hogy nehány megegyezésből következteti, 
kierőszakolja a többit is; az összehasonlítandó anyagot adva 
találja a nyelvekben, nem kiokoskodja; való dolgokat hasonlít 
való dolgokhoz s midőn az egyező tényeket kimutatta, kimondja a 
magyar és török nyelvek rokonságát, közös eredetét. Nem eleve 
fölvett tételből deducálja a tényeket; nem mondja, hogy, ha a 
magyarban így volna s a törökben is így volna, akkor e kettő egy
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volna; hanem megmutatja, hogy tényleg így van. Nem teszi föl, 
hogy valamely magyar szó régen ilyen vagy olyan alakú s jelen
tésű volt, tehát így egyezhetik valamely török szóval, hanem a 
mostani, vagy tényleg fönmaradt alakot és jelentést egyezteti.

A fogalmi rokonságra vonatkozólag, e theoria olyan fogalmi 
fejlődést vagy módosulást enged meg a magyar és török közt, a  
minőt a hangtani szabályok és a nyelvalkotó szellem törvényei 
megengednek és ezen alapon a magyarban már eléggé nem érzett 
alapjelentést kideríti a török nyelvből, azonban a netalán véletlen 
hangtalálkozás kedviért nem bocsátkozik merész, phantasticus 
magyarázatba.

A dagadni, daganat fogalom alapértelmét megfejtik a követ
kező török szavak: dagdai (emelkedni, duzzadni), dogmák (föl
kelni), togu (napkelte), dag (hegy, emelkedés) stb., melyek szerint 
tehát a «dagadni* tulajdonképpen az «emelkedés, magasbodás» 
fogalmat fejezi ki (míg az ugor szók szerint: bedugni, benyo
mulni !).

Az agg szó (agg ember) a tör. ag, ak (fehér, ősz), aga (idős, 
tiszteletre méltó, elöljáró; v. ö. ak-sakal) stb. szerint az «ősz, meg
őszült* fogalmat képviseli; míg az ugorság szerint «erős, hatal
mas# az alapértelme.

Az iktatni (joktatni) fogalom értelmét felvilágosítja a török 
jokta-, juktamak (ráragadni, hozzáfüződni, melléje kerülni), joktir- 
(hozzátenni, mellé adni, odaragasztani), míg az ugor-magyar theo
ria szerint: küldeni, meneszteni!

Az út alapfogalma kiderül ilyen jelentésekből: ötmek (elmenni, 
elhaladni), ötek (átutazó utas), vit (áthatolni), iitte (keresztül megy), 
iit (hasadék, torkolat); melyek szerint az út-ban a «menés haladás,* 
vagyis inkább a «menő hely, melyen haladnak» fogalom 
rejlik és nem a «szél, légáramlat*, mint az ugor-magyar theoria 
kieszeli.

A köszönni tulajdonkép azt jelenti, hogy kívánni, óhajtani, 
mint a tör. köse- (köszönni, kívánni), kösiis (kívánás, köszöntés) 
mutatja; míg az ugoroknál a • parancsolni, nyomatékosan követelni* 
jelenti a köszönést.

A keresni fogalom analogonjai a tör. karamak (nézni, keresni), 
karaimak (körülnéz, körültekint), ’aramak (keresni,) kora- (keres, 
néz); az alapértelem tehát: szemmel kutatni, hogy hol van; nem 
pedig • kérni kérdezni,* mint az ugor-magyar theoria szerint
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&-priori kellene lenni. A török és magyar ember a szemével szokott 
valamit keresni, nem a szájával!

Az érett, értt névutó bizonyára azt a fogalmat jelöli, hogy va
lami helyett, valaminek helyében (hazáért halni meg, pénzért dől - 
gozni, 10 forintért adta oda), tör. jer de, jeride (helyében).

Az eskü alapjelentése: ivás, t. i. vérivás, vagy áldás-, áldo- 
más-ivás. E fogalmat a törökben összetett kifejezés képviseli, t. i. 
and ickii (magy. eskü fogalommal). A magyar szó tehát etymon 
szerint csak ezt jelenti: ivás, ital; éppen ezért az ugor-magyar 
theoria azt mondja, hogy ennek nincs joga ugyanazt kifejezni, a 
mit az eskü, esküvés alatt értünk. «A török icmek ige tehát magá
ban véve csak «inni* jelent és ickiitál, ivás. Yámbéry azonban 
a szók külsejébe kapaszkodván, az icki szót állhatatosan a magy. 
esküvel azonosítja, mintha valaha eskü a magyar nyelvben ivást 
jelentett volna.*1) Bizony azt jelentett. Tudvalevő dolog, hogy az 
eskü jelentette cselekedet, vagyis az ünnepélyes fogadalom úgy a 
magyaroknál, mint a törököknél a vér közös megivásában állott, a 
mely szertartás neve: áldás ivás and ickü, magy. eskü, Az esküvés 
elnevezése tehát összetett kifejezés (valaminek ivása: and ickü) 
melyből a magyarban a jelző már elmaradt, a jelző értelme beol
vadván a jelzett név jelentésébe, a mire a magyar jelentéstanban 
számtalan példát találunk. T. i. egyik jelentéstani mozzanat az, 
hogy valamely dolgot faji s nemi fogalom megnevezésével jelölünk 
meg, aztán idő múltával a fajt jelölő szó elmarad, mert jelentése a 
nemi fogaloméba olvadt, illetőleg a nemi fogalom fejezi ki most 
már a fajt. A föntebb idézett sorok értelmében az állat, jószág, kö
tény stb. szavaknak nincs joguk a mai jelentésűkhez. Mert állat 
kezdetben azt jelenté, hogy lény, létező, minden, a mi fönáll s ma 
mégis «animal, Thier* jelentésű. Régen a «lelkes állat* jelenté az 
animal fogalmát; később a jelző, vagyis a faj-fogalom elmaradt s ma 
már az • állat* maga jelenti azt, hogy lelkes állat. — A «barom, Yieli* 
fogalmat a «lábas jószág* fejezte ki s fejezi ki ma is etymologice 
s mégis ma a «jószág» =  lábas jószág, pedig «jószág» tulajdonkép 
az embernek összes, általában vett java. — Épen így a kötő, kötény 
etymon szerint mindent jelent, a mit az ember magára, vagy maga 
körül köt és a «Schürze* fogalmát tulajdonkép az «előkötő, előkö-

*) Hnnfalvy Pál •Nemzeti* birlap 1882. évf. 62. szám.
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tény» fejezi ki (s csakugyan a palóczoknál: előkötő, székelyeknél 
előruha, Ormánságban erórnha), de ma már a jelző, a faji foga
lom elhagyása után is, maga a kötény =  előkötény. — Éppen ez 
a jelentéstani módosulás van meg az and iékü és eskü között i s ; 
s hogy ma már nem iszunk vért az esküvésnél, az az eskü szó és 
fogalom belső értékének nincs kárára. Tehát mégis van joga az 
eskünek ivást, prgegnanter áldás-ivást jelenteni, ha az ugor*magyar 
theoria ízlésének nem tetszik is !

A török-magyar theoria eljárása tehát — objectiv és induc- 
tiv voltának megfelelőleg — abban áll, hogy a valóságból, vagyis 
a török és magyar nép nyelvéből tényeket állít szembe egymással 
8 midőn így a valóság adataival bebizonyítja, hogy a magyar nyelv 
2/s része azonos a törökkel, áttér azon többi tényezők megvizsgá
lására, melyek a nemzetet képezik.

A török-* magyar theoria a magyarnak nemzetiségében nyil
vánuló minden egyes mozzanatot, a közös eredetet képező minden 
tényezőt összehasonlít egy részt a török-tatár, más részt a 
finn-ugor népeknek illető tulajdonságaival. Néppsychologiai ösz- 
szeha8onlítá8t csinál e népek között, vagyis megvizsgálja a lélek 
három, t. ismerő, érző s akaró tehetségének nyilvánulását e népek
ben ; megfigyeli, hogy az ismerő lélek, vagy szellem hogyan fejezi ki 
magát a kül- és belvilág felfogásában, vagyis az ész járásban, gon
dolkozásmódban a nyelv megalkotásában; — s az érző lélek ho
gyan nyilatkozik a vallásban, erkölcsiségben, költészetben; az 
akaró lélek milyennek tűnik elő bizonyos társadalmi szokások, in
tézmények, álladalom, életmód, foglalkozás stb. létre hozásában 
s a nép micsoda önérvényesítésének szolgál motivumúl a társada
lomban, a történelemben, vagyis mi módon képes alapúi, vagy 
okúi lenni annak, hogy az illető nép ilyen vagy olyan módon 
teszi önmagát az emberiség körén belül. S mindezeknek megfigye
lésével, az illető nép eredetét azon néppel ítéli közösnek, melylyel 
mindezen mozzanatokban, néppsychológiai nyilvánulatokban 
megegyezik.

Ilyen eljárással a török-magyar theoria tényekkel, a valóság
ban meglevő adatokkal bebizonyíthatván, hogy a magyar nemzet, 
az ős eredeti vallás, primitív életmód, foglalkozás, a test fenntartá
sára s védésére szolgáló eszközök, család, harczmód, alkotmány, 
társadalmi intézmények, szokások, erkölcs, történelmi szerep, vagyis 
önérvényesítés stb. tekintetében, vagyis g, lélek egész mivoltára a
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török népekkel egyező, mondhatni azonos: e tényekből arra az 
igazságra jut, hogy tehát a magyar nép török-tatár eredetű.

Arra nézve, hogy joga van a nyelv, ősvallás, társadalmi élet 
azonossága alapján az eredet azonosságát hinni és tanítani: a ter
mészet és ész legfőbb törvényeire támaszkodik.

A nyelv, öshit, társadalmi élet együtt véve képezik valamely 
nemzet m ivo ltjá t. A nemzet pedig nem absolut valami, a mi sem
mivel a világon nem állana viszonyban; hanem igenis bizonyos 
okozat, a mely bizonyos meghatározó tényéktől, létrehozó okoktól 
fögg. Tehát nem absolut, hanem főltételes. A meghatározó föltéte
lek, a létrehozó okok: a leszármazás és a természet hatása; 
vagyis a nemzetben, mint tartalom, az ősöktől öröklött és 
a folyton környező természettől kapott tulajdonságok van
nak. Tehát a nemzet, mint okozat, csak olyan lehet, a minőt az 
okok képesek létre hozni. Az öröklékenység törvényénél fogva az 
elődökben meglevő tulajdonságok átszármaznak az utódokra, még 
pedig — a józan ész szerint — csak olyan tulajdonságok származnak 
át, a mik az elődökben megvoltak, mivelhogy ex nihilo nihil fit. 
Másrészt megingathatlanúl áll az a természeti törvény, hogy natura 
sihi ipsi constans, vagyis a természet csak a saját minőségének, lé
nyegének megfelelő módon hathat, önmagához valót hozhatlétre, ön
magával öszhangzásban, egységben van, tehát működése, alakító befo
lyása olyan, a minő és nem olyan, a milyen nem. Tehát sem az öröklé- 
kenység, sem a természeti hatás önmagával nem jő ellenkezésbe ; és 
így valamely nemzet, midőn fejlődik, csak oly tulajdonságokat örököl, 
melyek az elődökben megvoltak és olyan külső hatásokat vesz föl, 
melyek a természetben megvannak, nem más nemüeket. Vagyis a 
nemzet, mint okozat, öszhangzásban áll az örökléssel és a termé
szeti hatással, mint okokkal; a nemzet olyan mivoltú, a milyen 
mivoltú az öröklés és a természeti hatás; a nemzet úgy érvényesíti 
önmagát, a hogyan az öröklésnek és a természeti hatásnak meg
felel ; mert legfőbb természeti törvény a lex unitatis, mely szerint; 
•dátum est in natura harmónia absoluta;» a természet egységben 
van önmagával, a természetben minden az, a m i; a mit a legfőbb 
ész-törvény is megerősít, t. i. a princípium identitatis: minden 
dolog az, a mi.

Ezek alapján már a magyar nemzet nem lehet finn-ugor ere
detű ; mert a történelmi tudás óta ismeretes mivoltját nem örö
kölhette azon finn-ugor népektől, melyekben ez nincs és nem is
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volt meg, nem vehette olyan természeti viszonyokból, melyek 
között nem élt. Világosabban szólva: finn-ugor ősöktől jámbor 
életű, halászgató, vadászgató, mindig patriarchalis életű s a nép
áramlat elől félre húzódó népecskék származhatnak, de nem 
barom-tenyésztő, földmívelő, féktelen kóbor nomád, harczias, 
örökké nyugtalan, más népeket folyton zaklató, fosztogató né
pek. Ha finn-ugor lett volna a magyar, nem jött volna nyugotra, 
hatalmas elemek közé, hanem megmaradt volna finnistáinknak 
«Tangat» folyója mellett, vagy ha már szorították, felhúzódott 
volna Novaja Zemlja vidékére és szánkázott volna rén-szarvasok- 
kal, mint állított, testvérei! Ellenben a magyar nép mivoltából k i
tűnik, hogy a mit örökölt, azt török ősöktől örökölte, mert azokban 
az megvan és megvolt, és olyan természeti hatásokat vett föl, 
melyek a törökség által lakott földön s éghajlat alatt nyilvánulnak. 
Valamint igaz az a mathematikában, hogy a 10-ből el lehet venni 
6-ot, mert meg van benne, de a 4-ből nem lehet, mert nincs benne : 
éppen oly igaz az ethnologiában, hogy a magyar nemzet örökölhette 
azon tulajdonságokat és fölvehette azon természeti hatásokat, 
melyek a török ősökben s ezek eredeti hazájában megvoltak, de 
nem örökölhette s nem vehette föl azon tulajdonságokat s termé
szeti befolyást, melyek a finn-ugorokban s hazájukban nem voltak 
meg. Mindezt igen könnyen meg lehet érteni, csak azt az egyet 
nem lehet, hogy némelyek ezt nem tudják megérteni.

Az ugor-magyar theoria vádolja a magyar nemzetet, hogy te t
szenek neki világhódító ősök, harczias testvérek, míg jámbor ugor 
ősöket nem akar elismerni. — Nem gondolja meg e theoria, hogy 
mily helytelen úton jár, mily természetellenességre törekszik, míg 
a nép eltalálja az igazat. A nép ösztöne nagyon jól érzi a saját mi
voltját s nem csoda, ha a saját valójának teljes tudatában, tiltako
zik azon erőszak ellen, hogy tulajdonképpeni lényegétől megfosztva, 
mássá tegyék, mint a mi. Nem tudja-e ez a theoria, hogy a köz
mondásokban életphilosophia, sőt igen sokszor elméleti tudomá
nyos tétel van kifejezve, melyekre a nép, a saját, közvetlen s a 
valóságon alapuló tapasztalata által jutott. Egy ilyen magyar köz
mondás: faj fajra üt, mely már igen régen meglehet a magyar nép 
tudatában s melyet bizonyára nem Darwin theoriájából es a positiv 
tudományok jelen állapotából tanult meg, hanem tapasztalta, 
hogy a tulajdonságok átöröklődnek, hogy hasonló okok hasonló 
okozatokat hoznak létre és egyéb örök törvényeket, melyek úgy
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a magy., mint a török nyelvben több közmondásban kifejezésre ju 
tottak.1) Vox populi vox Dei. Az ugor-magyar theoria tehát olyan 
népet akar tévútra vezetni, a mely már réges-régen tudja s élénken 
érzi azon örök ’ érvényű igazságokat, melyeket ő, halva született 
módszerével, soha sem fog megtalálni. A magyar nép sohasem fogja 
elhinni, hogy Árpád nem egy honalkotó, pár excellence harczias 
nép fejedelme volt, hanem csak egy fókahalászatra indult ember 
csapat vezetője!

Végre lássunk még egy esetet, melyből a török-magyar theo
ria objectivitása igen világosan kitűnik; mely megmutatja, hogy 
e theoria a tényeken alapúi, a valósághoz szabja magát; nem 
abstract valami, hanem az életből van véve s az életre, a történe
lemre alkalmazva.

Az ugor-magyar theoria a magyarban levő török elemeket 
kölcsönzésnek álhtja, mint már említettük, a mi nagyon természe
tesen következik a tételből, hogy «a magyar nyelv finn-ugor.» S 
csakis ebből következik, mert tényleg nem lehet bebizonyítani. Felü
letesen hozzá veti argumentum-képpen, hogy néhány magyar szó 
(t. i. török eredetű) az r hangra nézve megegyezik a cuvassal, tehát 
egy rész ebből való; a kúnok s besenyők beolvadtak a magyar
ságba, tehát a másik rész ezek nyelvéből való.

A török-magyar theoria azonban megkérdi a valóságot, nem 
elvontan okoskodik; megvizsgálja, hogy kölcsönözhettük-e a török 
nyelvkincset a cuvasból s besenyő-kúnból s egyáltalában kölcsönöz- 
hettük-e? És a valóságból kiderülnek a következő tények: 1) a z

*) V. ö. még a következő közmondásokat: Nem messze esik az alma 
fajától. Olcsó húsnak hig a leve. A ki ebbel lakik, ebbé kell lennie. Go
nosz fában ringatták. Bizonyos jellemű emberről mondja a nép: «apja, vagy 
öreg apja, vagy egész nemzetsége is ilyen volt.* Törökben: Vetetlen gabona 
nem terem (ex nihilo nihil). A kutya nem hagyja el kntyaságát. Ha az 
apa hiányzik, a fiú nem ér semmit; ha az anya hiányzik, a leány nem ér 
semmit. Ha valami a jó mellett van, ráragad a j ó ; ha valami a rossz 
mellett van, ráragad a rossz, stb. Ezen s több ilyen nagyon jól tudott és 
átérzett igazságok alapján nem hiszi a nép, hogy valami dolog az, a mi 
nem. A költő már a múlt század végén énekelte, hogy: «Csak sast nem
zenek a sasok s nem szül gyáva nyulat Nubia párducza», s az ugor-magyar 
theoria még ma sem tudja, vagy inkább nem akarja elhinni, mert, szerinte, 
ez poesis. Igen, de e poesisben több igazság van, mint az ő tudományá
ban, a melylyel bizony nem fogja azt megczáfolni soha. Több világosságot!

Philolojiai Közlöny. VII. 2. * 1
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és r csere nem egyetlen hangtani mozzanat a éuvas és a többi to- 
rÖkség közt; 2) e hangváltakozás a éuvasban nincs keresztül vive 
teljesen, vagyis a török z igen sokszor megmaradt (igy pl. tüzmek 
=  tűrni, tiniz =  tenger); 3) e hangváltakozás nemcsak a cuvas 
és a többi törökség, — hanem az egyes török dialectusok között is 
egészen közönséges (lásd erre vonatk.«A magyarok eredete* 260. 
L s ezen kívül v. ö. hogy az altaiban a többes második személy 
ragjában r van a többi törökség z-je helyett: beringiz — alt. párifár 
(adjatok),biéikingir — alt. picifivár (leveletek) stb.); 4) sok m a
gyar szóban z van ott, a hol a cuvaában r áll, tehát ezeket nem ve
hettük éuvasból; 5) mindezen és még több szavak is a mongolban 
is r-sek, nemcsak a cuvasban, pl. ükür (ökör), dürü (gyűrű), bürü 
biro (borjú), ikere (iker), toirk (térd), tór (tőr), tara^oi (tar) 
savar (sár) stb.; 6) e nyelvbeli tényeken kívül a történelem is azt 
bizonyítja, hogy mikor a magyarok cuvas szókat vehettek volna 
fel, a cuvas nyelv még nem is létezett; mert a magyarok már a  
800-as évek elején a Dunához közel valanak, a éuvas nyelv pedig 
csak a IX—XIII. századokban jött létre.1) Tehát az ugor-magyar 
theoria módszerével azt is be lehet bizonyítani, hogy olyan nyelv
ből is kölcsönzött a magyar, a mely nem is létezett! Valóban 
derék módszer; a mit ez mível, már nem is tudomány, hanem 

bűvészet.
Más részről, maga a józan ész ellent mond annak, hogy a 

magyarok a nomád élettel csak Magyarországban ismerkedtek meg; 
hogy állattenyésztésről, növénytermelésről, az élet fenntartására 
és védésére szolgáló eszközökről, családi életről stb. fogalmuk sem 
volt 1239. esztendeig. Mert az ugor magyar theoria szerint az ökröt, 
borjút és saját térdöket csak Atelkuzuban ismerték meg a magya
rok ; atyja, anyja, karja, szakála, talpa stb. nem volt a magyarnak 
Ázsiában (hiszen ezek aféle luxustárgyak a primitív Keleten) s keleti 
Európában; mindezekhez csak a tatárjárás után jutott (a kúnok se-

*) Ez t. i. nem úgy értendő, hogy a éuvasok elődei a IX. század 
előtt nem tudtak beszélni; hanem úgy, hogy a mosteni őuvas nyelv a 
IX. század előtt olyan tör. dialectus volt, mint a többi, csak tájnyelvi 
eltérései voltak a törökség zömétől s nem volt egy olyan külön nyelv , 
melylyé az ugor hangrendszer kiforgató hatása tette, a z—r csere — a 
finnisták e siue qua non-ja a magyarban levő tör. elemek kérdésében —  
nem különözte el a többi török dialectusoktól.
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gélyével); a kost, kendert, almát, ünőt, sátort, sereget, tevét, baltát, 
betűt, bicBakot, borsot stb. a kúnok ismertették meg vele. Míg no
mád volt a magyar, nem volt sátora, ézt csak akkor ismerte meg, 
mikor már szilárd épületekben lakott; már írni tudott és feliratos 
pénzei voltak, de a betűkre a később jövő kúnok tanították meg; 
Ázsiában, bol a teve él, nem ismerte ezen állatot, csak Magyaror
szágban ismerkedett meg vele, mikor már nem is látta; az itt lakó 
szlávoktól vette a gazdálkodásra való fogalmakat és tárgyakat, de 
az árpa, búza, bors, borsó, bor, sör, alma, körte, csónak, balta, 
bicsak, kazán, hám, csupor, teknő, ocsú stb. megismeréséért meg
várta a kunokat, — csak azért, hogy a későbbi finn-ugor nyelvé
szek majdan török kölcsönszókról is írhassanak. De a legkegyet
lenebb tréfát abban követte el a magyarság, hogy a bocsátani, 
gyümölcs és menny szókat is a kúnoktól vette (1239 után), de már 
a Halotti Beszédben (1221 előtt) mégis használta!1) Azonban ilyen 
tények nem ijesztik meg az ugor-magyar theoriát; az alaptétel áll 
és igaz, — a valóság csak kontár munka!

A józan ész és a tények tehát a török-magyar theoria részén 
állanak, mégpedig nemcsak e részben, hanem általában a kölcsön
zésre vonatkozólag. Ha megfigyeljük, hogy mit kölcsönöz egyik 
nép a másiktól, meddig terjed a kölcsönzés és milyen viszonyban 
áll ennélfogva a két igy érintkező nyelv, azt fogjuk látni, hogy a 
magyarban levő török nyelvkincs nem lehet kölcsönzött; mert egyik 
nép a másiktól kölcsönöz neveket nominativusban, vagy adverbialis 
alakban s igéket tőalak jókban, vagyis szókat minden vonatkozás 
nélkül más szavakra, azaz 6yntacticai viszonyítás nélkül. Kölcsö
nöz fogalmakat önmagokban véve, magokra viszonyítva, nem pedig 
más fogalmakkal többféle módon is viszonyban állva. Kölcsönöz 
nyelvi egyedeket, de nem egész társaságot, vagyis mondatokat; köl
csönöz vonatkozás nélküli neveket, igéket, de nem egész ragozáson
* hajlításon keresztül viszonyítva. 8 ha kölcsönöz ilyen egyedeket, 
ezeket a saját nyelv szelleme syntaxisa szerint használja, képezi, 
viszonyítja. Ezt tanuljuk abból, ha megvizsgáljuk egyrészt a ma
gyar nyelvben levő szláv, német, latin, román, másrészt a török 
elemeket. Az ugor-magyar theoria szerint 956 szláv szó van a ma
gyarban (s az eredeti ugor elem körülbelől szintén ennyi), míg 
török szó csak 160; tehát tetemesen nagyobb a szláv hatás, sőt

*) V. ö. Hunf. P. A kun, vagy Petrarca-Codex 40— 42. 1.
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talán — ilyen értelemben — még a német, vagy román is, mint 
sem a török hatás. Mindamellett igen furcsa eredményre jutunk.

Kölcsönöztük ugyan a szlávoktól pl. a rabot szót, de nem 
mondjuk accusativusban : rabotu, hanem rabotot, instrumentalisa 
nem rabotoju, hanem rabotíaZ s egészen magyarosan (illetőleg 
törökösen) ragozzuk. Kölcsönöztük a dalog szót, de igét mi csinál
tunk belőle: dol(o)gozni s nem mondjuk: gyelajw, hanem dolgo
zom, nem mondjuk: gyela/efe, hanem: dolgoztod, nem : mü
gyela,jit hanem : dolgoztunk, nem : gyeiajte, hanem: dolgozzatok ! 
Nem igy mondjuk stoll brata, hanem: a barát asztala, stb. Kölcsö
nöztük a lámpa szót németből, de nem mondjuk, hogy (die) Lam- 
pen, hanem lámpák, nem: (des) Gráfén, hanem: grófé; kölcsönöz 
tűk a kosten-bői magyarosan formált kóstálni igét s mégsem 
mondjuk: mit kostát, hanem: mit kostái, nem: (es) kostete, 
hanem: kóstált, nem es wird kosten, hanem : kóstálni fog, stb. — 
Kölcsönöztük a latinból a pastor (pásztor) szót, de a többes szá
mát nem pastores-nek mondjuk, hanem pásztorok-nak, nem 
mondjuk: pastoribús, hanem: pásztoroknak; nem úgy beszél a 
magyar, hogy: penna rectom, hanem: a rektor pennája, stb.

Azonban egészen másképpen áll a dolog a magyarban levő 
török elmekkel. Nem csak azt mondjuk, hogy kos (tör. kőé;, hanem 
azt is, hogy kos nak (pl. háta, tör. kocning katl), kosi (koéfi); nem 
csak nominativusban mondjuk az (HB. oz, tör. os, os),!) hanem 
annak (vmije) (aning), azt, őzt (osti), onnan (onnan, annan) stb. 
Nemcsak szép (söb) van, hanem szóp-en (söbün), nemcsak hét, hetit 
(jeti), hanem heten (jetin) is. Nemcsak maga (maka), hanem : 
magam (makam), magamnak (magamning), magamat (makamti). 
Nemcsak hát van a magyarban, hanem : háta (katí, kát-a). Nem
csak azt mondjuk: nyes (jes), hanem: nyesem (jesim), nyesi (jese), 
nyessük (jesik), nyestem (jestim), nyestük (jestük). Nemcsak kel 
(kel), hanem keljél (kelgil), keljen (kilsen). Nem csupán vezet 
(bözüt) van, hanem vezetgél (bözütgele), vezetgettem (bözütgeletim), 
vezetgélvén (bözütgeleben) stb. Tehát a török eredetű szót ragoz
zuk, a fogalmat vonatkoztatjuk más fogalmakra egészen magyaro
san. Sőt több szót hozhatunk syntacticai viszonyba, több fogalmat

*) Lásd a kirgizek nyelvét és a Mira?name új kiadását (Paris) Pavet 
(’e Courteille-től.
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többféleképpen vonatkoztathatunk egymásra a magyar nyelv - 
szellem, a magyar észjárás, a magyar szólás szerint, pl. a szép 
bicsaknak keresése (söb bicaknink karasisi), a kar töve (kar tőbe), 
heten voltunk (jetin bolduk), hetvenen mentünk (jetbenin mentik), 
nénémet keresem (nenemti karasim). — Még tovább menve, egész 
mondatokat képezhetünk török eredetű magyar szavakkal magya
rul. PL sok barmot hajtottam tarlóra (sok barumti aj tátim 
tarlara). Bátor seregnek értéke a hős vezérnek nagy érdeme 
(Batur cerikning ertüki koc vezirning naj ertemi). Köszöntém paj
tásomat, ki nénémmel volt, akkor ő kérdezte: volt-e nagy 
örömöm a sok szép gyümőcsben, melyet a szatócs adott (Kösetim 
bejtasimti, kim nenemile boldi, o kor o kördüöti, boldimi naj 
irimim éok söb jümösde, néni satiéi adati ?). Ilyen tényeket látva, 
szinte kétség fogja el az embert, hogy vájjon azon nyelveket 
tartsa-e rokonoknak, közös eredetűeknek, a melyeken beszélő 
egyének megérthetik egymást, vagy pedig meghajoljon a subjectiv 
nyelvtudomány ama szent és csalhatatlan dogmája előtt, hogy a 
mi kézzel fogható rokonságot mutat, azt nem egyeztetheti a tudo
mány! A mi szerény nézetünk szerint a göcseji dialectus azonos 
eredetű a székelylyel, mert a göcseji megérti a székely embert; de 
a göcseji nyelvjárás rokonságát — a kurddal, vagy lithvánnal, 
nem merném vitatni, pedig a göcseji nem érti meg a kurdot, vág}' 
lithvánt.

Végül igen sok magyar szót csak a török nyelvekből lehet 
megfejteni. így pl. az •ig, dig ragot (eredeti alakja ezekben: ed-í%, 
ad-dig, med-dig, stb.), melylyel azonos az uig. teg, tek, cag. teg, tig, 
osm. degin, dejin, melyek azon gyökből valók, a melyből a tekmek, 
tegizmek, dejmek (megérinteni, elérni, hozzáérni) stb. ige s igy 
alapfogalma: a hozzáérés, megérintés, két test érintkezése (az 
ajtó-ig ment, eddig jutott stb.). A -val, vei rag eredete s alapjelen
tése kiderül a török ile, bile, bilen névutóból, mely a «kötni, egye
síteni, összehozni, társítnio jelentésű gyökből származik stb.

Mindezeket miért nem csináljuk a szláv, német, latin s román 
nyelvek szerint, hiszen az ezekből kölcsönzött szók — az ugor
magyar theoria szerint —-tetemesen felül múlják a török kölcsön
zést? hiszen ezen árja nyelveknek a magyarra történt hatása 
mellett eltörpül az a — finnistáink által nagy kegyelmesen megen
gedett — (160 szóból álló) török befolyás? Miért nem declinálunk
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hát németül, miért nem conjugálunk azlávul, miért nincs latin 
syntaxisunk? s miért sem alkotunk román mondatokat?

Tehát az a körülmény, hogy a magyar nyelvkincset tevő 
túlnyomó török elemet a magyar nyelvszellem szerint használjuk, 
hogy a magyar névragozás, igehajlitás és syntaxis éppen az, a mi 
a törökben; vagyis az, hogy a magyar beszéd, a magyar észjárás, 
gondolkodás- és kifejezés-mód tulajdonkép az, a mi a török ; ez a 
tény azt mutatja, hogy a törökség nem idegen elem a nyelvben, 
nem külső máz a magyar szellemen, hanem a nyelvben az alapot, 
magvat képező, a szellemben a megnyilatkozó ős eredeti tulaj
donság.

Midőn e két módszer mivoltát jól meghányva vetve lelki 
szemeim elé állítottam, úgy rémlett előttem, hogy olvastam egy
szer a következő esetet. Két tudóst nagyon c3Íklándozott egy bizo
nyos folyam eredetének fölfedezheté9e, mely folyamról azon 
utazók, a kik régente ennek felső folyásánál jártak, azt írták, hogy 
keletről ered. Az egyik tudós beült szobájába s elkezdett okoskodni: 
Minthogy e folyó, a mennyire ismeretes, délnek tart s minthogy 
egy mellékfolyó északról ömlik bele, kétségtelen, hogy maga e 
folyó is északról ered; mert az lehetetlen, hogy egész hosszában 
ne északról délfelé folylyék. Miért? Azért, mert csak; azért, mert 
a mennyire én ismerem, észak déli irányban folyik maga is, egy 
mellékfolyója i s ; s azért, mert én úgy gondolom, nekem olyan 
fogalmam van róla, hogy lehetetlenség keletről erednie. — A 
másik tudós nem okoskodott, hanem közvetlenül akarván meggyő
ződni a tényállásról, a régibb utazók útmutatása után elment a 
folyó eredetéig, melynek irányát csakugyan olyannak találta s rajzolta 
le, mely keletről folyva, egy ponton délre fordul. A másik tudós 
nem tudta elhinni e tényleges valóságot, mert ő nem igy gondolja 
ezt. Erre amaz, a tények embere, azt mondta neki: te, hiszen a 
Maros is keletről ered s a Volgába északról ömlik a Káma s azért 
a Volga még sem a Kámával párhuzamos észak-déli irányból ered. 
De amaz ekkor is csak azt állította, hogy az absurdum. — M orál: 
a subjectivistát, a metaphysikust lehetetlenség capacitálni.

Ezzel befejeztük immár ethnologiánk módszereinek megvizs
gálását, melyek értékének megítéléséhez nem szükséges valami 
nagyon tudományosan kiművelt elme, csak természetes józan ész; 
ez megmondja, hogy melyik a helyes. Mi, a philosophia és az 
egy es tudományok történetén okulva, azt mondjuk, hogy a deduc-
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tionak helye van ott, a hol evidens tételből, vagyis közvetlen 
igazságból indul ki; azonban a subjectiv módszernek az emberi 
gondolkodásban nincs helye; minden egyes embert olyan ered
ményre vezet, a minőt az akar (mint ezt az ugor-magyar theoria 
a legfényesebben bebizonyította); legfölebb időtöltésre való, nem 
a tudomány mivelésére; csak polemizálni lehet vele, de meggyőzni 
és meggyőződni nem.

S mindamellett látjuk, hogy a magyar ethnologiában két 
módszer: a subjectiv deductio és objectiv inductio van alkalmazva : 
ez a két irány áll harczban egymással, mint hajdan Carthago és 
Róma; amaz is, emez is győzni akar; én pedig azt képzelem, 
hogy az öreg Cato vagyok, ki a római senatusban azzal végezem 
beszédemet: Censeo Carthaginem esse delendam.

T úry J ózsef.

A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.

H l. Zsoltárok és zsoltárfordítások,
A XVI. századbeli énekszerzőknek a latin hymnarium mellett 

másik főforrásuk az ó-testamentom. A zsoltárokat és jeremiási 
lamentatiokat a katholikusok is ismerik és isteni tiszteletökön ezek 
régóta divatoznak. A fenmaradt katholikus karkönyvek legalább 
e mellett tanúskodnak; mert zsoltárokat a gyulafej érvári és sáros
pataki u. n. hymnarium ok is foglalnak magukban. A protestánsok 
pedig, mint a hymnus-forditás és átdolgozás terén, itt is követték 
Luther példáját s az első reformátorok éppen oly buzgalommal 
késziték a zsoltárok paraphrasisait, mint az ünnepi dicséreteket.

Benczédi Székely István x) magyar zsoltárai már 1548-ban 
jelennek meg, egyházi éneklésre szánva ugyan, de csak prózában. 
Benczédi az eredetit (a Vulgata szövegét) híven fordítja versről- 
versre; nyelve erőteljes, zengzetes és éneklésre nem alkalmatlan; 
valószínű, hogy az ő zsoltárait tartalmazza a nagydobszai énekes* 
könyv; a codex ismertetője, Kálmán Farkas, az ebben levőket

*) Benczédi Székely István: Soltar konu Székel Estuantul magiar 
nielure forditta io t. Krakkó. 1548.
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tartja a legrégibb fordításoknak. A katholikus hymnarium okbeli 
zsoltárok szintén prózák és különös, hogy ezek a Székely-félékkel 
sokkal inkább egyeznek, mint sem az egyezést csupán a közös 
eredetiből magyarázhatnók; nemcsak kifejezések, de néha egész 
versek szórul-szóra azonosak; annyi tagadhatatlan, hogy e két 
forditás sokkal több lényeges jegyben találkozik, mint akár egyik, 
akár másik a Károli-biblia szövegével.

Ha következetesek akarunk maradni magunkhoz, itt ismét 
azt kell állitanunk, hogy a református zsoltárok az eredetiek. 
A katholikus egyház-történelemben nyomát sem találjuk a refor- 
matio korát megelőző magyar zsoltároknak, nem is őriztek meg 
kódexeink egyet sem s arról az egyetlen zsoltárról, mely a Régi 
Magyar Költők Tárában *) a középkori költészet maradványai közt 
foglal helyet, maga Szilády azt tartja, hogy a XVI. századnál 
korábbi időbe nem tehető; Székely pedig a latinból ültette át 
zsoltárait. Valamint a hymnusok, úgy a zsoltárok is, mint magyar 
nyelvű egyházi énekek, protestáns termékek; tehát nem a reformátu
sok vették át a magyar hymnusokat és zsoltárokat a katholikus 
egyháztól, hanem a dolog éppen ellenkezőleg történt.

A ki következtetésünket kissé merésznek tartja, vegye figye
lembe, hogy a hitújítástól meglepett katholikusok kénytelenek 
voltak háttérbe vonúlni. Legjobb erőik hagyták oda és csatlakoz
tak az irányhoz. A tudományosabb, míveltebb, felvilágosodottabb 
emberek ha nyíltan nem is tettek vallást a pápistaság, mint tévely
gés, és a protestáns, mint igaz hit mellett, — a mi különben sem 
ment oly hamar és oly könnyen, — irodalmi működésükben 
a reformatio szellemétől vezéreltettek; e kor férfiait nem is 
kinyilvánított vallástételök, mint inkább irodalmi, általában 
szellemi munkásságuk szerint számíthatjuk egyik vagy másik 
felekezethez. A mely magyar író e század első felében bibliát 
fordít, magyar egyházi énekeket szerez, zsoltárokat dolgoz át, azt 
eleve is a reformatio híveihez sorozhatjuk. A katholikusok az 
irodalom és nemzeti nyelv fegyvereivel való harczra csak a tri
denti zsinat után gondolnak. Oláh Miklós, esztergomi érsek, ekkor 
állítja fel az első kaiholikus nyomdát s hívja be a jezsuitákat.

*) Szilády A. Régi M. Költők Tára I. köt. 221. lap. Qui babitat in 
adjutorio. «Az ki veti segedelmét.* A XC. zsoltár fordítása.
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A század végével a katholikusok oly irodalmi tevékenységet 
fejtenek ki, hogy a protestánsokkal nemcsak megbirják a versenyt, 
de később le is győzik őket. S ime a katholikus irodalom fényko
rában, Pázmány, Káldi és Zrínyi virágzása idején s még később 
szerkeztett katholikus énekeskönyvek, mint a Nárayé, Kájonié, 
Illyésé, a Cantus catholici, *) nem átallják nagyszámú XVI. 
századbeli protestáns dicsérettel és zsoltárral gyarapítani tartal
m ukat; felveszik magokba Sztárainak legtöbb darabját, Balassának 
egyik legszebb istenes énekét (LI. zsoltár), sőt elég különös Luther 
hires költeményét is: «Erős várunk nekünk az Isten*. Mennyivel 
inkább megtörténhetett mindez a XVI. században !

De a kérdést *) tovább nem vitatva, áttérhetünk a zsoltárok 
verses fordításaira, mint a melyek a prózaiaknál bennünket sokkal 
közelebb érdekelnek.

Valamint az ünnepi dicséretek nem egy ember munkája, 
úgy a  zsoltárok átültetését is többeknek köszönhetjük. A magyar 
zsoltárok nem tervszerűen, nem egyöntetűen készülnek; az egyes 
énekszerzők néha egymásról mit sem tudva, egymástól messze 
föld és hosszú idő által elválasztva, szólaltatják meg nemzeti 
nyelvünkön a biblia dalnokát. Innen van, hogy egy zsoltárnak 45 
fordítását is találjuk, mig a zsoltárok más részét, majd felét a 
hívek csak a később létrejött Bogáti- és kivált Szenczi Molnár-féle 
teljes psalteriumokból ismerhették meg.

A kornak majd minden jelesebb embere lelkesül az ókori

A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 169
1

*) E katholikus énekes könyvek mind a XVII. század folyamán je
lentek meg.

*) Ezen irodalomtörténeti fontossággal biró kérdést, több anyagot 
gyűjtve, valamint a kézirati és nyomtatott énekgyüjtemények bővebb tanul
mányozása és szigorúabb összehasonlítása után, óhajtanók tér és alkalom 
adtával tüzetesebben kifejteni, annyival inkább, mivel a XVI. és XVII. 
századbeli egyházi költészet eredete fölött már megindult az irodalmi harcz 
Bogisich Mihály fővárosi kath. káplán (jelenleg plébános) és Kálmán Far
kas ref. lelkész között. A vita felekezeti elfogultsággal, sőt szenvedélyesség
gel folyt a «Prot Egyházi és Iskolai Lap»-bán, mi által mindkét fél több 
hamis állításra ragadtatta magát. így Bogisich majd minden alap nélkül e 
két századnak egész egyházi költészetét — brevi manu — a protestánsok
tól elragadja s minden érdemet a katholikusoknak tulajdonít; sőt az 
előbbieket még nem hazafiassággal is vádolja mind a költészet, mind a 
nemzeti zene terén. Ily szellemben irvák több akadémiai értekezése (Ma
gyar egyházi énekek 1881 és Cantionale et pás8. 1882.) és felolvasása.
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költészet ez örök remekein s igyekszik ki többet, ki kevesebbet 
magyar nyelvre áttenni. A fordítók között buzgó reformátorok és 
tehetségesebb költők ismert nevei váltakoznak egész ismeretlene
kével. A szatmári Batizi és a tolnai Sztárai, a tanító Szegedi és a 
tanítvány S*karicza, a főur Balassa és inasa Hartányi, két egy 
testvér, Dóczi Susánna és Ilona, majd Bogáti és végül Szenczi 
Molnár egy századon át fordítják a szent költeményeket. Müveik 
csodás gyorsasággal terjednek és csakhamar helyet foglalnak az 
összes felekezetek gyűjteményeiben, a protestánsoktól átmennek 
az unitáriusokhoz, és a katholikusoknak éppen úgy ájtatosságul 
szolgálnak, mint a szombatosoknak.

De nincs mit csodálnunk, hogy e kor annyira kedvelte a 
zsoltárokat s oly annyira magáévá tette, hogy eredeti alkotásaiban 
is ezek szelleme és a belőlük vett eszmék uralkodnak. Az új 
felekezetek önálló magyar énekeiben, egész természetszerűleg, 
nagyon előtérbe nyomult az epicus, a dogmai és polémiái elem, 
mi miatt a legerősebb vallásos érzelmek sem juthattak teljes 
kifejezésre. Az ünnepi dicséretek között — mint már láttuk — ritka 
az, melyben a hála és tisztelet, a szeretet és hódolat érzése 
zavartalanúl, tiszta lyrai formában jelennék meg. A zsoltárok 
ellenben őszinte szívből fakadnak és igaz vallásos érzelmeket 
zengenek, képes, költői, de mesterkéletlen nyelven, a dogma és 
epika minden zavaró hatása nélkül. A XVI. század magyarja 
nemcsak mint buzgó protestáns, de mint nemzete sorsát szivén 
viselő hazafi is énekelhette e hymnusokat; bennök nemcsak a 
legfőbb lény tiszteletét, dicsőítését fejezhette ki, verseikben nemcsak 
a megalázódás, a bűntudat, a legmélyebb bünbánat hangjaira 
akadt, de ott találta a legkeserűbb panaszt, mi fájdalom és vesze
delem sújtotta szívből csak fakadhat, ott találta a zsidóknak erős, 
bosszúálló istenét, a ki az útjáról letért népre csapás után csapást 
mér, de a ki végtelen irgalmában még sem hagyja választottait 
a pogányoktól megsemmisíttetni. Az előbbi érzelmek bármely 
időben is viszhangra találhatnak a hívők lelkében, de az utóbbiak 
csak a XVI. századi magyar szive húrjait hoztak igazán rezgésbe.

«A soltárkönyv — úgymond Gelei Katona *) — olylyan, mint 
egy gazdagon minden orvosságokkal poltzonként megrakatott

1) Az Öreg Gradualhoz írt előszóban.
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patika, agy mint mellyben mindenféle lelki háborúk, próbák, 
kisértetek és casusok ellen kész orvosságok, vigasztalások, intések 
és tanítások jelen vannak, mellyekből mind az bódog és kedves s 
mind penig az bódogtalan és kedvetlen, ellenkező állapatokban 
mint s hogy kellessék kinek-kinek akarmi rendbeli embernek is 
magát viselni, megtanulhatja. Innen adta Naziansenusimez dicsére
tes encomiumokat hozzája: Psalmi juventutem delectant, senectu- 
tem elevant, militum clypeus, triumphantium corona, lusjentium et 
trÍ8tantium consolatio.»

S a magyar protestáns főleg ez utóbbiért fordult e korban 
oly odaadással szent Dávid zsoltáraihoz. A bünbánatnak és hazafi 
fájdalomnak a vigaszra különösen szüksége volt. Valóban a refor
mátus énekeskönyvekben foglalt körülbelől száz zsoltár-para- 
phrasis közül, a melyeket a prózai és Szenczi Molnár-féle zsoltá
roktól való megkülönböztetés okáért, mint az ujabb keltű ünnepi 
énekeket, szintén isteni dicséreteknek neveztek, a legtöbben ama 
két érzelem hangja jő fülünkbe; a Toldytól önállónak nevezett 
lyra képviselőinek, Palatichnak, Vajdakamarási Lőrincznek *) és 
Balassa Bálintnak ajakán ugyanez érzelmek zengenek, valamint 
azon névtelekén is, kiknek költeményeit a Csorna-, Lugossy- és 
Decsi-codexek *) megőrzék.

A magyar zsoltárok nem hti másai az eredetieknek. A fordí
tók inkább csak kifejezést, eszmét és hangulatot vesznek át a 
szent költeményekből s általában oly szabadon bánnak el velők, 
hogy egyazon zsoltár több magyar fordítása legfölebb hangulat
ban egyezik. Némelyiknek megismerésére nagyon szükséges az

*) Palatich György: Igen szép enek es kenierges, melliet égi iambor 
Uitez ember zerzett rabsagaban. Kinek nevet megtalálod az uersfeiekben 
1570. Ez a különkiadásnak a czime; számos énekeskönyvben megtalálható, 
Palatich György uramnak csonkatoronyi éneke czimmel. Vajdakamarási 
Lörincz pedig Erdély veszedelmét siratja 1592-ben.

*) Mindhárom codex az Akadémia kézirattárában. Énekgyüjtemények 
ezek, néha igen tarka tartalommal; legnagyobb részüket azonban vallásos 
költemények töltik be. Jelentőségük abban áll, hogy számos ki nem adott 
vagy nyomtatásban elveszett költői művet őriztek meg. A Csoma-codex 
tartotta fenn a Szilágyi és Hajmási históriáját. Ennek és a Decsy-codex-nek, 
rövid ismertetését lásd Thaly Kálmán: Vitézi énekek. Pest. 1804. I. köt. 
Előszóban és a jegyzetekben.
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a zsoltár első vagy utolsó versszakában foglalt utalás a zsoltár 
sorrendjére, m int:

«Szent Dávid próféta éneklő könyvének 
Huszonhármad részében*1)

Vagy:
• Mint irva van Soltár könyvnek tizenhatod részében*.*)

Gelei Katona 8) is említi, hogy az ő előtte való gradualék zsoltárai, 
«nem literaliter, hanem periphrastice, azaz bővebbedkén körüljáró 
beszéddel vannak fordítva#.

Hogy mily különböző tartalmú, terjedelmű és értékű költe
mények származtak egyazon eredetiből, elég felhoznom a XLVI-ik 
zsoltárt, melyből egyrészt a «Mikor Sénakhérib a Jeruzsálemet 
megszállottá vala» kezdetű hosszú, különösebben ki nem emelkedő 
dicséret készült, másrészt pedig Luther, a maga leghíresebb 
költeményét, a református egyházi énekek egyik remekét alkotta, 
mely az «Erős várunk nekünk az isten» kezdetű dicséretben a  
magyar protestánsokat is századokon át lelkesíté.

Hogy az énekszerzők nem kötötték magukat a bibliai 
szöveghez, eljárásukat természetesnek kell találnunk. E korban 
különben sem készül mai értelem szerinti fordítás; a zsoltárok 
pedig csak is úgy hathatták meg igazán a protestánsok vallásos 
lelkületét s szólhattak valóban a magyarnak szivéhez, ha a fordító 
nem ragaszkodik mereven az eredetihez, hanem ha a kereszténység, 
kivált a protestantismus szellemét önti el müvén, ha a csak zsidót 
érdeklő epicus elemeket mellőzve, magyar vonatkozásokkal tölti 
be; ha a bűnbánat szavait nem a Dávid, de a maga nevében 
hangoztatja, ha a Saultól üldözött 6zent költőnek panaszát, 
keserves kifakadását kiveszi szájából és a töröktől, némettől 
pusztított nép ajakára adja. S e kor legtöbb énekszerzője úgy is 
cselekszik.

A zsoltárok számos helyét Krisztusra és a megváltás nagy

*) és a) Mindkét idézet egy XVII. századi protestáns énekeskönyvből, 
mely 1648-ban Debreczenben Margittal Jánosnál nyomatott. Ez énekes
könyvek különben berendezésre és a költemények számozására nézve több
nyire egyeznek a XVI. századtól a múlt század végéig. Az énekeskönyv e 
kiadására többször fogunk hivatkozni. Az első idézet Sztárainak egy dicsé
retéből való (83. dicséret), a másik egy ismeretlen fordítóéból (81. dicséret.)

3) Öreg Gradual. Előszó.
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müvére vonatkoztatják és a magyar énekekbe nem egy protestáns 
dogmát visznek be. Már Luther sem a zsidók nevében könyörög, 
hanem az igaz keresztények szabaditásáért esd, midőn ezt zengi:

• Oh Ur Isten ! tekints hozzánk,
Magas mennyből nézz mi reánk 
És könyörülj te népeden
Nyomorult keresztyéniden*. (XII. zsoltár). l)

Sztárai Mihály szintén kortársaihoz szól a XV. zsoltár kez
detén ;

• Sokan vagynak most olyat én emberek,
Kik azt vélik, hogy Ők jó keresztények,
Noha feslett és nem jámbor életek,
Sőt mindenben Krisztussal ellenkeznek. 8)

Általában igen sok zsoltár végződik a szent-háromsághoz intézett 
glóriával.

• Sok hálát adunk — úgymond Sztárai —s) mi Istenünknek,
És mi teremtőnknek, te szent fiadnak,
És vigasztaló szent lélek istennek.* —

Ugyancsak Sztárai már dogmát is hangoztat, azt a hitelvet, a mely 
oly komorrá teszi a protestáns vallást, de a mely oly jól illett e 
sötét, zord időbe, melynek majdnem minden költői termékéből 
kihangzik, t. i. hogy nem a cselekedet, de a hit üdvözít, hogy a 
magunk érdeme mit sem ér, mert a megváltást egyedül Krisztus 
vére omlása szerzé meg. Ezért halljuk Sztáraitól is, hogy:

«Sok emberek vagynak e széles világon 
Kik tévelygésben vannak,

Az Úristen előtt az 6 érdemekben 
Igazúlni akarnak,

*) A XII. zsoltárnak ezen paraphrasisa ismeretlen szerzőtől ered. 
Hogy Luthernek német átdolgozása után indult, bizonyságul elég lesz 
ennek csak két első sorát idéznem:

Ach Gott von hímmel, sicli darein 
Und lasz dich des erbarmen.

Az énekeskönyvekben e zsoltárfordítás a 79-ik dicséret helyét foglalja el. 
Sztárainak pedig ugyanezen zsoltárból készült éneke (Szabadíts és tarts 
meg, uram isten!) a 78-ik helyen áll.

*) Az énekeskönyvben 80. isteni dicséret.
#) A LXXIV. zsoltár átdolgozása. Énekeskönyvben 126. dicséret.
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Mert az idveeségről és az bódogságról 
Ingyen semmit sem tudnak,

Evangyéliomnak azért helyt nem adnak 
Sőt ellene állanak*. (XXXII zsoltár) *)

A dogma, a polémia viszketege még itt sem hagyja nyugodni a 
theologus költőt; az erős protestáns hálaadása közben sem feledi 
elleneit és szent Dávid tekintélyével akarja a tévelygőket a maga 
vallásának egyedül igaz útjára tériteni, intvén őket:

• Tanulják meg azért Dávid Prófétából
Mint megigazuljanak* .. (Sztárai u. o.)

Érdekes, hopy Illyés István, az 1639-ik évi «Soltári Énekek* 
kiadója, a XVI. századbeli református zsoltároknak merész plagi- 
satora és katholikus szellemben való elferditője, Sztárai e zsol
tárának első sorait mint változtatja meg s mint veti vissza a pro
testánsok fejére:

• Sok emberek vagynak ez árny ék világban,
Kik tévelygésben vannak,

Semmit érdeminknek Krisztus érdemiből 
ők nem tulaj donitnak,

Jó cselekedetből semmi igazulást 
Ismérni nem akarnak, stb.»

• Dávid prófétából bizonyságot hogy már
Eléhozni akarnak,

Noha semmit itten oly érdemek ellen 
Soha nem találhatnak . . . .  stb.»

A protestánsoknak e dogmájával nagyon egyezett számos oly 
zsoltár, melyekben a buzgó költő oly jellemzőn, oly erősen fejezi 
ki vallásos meggyőződését, hogy egyedül az ur az ő reménysége, 
az ő oltalma, kővára és kőszála, bástyája és tornya. Ezért ragadta 
meg Luthert a XLVI. zsoltár 2) és ösztönzé hatalmas éneke 
megírására, ezért kedvelték a magyar protestánsok is a XXXL 
zsoltárt 8) (Benned bíztam Uram, soha ne gyaláztassam) és a

l) Enekeskönyvben 93. ist. dicséret.
*) Luther: «Ein feste Burg ist unser Gott 

ein gute wehr und waffen stb. 
s) Szerzője: Thordai Benedek. A versfökből «Bnedictus Thordensis 

verti» olvasható ki. A fordítás latinból készült; mely így kezdődik: In te 
domine speravi, non confundar in aeternum. A régi énekeskönyvben 90.
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XCI-iket x) (Te benned bíztunk eleitől fogván), ezért hangoztatja 
e hitet annyi énekszerző nemcsak zsoltárokban, hanem másnemű 
költeményekben is.

De általában, hogy az istenbe vetett bizodalom ily erősen 
és hatalmasan nyilatkozik, nemcsak a fentebbi dogmából, hanem 
a protestantismus egész szelleméből foly.

A protestáns vallás megszüntette a szentek tiszteletét, a szűz 
Mária cultusát is elveté; magához Krisztushoz sem száll fel többé 
oly rajongó tisztelet, oly fenséges hódolat, mint szent Bernát 
hvmnusaiban; a szent-leiket pedig főkép csak pünköst ünnepén 
hívják segítségül a hívek; de mint hajdan a zsidók, majdnem 
egyedül az úrhoz fordulnak. Ez a mily egyszerűvé tette a vallást 
és a mily jótékonyan hatott az igaz benső vallásosság kifej lésére, 
oly komorrá tette a protestánsok lelkületét, tudván, hogy a 
boldogságos szűznek, szenteknek, martyroknak pártfogásában 
nincs mit bizniok, hanem csupán az ur irgalmától kell lelkök 
üdvösségét reményleniök.

E mély vallásosság, a hit ez erkölcsi szigora fejti meg ama 
•kétségbeeséssel határos töredelmet, bűntudatot», mely a kornak egyik 
legjellemzőbb vonása. E töredelmesség és bűntudat a zsoltárokban 
éppen úgy táplálékra talált, mint az istenben való bizodalom. 
A protestáns vallás nem fogadja el a gyónást; a papnak közben
járását vagy bűnfeloldó hatalmát még kevésbe ismeri el, mint a 
szentekét; így a hivőt magára hagyja akár jó, akár rossz lelkiis
meretével ; a hivő bűne bocsánatát csak istentől kéri és csak tőle 
váija. Innen, hogy a protestáns költők oly annyira kedvellik Dávid 
azon zsoltárát, melyben a szerelmétől bűnbe csábított király oly 
töredelmesen vallja meg bűnét és oly megalázód ássál könyörög 
bocsánatért. Az LI. zsoltárt öt énekesnek ajakáról halljuk.

• Végtelen irgalmú,
Oh te nagy hatalmú 

Isten légy már kegyelmes — kiált fel a bűnbánó Balassaa) —

dicséret; a Régi Magy. költők Tárában (II. köt. 246—48 lap) is megjelent, 
hol Szilády hibásan mondja XXX. zsoltárnak.

*) Szenczi Molnár Albert fordítása.
*) Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. A m. történelmi társulat 

megbízásából Szilády Áron. Budapest. 1879. A Balassa költeményeiből való 
idézeteinket mindig e kiadás fogja szolgáltatni. Ez 51. zsoltár a radványi
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Mosd el rólam immár,
Kit lelkem alig vár 
Mosd el bűnöm rútságát. *

E töredelmet hangoztatja vissza Balassának kedvelt inasa (író 
deákja, titkára?), Hartányi Imre. 1)

• Atya Úristen könyörülj rajtam a te nagy jó voltodért,
Sok bűneimet bocsásd meg nékem nagy irgalmasságodért . . . »

(Mert) «Kut vagyok sok bűneimmel mind e világ előtt;
De meg ennél is rútabb vagyok istenséged előtt >

S még költőiebben hangzik a bűntudat e vallomása a Csoma-codex- 
nek egy ismeretlen szerzőtől eredt költeményében, melyen nagyon 
látszik az LI. zsoltár 2) hatása.

• Siralmas beszédem, hallgasd meg Istenem 
Könyörülj én rajtam!

Sok undok bűnömet bocsásd meg énnekem,
Légy kegyelmes nekem!

Ne nézd undokságom, számtalan sok bűnöm,
KegyelmeR Istenem!

De nekem kegyelem, légyen engedelem,
Légy kegyelmes nékem!

Mint Magdalénának megbocsátád bűnét,
Számtalan sok vétkét:

Úgy nekem bűnösnek bűnömet bocsásd meg,
Légy kegyelmes nekem !• stb.

De nemcsak a vallásos érzületnek nyújt táplálékot a psalte-

codexben a LXXXIX. számmal van jelölve; alatta e megjegyzés: Ezt a 
psalmust a Beza verseiből fordította, csak halála előtt való betegségében. 
Sziládyüál 142—145 sz.

*) Hartyáni (Hartányi vagy Harsányi) Imre, egyike azon nagyszámú 
prot. énekszerzőknek, kiknek csak nevét ismerjük, azt is rendszerint a 
versfőkből. Balassa végrendeletében emlékszik meg róla, midőn ezt ír ja :
*az zabola, lovamat és az pej paripám at. . . .  egy ezüstös csákánynyal 
egyetemben, ki merő ezüst aranyozott és szablyával együtt hagyom az én- 
inasomnak Hartyáni Imrének.» Szilády (Balassa B. költ. Bevezetés 
XLVin. lp.) Ugyané Hartyánit tartja a radványi-codex leírójának.

*) Lásd: Thaly K. Vitézi énekek és elegyes dákok.

Digitized by GoogI<



A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 177

rium, hanem a hazafiasnak is. E század költője, a mint sehol 
sem tnd kivetkőzni papvoltából, a hazafit sem tagadja meg soha; * 
a mint a dogmákat belevitte, a hová csak lehetett, úgy helyt 
enged a költészetben ha nem is a politikának, de a politikai 
közérzületnek.

A magyar zsoltároknak több mint fele olyannak fordítása, 
melynek felibe a Károlyi-féle biblia ezt irja: * Dávid könyörgése a 
megszabadításért» vagy «Könyörög az Isten népe a szabadításért.»
S ezekben az énekszerző gyakran elfeledi, hogy Dávid szavait 
fordítja, hogy tulajdonkép a zsidók panaszait zengi, hanem a 
maga és hazája nevében szólal meg. Hangja ilyenkor felmelegűl és 
szívből szivbe hat a keserv, midőn panaszolja:

• Árvákul eladád népedet,
Várasrul várasra viszik őket,
Ifjakot, szüzeket, gyermekeket 
Oszvekötözve hajtják el őket.

Határos szomszédink szidalmaznak,
Nevetnek, tapsolnak, csúfolnak,
Fejeket csóválják, orrolnak,
Beszidbe költünk mindazoknak.* (Batizi. XLIV zsolt.)1)

S miután a költő a csapások, veszedelmek, mind megannyi 
megérdemlett büntetések hosszú szerét-számát elsorolta, a szaba
duláson soha kétségbe nem eső hívek így kiáltnak fel véle:

• Támadj fel, Úristen, már mellettünk!
Mi nagy ügyeinkben légy velünk,
Színyedet ne rejts el előlünk,
Győzedelmet adj már minekünk

A szegény foglyokat fogságból
Hozd ki Mahumet országából.* (Batizi u. o.) a)

Általában mint a lyra többi neme, a hazafias is Jerémiás siralmai 
mellett főkép a zsoltárokból táplálkozik, melyekből számtalan 
eszmét, képet, hasonlatot vesz át és ezekkel majd minden verssza
kot betölt.

’*) és *) Batizinak ezen zsoltári éneke csak Bornemisza P. (CXVII. 1.) 
és Gönczi György (68. 1.) gyűjteményében található; újabban a Régi Magy. 
Költők Tárában látott napvilágot, II. köt. 71. lp. A régi énekes könyvek-

PhilologUi Közlöny. VH. 2.
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A magyar zsoltárok szerzői között nagy tehetséget, ki mintegy
* uralkodnék kora költőin, éppen úgy nem találunk, mint az ünnepi 

dicséretek készítői sorában, legfeljebb Sztárait és a század második 
feléből Balassát emelhetjük ki.

Ez utóbbi csak öt zsoltárt dolgozott át (XXVII, XLII, LI, 
LIV és CXLVIII számuakatJ), Beza és Marót szellemében, ismerve 
és követve ezek fordítását. Mint más lyrai költeményeivel, úgy 
ezekkel is messze kimagaslik a többiek közül s vele csak Bogáti 
Fazakas és Szenczi Molnár mérhető össze. Zsoltárai, melyeket lyrai 
forma, kitűnő verselés, költői képekben és bibliai kifejezésekben 
gazdag nyelv jellemeznek, nem kevéssé járultak hozzá, hogy istenes 
énekei annyi kiadást érjenek, mint egy magyar poétának műve 
sem. Az LI. zsoltár határozottan felülmúlja Molnárét s nagy költő 
legyen, ki, akár ma is, szebben lefordítja. Csak sajnálnunk lehet, 
hogy a protestáns énekeskönyvekbe nem vétetett fői; egyedül a 
nCantw CatholicU-bán talált helyet. A református énekeskönyv 
legutóbbi szerkesztésénél sem méltatták figyelemre s valószínű, 
hogy a most folyó énekjavító munkálat közben sem veszik tekin
tetbe, mert korunk egyházi énekköltői nem igen fordulnak a XVI. 
század termékei felé: legfeljebb Szenczi Molnárt tartják szemök 
előtt. A megújított nyelvvel, pompával és némi mesterkéltséggel 
akarnak hatni ott, a hol a régiek egyszerű szavakkal, de mély 
vallásossággal, igaz érzelmekkel indíták meg a hívők szivét.

Sz tárairól azért kell különösebben megemlékeznünk, mivel a 
zsoltárok átültetésében a legtöbb fordítással ő vett részt, a mint 
az kitűnik ama 16 zsoltárból, melyeknek versfejei Sztárai, Starinus

bői bizonyára e zsoltárnak egy másik fordítása szorította ki, melynek szer
zője Németi Ferencz, 1560—65-ben tokaji kapitány.

*) Balassa még több zsoltárt is szándékozott átdolgozni, vagy' talán 
át is dolgozott. Tudjuk ezt a radványi codexből, melynek leírója egy helytt 
(99. 1.) ilyen megjegyzést tesz: *Még vadnak ennehány istenhez való éne
kek, kiket a psalmusokból is, magatul is szerzett, ki mindenestül i* t i z ; 
azok más könyvben vadnak. Nem is adja azokat ki meddig több psalmust 
nem fordít meg azokhoz.* Az itt felsorolt 5 zsoltár Szilády kiadásában a 
következő lapokon található meg. XXVII. zsoltár 99. lp., ez Buchananus 
latin fordítása után (Deus in tenelTris quum milii praeluceat) készült; a 
XLII. zsolt. a 131. lapon, az LI. zsolt. a 142. lapon, ezt némelyek szerint 
Nyéki Vörös M. fordította; az LIV. zsolt. a 122. és végül a CXLVIII. zsolt. 
p. 123. lapon,
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vagy Michael *) nevet rejtenek magukban. Egyszersmind őt 
tartjuk e téren elsőnek; az ő fordításai szolgálhattak buzdító és 
utánzandó példákul a kortársaknak. Erre mutat a zsoltár-átdolgo- 
zások azon formája, melyet nála találunk először s a melyet a 
többi énekszerzők olyannyira követnek, hogy másnemű költemé
nyeikben is használják. Értem itt Sztárainak azon sajátságát, 
hogy epicusszerű elemekkel terheli a zsoltárok elejét és végét. 
Az első egy-két strophában ugyanis elmondja azt a körülményt, 
állapotot vagy alkalmat, mely a zsoltárköltőt éneklésre birta, a 
végső versszakban pedig többnyire a zsoltár számrendét vagy a 
fordítás készültének esztendejét adja tudtunkra. A compositiónak 
e módja uralkodóvá válik a század költészetében. A Szkhárosi 
Horvát-féle feddő és polemicus költemények közül többnek, még 
sokkal inkább a jerémiádoknak formája mind erre emlékeztet; 
sőt a lyraibb menetű ének, a szerelmi dal sem bir tőle szabadulni ; 
Balassa nem egy dalát zökkenti ki könnyed menetéből és nem 
egyszer zavarja meg a lyrai hangot, midőn költeménye elejébe- 
utójába epicus vagy leíró elemeket vegyít. De e formát legtúlságo- 
eabb kifejlődésében Bogátinak zsoltárfordításaiban találjuk.

Bogáti Fazakas Miklós a XVI. századnak egyik legszorgal
masabb irodalmi munkása és egyik legjelesebb költője, kit csupán 
zsoltáraiból Ítélve, mindjárt Balassa után tehetünk. Leghíresebb 
müve psalteriuma, melyet Lugossy József a) az akadémiai Jancsó-
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*) E nevek a következő zsoltár-paraphrasisok neveiből olvashatók k i:
1. X. zsoltár, régi énekeskönyvben 75. dicséret. Michael Starinus fecit.
2. XH. zsolt. 78. dicséret. Starai Mihály. 3. XV. zsolt. 80. dicséret. Staria- 
nusié. 4. XXIII. zsolt. 83. dicséret. Starai Mihál. 5. XXVI. zsolt. 85. dicsé
ret Michael fecit. 6. XXVIII. zsolt. 87. dicséret. Michaelé. 7. XXIX. zsolt. 
88. dicséret Starai Mihál. 8.) XXXII. zsolt. 93. dicséret. Starinus dedi. 9.) 
XXXIV. zsolt 94. dicséret. Michael Starinus faciebat. 10.) XXXVI. zsolt. 
96. dicséret Starinus faciebat. 11.) XXXVII. zsolt. 97. dicséret. Michael 
Starinus contra magnum orabat. 12.) LXIV. zsolt. 118. dicséret. Michael 
Starinus. 13.) LXV. zsolt. 119. dicséret. Starinus fecit. 14. LXXIV. zsolt. 
126. dicséret. Starinus. 15. XCII. zsolt. 135. dicséret Michael Starinus. 
16. XCIV. zsolt 136. dicséret. Michael Starinus contra impios.

*) Lugossy József. Egy szombatos éneleskönyvről. Új Magyar Mu- 
zeum. 1850—51. évf. C—CXXXVII. 1. A régi magyar nyelvnek és irodalomnak 
kiváló ismeretén alapuló értekezés ez, mely, bár sok részben már felül van 
múlva, számos tévedése pedig megigazítva, ma is elolvasásra méltó.

12*
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codex ismertetésében annyi dicsérettel halmoz el s melyről Toldy1) 
is úgy nyilatkozik, hogy e kor költészetéhez képest érezhető 
emelkedést mutat «s mind melegségre s költői kifejezésre, mind 
az érzések nemességére, úgy a nyelv és versalak tisztaságára 
nézve mindent meghalad, mit egyházi (egyházi czélra készült) 
költészetünk azon időben előállított».

Azonban a zsoltárok és magának Bogátinak személye 
körül több rendbeli tévedésbe esett irodalomtörténetünk, melye
ket csak a legújabb időben oszlatott el Jakab Eleknek 2) egy 
szorgalmas kutatáson alapuló értekezése.

Lugossy ugyanis a szombatos Jancsó-codex első felének 
szerzőjét nem ösmeri, de mint a másik felének, úgy ennek 
is szerzőjéül Péchy Simont, 8) e tudós erdélyi államférfiút, 
Báthorinak és Bethlennek hires cancellárját vallja s a remek 
fordítástól elragadtatva, nem győzi elléggé tömjénezni a veit 
szerzőt, az újonnan fölfedezett költőt. E tévedést, melyért a csak 
egy forrásból merítő Lugossyt nem igen lehet megróvnunk, már 
1854-ben, «Költészet történeté* ben helyreigazítá Toldy, 4) midőn 
Krizának vele közlött adataiból meggyőződött, hogy a Jancsó-codex 
első része nem egyéb, mint a kolozsvári könyvtárakban több 
példányban reánk maradt Bogáti-féle psalterium, melyről a 
könyvészek azt vélték, hogy nyomtatásban is megjelent, holott 
csak kéziratokban terjedt el úgy az unitáriusok, mint a szombatosok 
között s legfeljebb 20 vagy 25 darab látott napvilágot az unitárius 
énekeskönyvnek második, a XVI. század elejéről való kiadásában.

Azonban maga Toldy 6) is hibába esik, midőn e magyar

*) Toldy F .: A magy. költ. története. I. köt. 206. 1.
*) Jakab Elek: BogátiFazakas Miklós, XV I. századi magyar iheo- 

logus és költő. Keresztény Magvető. Kolozsvár. 1881. XV. folyam. 1. 1. 
Jakab Elek, a XVI. és XVII. századnak számos ritka, (több muciim) kéz
iratát átkutatva, e helytt Lugossynak és Toldynak több rendbeli tévedését 
mutatja ki és igazítja helyre, Bogáti Fazakasnak életét, irodalmi működé
sét, továbbá a szombatos és unitárius egyházi költészetnek egymáshoz való 
viszonyát is tisztába hozza.

3) E nagy tudósnak és hires államférfiéinak életéről bővebben olvas
hatni : Kemény János önéletírásában ; Köváry Lászlótól, Keresztény Mag
vető 1871. 34 1., Lugossy említett értekezésében.

*) A magy. költ. története. I. köt. r03.
#) U. o.
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zsoltárok szerzőjét Bogáti Fazakas Miklóst ifjabbnak és szomba
tosnak mondja. Jakab Elek főkép ez utóbbi ellen érvel s valóban 
sikerül bebizonyítania, hogy Bogáti a zsoltárokat mint unitárius 
s nem mint szombatos szerezte; ellenkező esetben, hogy volna 
megfejthető az, hogy az unitáriusok több költeményét rendes 
énekgyüjteményükbe fölvették s hogy később is róla nagy tiszte
lettel, zsoltárairól nagy dicsérettel emlékeznek. Jakab Elek érteke- 
zéséből az is kitűnik, hogy a zsoltárköltő Bogáti egy ama Bogáti 
Fazakas Miklóssal, ki Mátyás históriáját folytatta és befejezte, a ki 
«A nagy Castriot Györgynek . . . vitézi dolgainak históriáját* 
irta meg és számos más költői és theologiai müvet szerzett. Hogy 
a zsoltárfordító neve elé az «ifjabbik» jelző került, az nem egyéb 
irodalomtörténeti mythosnál, melynek hogy mi alapja sincs, 
kitetszik abból, hogy a zsoltárfordítás még 1586-ban készült és 
nem 1604, 1605 vagy 1608-ban, a mint azt a később keletkezett 
külömböző psalterium-másolatok hibásan mondják; egy ifjabb 
Bogátiról *) egyébként mit sem tud sem az egyház-, sem az iroda
lomtörténet.

De ha mindezt Jakab Elek meg nem is bizonyítja, magukból 
a zsoltárokból nyilvánvaló, hogy azok nem szombatos ember 
szerzeményei; szombatos szellemet ugyanis, a mit Toldy lát 
bennök, egyetlen egy sorból sem olvashatnánk ki. S hogy a 
szombatosok mégis annyira kedvelték e zsoltárfordítást, hogy 
náluk jobban elterjedt, mint magánál az unitárius felekezetnél, 
annak oka átdolgozása módjában rejlik.

Bogáti bár az alakra és kifejezésekre nézve éppen annyi 
szabadságot enged meg magának, mint Sztárai Mihály és a 
többi protestáns énekszerző, ezek példájától eltérőleg nem önt

x) Toldy 8 mások tévedése Bogáti zsoltárainak egy kézirati másolatá
ból ered, mely az unitáriusok kolozsvári collegiumának birtoka s melynek 
ez a czíme: Psalterium. Magiar Soltar kit az iideokbeli históriák ertelme 
zerint kiileomb-küleomb magiar ekes nótákra az Isten Giiilckezctinek jauara  
Forditot Bogati Fazakas (fia) Miklós. E «fia» szó kis betűkkel van be- 
toldva a Fazakas és Miklós nevek közé. Erről a többi kézirat, sem a 
korábbiak, sem a későbbiek mitsem tudnak. Ezt a «fía» betoldást Bogáti* 
nak latinosított neve okozhatta; ugyanis Pelidesnek nevezte magát; egyik 
kézirat (Erdélyi Múzeumban) szerint: Psalterium Dauidis. Authore Nicolao 
Peljdis Bogathio. E patronymicus Pelidest fordíthatták Fazakas fiának, 
majd ifjabb Fazakasnak.
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fordításába sem keresztény, sem speciális magyar szellemet; 
zsoltáraiban nem vitat dogmát és nem hangoztat hazafi érzelmeket. 
A szombatosok tehát bizvást énekelhették Bogáti Fazakas műveit, 
mert ezek semmi olyast, mi ó-testamentomon alapuló vallásukat 
botránkoztatná, magukban nem foglaltak.

Bogáti psalterium a a zsoltárok első teljes magyár fordítása, 
t. i. kötött beszédben. Nem akarunk túlzásba és ismétlésekbe esni, 
de ki kell mondanunk újra, hogy e zsoltárfordítás a XVI. századi 
lyra legbecsesebb termékei közé tartozik. Tartalom és alak, de 
kiváltkép a dictio ereje és szépsége, a verselés magyarossága, 
rhytmusos volta ha nem is helyezik egy polczra, de közel emelik 
Balassának és Szenczi Molnárnak hasonnemű műveihez.

Sokba telnék mindezt idézetekkel megbizonyitanunk, megtevé 
azt annak helyén Lugossy. Olvassuk el ezeket vagy tekintsünk 
általában akármelyik kéziratba, mely Bogáti zsoltárait megőrzé, 
meg fogunk győződni, hogy e fordító költői tehetség is.

Bogáti, mint már említettük, nagyban különbözik a protestáns 
énekszerzőktől, hogy költeményeiben nem dogmatizál és nem tart 
erkölcsi tanítást. Ez mindenesetre kiemeli kortársai közül, de 
ezeknek egy nagy bűnétől a bőbeszédűségtől ő sem m ent; zsoltárai 
talán a leghosszabbak. Itt marad el igen messze Szenczi Molnár 
Alberttöl, kinél pedig gyakran jobban és magyarosabban versel. 
A verselésben csak Balassa Bálint múlja fölül. A hosszabb sorokat 
ugyan még nem szakítja rímek által rövidebbekre (bár elvétve erre 
is találkozik nála példa), de az erős, szabályos rhytmus által 
úgyis részekre válnak. A régi és a népköltészet tanúsága szerint 
azonban a magyar verselésben mindig többre kell becsülnünk a 
jó rhytmust rím nélkül, mint a csengő-pengő rímeket amannak 
híjával. Bogáti a hosszabb sorok közűi kiváltkép kedveli a 16 és 
19 szótagot; amaz «Szilágyi és Hajmási históriájáéból ismeretes, 
ez a Balassa-strophának szolgált alapjául; e sorokból rendesen 
három-három alkot nála egy versszakot. Használja a rövidebbeket 
is, mint a Iá és 10 szótagút, de főleg a tizenegyest és nyolczast.

A fordítás módjában — mondhatnók a compositióban a 
Sztárai híve; mindkettőnél ugyanazon epicus elemek zavarják 
meg a hála és tisztelet, a bünbánat és panasz hangjait a zsoltárok 
elején és végén.

Bogáti Fazakas, mint jeles theologus és exegeticus pontosan 
és egész tudományossággal adja elő azt a körülményt, mely a
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zsoltárköltőnek az éneklésre alkalmúl szolgál, mint a XXXIV. 
zsoltárban olvassuk:

•Jámbor vitéz Dávid Saul ellőt hog futna *)
Az zomszed kiraljhoz égi kor zolgalni alla 
De ott megismerek es beadak, kj uolna,
Dávid iyettében teue magat bolonddá.

Orra zaja levet zakalara boczata 
Falra kap mjnt bolond kapun ajtón irkala 
Ezt kiral hog* lata, el-kitaszigaltata,
Két kiraltol ig ment, kiért Istent ig' alda...»

A költemény utolsó stróphája pedig:
Ezt nagy eŐrömeben ifjú Dauid enekle,
Az isten dolgarol, maga feleól beszéllé,
Jamborsagban bizni tanéta, myndent inte,
Harmincz négy rezében soltárnak jelente.»

A tudós fordító az eredeti költőket sem téveszti össze, mint Sztárai 
és többen; jól tudja, hogy melyik ének Dávidé, Asafé, a Khore 
fiaié vagy másé; az utolsó versszak rendszerint a szerző megne
vezésére van szánva, mint például a XC. zsoltárban:

«Ez keönieörgest az pusztán 
Zent Moises monda,

Hol az versenjes sidokat 
Az Ur sujtola,

Sok fele czapasival 
Az feöldre ronta,

*) Ezen és a Bogátira vonatkozó többi idézeteinket a Jancsó-eodexből 
vettük, melyet az Akadémia kézirattára őriz s a melynek bővebb ismerte
tése Lngossy és Jakab Elek említett értekezéseiben megolvasható. A codex 
zsoltárokat, énekeket és tan vitató verseket őrzött meg. All összesen 161 le
vélből, nem egész állapotban; híja van elől is, közben is, vége pedig a leg
fontosabb tanoknál szakad meg. Két külön részre oszlik, melyeknek elseje 
106 levelen Dávid zsoltárait tartalmazzák Bogáti fordításában. A leírást 
végezte «Nagy Solymoson nyomorgó Gábor deák az o jóakaró és bizodalmas 
urának K i*-Solymoson lakozandó Máté fi Pálnak házánál». A második rész 
55 levelen a szombatosok hymnusait s végül néhány polemicus és dogma- 
ticus verset foglal magában. Czíme: *Az istentől rendeltetett szent igaz 
innepeknck megszentelésére csináltatott énekek az igaz valláson váló tudós 
és istenfélő férfiaktól. Irattatott Kis-Solymoson 1615, elkezdvén 25-die May 
Váradi János által*. E rész leírásában azonban még többen vettek részt.
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Fegiverrel. tűzzel, fergekkel 
Sok ezert elfogiata.*

Gyakran a költő állapotát festi, mielőtt tulajdonképeni érzelmeit 
zengené, mint azt a kiválóan szép XLY. zsoltárban látjuk:

«He volt lelkem, zívem búsult,
Jo bezédre geried, indul,
Zivemtűl nyelvem mjnt uidúl,
En yró kezem nieluem után indúl.

Az zű keduet D y e lv e m  mongja,
Nyeluem zavat kezem iria,
Kiraliom eöreömet hallia,
Ekés enekkel meniegzeőét álgyja.*

Ugyané zsoltárt igy végzi:

• Lewy fiaj kantorok,
Ezt eneklek mu Bikasok 
Salamon kiralt igy aldak,
Hogi ©gyptusi kyrály leányát hozák.»

A versfők nem nevét, hanem szent mondatokat, a tartalomra 
vonatkozó jegyzéseket foglalnak magukban, a milyenek a korábbi 
református és unitárius énekekben sem szokatlanok, később pedig 
a szombatos költeményekben is divatoztak. E hosszabb vagy rövi- 
debb versfői mondatok Bogátinak héberben való jártasságára 
mutatnak, minthogy rendszerint e nyelvből fordítvák. Ilyenek: 
Boczasd buneómet Ur isten ; Ereös a mi Isteneönc, no diczirieók; 
Esetem eoreoljk. Segeli Ur; Isten ueleonk; Idnepet zentely; 
Eghezseghre tért, stb.

IV. A szombatosok énekköltészete.

E kor költészetének vizsgálata közben egy kisded felekezet 
hívja magára figyelmünket, mely Erdély bérczei közt támadva, 
sajátságos szüleménye a magyar reformationak s melynek egyházi 
énekei magasztos erkölcsi elveikkel, ábrándos világnézletökkel, 
borongó bánatukkal, rajongó vallásos érzelmeikkel s nem csekély 
alaki és tartalmi szépségeikkel mintegy betetőzik XVI. századbeli 
egyházi lyránkat.
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Kik voltak e szombatosok, l) a kik vallásos életüket, hosszas 
üldöztetésüket s még tovább tartó szenvedésüket oly költői éne
kekben örökítették meg ? A Dávid Ferencz-féle Krisztus-tagadásnak 
következménye-é a század ez ábrándos sectája, vagy pedig az 
Oroszországban rég időtől fogva élt szombatosok tanai szivárogtak 
valamikép hazánkba: a kérdés teljesen még nincs eldöntve. Az 
utóbbi föltevést azonban egyetlen történeti bizonyíték sem támo
gatja s hozzája fordulnunk talán nincs is szükség. Készünkről 
szívesebben maradunk ama vélemény mellett, mely háromszázados 
hagyományon alapúi és a melyet a szenvedélyes Katonától a 
higgadt Lugossy Józsefig annyi író elfogadott; megmaradunk 
annál is inkább, mivel látjuk, hogy Dávid-szellemti papok voltak 
a szombatosság első terjesztői s unitárius főurak első pártfogói; 
hívei is leginkább unitáriusok közül kerültek ki és ezek között 
lappangottak hosszú időkig.

Azt az ellenvetést, melylyel az újabb föltevés felállítói a régi 
hagyományt megtámadják t. i. hogy a deismus felé törő Dávid 
Ferencznek elveiből nem fejlődhetett ki az orthodox zsidósághoz 
hajló szombatosság, nem tartjuk legyőzhetetlennek, mivel éppen 
ellenkezőleg, mi azt véljük, hogy Dávid Krisztus-tagadásától csak 
egy lépésnyire volt a judaismus. Mert ha — Dávid Ferencz szerint 
Krisztus nem isten, nem is isten fia, akkor tanai sem megdönthe- 
tetlenek, s bár isteni kijelentéseknek tekinthetők, felmerülhet a 
kérdés, nem kell-é alább államok a korábbi, a Mózes-féle kijelen
tett tanoknál ? A kérdésre sokan igennel feleltek s imé létre jött 
a szombatosság. Az új vallásnak akadtak aztán dogmaticusai, kik
nek hitelvei — szerte szórva ugyan — e költeményekben reánk is 
maradtak.

*) A szombatosok felekezetivel és költészetével Lugossy Józsefen és 
Jakab Eleken kívül többen foglalkoztak: Geleji Katona István: Titkok 
titka  Gyulafej érvár. 16Í5. Előljáróbeszéd; Kőváry László: A szombatosok 
Erdélyben. Keresztény Magvető. 1867. IV. folyam. 244 lp .; Kriza János: 
Egy szombatos énekeskönyv ismertetése. Uj Magy. Muzeum. 1851—2 évf. 
IL köt. 160 lp .; Gróf Kuun Géza: Keresztény Magvető. 1879. XIII. évf.; 
Low L ipót: A szombatos felekezet szertartásköny véröl. Zsidó évkönyv. 
íSzerk. Kiss József) 1875. 99 lp. A nem rég elhunyt Dux Adolf is élte utolsó 
napjaiban a szombatosok ujabb énekköltészetével foglalkozott, különösen 
annak a héber költészethez való viszonyát igyekezvén felderíteni, de a halál 
bevégzetlenűl hagyatta vele munkáját.
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E zsidózó felekezetet tehát a magyar reformatio szelleme 
szülte; az a szellem, mely éppen úgy megtámadta a lutheránusok 
stabilismusát, mint kevéssel előbb a katholikusokét; az a szellem, 
mely csakhamar a Calvin confessiójára pártoltatta a magyarokat, 
majd Socinus és Dávid Ferencz hitelveinek szerzett híveket, mig 
végre tulmenve a határon, végletbe, mondhatnék a fejlődés ellen
tétébe csapott s létre hozta a zsidózást. De a sectában oly magasz
tos erkölcstan, oly tiszta világnézlet, istennek oly nemes felfogása 
nyilvánul, hogy a calvinistáknak és unitáriusoknak nincs mért 
szégyenkezzenek s nincs mért a rokonságot megtagadják. De 
bizonyuljon bár bé, hogy a szombatos elvek nem Magyarhonban 
termettek, a vitás kérdés ilyetén eldőlte kevés befolyással lehet 
azon magyar énekek felfogására, jellemzésére, melyek ez üldözött 
felekezet leghívebb és legbecsesebb emlékeit teszik, s igy bennün- 
két közelebbről nem is érdekel.

Az akadémiai Jancsó-codexben és több kolozsvári kéziratban 
fenmaradt szombatos egyházi költemények tulajdonkép hymnu- 
sok, ünnepi dicséretek,*) melyekhez egy nehány erkölcsi és dog
mai tanokat tartalmazó, néha polemicus vers csatlakozik. (Hogy 
Bogáti Fazakas Miklósnak szintén e codexben foglalt zsoltárfordí
tásai miért nem vonhatók ide, arról már megemlékeztünk. Bogátit 
tehát a szombatosokhoz nem számítva, összes vallásos énekeik 
nem igen rúgnak többre száznál s ezek legnagyobb részét ünnepi 
hymnusok teszik.)

De nem a keresztény ünnepek megszentelésére írattak e 
dicséretek, hanem a zsidó szent napok tiszteletére. A szombatosok

l) A szombatos költészet maradványait a következő kéziratok őrzik: 
A már többször fölhozott Jancsó-codex az akadémia kézirattárában. Az uni
táriusok kolozsvári collegiumának két codexe. Egyiket Kriza ismertette 
(Uj M. Muzeum 1851—52. II. köt. 160) s ennek czíme: Szombatosok Énekes 
Könyve. Collegii Unitarii Claudiopol. Anno 1766. Ez évben került ugyanis 
a kézirat az unitárius könyvtár birtokába; íratása különben a Jancsó- 
codexével egy időben és azonos helyen történt, a XVII. század elején a 
kis-solymosi Mátéfiak birtokán. A másik codexet Jakab Elek ismerteti 
(Kér. Magvető. 1881. XV. évf.) Ugyanaz a kézirat, mely első részében 
Bogátinak egész czimében bemutatott psalteriumát tartalmazza. A szom
batosok ujabb énekei az Akadémiának két e századból való kéziratában 
találhatók, melyeket a Történelmi társulat egyik 1874. évi ülésén Deák 
Farkas mutatott be. Lásd: Századok. 1874. Értesítő.
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ugyanis teljesen vissza mentek az ó-szövetségre; azt tartják isten 
igaz kijelentésének; annak törvényeihez, rendeleteihez ragasz
kodnak, majdnem betűhöz híven; az új-szövetségnek még nevét is 
kárhoztatják, mert a törvény örök és változhatatlan; isten nem 
alkuszik kétszer az ő népével.

A kereszténységgel csak az kapcsolja még őket össze és a 
zsidóktól az választja el, hogy Krisztust Messiásnak elismerik, de 
nem mint isten fiát, nem mint a szent-háromságnak, melyet 
egyáltalán tagadnak és gúnyolnak, egyik tagját, hanem mint bölcs 
tanítót, mint Mózeshez hasonló prophetát, ki csak magyarázója 
isten régi kötésének. Hivatása ugyan az emberi nem megváltása, 
örök boldogság teremtése lett volna, de ezt végbe nem vihette, 
mivel a zsidók, az üdvösségre kiszemelt nép, benne hinni nem 
akartak és így az isteni nagy kegyelmet eljátszották. Krisztus 
tehát bizonytalan időre mennybe ment, honnan majd az utolsó, a 
nagy szombatén ismét leszáll, hogy küldetését immár megteljesítse, 
hogy a szenteket és jámborokat ezer évig tartó boldogságra 
(chiliasmus) *) vezérelje, a hitetleneket és hozzá nem térőket 
pedig végtelen kínra, örök pokolra kárhoztassa; s ez időt nevezi a 
szombato& tulajdonképen újszövetségnek.

t Peter apostol ezt megmutatia nag nilagosan 
Zúkseg egekben Christusnak lenni, mjg ideye elieó,
Hogi mindeneket eö raeguiczon, heljere alasson 
Akkoron birya a Dauid zekit a Jacob hazaban 
Es uralkodik mjnden hiuekkel az uizeöuetsegben 
Lelekbeól álló nag duczeöseges meniei orzagban.»

(76-ik ének).*)
Ellenben:

«Romlás zal akoron idegen nepekre
Kjk kegietlen zübeol teortek hyveire.»(19-ik ének.)

A szombatosok tehát az új szövetséget evangéliumnak nem 
tekintvén, belőle csak azt fogadják el, mi Mózes törvényeivel 
megegyezik s így természetes, hogy azon ünnepeket ülik meg,
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*) Mind a nagy vagy végső szombat (Sabbath hagodal), mind a 
chiliasmus a zsidó talmudból átvett vallási fogalmak.

*) Ez idézetek mind a Jancsó-codex második részéből vévék. A szá
mok az énekek sorrendjét jelölik, minthogy a kézirat lapszámmal nincs 
ellátva.
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melyeket az ó-testamentom a zsidóknak meghagy; az újakat 
ellenben, melyek a régieket vagy egészen kiszorították, vagy ter
mészetükben megváltoztatták, emberi szerzésnek, pápai találmány
nak, olasz csalárdságnak tartják. Ezeket minden igazhívő vesse el 
és szentelje csak azokat, melyeket a most is szent nép, az istentől 
kiválasztott zsidó nép ünnepel.

Szombat lön tehát az ur napja és nem vasárnap; szombat 
tiszteletére zeng a hymnusok jó része; szombattól nyeri nevét 
maga a felekezet is. Hátra veti a Victor pápától szerzett húsvétot, 
de szenteli az umak pesah nagy ünnepét, mert ennek tartásából 
jő áldomás az urtól; nem Krisztus feltámadásának emlékét 
ünnepli, hanem a zsidó nemzetnek Egyptomból szabadultát. Nem 
ismer pünköstöt, nem is hívja és várja ezen a szent-leiket, hanem 
a törvény kiadásáért ad hálát az •eötvenedik nap*-on a Sinai 
hegyen megjelent istennek.

A mint nem várja Krisztus kínszenvedéséből és feltámadásá
ból bűnei bocsánatját, úgy nincsen az üdvözítő születésének emlé
kére szentelt karácsonyja, sem nagy, sem kicsiny, ellenben 
fölelevenífci a zsidók új esztendejét, és sátoros vagy vszedeó-vedeo» 
ünnepét.

Holdujságkor is hála száll az egek felé, de a hivők kijelentik, 
hogy távol a bálványimádástól, egyedül az istennek,

«......... nem a holdnak ynnepelunk,
Zuuel, zoual nieluünkel eöt dicziriük.»

Csak egy ünnepnek nem találjuk nyomát, a zsidók legkomorabb, 
de legnagyobb ünnepének. S ez az engesztelés szent napja (hosszú 
nap). ')

1) A szombatosok ez ünnepeket mind a zsidó vallásból vették által, 
s ha nem is ennek minden apró szertartásával, de minden esetre annak a 
szellemében ünnepelték is meg. Az ünnepek magyarázatáben, dogmai fel
fogásában és erkölcsi jelentőségében tökéletesen egyeznek a zsidókkal. Az 
ünnepek eredeti héber nevét vagy megtartják, vagy magyarra fordítják vagy 
az ünnep természetéből vett új névvel cserélik föl. Énekeik is az ünnepek 
szerint rendezvék. így a Krizától bemutatott codexben, melylyel majdnem 
teljes azonos szerkezetű a Jancsó-codex, szombatra való ének van 36, újhold 
(liéb. rosch khodes) napjára 4, pesahra (héberül is pesah) 11, az ötvenedik 
napra (schevuoth, xev?£xá??r,) 7, ívj esztendőre (rosch haschana) 3, úr sáto
rosára (sukoth) 5.
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Mint e kor alkalmi énekeiből egyáltalán, úgy a szombatosok 
h^mnusaiból sem hiányoznak a dogmák, a történeti és polemicus 
részletek, melyek itt éppen úgy megakadályozzák az énekek 
szabad, lyrai röptét, éppen úgy megzavarják a vallásos érzések 
tiszta ömlését, mint egyéb felekezetek egyházi költészetében; sőt 
szombatosoknál e zavaró körülményeknek még inkább előtérbe 
kelle nyomulniok.

Az újonnan alakuló felekezet, mely majdnem teljesen szakít 
a keresztény hitelvekkel, mely annyi más vallás gunyjáfc és gyűlö
letét vonja magára, mely annyi üldözést és nyomást szenved, 
mivel hogy hirdetni meri, hogy egyedül ama megalázott, világgá 
szélesztett zsidó nép szent, csak ennek törvénye igaz és üdvözítő, 
ez a  felekezet kénytelen előbb létrejöttét igazolni, kénytelen előbb 
a világot léte jogosultságáról meggyőzni, kénytelen előbb tanainak 
helyes és igaz voltát megbizonyítani, hogy a hívekkel korábbi 
vallásukat, szerinte tévelygésöket megtagadtassa s a semmi világi 
jóval nem kecsegtető, sőt ellenkezőleg, szenvedéssel járó hitelveket 
elfogadtassa.

Innen a dicséretek egyforma szerkezete. Kevés kivétellel 
mindnek első stropháit az ünnep keletkeztének története, helyes
ségének igazolása, az ellen-vélemények czáfolása tölti be; s az 
éneknek csak második, rendesen rövidebb felében hallszik a hála
adás, a könyörgés, csak itt szólal meg az igazi költészet; mig az 
első rész csak tanít, okoskodik, int.

Az első részben megtudjuk, hogy az urnák igaz napja 
szombat és nem a helyébe csak minap költ vasárnap, Sylvester 
pápa találmánya: hogy a szombat isten kötésének záloga, a terem
tés pecséte, hogy e szent nyugvó napot

• Zent teöruiny keonjuiben giakor helien Isten 
Kivanja, paranczollia,

Hog eö nagi dolganak emlekezetere 
Eö nepe....... tartsa.* (2-ik ének.)

Az első strophák adják tudtokra a híveknek, hogy minden teremtött 
állat dicséri az urat, az ég, föld, csillagok, de nagyságát és dicsőségét 
mi sem magasztalja annyira, mint az útját örökké megtartó hold, 
mely

« ....... nagi peldaya mindennek
Mert pontiat is nekj adót tiztynek 
Teliesiti, tanúság embereknek.* (34 ik ének.)
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Ezért «vallj és üllj újságot*, !) mert

•Dicziretes az zent nap, kj uyhold innepe,
Mely hold zolgal uilagnak uilagot terieztue,
Forgaeaual ualtozva, üdőt haeitia hetre 

Holnapi rendekre,
Napoknak ualtozasat agia zem eleyben

Üdeökort mutat meniben.» (33-ik ének).

Ugyancsak ezen első versszakokból érti meg a jámbor szombatos 
gyülekezet, mórt ünnepli a pesah nagy ünnepét és nem a husvétot, 
olaszok szerzését, miért szenteli istennek nisan hó 15—22 napjait, 
miért tartja a pogácsás hetet; 2) mert kell, hogy

• Emlékezzünk a nagi Isten dolgarol 
Aegyptombol sidoknak kihozasarol 
Ez zent napon ezuda nag hatalmarol,»

kell, hogy:
• Enekeliunk hozank is jo voltarol.» (43. ének.)

El is beszéli a szerzft az aegiptombeli szabadi tás egész históriáját; 
egyik dicséretben egyik, másikban másik részletet emelve ki inkább 
és értetvén meg jobban a hivekkel.

A hymnusok első fele azt is tanítja még, hogy megszentelendő 
az a nap, mely sivan hó hatodik napja és

«Zam rendi zerint evtuenedik 3)
Kovaztalan innep után ualo nap.* (52-ik ének.)
«Jacob maguanak rendelt teoruinj kyadasat 
Emlékezetes innepŰl» (4-9-ik ének) kell tartani, mivel

*) A zsidók ma is vallják és ülik a holdújságot (rosch khodes, hófő), 
az ezredévek előtti természeti vallásnak, a hold istenül imádásának ezen 
utolsó maradványát; minden hónapban könyörgéssel tisztelik meg az új
holdat.

9) Ez pesah ünnepe, a zsidók husvétje; pogácsás hét neve a kovász- 
talan kenyértől (pászka, a dunántúli népnél: laska) ered, melylyel egy 
egész hétig kell a zsidóknak élniök; az Egyptomból való szabadulás örö
mére van szentelve.

3) Az «cölvenedik nap» ünnepje a zsidók pünköstje; pesahtól ötven 
napra, a keresztény pünköst tájába esik. Zsengés-tinnepnek, törvénykiadás- 
napjának is nevezik a szombatosok, mivel a zsidók e napon nyerték a tíz 
parancsolatot s mivel e napon mutatták be istennek az első áldozatot azon 
év termésének zsengéiből.
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■ Kettős ez nap innepe, mert ngi néz eengere,
Mjnt teoruinykiadasnak eó emlitesere*. (53 ik ének.)

E hymnusok még arra is intik a híveket, hogy őszszel nyolcz 
napon át levélszin alatt lakva, nagy ünnepen adjanak hálát 
istennek, miért hogy

• Az zent nemzet eleyuel 
Zent Ur ez nagi jót teötte,
Hogj negiuen eztendeig
Sátorokban eörzeötte.* (57. ének) 8 hogy
 • --mennyei atiank, nezeónk haznat ez eztendeöben
Jeouedelmunket attad kezünkben
Rezesse teottel zent kegielmedben.»

Ez az oka az ur sátorosa, takarodás, összegyűjtés és szedés-vedés, 
ünnepének. *)

S végül okadatolják e költemények kis és nagy karácsony 
elhagyását, ez emberi szerzéseknek hátravetését, mert

• Uj eztendeot nagi Urnák kj zentel igazan 
Tisri hónak *) teoruin zerint tartia elseö napian 
Hatra uetuen küs karaczonit, mert papa talalmanj.»

(55. ének.)
Esik pedig Tisri hó elseje az őszi éjnap-egyenlőség körül, hol 
előtte, hol utána; s mért hogy épen Tisri hó elseje az ünnep, 
annak oka,

•Ez nagi uilag teremtese mert ez ideökor leöt 
TeremteotöJ mjnden alat eletet akkor veött.* (56. ének.)

Nem csoda tehát, hogy midőn ennyi uj ünnepet, szokást, szertartást 
kell meghonosítani, annyi régi hagyomány emlékét kell megsza
kítani, a hívőkkel annyi idegen hitelvet kell elfogadtatni, hogy ily 
körülmények között a költészetben csak a tiszta lyra, a vallásos

E négy nevezet a zsidó sukoth-nak (sátoros-ünnep) felel meg. Az 
elnevezések maguk megmagyarázzák az ünnep okát és természetét. A sze- 
dés-vedée, szedő-védő (v. ö. szedte-vette), a szedni és venni igék összetétele, 
aratást, gyűjtést jelent.

*) A zsidóknak kétféle évszámításuk s kettős évkezdetük van. Hitök 
szerint- az isten a világot őszszel teremté; ezért az esztendő kezdete Tisri 
bó elseje; gyakoribb azonban az a számítás, mely Nisan hóval kezdi az 
éveket. E hóban szabadultak ugyanis meg az egyptomi szolgaságból; az 
új élet tehát új esztendőnek is lön kiinduló pontjává.
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érzelmek szabad nyilatkozata szenved. A hymnus-szerző a tanítás
tól alig ér rá a könyörgésre, a czáfolástól a hálaadásra. De a  
jámbor énekes erről sem feledkezik meg; a költemények második 
részében szabad folyást enged érzelmeinek. Sőt vannak költemé
nyek, bizonyára a későbbi időből, melyekben a tanító és elbeszélő 
elem alig szerepel, melyek a mily ritka kivételek, éppen oly becses 
gyöngyei nemcsak a szombatos hymnariumnak, de a kor egész köl
tészetének. Hisszük is, hogy utóbb, ha a felekezet megszilárdulva 
s a fenyegető veszedelmektől menekülve, dogmai tanításra és ön
magának igazolására nem kényszerül, lyrája magasb irányt vesz 
s a tiszta lyrai költemények rövid időn kiszorítják a dogmai tar- 
talmuakat.

Az igazhivő szombatos tehát a hymnusok másik felében 
hangos szóval ad hálát istennek a v'ött jótétekért, kivált azért, hogy 
kimenté a tévelygés sarából és megtisztítá a pogányság seprejétöl; 
rátéríté az igaz útra és közié vele azon javakat, melyek tulajdonkép 
a zsidó nép jutalmazására voltak szánva; buzgón könyörög az 
urnák, hogy ne nézze bűneit, rut fogyatkozásait, hanem építse, 
nemesbítse őt folyvást s adjon neki elégséget (képességet) a jobbu- 
lásra, hogy megérje a végső szombatot, hogy Jézus Krisztus 
országlását a többi szentek sorában ő is élvezhesse.

E rajongó vallásosság, ez ábrándos vágy bús hangja uralkodik 
az összes énekeken és teszi azokat valódi lyrai költeményekké.

Az üldözött vallásban mindig van valami részvétköltő, a val
lásos rajongásban valami megható. Valóban az a nemes lemondás 
testi örömről, világi haszonról, az a magasztos lelki nyugalom, 
mely a gúnyt és üldözést zúgolódás nélkül tűri, az a folytonos 
törekvés tökéletesbülésre, az a rendíthetetlen erős hit, mely csapások, 
vészek közepett sem esik kétségbe, de bízik istenéhez, reményű 
Messiását, várja a szabadulás, az örök boldogság napját; mindez 
érzelmek a mi szivünk húrjait is rezgésbe hozzák, ha a szombatos 
elveket nem is követjük, de sőt kárhoztatjuk.

S ez érzelmek párosulnak a legtisztább erkölcsi elvekkel; 
Lugossy szerint, a Krisztus fenséges tanai által megihletett zsidó 
erkölcsi elvekkel. «Istenről, tökélyeiről, munkáiról s imádásáról», 
úgymond Lugossy «e felekezet a legméltóbb, igazabb s tisztább 
fogalmakkal birt s midőn a főlény dicsőségét, fenséges voltát énekli, 
midőn teremtményeinek irántai viszonyát, imádási kötelességét, 
ragaszkodását, fiúi bizodalmát festi, kifejezéseinek oly keleties
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pompájában áradoz, melyhez hasonlót csak a bibliai hagiographok 
legszebb darabjai mutathatnak föl.® *)

Valóban különös hogy bár vallásuknak alapja az ószövetség, 
bár annak majd minden rendeletét megtartják, az isten felfogásában 
mennyire eltérnek az isten választott népétől. Istenök nem a 
zsidók erős, bosszúálló istene, ki az atyáknak bűneit meglátogatja 
a fiakban negyediziglen, hanem a kereszténység szerető, végtelen 
irgalmú, kegyelmezni mindig kész atyja, ki nem akarja a bűnökért 
az emberiség romlását, sőt ellenkezőleg mind több s több népet, 
igy őket is, Japhetnek pogány maradékit, — 8) térit az igaz törvény 
utára, a bűnösökön nem áll rögtön bosszút, de térő napot enged 
nekik s

•Ereos kezet kariat latogatas napian 
Czak avval uiselteti*, (61. ének)

ki a végső időkig meg nem javult, de hitetlenül

..........kegjetlen zübeöl teort hjueire.»

S ez irgalmas istenhez csak akkor tartják magukat méltóknak, 
ha jámborok, szelidek, ha megtisztulnak a kevélység, a negédség 
seprejétöl. A legnemesebb érzelmeket táplálják felebarátaik iránt, 
sőt még az oktalan állatok iránt i s ; hiszen a szombatot egyért 
azért is ünneplik, hogy legyen a barmoknak is nyugvó napjok. 
Általában azt vélik, hogy ünnepet valójában csak szegényeknek 
jóltartásával ülhetnek s úgy, ha kezüket az nap alamizsnára nyit- 
ják, ha

« . . . .  hideg telre kelue ruhatalan rongios 
Nem latatik keözottunk.» (61. ének.)

S mily nagy a különbség a protestáns és a százszor több ül
dözést és nyomást szenvedett szombatos között. Amaz engesztelhe
tetlen gyűlölettel keblében, imádkozik istenéhez, hogy ellenségeit 
vaspörölylyel törje össze, rontsa szét, mint cserépedényt; addig a 
jámbor szombatos kínjai közepett Krisztusilag arra in t :

*) Lugossy J. Uj M. Muzeum 1850—51. II. k.
*) E felfogással, mely szerint a magyar nép isten előtt nem oly ked- 

vee, mint a zsidó, már egy unitárius énekben (Unitárius énekeskönyv II. 
kiad. 689 lp. Petki János műve) találkozunk ; ez a zsidókat isteni kézzel 
plántált szőlőgyümölcsnek, bennünket pedig csak vadfa oltóit ágának mond.

PhilologiaJ Közlöny. VII. 2. 13
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• Könjeöreogiunk---- tizta buzgó zubeöl
Azokért kjk uldeozuek.*

Magasztos hit és erkölcsi elvek, rajongó vallásosság és kivált 
túl világi ábrándos vágy; ezek nyilvánulnak a szombatos hymnu- 
sokban. Nyilvánulnak páratlan melegséggel, közvetetlen bensőség- 
gel s oly külalakban, minőben e századból csak Bogáti zsoltárai 
és Balassa dalai jelentkeznek.

E hymnusoknak van még egy jellemző vonásuk, mely szintén 
hozzájárul beesők emeléséhez. Ez a szombatos énekek eredeti ma
gyar volta. A többi felekezetek szorosan egyházi lyrájuk főrészét, 
az ünnepi dicséreteknek éppen javát idegenből fordították vagy 
dolgozták á t ; s ebben egyeznek a katholikusok a protestánsokkal. 
Hymnariumjok jobbára latin fordítás, zsoltáraik pedig héberből 
ültetvék át. A szombatos hymnusok magyar költők eredeti müvei, 
kik motívumokat vettek ugyan a bibliából s más felekezetek egy
házi költészetéből, sőt egy pár református és unitárius szép éneket 
majdnem változtatás nélkül használtak, de egészben véve önálló 
eszmékkel s formával lépnek föl.

S kik lehettek ez énekek szerzői ? A versfők kevés felvilágo
sítással szolgálnak; név összesen csak 5—6 ének versfejeiben rejlik; 
egynéhányé szent mondatokat vagy az ének tartalmára vonatkozó 
jegyzést foglal magában, mint Bogátinál is láttuk, (ualj es illj 
újságot; ha eottel, halali; ur satorossai a ualo (t. i. ének), zombati 
ének, senges innepre stb.); de a legtöbbé értelmetlen.

Az előforduló nevek Péchy Simon (34. és 47. énekben) Pankotai 
Tamás, (36) Bökényi János (57. és 68. ének) Alvinczi Énok (64 ének) 
a Jancsó-codexben és Thót Demeter az unitárius collegiumnak egy, 
az előbbi kézirattal majdnem egyező codexében. De hogy a többi 
énekek közül melyiket s hányat szerzett e költők egyike vagy 
másika, azt a mai adatok szerint meghatározni felette bajos, talán 
lehetetlen dolog.

Lugossy hajlandó majd az egész codexet a Péchy rovására 
írni, de bizonyítékai nem elég erősek, hogy megállanák a szigorúbb 
kritikát. A zsoltárok fordításának dicsőségétől Péchy már elesett; 
így Lugossy leghatalmasabb bizonyító fegyverének éle is igen 
megtompúlt. Mert íme látjuk, hogy a zsidó nyelvben Bogáti Fazakas 
is csak oly jártas, mint Péchy Simon; általában e kor theologus 
költői nemcsak latinúl tudtak, de jól értették a görög és héber 
nyelvet is és a bibliát rendszerint az eredeti nyelvekből fordítót-
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ták. Az az érv is elesik, melyet Lugossy az erdélyi cancellámak 
tudományokban s egyéb arsokban jeles voltára alapít, mert tagadha
tatlan, hogy Bogátinak sem verselése, sem dictiója nem áll alább 
a szombatos énekekénél. Az egyező nyelvre pedig csak úgy általá
nosságban hivatkozni nagyon könnyű dolog, de a közösség elfoga
dására meggyőző momentumokat kimutatni sok nehézséggel jár s 
ez, azt hiszem, Lugossynak sem sikerűit volna.

De úgy vagyunk az irodalomban, mint a történelemben. A 
népmonda, a krónikás és a kritikára kevés súlyt fektető historicus 
szeret egy jelesebb történeti személyt magasra kiemelni, annak 
tulajdonít országok megalapítását, annak nevéhez fűz századokra 
szóló munka végbevitelét. A római nép mondája szerint Romulus 
egymaga alapítá Kómát és alkotá meg államformáját; a magyar 
krónikások, sőt ujabb történetírók is az egész magyar alkotmányt 
szent Istvántól származtatják, holott hosszú idő kellett annak 
kifejlesztésére.

így az irodalomtörténetben is. A homályos ókorból hány 
költeményt hoztak Homeros nevével kapcsolatba; a sötét közép
korban hány egyházi éneket tulajdonítottak Ambrosius püspöknek! 
íme nálunk is a XVI. századnak számos kisebb rangú költője közzűl 
kiváló lyrikusnak, Balassának hírét Szilády1) ugyancsak siet egy 
nagyobb elbeszélő költemény szerzésével öregbíteni, midőn könnyen 
megtámadható okokból öt vallja Eurialus és Lucretia szép históriája 
Írójának; Beöthy2) és Thaly8) szintén hajlandók költeményeinek 
számát egy-egy Balassa-szellemű verssel megszaporítani.

*) Szilády Áron Balassának általa eszközölt kiadásában már fel is 
veszi a költemények sorába Eurialus és Lucretia históriáját, melynek ecldig- 
elé sem Toldy, sem mások szerzőt nem tudtak találni. E szerelmi történet 
Aeneas Sylvius Piccolomininek (II. Pius pápának) *De duobus amantibua* 
czimü novellaszerű elbeszélése után készült Patakon 1577-ben; először 
1592-ben jelent meg; Szabó Károly szerint egy korábbi kiadása is van, de 
évjegy nélkül. Szilády szerint a költemény «nyelve, valamint a versalakra 
vonatkoztatható körülmények Balassát vallják a pataki névtelen szerzőnek.* 
E nézetét hosszabb fejtegetésben igyekszik elfogadtatni, de fölhozott okai 
közül egy sem megczáfolhatatlan; alkalom adtával szándékunk is Szilády 
érvelésére megtenni ellenészrevételeinket. *

*) Beöthy Zsolt: A magy. nemzeti irodalom története. II. kiadás 
L kötet.

3) Thaly Kálmán: Vitézi énekek. II. köt.
13*
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Lugossy is ez irányban ragadtatva, szórta oly hamar és oly 
teli marokkal* a költői dicsőséget Péchy Simonnak, a szombatos 
énekszerzők közűi egyedül ismeretes névnek, a gazdag főumak és 
nagynevű államférfiúnak. De a hírnév koszorújának felétől már 
Jakab Elek megfosztá, midőn kimutatá, hogy a zsoltároknak nem 
ő, de Bogáti a fordítója; a mi pedig hymnusszerzői dicsőségét 
illeti, az sem terjeszthető ki mindazon énekekre, melyek nevet nem 
őriztek meg, mint azt Lugossy akarja tenni.

Az a két hymnus ugyanis, mely Péchynek nevét fentartá, nem 
nyújt elég alapot Lugossy nézetének elfogadására. Egyik, a 34-ik 
számú, melyet a kolozsvári unitárius collegium codexébe eajátkezüleg 
irott be, nem nagyon költői, mert a dogmai és tudományos elemek 
erőt vesznek a lyrán. Ebből azt vélhetnők, hogy a tudományos 
színezetű hymnusok az ő termékei; azonban Pankotaynak 
ugyanazon ünnepre írt költeménye dogmai és tudományos voltával 
Péchy énéi nem áll hátrább. Második költeménye (47-ik ének) 
ellenben a legszebb hymnusok közé tartozik mind tartalmánál, 
mind alakjánál fogva, de viszont nem szerez-é Bökényi két hasonló 
szépségű hymnust, mint Péchynek utóbb említett költeménye? 
Továbbá nem tiltakoznak-é Lugossy véleménye ellen a másolónak 
e szavai: «Az istenteol rendeltetet zent igaz innepeknek megzen- 
telesere csináltatot énekek az igaz ualason ualo tudós es 
istenfeleo férfiaktól*. Azután tudnunk kell, hogy a szombatos 
felekezet Péchy fellépte előtt jött létre s első énekeinek e korból 
kell származniok.

Azonban legyen bárki ez énekeskönyv szerzője, a hymnusok 
becsét és értékét az nem változtatja; a szombatos énekek mindaz- 
által e század lyrájának kiválóbb termékei; az egyházi czélra szol
gáló költészet pedig bennök tetőzik.

Végűi még egy vád alól kell a szombatosokat felmentenünk 
vagy legalább a vád súlyát csökkentenünk. Azt vélték ugyanis, 
hogy azon érzelemnek, mely e kor annyi költőjének szolgált ihletül, 
mely annyira összeforrt a vallásos lyrával, hogy annak jellemző 
vonásává lön, t. i. a honszerelemnek tüze hymnusaikban sehol 
sem lobog fel.1) Lugossy maga is menteni igyekszik őket, midőn a 
dolognak ilyen magyarázatát adja: «Az ő szemeik inkább egy

*) Lugossy J. Uj M. Muzeum. 185U—51. II. köt.
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képzetes haza felé, a szentek laka, Jeruzsálem felé vagynak irá
nyozva s a Messiás utáni esengés feledteti velők a földi hazának 
emberien édes kötelékeit; mi is természetes kifolyása szintúgy 
tanaiknak, nevezetesen évezredelmi reményeiknek, mint azon szo
morú nyomatásnak, melyet a türelmetlenség s üldözés leikétől ki 
kellett államok

De a szombatos felekezetnek e mentegetésre nincs szüksége. 
Mert igaz ugyan, hogy a Jancsó-codexbeli énekekben alig találunk 
egyebet általános czélzásoknál, mint

«.......adj békeseget
Orzagunkban egiesseget; •

hallunk ugyan bennök is segedelem kérést a pogányok e llen, de eze
ken nem törököket kell értenünk, hanem a többi, szombatosságra 
még nem tért ’felekezeteket, [melyeket orthodox-zsidó felfogással 
pogányoknak nevez, hogy külömbséget tegyen közte és Istennek 
választott népe között]; de tudjuk, hogy az akadémiai énekeskönyv 
csonka és így lehetséges, hogy belőle épen a hazafias költemények 
vesztek el. Föltevésünk nem alaptalan, mert íme az unitárius 
főiskola teljesebb kéziratában már több oly énekre akadunk, mely 
igaz hazafi-érzelmeket hangoztat vissza, sőt végül ott olvashatjuk
— majdnem szórul-szóra — azt a hatalmas, hazafi-panaszszal tölt 
jeremiadot, mely • Emlékezzél, mi történék, Uram,mi rajtunk* 
kezdettel már Hoffgréf György és Bornemissza Péter gyűjtemé
nyeiben napvilágot látott s onnan a protestánsok és unitáriusok 
énekeskönyveibe áment.

(Vége következik.)

K a r d o s  A l b e r t .
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GYMNASIUMI CLASSICUSOK.

V U . Sallustius.

Szövegkiadások. A magyarban újabb időben két kiadás 
létezik. Az egyik a Hindy-é szótárral együtt (Pest, Lampel), a 
másik Bartal Antal-tól és Malmosi Károly-tói való (Budapest, 
Eggenberger, 1880). B. és M. Catilinának és Jugurthának szö
vegét, egyes itt-ott előforduló eltéréseket leszámítva, Dietsch 
utolsó kiadása szerint adják a tartalomra nézve tájékoztató mar
ginális jegyzetekkel és egy kilencz lapra terjedő bevezetéssel, 
melyben szerzők különösen Merivale munkáját (C. Sall. Crispi Cat. 
et Jug. fór use in schools. London, 1878) használták fel. A beve
zetés négy fejezetből áll, és szól Sall. életviszonyáról, jelleméről, 
irói működéséről és egyes müveiről tüzetesen. Azután következik 
a Saliustiusnál előforduló elavult szók jegyzéke. — A német kia
dások közül leghasználtabbak a Dietsch-é (Teubner), Jordan-é 
(Weidmann), kinek 1876-ban megjelent szövegkiadása korszakot 
alkotó a sallustiusi irodalomban, és Gerlach-é (Tauchnitz, három
féle alakban). Ugyancsak Dietsch-tői jelent meg Teubnernél 
Sallustius kritikai szövegkiadása.

Magyarázatos kiadások. A régibb Kazinczy-íéle magyará
zatokon kívül jegyzetes kiadásaink vannak Holub-tól (Pest, 
Lampel), ki német források után dolgozta föl Catilinát és Jugurthát, 
továbbá Jánosi Boldizsár-től, ki ezen év folyamában kimerítő és 
alapos jegyzeteket adott ki Sall. Catilinájához és Jugurthájához 
(Budapest, Eggenberger, 1883), melyek a Bartal-Malmosi-féle 
szövegkiadásnak kiegészítő részét képezik. Függelékül e jegyze
tekhez Catilinának a sallustiusi szöveg alapján összeállított élet
rajza, és a Catilinában és Jugurthában előforduló tulajdonnevek 
sorozata van csatolva. — A németeknél nem találkozunk Sallustius 
nak annyi jegyzetes kiadásával mint más classicusoknál. Összes 
müveit (a fragmentumokkal együtt Jakobs-Wirz magyarázták 
(Weidmann). Bevezetésük szól Sall. életéről, müveiről, jelleméről, 
történetírói becséről és nyelvének sajátságairól. A könyv végén 
kiadásuk szövege össze van hasonlítva Jordán és Dietsch szöve
geivel. Ezen kívül megemlítendő még két munka: Catilinának 
Dietsch által eszközölt kitűnő jegyzetes kiadása (Teubner, mely 
azonban jelenleg elfogyott, és Gehlen Jugurthája (Regensburg, 
Manz). Gehlen bevezetésében a bellum Jugurthinum irányát és 
szerkezetét fejtegeti bőven, mert azt hiszi, hogy Sallustiust inkább 
tartalma mint nyelvezete teszi nehézzé; épen azért jegyzeteiben 
sem fordít annyi gondot nyelvi nehézségek magyarázására mint 
inkább a tárgyi dolgok megvilágítására. Csak tanár kezébe való 
Dietsch-neb következő, még az ötvenes években megjelent, igen bő
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és jeles latin jegyzetes kiadása: C. Sall. Crispi Cat. et Jug. Alioram 
8nisqne notis illustravit. — Vol. I. Cat. Vol. II. Jug. Lipsire, 
Teubner.

Segédmunkák.

Szótárak. A magyarban csak egy van, Hindy-töl (lásd a 
szövegkiadásokról szóló részt). — A németben legjobb az Eichert- 
től való (Hannover, Hahn). Egy másik szótár a Crusius-é 
(Hannover).

Egyéb segédmunkák. A Sallustiussal foglalkodó, egyes kérdé
seket vitató munkák meglehetős számuak. Többen dolgozták fel 
nyelvészeti és irodalomtörténeti szempontból, mint azt a követ
kező pár könyvnek jegyzékéből is láthatjuk: Briegleb. Dissertatio 
de brevitate Sallustiana. 4. Coburg. 1774.1) Baumeister. Degrascis- 
mis scriptorum romanorum speciatim Sallusti. 4. Lips. 1741. 
Mollmann. Quatenus Sallustius se ad exemplum grsecorum com- 
formaverit. Königsberg. 28 oldal. 4. Programm. Braun. Die 
Historiographie des Sallustius im Vergleiche mit dér des Thucy- 
dides. Ohrdruf. Programm. 1877. 10 lap. 4. Briegleb. De ingenio 
philosophico Sallusti historici. Coburg. 1779. Roos. Ueber den 
moralischen Charakter des Sallust. 8. Giessen, Krieger, 1790. 
Szenczy Imre. Sallustius Crispus erkölcsi tekintetben. Tudomány
tár, 1838. Duebs. De Catilinae Sallustiani fortibus ac fide. Beme, 
Huber. 47 p .8 .1873. Nisard. L’ historien Salluste et les derniéres 
convulsions de la république romaine. Le<?on d’ouverture du 
conrs d’ éloquence latiné. Décembre 1878. Instruction publique. 
Paris, Lahure, 39 p.

Fordítások. Régibb jobb forditóinkon Szent-Györgyi Gellért-en 
és Kazinczy-n kívül még a következők magyarították Sallustiust 
ujabb időben: Alaghy Dezső. C. Sallustius Crispus munkái. Buda
pest, 1876. Vajdafy József. Jugurtha 1 — 84 fejezet. Lampel. 
Sárváry Béla. Jugurtha 85-től végig. Catilina. Lampel.

Dr. P e c z  V ilm o s.

*) Östling> De elocutione. C. Sall. Upsula 1863. Oust. Brünnert. De 
Sallustio imitatore Catonis Sisennae ab'orumque veterum liistoricorum Ro- 
manorum. Jena. 1873. 49 lap. Aug. Anschütz. Selecta capita de syntaxi Sal
lustiana. Halis. 1873. 42 lap. Ezt a munkát kiegészíti a következő: Hellwig. 
Zűr Syntax des Sallust. (I. rész.) Ratzeburg. Progi’ainra. 1877. 37 lap.
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HAZAI IRODALOM.

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

5. (Vége.)
Következik a grammatikai viszony tárgyalása, melyet a szerző 

azon kijelentéssel kezd meg, hogy «a magyar alaktannak a finn-ugor 
csoport minden egyes nyelveivel való összehasonlítása itt lehetetlen, az 
illető szaktudósok eddig nem is kisérlették meg, következőleg tőlünk 
nem is várható ; azért a párhuzamra vonatkozólag egyelőre leginkább 
a vogulhoz alkalmazkodtunk . . . »

A szerző valószínűleg nem gondolta meg, hogy e kijelentéssel 
már maga eleve kimondotta a rosszaié ítéletet a következendő gram
matikai összehasonlításokra, ő több ízben vádolja munkájában az 
ugor nyelvészet művelőit egyoldalúsággal, mivel — szerinte — nem 
voltak tekintettel az egész törökségre, hanem csak egy részére, különö
sen az oszmanlira : és íme most ő maga is hasonló egyoldalúság hibá
jába esik. Mert nem a legnagyobb egyoldalúság és igazságtalanság-e 
az, hogy Vámbéry a grammatikai viszony tárgyalásánál török részről 
minden egyes nyelvre tekintettel van, míg ellenben ugor részről egyes- 
egyedŰl a vogul nyelvre szorítkozik, még annak is csak egyik dialek
tusára, a kondaira, sőt ennek is csupán azon grammatikai alakjaira, 
melyeket Hunfalvy Pál a Popov-féle evangéliumfordításból állított össze!

A nyelvrokonság legfőbb kritériuma a grammatika, tehát éppen 
ezen rész tárgyalásánál a legnagyobb pontosságot és lelknsmeretességet 
várhatnék el a szerzőtől. De lehet-e ily eljárást pontosnak és lelknsme- 
retesnek nevezni ? Föl lehet-e tenni ily eljárásról, hogy valóban meg
bízható adatokkal fog hozzájárúlni az ugor-magyar-török nyelvviszony 
kérdésének megoldásához? Semmi esetre sem ! — És mivel indokolja 
Vámbéry ezen eljárását ? Azzal, hogy az ugor nyelvek alaktanukra 
nézve nem képeznek határozott egységet, s ennélfogva «a magyar 
alaktannak a finn-ugor csoport minden egyes nyelveivel való össze
hasonlítása itt lehetetlen.* Ez nem áll, valamint nem áll az sem, hogy 
«az illető szaktudósok eddig nem is kisérlették meg,* — mert Budenz 
körülbelül tíz álló esztendeje tanítja immáron az ugor nyelvek össze
hasonlító alaktanát a budapesti k. m. tudomány-egyetemen! De ha nem 
így állna is a dolog: nem kötelessége lett volna-e Vámbérynak átku
tatni az összes ugor nyelvek alaktanát, és összeírni belőlük mind azt, 
a mi összefüggésben látszik lenni a magyar alaktannal, s csak ezen
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lelkiismeretes munka bevégezte után fogni hozzá az ugor-magyar-török 
alaktan egybevetéséhez ? Uy eljárás mellett lehetett volna reméllni,hogy 
a kérdést tisztába hozza; az általa követett eljárás mellett azonban 
eleve is meg lehetünk győződve arról, hogy az eredmény nem lesz, 
mert nem lehet helyes,

Ezek után úgyszólván fölösleges is az alaktani rész taglalása. 
Nehogy azonban valaki engem is igazságtalansággal vádolhasson, 
mégis sorba fogom szedni Vámbéry párhuzamait.

1) Legelőször is föltűnik neki a duális a vogul nyelvben, — 
•egészen eltérőleg a magyar és török nyelvektől, melyekben csak sin- 
gularis és plurális van*. — Ha Vámbéry nem szorítkozik egyedül a 
kondai vogul dialektusra, hanem áttekinti az egész ugorságot, úgy 
bizonyára észreveszi, hogy a duális nemcsak a vogulban van meg, 
hanem megvan ezenkívül a lapp, osztják, zűrjén és mordvin nyelvben 
is. A finn, cseremisz és votják nyelvben nincs nyoma. Mit következtet 
már most ebből a nyelvész ? Azt-e, hogy ez utóbbiak, minthogy híjával 
vannak a dualisnak, nem tartoznak az ugor nyelvek sorába ? Ezt ba
jos volna föltenni, mert pl. a finn igen közel áll a mordvinhoz, a vot- 
jákot meg éppen csak dialektikus külömbség választja el a zürjéntől, 
úgy hogy ezeknek egy forrásból eredése minden kétségen fölül áll. 
Éppen azért sokkal észszerűbben azt lehet, sőt kell következtetni, hogy 
a duális megvolt azokban a nyelvekben is, de idő folytán kiveszett. 
Tehát abból, hogy a magyar nyelvben nincs duális (nem is tekintve 
arra, hogy némi nyomait sejthetjük), korántsem lehet azt a következ
tetést vonni, hogy a magyar nyelv nem tagja az ugor nyelvcsaládnak ; 
valamint abból, hogy némely indogermán nyelvben van duális, a német
ben meg nincs, nem lehet azt következtetni, hogy a nemet nem indo
germán nyelv.

2) A többes-számnak -í, -eí-vel való képzésére nézve a vogul — 
így vélekedik Vámbéry — «bizonyos mértékben* (!) közeledik a magyar 
pluralisi -fr-hoz, — «de még inkább a mongol-mandsuhoz,* mely a 
többes számot szintén -í-vel képezi. — Avagy is (ezt olvashatjuk itt 
a sorok közt): ha már töröknek nem bizonyíthatjuk a plurális kép
zőjét, bizonyítsuk legalább mongol-mandsunak ! — Mellesleg mondva : 
a -í (*d) pluralis-képző a vogulon kívül megvan az osztjákban, finnben, 
mordvinban, továbbá prsBdicativ igealakokon és személy ragokon a cse
remiszben is. Azt szintén figyelmen kívül hagyta Vámbéry, hogy né
hány ugor nyelvben van -k pluralis-képző is, nevezetesen a lpF.-ban, 
személyragokon a mordvinban és (diai.) a finnben, valamint (-/-vá 
gyengülve) az osztS.-ban; pedig ezek már nemcsak «bizonyos mérték
ben* közelednek a m. -k-hoz, hanem teljesen congruálnak vele.

3) «A magyar ragozás . . . jobban hajlik a török, mint a vogul

Digitized by L jO O Q  le



202 SZINNYEI JÓZSEF.

felé*. Nevezetesen: a) «m. -nek =  vog. •ag =  tör. -ning». — Ezen egy
bevetés ellen először is az a kifogásom van, hogy a m. -nek és a vog. 
-ag csakis jelentésileg találkoznak, s úgy sem mindig. Alakilag a vog. 
-ag nem a -neh-ve 1, hanem a m. <a, <é lativ raggal tartozik egybe, 
mely szintén előfordúl -</-vel megtoldva, mint pl. ezekben: többég, kicsi
nyég, kicsidég, hevesség; hanyotág =  «hanyatt* (Széki.: Kriza); v. ö. 
vogK. lilémig élővé | cakenag sóssá | yurum yotelag három napig, stb. — 
A mi a -nek =  tör. ning egyezést illeti, Vámbéry nem akarja elfogadni 
Budenz magyarázatát a -nek-rŐl (MUgSz. 396.), és úgy látszik, nem 
is a lativ jelentést tartja eredetibbnek, hanem a genitivusit, azaz bir
tokos-jelzőt, mert a tör. -ning-vel együtt az ó-török neng, nenh « tulaj
don, birtok* (KB.: «etwas, sache, ding, vermögen, hab und gut, reich- 
thum») szóval azonosítja. De ezt nem fogadhatjuk el, mert a -nek és a 
tör. neng azonosítása ellen jelentésbeli és alaki nehézségek küzdenek, 
Bebizonyított tény ugyanis, hogy a -nek rag eredeti jelentése lativ (pl. 
neki megy mindennek); ebből fejlődött a speciális dativusi jelentés (pl. 
enni ad a szegénynek). így nyilatkozik róla Imre Sándor is (NyK. II, 
322.): «Ama számos esetek közűi, melyekben a -nek rag használtatik, 
legszámosabb az irány kijelelésének esete* (= lativus) . . . «Átmenet 
van erről igen természetesen az adási jelentményre* (= dativus). Az 
utóbbiból fejlődött a harmadik, a látszólagos birtokos-jelölő (= geniti- 
vus) jelentés (pl. seregeknek ura). «Látszólagos*-nak mondtam azért, 
mert az ily kifejezésben az igazi birtokosjelölő a személyrag, s a -nek 
pleonastikus, azért a legtöbb esetben el is hagyható, helyesebben : a 
legtöbb birtokviszony jelölésénél nem is fordúl elő. Egy 6zóval: a nek 
nem genitivus-rag. — A mi az alakot illeti, a •nek ragnak eredetibb 
hosszú-hangzós alakja (személyragozva: nékem, régente: nékem) ked
vezni látszik azon föltevésnek, hogy a -nek (-nék) eredetibb neng-bői ke
letkezett : a nasalis kiesésével és helyébe lépett pótló hangzónyújtással. 
Tapasztaljuk ugyanis, hogy az ugor nyelvek nejének a magyarban g 
felel meg, s a nasalis kiesése néha a megelőző vocalis megnyúlását 
idézi elő. Csak az a bökkenő, hogy a török nyelvekkel szemben a ma
gyar nem gyakorolja e hangváltoztatást, mert pl. az oszm. tingil (din- 
gil)> csag. töngül szót tengely alakban, a tengiz ( tengiz, teíiiz, deiiiz, ti,híz ) 
szót pedig tenger alakban, tehát az eredeti ng megtartásával vettük á t ; s 
ha még föl is akarnók tenni, hogy e szónál kivételesen eltűnt a nasalis, 
akkor sem lett volna belőle -nek, hanem legföllebb a -neg f-nég), ennek 
pedig semmi nyoma sincs, még a személyragozott alakokban sem, 
melyek pedig rendesen megőrizték az eredetibb és teljesebb alakot (v. 
ö. -hoz és hozzá-m; -be és belé-m). És éppen a személyragozott alakból 
tűnik ki az, hogy a -nek (-nék) is eredb. -ncké-ből rövidült; v. ö. nekie, 
nekije, e. h. neké-je, éppúgy mint föltbe, hegyibe, elibe, közibe e. h. fölébe,

Digitized by v ^ . o o Q l e



HAZAI IRODALOM. 203

hegyébe, elébe, közébe. — Tehát a m. -nek semmiféle összeköttetésben sem 
áll a tör. neng, -ning-ve 1. — b) A m. -vá, ■vé =  tör. -ga, -gá (nig. -ka, 
-kii; kaz. -ka, *kd; -<ja, -gá; -ifa, -T# «-nak, -nek») és m. -t =  tör. -ni, 
-ni (kaz. -m, v. -nő) ragok egyeztetésének lehetetlensége oly szembe
tűnő, hogy bizonyítgatnom is fölösleges. (A m. accusativusi -í-re ■ 
nézve v. ö. Budenz : Ugrische Sprach&tudien II, 66.) Csak azt csodálom 
hogy a szerző föl nem hozta a cagataj nyelv azon sajátságát, hogy 
benne az acc. -nt-je megelőző s után -íi-re változik, a mi, legalább lát
szólag, víz lehetett volna az ő malmára.

4) A számnevekre nézve elismerni, hogy a «magyar nyelv tőszám- 
nevei szembetűnő hasonlóságot mutatnak a voguléival, sőt majdnem 
azonosak, a mi mindenesetre nagyon fontos bizonyítékúl szolgál a ma
gyar nyelvnek az ugor csoport egy bizonyos töredékéhez (? !) való rokon
ságára ; noha itt a török-tatár ág némely tagjaival való érintkezést sem 
lehet figyelem nélkül hagynunk.* — Nevezetesen a m.-hat szót egyezteti 
a tor. altl-\al. Ez az egyeztetés előfordúl már Révainál is (Gramm. 268.), 
ki a hasonlat szembetűnőbbé tételére a török számnévnek haiti alakot 
tulajdonít, mely azonban fictiv; Hunfalvy Pál szintén egyeztette a 
hat-ot az alti-val (Budapesti Szemle XIX, 13). Azonban nem kell feled
nünk, hogy a m. hat-nak megfelelő szavak az ugor nyelvekben guttura- 
lis explosivával kezdődnék, ennek pedig a török szó elején semmi nyoma 
sincs, tehát nem is egyeztethető a magyarral. — Azután hét =  tör. 
jedi Vámbéry szerint. Ez az egyeztetés szintén megvan Révainál 
(Gramm. 269.), továbbá Budenznél (M. Nyelvészet IV, 411.) és Hun- 
falvynál (B. Szemle XIX, 13.) Helyességéről vagy helytelenségéről még 
nem lehet ítéletet mondani; mert a kezdő A-nak a megfelelő ugor ro
konságban dentalis spiráns, illetőleg még eredetibb dentalis explosiva 
(t, d) felel meg ; lehetséges ugyan, hogy a török szónak kezdő j-je szin
tén eredetibb dentalis explosivából fejlődött, de ez még nincs kimutatva.
— A mi a m. -van, -ven, vog. -mén, -pen és tör. on (= tíz) szavaknak 
egyeztetését illeti, ezt szintén megtaláljuk már Révainál (Gramm. 272.) 
és Hunfalvynál (B. Szemle XIX, 16).

5) Sokkal feltűnőbb, Vámbéry szerint, a m. és tör. névmások 
egyezése. Mielőtt ezeknek taglalásába bocsátkoznám, általános tájékoz- 
tatásúl ide iktatom Budenznek megjegyzését, melyet egy alkalommal 
(Anderson: Studien zűr vergleichung dér ugro-finnischen und indogerma- 
nischen sprachen czímű munkájának bírálatában: NyK. XV, 309) a név
névmásokra tett. Ez így hangzik: «Számba kell vennünk, hogy 
névmástők rendesen egytagú, egyetlenegy jellemző consonanssal való 
szócskák (ilyenek jelesen az ugor meg az indogermán névmástők 
is), b tekintve, milyen kevés a lényegesen külömböző nyelvhangok 
száma s milyen nagy az átmenetek tapasztalható lehetősége, csakugyan
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meg kell engednünk, sót eleve ie bizonyosnak tartanunk, hogy nem 
rokon nyelvek névmástői is csupa vakesetbeli találkozásnál fogva nyer
tek egyező alakot.» S ezt azután igen ékes példákkal illusztrálja. — 
Ha tehát ily találkozás előfordúl oly nyelvek névmásainál is, melyek 
a legtávolabbi rokonságban sem állanak egymással, mennyivel inkább 
lehetséges ez oly nyelvekben, melyek egy-ugyanazon nyelvtörzshöz 
tartoznak, mint a magyar és török az ural-al tájihoz, s így bizonyos 
fokú rokonságban állanak egymással. Sőt ellenkezőleg: éppen azt kel
lene különösnek tartanunk, ha ily egyezést nem tudnának fölmutatni. 
De nemcsak speciálisan a magyar, hanem általában az ugor névmások 
egyeznek a török-tatár nyelvek névmásaival, sőt ha tovább megyünk, 
látjuk, hogy ezen egyezés kiterjed az összes ural altáji nyelvekre, 
s így oly korba vihető vissza, mikor az elágazás még nem történt 
meg. Ha tehát azt a kérdést akarjuk eldönteni, hogy a magyar 
nyelv névmásai mely nyelvcsoport névmásaihoz állanak közelebb, 
igen tüzetes speciális kritériumokra van szükségünk. Ilyeneket azon
ban Vámbéry nem is keres; ő csak egyszerűen egymás mellé 
állítja a személyes névmásokat. Lássuk már most: csakugyan köze
lebb állanak-e a m. névmások a törökökhöz, mint az ugorokhoz ?
— a) én: tör. mén. A vog. ám látszólag jobban megfelel a m. <?»-nek, 
mint a tör. mén; de ez csak esetleges találkozás, mire nézve v. ö. 
MUgSz. 625. A m. én a rokon nyelvek, s a többes számi alak (mi) 
tanúsága szerint elvesztette kezdő wi-jét, mert hajdanában mró-nek kel
lett hangzania, s ez az alak teljesen egybeesik a tör. min-vei; másrészt 
azonban az ugor nyelvekben is vannak hasonló megfelelői, m int: cser. 
mén | zürj. me: acc. menő | osztj. ma: dat. menem; — b) te, ten: tör. 
sen. A ten alak, melyet a szerző csak a tör. sen kedvéért hozott föl, elha
gyandó, mert ez csak összerántása a tennen alaknak, tehát nem =  te. 
A török sen-nél közelebb állanak a m. te-liez az ugor nyelvekben: cser. 
teii és zürj. te; — c) o : tör. o. Az 6 névmásnak összevonatlan alakja 
öve (v. ö. övé, öveje) ; a régi nyelvben még gyakran hu (=* hüve) alakban 
fordúl elő; a tör. o-uak meg teljesebb alakja ol | kaz. ni | csuv. vil, vul, s 
ez már jóval távolabb áll a m. öve, hüve alaktól, mint a Vámbérynál föl
hozott o és ö egymástól. Megjegyzem még, hogy a vll, vul (ul, ol, o) 
tulajdonképpen nem is személyes, hanem mutató-névmás ; — d) m i: 
tör. miz ; közelebb áll az ugorság részéről: zürj. mi | votj. mi | lpF. mi;
— e) ti (a tin elhagyandó ugyanazon okból, mint a ten) : tör. siz ; köze
lebb áünak : zürj. ti | votj. ti | lpF. di; — f) ök: tör. ólai■; 1. ö ; — g) 
marjam: tör. makarn (alt. maka «maga, egyedül*.) Ez a meglehetősen 
tetszetős egybevetés egy kis tévedésen, bár megbocsátható tévedésen 
alapszik. Budagov ugyanis török tatár-orosz szótárában így fordítja az 
alt. maka szót: o^hh T0.ibK0 (6e3i> iipiiMtcH .̂pyi'HX'L npe^MeTOBh),
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o^hhi., eAHHCTBeHHHii, azaz : • egyedül csak (más tárgyak hozzáadása 
nélkül), egyedűlvaló, egyetlen*: maka kadlttar o.íH'fc TO.'ibKO HieHiijH- 
HLifl: <egyedül csak az asszonyok* (és nem, ahogy Vámbéry a 617. 
lapon fordítja: «magok az asszonyok*.) A maka szónak tehát igazi 
jelentése: «egyedűlvaló, egyetlen*; a maya szóé pedig: «ipse,'selbst», 
s a tévedés onnan eredt, hogy Vámbéry a maya szónak másodlagOB 
jelentését (pl. az effélékben : maya van, mayában van) vette főjelentés
nek. —  A vog. amk < magam* alakilag nem tartozik össze a magam szó
val, mert nem egyéb, mint az 1. szem. névmás (am ) nyomatékosító 
-/r-val ellátva; a maya etymonjára nézve v. ö. MUgSz. 596.; — h) k i: 
tör. kim, k i ; éppoly megfelelők: lpE. ki | mord .k i  | cserM. kü | votj. 
kin ; — i) m i: tör. ni, n e; közelebb állnak: finn mi | lp. mi stb. (minden 
ugor nyelvben kezdő m consonanssal); — j ) ez: tör. U-bu, bu | a z : tör. 
os, os ol, o l; Vámbéry megjegyzi, hogy tói, eS, os =  ez, önállóan csak 
a kirgizben fordúl elő, a többi dialectusokban bu vagy ol elébe tétetik 
nyomaték osság kedvéért*. Itt is tévedés van a dologban ; éppoly téve
dés, mintha azt állítanám, hogy az emez, amaz szavakban az em = ez, 
am =  az. A török is-bu és os-ol éppoly alakok, mint a m. em-ezés am-az ; 
t. i. bu =  ez, ol =  az, és az is, og nem egyéb puszta nyomatékosító elő
tétéinél. Azért megengedem, hogy a kirgizek önállóan is használják, de 
nem cinég ma is* (mint Vámbéry mondja az 589. lapon), hanem «ma 
már,* — azaz, a kirgiz nyelvben e nyomatékosító elötétel mellől elko
pott a tulajdonképpeni mutató névmás, s a nyomatékosító átvette ennek 
a szerepét is ; ilyen szerepcsere éppen nem példátlan dolog a nyelvek 
történetében.

6) «A birtokragok rokonsága — folytatja a szerző — pr»gnanter 
sem az egyik, sem a másik nyelvcsoportnak nem tulajdonítható. * — De 
nem közelebb áll-e pl. a m. 2. szem. -rf-jéhez a cseremisz d | mord. -t | 
IpS. -t | lpF. -d | votj. -d | zürj. -d , — mint a török -iny ? vagy nem kö
zelebb áll-e a tb. 1. szem. n/r-jához a mordM. -fik, mint a tör. -im iz?

7) A névutókra nézve Vámbéry szerint a magyar közelebb áll 
a törökhöz, mint a vogulhoz ; pl. alá , a la tt: tör. a l t: vog. jole. — Az al 
alapszó megvan az egész ugorságban, tehát speciálisabb török-magyar 
rokonság bizonyítására nem hozható föl; a mi pedig azt illeti, hogy a 
tör. szó alakra nézve közelebb áll a m.-hoz, mint a vogul, arra nézve 
megjegyzem: a) hogy az ugor nyelvek némelyike is éppily szoros, sőt 
még szorosabb egyezést tüntet föl, pl. a finn alá \ észt ala \ mord. ala, 
al | mordE. aló ; b) hogy a vog. jole és az ugor ala (magy. al) nem azon- 
egy szó ; a vog. jó l (quod infra est, quod subest, inferius) a finn jalka  
láb | lapp. juolke, juolye láb | mord. ja lya , jalgo gyalog | cser. jó l láb 
tanúsága szerint eredetileg szintén «láb*-at jelentett, s ebből fejlődött 
íigen könnyen érthetőleg) az «al, alsó, lent való* jelentés ; a vog. jól szó
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nak magyar megfelelőjét a gyalog-beli gyal-b&n találjuk föl, nem pedig 
az aZ-ban || elé, előtt: tör. éli, eldi: vog. ele. — Az el alapszó megvolta 
mind a török, mind az ugor nyelvekben, ősrokon6ágra mutat; nem 
speciális tör.-magy. rokonságra. De egyelőre még az ősrokonságot is  
csak föltételesen fogadhatjuk itt el, mert az el szónak l-es alakja az 
ugorságon belül csak azon nyelvekben fordúl elő, melyeknek egyik je l
lemző sajátsága a szóközépi d-nek l re változtatása. Ezek : a magyar, 
zürjén-votják és vogul-osztják; a többiek ellenben még az eredetibb 
d-s alakot tüntetik föl. Azért e kérdés mindaddig függőben marad, míg 
ki nem lesz derítve (a török nyelvek összehasonlító hangtanának megál
lapítása által), hogy az el szó Z-je eredeti-e, vagy másból (és miből) fej
lődött || hoz, -hez : tör. kai, kát: vog. poyne. — A -hoz rag kétség kívül 
csak kopott alakja a hozzá-nak, mely még elő is fordúl személyragozva: 
hozzá-m, hozzá-dj hozzá-ja stb.; a régi nyelvben a hozzá még hozjá-nak 
hangzott, miről a nyelvemlékek tanúskodnak; ennek a hozjá-nak pedig 
ízről ízre megfelel az osztB. yoza zu, an ( k i ,  ko, y ,  iipn). A vog. poxne 
egészen más tőből való. Általában feledni látszik Vámbéry azt, hogy ily 
párhuzamok vonásánál nem szabad ellenbizonyítékúl fölhozni oly sza
vakat, melyek csak jelentésileg egyeznek meg a tárgyalt szóval, de más 
alapszóból vannak képezve, mert ezek semmit sem nyomnak a latban. 
Jól tudja mindenki, hogy a nyelvnek sokszor megmagyarázhatatlan sze
szélyei vannak. Hány eset van pl. arra, hogy a nyelv kölcsönvesz egy 
idegen szót, holott az illető fogalom jelölésére van jó szava; s ezt elejti, 
vagy csak megszorított jelentésben használja, az idegen szó pedig á t 
veszi az eredetinek előbbi szerepét. Igen praegnans példa erre a finn pü  
szó, mely az összes rokon nyelvek tanúsága szerint eredetileg általában 
«dens»-t «fog»-at jelentett, mostan pedig már csak : «dens öccse, pec- 
tinis (rechen-, kammzahn, stift); — és miért ? Mert a nyelvnek tetszett 
kölcsönvenni a hammas «fog* szót a litván nyelvből (hol zambas-nak 
hangzik), s ez félreszorította az eredeti pü szót. Már most: ha valaki 
a finn és magyar nyelvben előforduló eltéréseket akarná elszámlálni, 
nem nagyot botlanék-e, ha közéjük sorozná a fog : hammas szavakat ?
— Másrészt még gyakoribb az a jelenség, hogy a nyelv valamely foga
lom jelölésére nem abból az alapszóból képez magának szót, mellyel az 
összes rokon nyelvek élnek, hanem egy más alkalmas alapszót szemel 
ki e czélra. Ilyen esettel volt fönnebb dolgunk az al alapszó tárgyalásá
nál. Az «al, alsó, lent való» stb. fogalom kifejezésére az összes ugor 
nyelvek az 0la alapszóval élnek; egyes-egyedűl a vogul mellőzte ezt, s 
ugyanazon fogalmak jelölésére a jól «láb» szóval és származékaival él. 
Hogy itt elhanyagolás történt, azaz hogy a vogul nyelvben is megvolt 
az „l„ szó, de kiesett a használatból: arról tanúskodnak elŐ6zör az ösz- 
szee rokon nyelvek, — mert azt csak nem tehetjük föl, hogy egy szó,
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mely megvan az egész ugorságban, éppen csak az egyetlen vogulban 
ne lett volna meg; és tanúskodik különösen az osztják nyel? (a vogul 
testvéije), melyben az al0 szó még megvan vol alakban és «grund, fun- 
dament» jelentéssel; de már a «lentvalóság» stb. fogalmának jelölésére 
ez a nyelv is a «láb* szót használja. Ezért hangsúlyoztam azt, hogy 
ily párhuzamoknál, milyen a Vámbéryé, nem szabad pusztán a jelen
tés után indúlni, hanem arra is kell tekinteni, hogy a párhuzamba 
állított egy-jelentésű szavak öss'zefüggenek-e alakilag is, mert csak akkor 
kerülhet a sor annak eldöntésére, hogy a kettő közűi melyik áll köze
lebb a harmadikhoz. — De ennyi, úgy hiszem, elég is lesz mutatvá- 
nyúl a névutók tárgyalásából. Csak még azt akarom megjegyezni, hogy 
egyáltalában nem tudom fölfogni: miért nevezi Vámbéry a -hoz, -vei, 
■tol, -ig, -ért ragokat, s a far, tő, fél, köz szavakat névutóknak.

8) «A magyar infínitivusi végzet -ni sokkal közelebb áll a török 
•mák, -mek, -ma, -me, mint a vogul -chv infínitivusi képzőhöz.* — Mi 
tűrés-tagadás, biz’ a vog. -/v semmikép sem hasonlít a -ni-hez ; de hát 
a csuvas -as, -es sem igen hasonlít a tör -mák, -mek- hez, pedig a esti vas 
és a török ugyancsak testvérnyelvek ! Hanem annál jobban hasonlít a 
m. -ni-hez a zürj. és votj. -ni •infinitivus*-képző, pl. tödni, todni — 
m. tudni.

9) *A transitiv (sic!) ige a magyarban és törökben egy t betű. 
(sic!) hozzáadása által képeztetik.* Correcte? tcausativ ige* — «-í 
képző.* A török nyelvekben csakugyan van egy -t caus. igeképző; de 
causativ í-je van kivétel nélkül valamennyi ugor nyelvnek is, a mit 
Vámbéry egészen elfelejtett megemlíteni. Sőt mi több, a m. -tat (mo
mentán + causativ) igeképzőnek is megtaláljuk páiját az ugor nyelvek
ben, nevezetesen a finnben -tatta, s a lappban *tatte alakban (pl. finn 
nostatta-: nouse- ; lp. viesotatte-: vieso-).

10) «A passiv-reflexiv -J-nek, mely a finnben Budenz szerint egé
szen ismeretlen, a magyarban és törökben jelentékeny szerepe van.* — 
A példákból tudjuk meg, hogy ez az u. n. * passiv-reflexiv* (?) -I nem 
egyéb, mint az ismeretes denominativ igeképző; hogy ez mért «passiv- 
reflexiv*, annak egyes-egyedűl Vámbéry a megmondhatója, mert pl. a 
szól, körmöt, karol szavakban — ember legyen, a ki valami passivitást 
v. reflexivitást tud fölfödözni. A példák közé megint becsúszott egy kis 
tolihiba, t. i. az, hogy Vámbéry a tlrmala- igét a tírl-mak igéből képe- 
zettnek mondja, holott ez teljes lehetetlenség; bizonyára lapsus calami 
folytán került ide a tirimak, a kaz. tlrma szó helyett, mert ennek szár
mazéka a tirmala- «boronálni* ige. — Az -l denominativ igeképző meg
van a vogulban és osztjákbon is -l alakban; a finnben, mordvinban, 
cseremiszben és lapp-bán pedig (melyek a szóközépi d-1 nem változtat
ják / re) -d alakban. — Hogy Budenz hol és mikor mondta, hogy ez a
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«passiv-reflexiv* képző «a finnben egészen ismeretlen*, azt nem tudom, 
és Vámbéry sem említi; de annyi bizonyos, hogy nagyon régen mond
hatta, ha ugyan nincs tévedés a dologban, mert 1871-ben (Denominativ 
igék az ugor nyelvekben: Nyk. X, 1.) már egyeztette a finn -d képzőt a 
m. -J-vel.

11) «A frequentativumot a magyar nyelv kai — gal, kel — gél, a 
keleti török pedig gala — gele szótaggal képezi.* — Először is meg
jegyzem, hogy -kai, kel frequ. képző nem létezik a magyarban, hanem 
van -kol, -köl, kel és -kál, -kél; a -gal, -gél előfordúl ugyan, de nagyon 
ritka (Simonyi Zs.: A m. gyakorító és mozzanatot igék képzése, NyK. XVI. 
257. csak öt példát hoz föl, s azok közül is egy kétes); jobb lett volna 
a gyakoribb gál, -gél képzőt fölhozni, hiszen ez is eléggé hasonlít a 
török képzőhöz. Más kérdés már most az, hogy a csag. -gala, -kde (St.) 
és a kaz. -kala, -kiila, -yala, -gala frequ. képzők azonosak-e a m. -gál, 
-gél, -kál, -kél képzőkkel. Tudnunk kell, hogy a kaz. -yala, -gála nem 
külön képző, hanem csak lágyúlt alakja az eredetibb -kala, -kiila-nek ; 
mert a tatár nyelv hangtani törvényeinél fogva k kezdőhangú képzők és 
ragok csak kemény utóhangú szóhoz járúihatnak, ellenben lágy más
salhangzón vagy önhangzón végződő szavakhoz járúlván, a képző v. 
rag fr-ja y vagy g-vé lágyul. A m. -gál, -gél és -kál, -kél két külömböző 
képző ; amannak kezdő g-jében a frequ. -g (ered. -ng) képzőt, az utóbbi
nak fc-jában pedig a mom. -k-1 ismerhetjük föl. Itt tehát voltaképpen 
csak a kaz. -kala, -kalii s a m. -kál, -kél egybevetéséről lehet szó, s e 
czélból be kellene bizonyítani, hogy ezen m. és tör. képzőbokrok azonos 
képzőelemekből vannak összetéve. Ezt azonban a szerző nem mutatta ki.

12) «A reciprocitást mindkét nyelvben az s és z hangok fejezik 
ki.* — A török nyelvekben csakugyan -s, ii, eé, -os, -ös képzővel alakúi
nak a reciprocitást kifejező igék, pl. kaz. o fra-S- találkozni; ocra- találni 
| söj-ös- szerelmi viszonyban lenni (t. i. egymással): söj- szeretni | suy-i#- 
egymást ütni: suk- ütni. A m. -z képző ellenben soha sem fejez ki reci
procitást, noha erre mint frequ. képző alkalmas volna. A mi alakját 
illeti, az ugor nyelvek tanúsága szerint eredeti -*fc-ból fejlődött.

13) «A határozott és határozatlan alak használatát az ugorban, 
név szerint a vogulban, következetesen kifejtve találjuk,* — «a török 
nyelvekben, különösen az oszmauliban csak halvány nyomait ismer
hetjük föl.* Tehát a tárgyas ragozást elismeri Vámbéry olyan sajátság
nak, mely a magyar nyelv ugorsága mellett bizonyít a törökséggel 
szemben.

14) «Az igehajlításnál . . . míg a többes számú első személy ragja 
a vogulban -or-nak hangzik, a magyarban mindig, a törökben, különö- 
nösen az altaiban, nagyon gyakran fc-val képeztetik.* Ez egészen új cs 
meglepő fölfedezés. Eddig úgy tudtuk, hogy a többes számi 1. szem.
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ragja -nk, most azonban Vámbéry megtanított arra, hogy az voltakép
pen csak -k: állun/r, megyünk, fekszünk stb. (a szerző példái). De hát 
hogy. magyarázza meg Vámbéry azt, hogy a plur. 1. szem. -fr-ja meg
van a második és a harmadik személyben is ? És minek tartja az igető 
és a -k között levő -n-t ? Bizonyára «kötő-mássalhangzó»-nak, ad nor
mám : «kötő-hangzó». — De tartsa bár Vámbéry az n-t akárminek, 
annyi mégis bizonyos marad, hogy a többes-számi 1. személyt nem 
maga a *&, hanem az -nk jelöli, melynek teljesebb alakja a régi nyelvem
lékek tanúsága szerint -műk, •tnük volt (v. ö. HB. vogymuk, vimádjomuk). 
Az nk-hoz igen közel áll a mordE. -nők, -nek; a régi -műk, -miik-höz 
pedig a lpF. -mek.

15) «A magyar és török igehajlítás feltűnő egyezésének bizonyí- 
tékáúl kiemeljük még, hogy a praeteriumot a magyar és török nyelv 
l-vel . . . képezi:* pl. m. vol-t-am, vol-t-unk: tör. bol-d-um, bold-uk. — 
Mindenesetre nagyon szembeszökő hasonlatosság, s így nem csodál
hatjuk, hogy már Bévai is észrevette (Gramm. 676.); Hunfalvy Pál 
szintén említi (Búd. Szemle XIX, 63.) — Azonban a látszat sokszor 
csal. Figyelembe kell vennünk itt, a) hogy a magyar prseteritum -í kép
zőjének van teljesebb -tt alakja is: hallottam, mondottam, szólottam,für- 
döttem stb., mely eredetibbnek bizonyúl az egyszerű -í-nél; b) ez a 
teljesebb alak sohasem járúl a mássalhangzó-végű csonka tőhöz köz
vetlenül, hanem mindig egy zárt o, ö, e (de nem a, e) közvetítésével; 
míg ellenben a török prseteritum -t (d) je mindig csak ezen alakban 
fordúl elő, és mindig közvetlenül járúl a mássalhangzó-végű igetövek
hez is. Tehát, a prsBteritum-alakokból elhagyván az igetövet és a sze
mélyragot, praeteritum-jelölőnek marad a m.-ban : <  otta (<  ötté, étté) 
és a törökben: -fa, -<* v. -da, -dg, azaz -t (-d) és egy változó vocalis; 
b ezek már korántsem tüntetik föl a magyar és török prseteritumkép- 
zést oly egyezőnek, mint a Vámbéry részéről igen ügyesen választott 
voltam : boldum példa. De még egy külömbséget födözhetünk itt föl, t. i. 
azt, hogy c) a törökben a t (d) után mozgó v. változó (tehát nem állandó 
s így nem is jellemző) vocalis áll; a magyarban pedig az egyes sz. 3. 
szem. és a többes sz. 1. szem. kivételével a (ill. d) vagy magashan- 
gúaknái 6(ill.é) áll: mondott-a-m, •tt-ál, -tt-at-ok, -tt-a-(na)k; \ fürdött-e-m, 
-tt é-l, -tt-e tek, -tt-e-(ne)k; míg ellenben más igeragozási alakoknál 
ugyanazon személyragok előtt o, ö, é (vagy semmi vocalis) szokott állani: 
vágy-o-m, vágy-o-l, vágy-tok, vágy-nak j ész-é-ni, ész-é-l, ész-ték, hz-nek \ 
fürd-ö-m, fürd-ö-l, fürd-ö-tök, füröd-nek. A praet. -íí-je után következő 
hangzóknak ezen mineműségéből, különösen a 2. szem. hosszú á, í-jé- 
ből azt kell következtetnünk, hogy ezek nem közönséges kötőhangzók, 
hanem jelentenek is valamit. Hogy mit jelentenek, és általában hogyan 
elemezhető a magyar és a török prseteritum, annak kifejtése nem tar-
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tozik értekezésem tárgyához ; itt csak annyit akartam kimutatni, hogy 
bármennyire szembeszökő legyen is a hasonlatosság a voltam és boldum  
alakok közt: a két nyelv praeteritúrnának képzésében mégis jelentékeny 
külömbségek észlelhetők,

16) «A m. gerundium : -tan, -vén a csag. -bán, -ben-nel egyezik.*
— A St.-ben ezen gerundiumot így találjuk: baríb, barub v. b a r i
ban, baruban gehend || kaz. torib v. torob állván | dib mondván | söjeb 
szeretvén || oszm. seviip szeretvén, miután szeretek, szeretsz, szeretői 
fog. Tehát a tör «gerundium*-képző : -b, -p, -bán, -bán. A m. -bán pedig 
-van, -vén, -va, -ve és dialectice : -val, -vei. Ezek tehát nem egyeztethetők.

17) A m. <ó, <o «participium» (nőm. agentis) képzőnek régibb 
és teljesebb alakja az ujg. ak, -uk, -ük-ben ismerhető fel; ig y : m . j á r ó  : 
ujg. jor-ik  (járó) | m. kel-ő: ujg. kel-ik. — Csakugyan tapasztaljuk, hogy 
a török-magyar szavak közt vannak olyanok, melyek a tör. -A--s szóvég 
ellenében ó, ő («, ú')-t mutatnak föl, pl. borsó: csag. burcak \ ggiírü: oszm. 
jüzük | tanú: csag. ujg. tanuk stb. Tehát a fennebbi egyeztetés hang- 
alakilag nem ütköznék nehézségbe; de lássuk most a jelentést, s e vég
ből üssük föl Vámbéry régibb munkáit. A KB.-ben ezeket találjuk: 
barik dér gang (tehát: járá*, és nem : járó) | kelik die ankunft (megérke
z t, és nem: keló') | búik die schrift (irós) | bilik die wissenschaft (tudás, 
tudomány, és nem : tudó) j| S t.: jorik  schritt, gang, lauf, richtuug, be- 
schaffenheit, lebenswandel (tehát nem: járó) || Szóegy.: jorik  járás ; a 
jelen munka 528. lapján: uig. jorik  «menés.» — Ezekből kiviláglik, 
hogy a tör. •k nőm. verb. képző jelentésére nézve nem a m. <  ó, <  rí
nék, hanem az <  ás, ö v n ek  felel meg. Még ez sem volna nagy baj, 
mert a «nomen agentis* és a «nomen actionis v. acti* féle jelentések 
nem éppen incompatibilesek. De nem szabad felednünk azt, hogy a m.
<  ó, <  ö alakilag is csak látszólagos megfelelője lehet a tör. -Ar-nak, 
mert az ugor nyelvek s a régi m. nyelv tanúsága szerint eredetibb alakja
<  ovo, <C övö volt, melynek w-je még eredetibb -b-re mutat vissza. (V. 
ö. vog. -osztj. -p | finn. -va, -va ; *pa, -pá ; <  m, <  « ; <  o, <  ö | mord.

v | lapp o | votj. <  o, stb. — és HB. volov =  való | jároo  = járó).
18) A m. <  at, <  et képzőt Vámbéry a tör. <  ií, öt, mí, üt képző

vel egyezteti, pl. járat, menet: tör. kent átmenet, ögüt tanács. — A külső 
hasonlatosság mindenesetre szembeszökő; de a régi nyelvemlékek arról 
tanúskodnak, hogy a -t (<L at, <  et) nőm. act. képzőnek régibb és tel
jesebb alakja -tv volt. V. ö. HB.: kínzotvjátid, intetvínek, ildetvitül; to
vábbá máig is megvan a hites, hitös szó eredetibb hitves alakja. És vala
mint a hitös (hütös)-beli ö hang nyilván a v elolvadása által keletkezett: 
úgy ugyan 3rre látszik mutatni az Érdy-codexben előforduló csodálatus, 
választatni (ma -tos) szavaknak végső szótagbéli w-ja. Ezen r-nek a 
török képzőben semmi nyomát sem találjuk; pedig hogy jelentős elem,
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arról rögtön meggyőződhetünk, ha a -tv képzőt egybevetjük más í n kez
dődő nőm. verb. képzőkkel. Nevezetesen : -tál, -tel: hiva-tal, jöve-tel (de 
v. ö .: fon-al (ál), köt-el (élj | -ték: ér-ték, mér-ték (de v. ö .: kever-ék, ma
radnék) | -tó, -tő (diai.): áll'tó, ül-to (de v. ö .: áll-ó, ül-o). — Ezekből 
mindenki láthatja, hogy ugyanazon képzők -t nélkül is képeznek nomen 
verbálékat, a miből azt következtethetjük, hogy bennük nem a -t a vol
taképpeni nomen verb. képző, hanem az, a mi utána következik. Ennél
fogva fóltehetjük, hogy -t»;-ben is a -v a nőm. verb. képző. (V. ö. a finn
ben : ~tu, -ty v. *Wu, -tty: tehty, nahty, sanottu, annettuf — melyekben a 
tulajdonképpeni nőm. verb. képző az <  u, <  y.)

19) Közös török-magyar képzőnek tekinti továbbá Vámbéry az -m 
( <  am, C  em) nőm. verb. képzőt; pl. foly-am, kell-em: tör. tut-am (fogás) 
jar-im (fél), öl-üm (halál). Nem akarok most Vámbéry példáinak bírá
latába bocsátkozni, hanem egyenesen a fődologra térek. Annyi tény, 
hogy a török nyelvekben van egy, a magyarnak megfelelő nőm. verb. 
képző -m, de ugyanez megvan kivétel nélkül valamennyi ugor nyelvben 
is: finn -ma, -ma | mord. -m (-ma, -ma); mórdE.-mo,-m« | cser..-mo, 
•»w, -m | züij. -votj. -m (<  öm, <  em) | vog. -m | oszt. -m | lapp -m, -rne. 
Ez tehát csak a török-ugor, és nem a speciálisabb török-magyar rokon
ság mellett bizonyít.

20) Közös török-magyar képző továbbá a szerző szerint: a$, es: 
jár-ás. ír-ős: tör. jor-is (futás), gel-U jövés. — Csakhogy a tör. képző 
csak mert a megelőző rövid hangzó nem tartozik' a képzőhöz; a m. 
képző pedig <  ás, és, mindig hosszú á, 6-vel, ugyanazzal, mely az
<  ánk, énk | <  ány, ény | <C ály, ély \ <  ékony, (diai. <  ákony) ékény | 
c dk, ék képzőkben is szerepel, sőt rövidűlten magábau is előfordúl, 
mint pl. ezekben: huza-v^na (acc. -át) | kósza | csisza-kö | szüle (plur. 
•ék.) — Ezekből kitetszik, hogy itt a voltaképpi nőm. verb. képző az
<  df é, melynek megfelelőjét megtaláljuk minden ugor nyelvben; de 
ezt a tör. -/ vei semmi szín alatt sem szabad egybevetni.

21) Közös végre a -mány, -meny, -mán, -mén (?) képző is, pl. ered• 
mény, süte-mény : tör. alak-mán (lovasság, rabló-csapat), kar a-mán népe
sedés). — Vámbéry feledni látszik, hogy a m. -mány, mény nőm. ver- 
bale-, tehát deverbalis képző, a tör. -mán, -mén pedig denominativ 
(collectiv ; v. ö. Vámbéry: St. <man, mén bedeutet . . .  ein sammelwort» 
27.1.), tehát a kettőnek semmi köze sincs egymáshoz.

Végre, hogy ne csupán gáncsoskodjam, hanem egyszer már helye
selhessek is valamit, ide iktatom a szerzőnek azon szavait, melyekkel 
a grammatikai tárgyalást befejezi. «Teljesen meg vagyunk győződve 
arról, — úgymond, — hogy az összehasonlítandó nyelvek alaktanára 
vonatkozó e futólagos észrevételek által érvényes eredmény nem érhető 
el.* — Ebben tökéletes igaza van Vámbérynak.

14*
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6.
A ezókincscsel foglalkozó fejezetet ezen szavakkal kezdi a szerző: 

«Eltér őleg a nyelvhasonlóság eddig említett két tényezőjétől, a magyar 
nyelv szókincse annál szilárdabb támaszpontul kínálkozik az előttünk 
levő ethnologiai probléma megoldására, minthogy a meglevő anyag a 
hangtani törvények szerint könnyen két külömböző részre választható, 
olyan részekre, melyek közűi az egyik épen a teljesen kifejezett finn
ugor jelleg következtében a mondott nyelvcsoportba, a másik ellenben 
a török tatár eredet félreismerhetetlen nyománál fogva csak a török- 
tatár nyelvekhez sorozható.* Ezen kijelentés után kikel a «finn-ugor 
theoria követői* ellen, kik «előítélet által vezettettek félre,* a török - 
tatár szókincset nem vették kellőleg tekintetbe, s «egyáltalában meg
foghatatlan makacssággal a tények teljes méltatását eddig kerülték,* és 
«e kérdés lényegének megítélésében hamarkodók voltak,* végre «az ösz- 
szehasonlító nyelvtudományt kedvencz theoriájoknak mintegy erőszakos 
emeltyűjévé tették.* Tehát: elvakúltság, egyoldalúság, hanyagság, ma
kacsság, jóra való restség, elhamarkodás és erőszakosság, — ezek az 
ugor nyelvészeknek «hét főbűnei.* A fő-főbűnös pedig mind ezekben 
Budenz, kinek legnagyobb bűnténye a Magyár-wjor Összehasonlító szótár, 
azért kizárólag ezzel foglalkozik Vámbéry a szókincset tárgyaló fejezet
ben. Az ő «szerény és igénytelen véleménye szerint* Budenz szó-egye
zései a következő négy kategóriára oszthatók :

1) «Olyan szóegyezések, melyek mind a finn-ugor, mind a török
tatár nyelvekben az összes ural-altáji nyelvkincsben levő közösségi szel
lemnél fogva helyeselhetők, vagyis olyan szavak, melyekben a hangtani 
vagy fogalmi tekintetben közelebbi vagy távolabbi rokonsági fok meg
határozása nem könnyű dolog, de a hol mind a két rész felé hajló rokon
ság tényét alig lehet kétségbe vonni.*

2) t Olyan szóegyezések, melyek speciális finn ugor hangtani vi
szony következtében a török nyelvekben nem találhatók, vagy — ha 
megvannak is a törökben — a finn-ugor rokonság erősebb és prasgnan- 
sabb jelei miatt azonnal föltűnnek.*

3) «Olyan szó-egyeztetések, melyek épen úgy a hangtani, mint a 
fogalmi viszony kellő méltatása mellett a finn-ugorban részint nehéz
keseknek, részint erőszakoltaknak és helyteleneknek mutatkoznak, el
lenben a török-tatárban sokkal jobban kielégítik a részrehajlatlan itélőt.*

4) «Olyan szóegyezések, melyek sem a Budenz által fölhozott finn
ugor példákban, sem a török tatár nyelvek terén analógiák által nem 
igazolhatók és a melyeket legtöbb esetben — a legszelidebb kifejezéssel 
akarunk élni — csak fölhevŰlt etymologiai phantasia productumaiúl 
(sit venia verbo !) kell tekintenünk.*
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Vámbéry kemény vádakkal illeti Bndenzet. Elmondja, hogy «szó
egyeztetéseiben nagyot és sokat hibázott;* — «az árja ny el vhaeon lóság 
szerencsétlen vezérfonalába erősen megkapaszkodva, a fogalmi és hang’ 
tani viszonyok elferdítése által néha etymologiai monstrumokat terem* 
tett;* egyeztetéseinek egy részénél (III. kategória) ásókkal inkább egy, 
elhamarkodva fölállított princípium iránti elfogúltság, mint a meglevő 
tények teljes méltatására alapított erős meggyőződés működött közre;* 
ezek (és a IV. kateg.) «részint a legmerészebb és ingadozó bypothesisek 
által támogatott combin atiókon alapúinak, részint pedig — ugyanis 
a mi a fogalmi rokonságot illeti — erőszakoltak és kényszerítettek*; — 
ismét némelyek «olyan monstrumok a nyelvhasonlítás terén, melyeket 
csak a priori megalkotott nézet kedvéért lehetett fölállítani, és a melyek 
nem csupán a nyelvhasonlóság törvényeinek, hanem magának a logikai 
gondolkodásmódnak is ellent mondanak;* — «e csalhatatlan jelei az 
etymologicai erőszakoskodásnak az említett két szóegyeztetési kategó
riában csaknem mindenütt mutatkoznak. *

Budenz eddig sem szorúlt, s ezentúl sem fog szorúlni védőre; 
helyt áll ő magáért. Azért nem is akarok reflektálni Vámbéry nak fön- 
nebbi vádjai közűi azokra, melyek csak vélemény-külömbségen alapúi
nak. Budenz maga is elismerte előszavában, hogy itt-ott «kőbe vágta a  

fejszéjét,* tehát méltatlanúl vádolja őt szerzőnk «philologusi önhittség*- 
gél, és azzal, hogy theoriáit «szikla-szilárdságnak nak hiszi.* Persze az 
már más kérdés, hogy annyiszor vágta e Budenz kőbe a fejszéjét, mint 
Vámbéry állítja. — De van mégis szerzőnk vádjai közt kettő, melyeket 
én sem állhatok meg szó nélkül. Az egyik az, mely szerint Vámbéry
• egy elhamarkodva fölállított principium iránti elfogúltság*-gal vádolja 
Budenzet, és kétségbe vonja, hogy az illető esetekben nála «a meglevő 
tények teljes méltatására alapított erős meggyőződés működött közre.* 
Inkább e vádat lehet elhamarkodottnak mondani, mert a ki csak fölü- 
letesen ismeri is Budenz működését, nevezetesen azon dolgozatokat, 
melyeket fiatalabb korában a Magyar Nyelvészet-ben és a Nyelvtudományi 
Közleményekben, közölt, láthatja, mily komoly és szigorú iskolán ment 
Budenz keresztül, tüzetesen áttanulva az altáji nyelvcsaládnak mind 
török, mind ugor ágát, mielőtt állítólagos «elhamarkodott principium*-át 
(a magyar nyelvnek ugorságára vonatkozólag) fölállította. Ezeket is
merve, fölötte sértőnek és teljesen alaptalannak kell mondanom Vám- 
bérynak azon gyanúsító nyilatkozatát, melylyel az «erős meggyőződést* 
Budenznél kétségbe vonja. — De még sértőbb a másik vád, t. i. «a fo
galmi és hangtani viszonyok elferdítése, t Budenz tévedhetett, a mint 
hogy minden ember, minden tudós számtalanszor téved: de tévedései
ben sem szabad jóhiszeműségét kétségbe vonni, ő mindig nyilt kár
tyákkal játszott, és mindig urát adta a kimondott szónak, mindig meg
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nevezte a forrást, melyből merített. A ki nem hisz neki, utána nézhet. 
És nézzen bárki utána Budenz minden legapróbb adatának az illető 
forrásokban: a tények elferdítésének soha mákszemnyi nyomát sem 
fogja találni. Ezért tűzbe merem tenni a kezemet.

De már abbahagyom ezt a «fogadatlan prókátorkodást,* és a do
logra térek.

•A magyar szókincsnek — ezt állítja Vámbéry — körülbelül két
harmada szoros összeköttetésben áll a török szókircscsel, s csak ennek 
segélyével lehet azt etymologice elemezni és fölvilágosítani; és eszerint 
félreismerhetetlenűl azt bizonyítja, hogy a magyar szókincs közelebbi 
és nagyobb rokonságban van a török-tatár, mint a finn-ugor szókincs
csel.* Ezen állítás bizonyítékául szerzőnk egy meglehetős terjedelmes 
ugor-magyar-török összehasonlító szótárt csatolt munkájához (HE. mel
léklet). Eleinte az volt a szándékom, hogy ezen szó-egyeztetéseket sorba 
fogom rostálni, de munka közben meggyőződtem róla, hogy ez az eljá 
rás terjedelmesebbé tenné bírálatomat Vámbéry könyvénél. Csekélylem 
is az erőmet ily nagy munkához, melyet bizonyára avatottabb kezek 
fognak végezni. De meg fölösleges is volna e dolgozatban minden egyes 
szó-egyeztetés aprólékos bírálata, mert én nem akarok elérni egyebet, 
mint azt, hogy az olvasó megismerje Vámbérynak nyelvhasonlító eljá
rását. Ezt pedig elérhetem néhány mutatványnyal is, melyeket még 
csak válogatnom sem kell; mert az «ex ungue leonem* közmondás se
hol sincs annyira helyén, mint i t t : azaz Vámbérynak minden egyes 
szó-egyeztetése magán hordja azon jellemző tulajdonságokat, melyek az 
egész hasonlító szótáron keresztül vonulnak.

Lássunk már most néhányat.1)
1) ád-, a d o d  : cag. ada- adni, ajándékozni, Ígérni | adag, ada/c 

adomány, ajándék, rész, évszak és sziget | OHzm. öde- fizetni || St. ada- 
geloben, weihen, schenken ; adak gelübde, gabe, geschenk | Z. adak ge- 
liibde, versprechen. Az ada- igéről már Vámbéry Szóegyezései-nek bírá
latában kimutatta Budenz, hogy igazi jelentése csak «geloben;» e mellett 
esetleg lehet«ajándékozni,* de nem egyenesen «adni»; hibás az adak szó 
fordítása is, mire nézve v. ö. NyK. X, 93. Látnivaló, hogy az ad- és ada- 
nem egy, mert «Ígérni* és tadni* egészen más.

2) acsarog-; kaz. ada harag | cag. aclg harag, haragudni ; aóukla-, 
ajíkla- haragudni || kaz. nem acu, hanem aciu harag; nem sajtóhiba, 
mert megvan a német kiadásban is. | Ab. &tflg, a$ík keserű; fájdalom, 
bú, sóhnj | St. acik hungrig, ausgehungert; offen; ajik, a$ig sauer, 
bittér, schmerzhaft; aufgebracht; zorn | Etym. afiik savanyú, fájdal-

’) Saját észrevételeimet || jegygyei választottam el a szerző egybeve
téseitől; a (?) jegy azt jelenti, hogy az előtte álló alakot sehol sem találtam.
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más, haragos ; ajik-, arik- fájni, sajnálni (tkp. keserűn, kellemetlennek 
lenni) | St. afiikla- schmerz empfinden, bedauern; hanem: agiklan- (és 
nem -la ) zürnen, in zom gerathen ; acukla- (?) — Itt látjuk, a) hogy a 
szerző az alakok némelyikét hibásan vagy módosítva közli; b) hogy a 
jelentéseknél is módosításokat enged meg magának; nevezetesen egé
szen mellőzi az eredeti, főjelentéseket, és a másodlagos jelentéseket teszi 
helyükbe, sőt egészen meg is másítja a szó jelentését. Két oly hiba 
melylyel — fájdalom! — még igen sokszor fogunk találkozni.

3) akad-: tör.-tat. tak- akaszt, hozzáilleszt; takin- fönnakadni; 
tokun- megtaszítani, összeütni || oszm. tak- «attacher, arborer, pendre;* 
a m. akad- tkp. «hángen bleiben, stecken bleiben,* s a «hangén* jelen
tés csak a causativ alakon fejlődött (NyK. X, 94) | tokun már csak je
lentésénél fogva sem vonható ide. Azt meg igazolni kellett volna, hogy 
a szókezdő t elenyészhetik-e a török nyelvekben, úgy mint pl. az ugor- 
ságban.

4) al: 1. fönnebb a névutók közt.
5) által: cag. öteóta, túl, azután ; öt- átmenni; ötru átalellenben, 

szemközt || Az öté a 236. lapon «túl, múlva* jelentéssel, mint a m. óta 
ote szó megfelelője szerepel, s még egy ízben lesz alkalmunk vele talál
kozhatni | St. öt- vorbei gehen, vorüber gehen, durchdringen, durcb- 
kommen, vergehen, lossagen ; ötrii gegen, gegenüber. — Ezen egyezést 
még csak látszólagosnak sem lehet mondani.

6) anya: tör.-tat. ana, ene, anya || Helyes ; de megvan az ugor- 
sógban is : votj. anaj | osztlrt. aha, aiie | vog. anyu | mordE. aha stb. 
(anya). Egyike azon szavaknak, melyek az ugor s a török nyelvekben 
közösek, tehát e két nyelvcsalád ősrokonsága mellett tanúskodnak.

7) ángy: tör.-tat. enge, jenge az idősebbik fivér neje, sógornő || 
Sokkal közelebb áll a m. ángy-hoz a vog. ane ángy.

8) asz-, asszű: tör.-tat. issi, mik forró, meleg; hsit- melegíteni; 
issin- megmelegedni || Az izzó czikkben újra találkozunk az issi szóval, 
mely azóta, úgy látszik, még «melegebb* lett, mert itt már «hŐ, izzó* 
a jelentése. Tekintetbe véve a nagy jelentésbeli külömbséget, mely az 
aszni =  «száradni* és az issi « forró, meleg* közt van, ezen egybevetést 
nem lehet helyeselni. — L. alább: izzó.

9) atya: tör.-tat. ata | alt. aca I koib.-kar. afa, ada atya || Helyes; 
de megvan az ugorságban is: osztlrt. at'a vater | votj. ataj vater, stief- 
vater | észt att’ vater | mord. at'a altér mann, greis; mánnchen (von 
tieren) | cser. afö (at’i, at'a) páter; cserM. at'a, at'a páter, stb. A szó- 
középi consonans jésítése közelebb csatolja a m. atya szót az ugor sza
vakhoz. Külömben erre nézve is ugyanaz áll, a mit az anya szóról 
mondtam.

10) begy, bögy : kirg. bagir has | cag. bagir a madár melle || A begy
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alakot eleinte egyszerű sajtóhibának tartottam, de azután meggyőződ
tem róla, hogy a német kiadásban is bégy van, a mi szeget ütött a fe
jembe. Utánajártam, és rájöttem a nyitjára. Az egész egy kis gondat
lanságból eredt lapsus calami. Budenz szótárában ugyanis bégy van, de 
az e fölötti pont megcsorbúlt, és majdnem ékezetnek látszik. Ezért írt 
Vámbéry bégy-et, noha meg vagyok róla győződve, hogy teljes világ
életében bégy-nek ejtette és hallotta ejteni e szót. Csekélység, de jel
lemző. — A bagir szó jelentése: St. «leber* (és nem : «a madár melle*) 
Budagovnál (kire Vámbéry hivatkozik): neqem>, neneHKa, cepaue; 
6okt>; k np r. THKJKe őpwxo ; azaz: «máj, májacska, szív ; oldal;* a 
kirgizben «has is.* A főjelentés tehát Budagovnál is «máj.»

11) bír-: tör.-tat. bar- bírni, birtokolni; barim birtok | kirg. borúm 
marha, birtok | cag bajrí öreg, ősök; gazdag, birtokos || Nagyon cso
dálom, hogy Vámbéry ily tévedésbe eshetett. Ha szertenézünk a török 
nyelvek terén, mindjárt szemünkbe ötlik, hogy a bar szó nem az, a mi
nek ő tartja, vagy legalább fordítja. Vegyünk csak elő néhány példát a 
kazáni tatárságból: kiize fi bar-mi van-e szemed ? anin akcasl bar'je neki 
pénze volt; nejem bar mim van ? anin akcasl bar, akili juk  neki pénze 
van, (de) esze nincs (szóról szóra: övé pénze van, esze nincs). 
Mindezekből kiviláglik, hogy a bar szónak jelentése: «van» ; s a 
birtoklást ezzel úgy fejezik ki a tatárban, hogy a birtok-szó har
madik személyŰ birtokragot kap («pénze*), a birtokost pedig geni- 
tivusba teszik. Anin akfasl bar — «neki pénze van,* vagy rossz magyar
sággal : «ő pénzt (v. pénzzel) bír* ; ennélfogva (így okoskodhatott 
Vámbéry) bar = bír t annyi mint ha azt mondaná: van =  bír. Pedig a St.- 
beu még így írta : bar «es ist, es gibt, es existirt* ! — De még ha a bar 
annyit tenne is, mint «habere,* akkor sem volna egyeztethető a m. tár
szóval, melynek eredeti jelentés e: «stark sein, kraft habén zu etwas, 
vermögen, aushalten, tragen können, bezwingen, beherrschen* — és 
csak ebből fejlődve: «besitzen.» (A bír- igének használatáról igen szé
pen értekezik Lehr Albert a Toldi-hoz írt kitűnő kommentár 162—  
164. lapjain.)

12) búj-, btív-: cag. búk- elrejtőzni, lesben állni; bugci a ki el- 
búvik, leselkedő || Ismét egy kis opportunus jelentés-módosítás; St. búk- 
auflauem, im hinterhalte stehen, still beobachten (tehát nem celrej
tőzni*) | v. ö. még St. buktu dér hinterhalt, die lauer | buktUr- im hin
terhalte aufstellen, auf die lauer stellen | bugái (?), de jelentése az előb
biek szerint nem lehet: «a ki elbúvik,* hanem csak «leselkedő, lesben 
álló.* — Jelentés-módosítással kierőszakolt helytelen egyeztetés.

13) bő, bői7 : tör.-tat. bol tág, bőséges, jó hosszú ; bolluk gazdag
ság, bőség | cag. baj gazdag || Z. bol weit (z. b. ein kleid, faltig), breit, 
geraumig, reichlich, viel, im überfluse. — Jelentésre nézve még csak
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össze volna egyeztethető a bő, böv (bővé) szóval; de ez«n egyeztetésnek 
útjában áll a bol szó alakja, különösen mélyliangúsága | baj sem alaki
lag, sem jelentésre nézve nem tartozik ide, mert ennek eredeti jelen
tése : «gazdag,* míg ellenben bő, bfiv-nek alapjelentése: «amplus (tágas, 
terjedelmes, nagy: bő ruha J, azaz eredetileg csak térbeli terjedelemre 
vonatkozott, s ebből fejlődött a «nagy mennyiségű* (pl. bőviben lenni 
vminek : etwas in fülle babén) jelentés.

14) bűz, büdös: cag. pis büdös, piszkos; pis koku rossz (büdös) 
szag || Itt tévedés van a dologban, melyet Budenz már egyszer kimuta
tott (NyK. X, 115); t. i. p ü  koku — rossz szag; pis = «mauvais, sale,* 
tehát nem «büdös,* hanem crossz, piszkos.*

15) cselekéd- : tör.-tat. falka- mozdúlni, mozogni, sietni || Z. éalka- 
rühren, schütteln, hin und her werfen (insbes. von flüs«*igkeiten), spü- 
len , ausspülen | Etym. calka- hintálni; alább: calka-, mlkala- rázni, 
hintálni, lóbálni. Nem tudom, hol vette Vámbéry a «mozdúlni, mozogni, 
sietni* jelentést; — mondanom sem kell ezek után, hogy az egyeztetés 
nem állhat meg.

16 ) csepp, csöpp: tör.-tat. cöb, cöp apró darabokká vagdalt vagy 
tördelt test | cag. cöprek kis darab || Bizonyára furcsának tartja min
denki ezen egyeztetést, daczára a nagy alaki hasonlóságnak. Hogy lehet 
a «gutta» jelentésű csepp, csöpp szót olyannal egybevetni, melynek ér
telme ; «apró darabokká vagdalt vagy tördelt test,* «kis darab ?* Vám
béry szerint lehet, mert • csöpp a magyarban — úgymond — nemcsak 
,gutta‘, hanem ,kicsiny, kevés* értelemben is használt&tik.V. ö. egy csöpp 
ember.* Ez valóságos igaz; de tudnia kellett volna a szerzőnek, hogy 
szóegyeztetésnél a szavakat soha sem szabad átvitt értelmükben venni, 
hanem ellenkezőleg mindig legeredetibb értelmüket kell felkutatni. Vagy 
talán úgy vélekedik a szerző, hogy a csépp szónak eredeti jelentése (ki
csiny, kevés* volt, s ebből fejlődött a «gutta» jelentés ? Ezt mégsem 
tételezem fel róla. — Külömben a tör.-tat. óob, cöp szó nem is azt je
lenti, a mit Vámbéry reáfogott. V. ö. Z. dob, cöp holz, holzstück, bal
ken, stock, stábchen, zauberetab, stiel oder stengel; halm; splitter, 
epánchen; auskehricbt, unrath | kaz. cüb szemét | St. cöb ruthe, kleiner 
stock, holzstückchen, holz | cöprek (?) | Ékes példája annak, hogy Vám
béry kezei közt mily könnyen módosúlnak a jelentések! Ezek után 
természetesen szóba sem jöhet a fennebbi szavak egyeztetése.

17) csillag, csillog: kirg. ragyogni, fényleni; fiolduz csillag ; 
fjli-  melegíteni; gilit- megmelegíteni | ujg. julak fáklya | cag. jillak  
fénylő | oszm. jildlrlm  villám; ctl ragyogó, fényes (c il akce új, azaz fé
nyes ezüst) || Etym. kirg. cili meleg ; jililik  forróság ; $111- melegíteni | 
KB. ju lak  mager, dünn ; hanem: jola fackel, licht, helle. (Kiírás közben 
bizonyára néhány Forral lejjebb csúszott a szerző újjá, s így került a

Digitized by v ^ o o Q i e



218 SZINNYEIJÓZSEF.

«fackel» stb. jelentés elé a julak (mager, dünn) szó e h. jold) | St. jillak 
nincs | Z. élt- hautflecken, sommersproeeen, ausschlag ; 2) gesprenkelt, 
sommersprossig, blatternarbig, mit ausschlag behaftet, rotbbaarig. 
blank, flunkernd (von neu geprágtera gelde). — Alakra nézve legköze
lebb állanak a magyarhoz a $11, cil-félék, de ezek váltakoznak jil, sőt 
í/-féle alakokkal; v. ö. cag. jill, etil, jili, Hl, illk stb. Már most az a 
kérdés, melyik alak az eredeti: — vagy önhangzó-kezdetű-e ?
Bizonyára a j  kezdetű, melyből a másik kettő fejlődhetett, míg viszont 
nem. A j -nek j,  í-vé fejlődésére szó kezdetén elég példa van az angol, 
franczia és olasz nyelvben ; a szókezdő j-nek összeolvadására a követ
kező vocalissal, a magyar nyelvben is találhatunk példákat. A mi spe
ciálisan a török nyelveket illeti, v. Ö. e hangváltozásra nézve St. 8.1. és 
Bálint: Kazdni tatárság III, 16. — A mi nyelvünk ellenben egyetlen 
egy esetben sem fejlesztette a szókezdő j-t c, z v. j-vé, tehát a fönnebbi 
török és m. szavak egybetartozása nem fogadható el.

18) csípő: tör.-tat. sáp több tárgynak alsó, vastag része; így pl. 
a növény tőkocsánya, a fegyver fogantyúja, stb. || Z. sab, sáp stiel, sten- 
gel, handhabe, griff (an einem werkzeuge, einer waffe, u. dgl.), die gv- 
bogene handhabe, kurbe oder kurbel (z. b. einer kaffeemühle, dreb- 
orgel u. dgl.); strohhalm | kaz. sah nyél, szár. — Nem tudom fölfogni, 
hogy ezeknek mi közük lehet a «coxa, höfte* jelentésű csípő szóhoz.

19) csomó: tör.-tat. rum a dögvar, pestis | cag. com egyesített, 
tömött, mind; cumak buzogány, gömb; com-, cum- leguggolni, fürödni || 
Z. ruma die pest (Hindoglu) | St. com ein haufe ; jedes compacte zeug ;
2) allé, msgesammt, sammtliche | Z. áanak keule von holz oder eÍ6en, 
eÍ8erner stáb; grosser küchenlöffel odor schöpflöffel | com-, cum- (?) 
bizonyára sajtóhiba rom-, cum- helyett; az utóbbi Z.-nél «versinken, 
untersinken.* — Látni való, hogy Vámbérynál sok minden megfér egy 
kalap alatt. A «pestis* =  «csomó;* bizonyára azért, mert a pestisben 
szenvedőnek testén csomószerű kiütések támadnak. (Önkénytelenűl is 
eszembe jut Botkin sz.-pétervári orvos-tanár, ki néhány évvel ezelőtt 
Prokowjew syphilitikus * csomóival,* melyeket «pestisnek* deklarált, 
világhírre tett 6zert. Alkalmasint a török-tatár népektől tanúlta az or
vostudományt). A «buzopány* is = «csomó,» mert bunkóé a vége; n 
vas-botnak nem bunkós ugyan a vége (elég hiba !), de azért mégis =
• csomó ;* a cfőző- és merőkanál* szintén «csomó;» a leguggoló is
• csomó* és végre «csomó» az is, a ki tfürdik.* Mind ezeket szerzőnk 
egy csomóba köti; ez azonban csak olyan gordiusi csomó, melyet egy 
tollvonással ketté lehet vágni, mert oldozgatására nem érdemes az időt 
vesztegetni.

20) csuk: cag. tik-, tűk- bedugni, bezárni; tokta- feltartóztatni, 
akadályozni; tok tele, jóllakott || St. tik- (és nem tik-) stopfeu, zu-
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stopfen ; tűk- (?) | Etym. tokta- csöndre bírni, csöndesíteni, csillapítani, 
megállapodni (ioné haltén), föltartóztatni; tok tele, jóllakott, csöndes, 
nyugodt, higgadt. — A tok szónál valószínűleg a «gyomor-cFuk* (v. ö. 
anatómia) lebegett Vámbéry szemei előtt; a «gyomor-csuk* természe
tesen «becsukja» a gyomrot, mikor az ember «tele* van, azaz «jóllakott,» 
azért tok = csuk-; alkalmasint idetartozik a «csuklás* is, mely szintén a 
gyomor teliségétől származik. Lám, mire nem jó a nyelvészet! — 
(V. ö. a csuk- szónak Vámbéry által is elismert ugor rokonságát.)

21) dér, dermed-: cag. kirau dér, fagy ; klr ősz, szürke || Tehát a 
szókezdő k váltakozhatik d-vel is ! Ez mindeddig teljesen ismeretlen 
phonetikai jelenség volt 1

22) elő: 1. fönnebb a névutók közt.
23) em-, emse, eme: tör.-tat. em-, im- szopni; emzik szopó ; emé'tk 

csecsbimbó, mell; ene anya || St. emcik helyett em$ek | Etym. emcik 
emlő, csöcs, nők melle; emzik csecs bimbója. — A tör. em- «szopni* 
alapszó kétségtelenül egybetartozik a m. em-vel, de megvan az ugor 
nyelvek legtöbbjében is. V. ö. anya, atya.

24) epe: cag. öpke harag, epe (képleges értelemben); öt epe || 
Megint átvitt értelem! — Sí. öpke lunge; zorn, grimm, muth (az eredeti 
jelentés csak «lunge, tüdő*). Ez esetben pláne mind a magyar, mind a 
török szó átvitt értelemben van véve | öt gallé — alakilag nem egyező 
az epe szóval.

25) év : tör.-tat. il, jil év || Össze nem egyeztethető alaki eltérés.
26) facsar-: tör.-tat. bas- nyomni, melyből egy ma nem használt 

barnr- causativum fogadható el || A tatárban csakugyan van egy -tir, -tér 
(-dir, -dér) causativ képző, mely c, S, t végű tövekhez járúlva a kezdő 
dentalist elveszti, pl. kic- átmenni: ki>rer- bocsátani | kajt- visszatérni: 
kajtar- visszatéríteni. — Tehát a basar- «nyomatni* volna, s e szerint 
nem egyeztethető a facsar-ral.

27) fe jé r: cag. bor fehérség, kréta || St. bor kreide | kaz. ak fehér : 
ak búr kréta. Tehát bor nem «fehérség ;* de meg alakilag sem egyeztet
hetők a czímbeli szavak.

28) fe j , fö :  oszm. bej. herceg, fejedelem, ezredes | alt. pij főnök | 
tör.-tat. baj, bej fej. (De ezen jelentésben csak bej-tas = «fötárs, társ* 
összetételben fordúl elő. V. ö. az ezzel azonos magy. pajtás szót.) || A tör. 
bej szó csakugyan nagyon hasonlít a m. /e;-hez, és már Hunfalvy 
is egyeztette a kettőt ( M. Nyelvészet IV, 443.) A szavak jelentése is 
kedvez e fölvételnek, mert mind a tör., mind a m. p a ó  használatos «fóem
ber, fejedelem* trtelemben is; csak az a kérdés, hogy egyező alapjelen
tésből fejlődött-e mind a két szón ez az értelem. A m. fe j szónak alap
jelentése tudvalevőleg «caput» ; a tör. bej azomban nem egyéb, mint a 
baj szónak magashangú páija, s ez törökségszerte «gazdag» jelentésben
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használatos, és ebből fejlődött az «előkelő, úr, főember, fejedelem* je
lentés. Ez is igazolja fennebbi észrevételemet, hogy átvitt értelemre 
nem szabad szóegyezést alapítani; mert mint itt is láttuk, teljesen 
egyező másod- vagy harmadrendű jelentések a legkülömbözöbb alap
jelentésekből is fejlődhetnek. De van Vámbérynak még egy argumen
tuma a béj-nék «caput» jelentésére, s ez a bej-tag«főtárs* pzó. A «fotárs» 
jelentés igazolására a 335. lapon fölhozza a kafa-dar koponya-társ, 
arka-dag hát-társ, kojun-dag kebeltárs, karin-das has-társ (= testvér) 
szavakat, melyek az utolsó kivételével mind «barát*-ot jelentenek ; és 
hozzáteszi, hogy a bejtag-1 a mai oszmánban -hibásan* begtag-n*k ejtik. 
De miért volna e kiejtés hibás ? Én nem tartom hibásnak, hanem el
lenkezőleg ebben látom a bejtag szónak eredetibb alakját, mely a még 
eredetibb ben tag- ból való. Z. beíitag áhnlich, gleich (z. b. an rang); v. ö. 
még beiizer ahnlicli, gleichend ; beiizig ahnlichkeit! benze- gleichen, áhn
lich sein). Szerintem ez a tör. bentag (= hasonló, egyenlő, egyenlőrangú) 
szó tekintendő a m. pajtás eredetijének; a befitag ból először bej/tag, az
után bejtag ( bajtag) lett, s ezt az alakot vette nyelvünk a déli szláv 
nyelvek közvetítésével kölcsön a törökből. E szerint tehát bejtag nem 
•fő-társ,* és így bej sem «fő, fej.*

%9)feküsz-,feksz-: alt. pök- lehajolni, meghajtani magát; pükte- 
meghajlítani, lefektetni || Alt. pük- (nem pök-) oroszul: «cm6&TI>* 
azaz «krumm biegen, zusammenlegen , einlegen, biegen* | piikte- 
CBepHyTb, CJIOXHTb, COrHyTB =  zusammenrollen, zusammenwickeln; 
zusammenlegen, zusammenfalten stb. — de nem ^lefektetni.* — V. ö. 
Z. bök-, bőg• krümmen, biegen, faltén, flechten, drehen, knüpfen, bin- 
den | St. böge, bóke búg, knitter; bük-lüm locke, ein gewundenes, ge- 
flochtenes zeug; bökiir dér buckel, höcker, krümmung; meerbusen; 
bökür- sich hocken, beugen | Etym. cag. bök-, bük- görbíteni, fordítani 
(umlegen), hajlítani, fonni, kötni (flechten) | kaz. bök- görbíteni, meg- 
v. összehajtani (a szélét); bököröj- görbedni; bököre, bökörö görbe, hor
gas, púpos stb. E néhány példából is kiviláglik, hogy a tör.-tat. bök- 
(pök-) tkp. transitiv ige, és alapjelentése: «görbíteni, hajlítani.*

30) f é r j : oszm. erkek férfi, hím | tör.-tat. er férfi, him || Nem te
hető föl, hogy a z / a  m. szó elején csak holmi «járulék-mássalhangzó* 
volna, azaz, hogy minden igaz ok nélkül került volna oda; tehát azt 
kellene (ezen egyeztetés folytán) föltennünk, hogy a török szavak vesz
tették el kezdő/-jüket. Ámde annak a törökségben semmi nyoma sinc6, 
hogy e szavak valaha/- (vagy akár p, b, r/vel kezdődtek volna; ennél
fogva az egyeztetés hibás.

31) forog-: tör.-tat. bor-, búr- fordítani, keringeni; kaz. bor- for
dítani, csavarni stb. || St. búr- wenden, umkehren, drehen, umwenden; 
schrauben |kaz. bor- fordítani, forgatni, csavarni. | (A Vámbéry fölhozta
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többi török szavakra most nem akarok reflektálni.) Nagyon valószínű
nek tartható, hogy a tör. bor- s a m. fó r - alapszavak egyezők ; igaz 
ugyan, hogy más alakok tanúsága szerint a tör. bor- egy eredetibb 
b9g9ra- összevont alakjának tekintendő (v. ö. NyK. XVI, 465), de ezt, 
valamint a rövidült bar-, p„r- (b;r-, p;r-) alakot megtaláljuk a legtöbb 
ugor nyelvben is (v. ö. MUgSz. 532. 1.), a mi ismét az ugor-török ős
rokonság mellett tanúskodik. (V. ö. még mong. borü ferde, visszás, hely
telen | borüla- elfordulni, fér dűlni.)

32) fő-, főz- ; tör.-tat. pü#-, pis- főzni, sütni, főni, megérni | jak. 
bús megfőtt; busar- főzni | kirg. püs- főni, sülni, megérni || Csak látszó- 
lagoz egyezés, mert a m. szóban a -z képző (v. ö./ó'-,/ó7-), míg ellenben 
a tör. szavak *, s-je az alapszóhoz tartozik.

33) fü st:  oszm. pus száraz köd, füst | alt. U füst; ista- füstöl || 
Z. pus nebel, trübes Wetter; (in übergetragener bedeutung): trüber 
sinn, traurigkeit; trübe, betrübt; — tehát nem egyenesen «füst,» de 
azért egybetartozhatik a füst szóval. V. ö. ennek ugor rokonságát: 
MUgSz. 551., mely éppoly közel áll. — Az alt. alakok idetartozó- 
sága kétes.

34) gyakor: cag. sokur vak, sűrű, tömött | oszm. sagir süket (a 
szóképzés törvénye szerint hasonlólag a tömöttség és bezártság motí
vumain alapúlva) || St. sokur blind, eináugig, karg | Ab. sokur sóvár, 
fukar, éhszemű | Z. sagir taub. — Mi közük van a «vak* és «süket* je
lentésű szavaknak a «creber, densus, frequens* jelentésű gyakor szóhoz ? 
Vámbéry szerint a török szavakban a «tömöttség* és «bezártság* fo
galma rejlik. Ezt legfeljebb úgy lehet értelmezni, hogy a kinek fülében 
a fülzsír «megsűrűsödött,* az nem hall, tehát «süket;* igen, de hátha 
a süketség a dobhártya megrepedésének következménye ? Éppily jog
gal lehetne a sagir «süket* szót a m. sok-val egyeztetni, mert a ki esti
ket,* arról azt mondják, hogy «nagyot hall;* már pedig «nagy* és 
•sok* rokon fogalmak. — Külömben a gyakor szóban nem is a «tömött
ség* és (bezártság* fogalma rejlik, hanem eredeti jelentése cfrequens,* 
azaz • bániig;* a «densu8» jelentés ebből fejlődött (v. ö. gyakran és 
suriín). Az alapfogalom tehát, mely benne rejlik, a «sokaság.*

35) gyomor: tör.-tat. jum ru  kerek, kerekíteni || Z.jum ru  rund her- 
vorstehend, abgerundet, kugelförmig, gescbwollen, dick, gewölbt; wulst, 
geechwulst, beule, buckel, kropf | kaz. jomor, jomoro gömbölyű; jomruk 
ököl; jomorka tojás, here | St. jiimri rund, kugelförmig; jomruk die 
faust, ein geschwür; jomurtka das ei. (Kár volt Vámbérynak az idéztem 
kaz. és cag. alakokat föl nem hozni.) Elfogadható föltevés, hogy a •gyo
mor* gömbölyű alakjáról van elnevezve; a gyomor és jumru szavakat 
már Budenz is egyeztette (M. Nyelvészet IV, 408). — V. ö. az ugorság. 
ban : osztB. numir rund | vogP. narnr ovum. (Ugor-török ősrokonság.)
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36) gyűlöl-: cag. jau  ellenség ; jaula- ellenkedni | rkirg. jeii ellen
ség ; jeüle- ellenségeskedni || St. jagi feindselig, dér feind, im kriegs- 
zustande; jav  feind, feindselig (im kriege); ja u i  feindselig, zánkisch | 
kaz .ja u  ellenség. — Az (ellenséges* és a (gyűlölni* fogalom csak össze 
volna egyeztethető, de az alakok nem. A tör. jaula-, jeüle- szóban az -l 
képző, a m. szóban ellenben (v. Ö. az ugor rokonságot: MUgSz. 169) 
az alapszóhoz tartozónak mutatkozik.

37) hátorú: cag. kaburti csődülés, zaj; kabaruk cíődülés, áradás; 
kabar- tódúlni, áradni || Ennél a szónál az a kis baj esett meg Vam- 
béryn, hogy kétszer tárgyalta; a mi magában véve még nem volna 
éppen baj, ha a vele egybevetett török szavakat a 604. lapon nem inter
pretálta volna kissé eltérőieg, nevezetesen : kabarti (sic!) fölemelkedés, 
fölszállás, zaj, zendülés ; kabaruk a mi fölemelkedik ; kabar- feldagadni, 
fölemelkedni. Ezenkívül a kabar- szó még kétszer előfordúl: először a 
160. lapon azon értelmezéssel, hogy «oly embert jelent, a ki föllázad, 
pártot ü t ;* másodszor a habar- czikkben ezen értelmezéssel: «felbu
zogni, felduzzadni, fölemelkedni, felzavarodni.* — Tanulság: (oportet 
esse memorem* — ha az ember ilyen nagy könyvet ír. Nézzünk már 
most körűi másutt is. — St. kabordi auflauf, revolution, lárm ; kabur- 
lármen, tőben, wühlen, streiten ; kabar- (?) | Ab. kabar■ (?) | kaz. kabar- 
fölpuffadni, földagadni | kabanu kelés, daganat, pattanás | Etym. — 
cag. kabar- megvastagodni, megdagadni; kabur- föltúrni, fölzavarni ; 
kaburti csődülés, lárma; kaburuk fölfuvalkodott, fölfújt | Z. kabar blase; 
rindsblase für unkundige schwimmer; wasserblase, geschwulst; ka 
bart ma, kabarma eigentl. anschwellung, bausch, kugelform; getriebene 
arbeit, relief; kábartmall angeschwollen, bauschig, kugelförmig; ka
baréik geschwulst, blase, bláscben ; kabarak geschwulst, anschwellung, 
pustel; kabar- schwellen, anschwellen (z. b. ein fluss, die see), dick 
werden, sich heben (z. b. dér teig durcb hefen), zu berge stehen oder 
sich stráuben (das haar aus furcht u. s. w.); auch bildl. gross werden, 
an bedeutung gewinnen, an ausdehnung zunehmen (z. b. ein aufstand, 
u. dgl.) — Mit tanúlunk már most ezekből ? Azt, hogy e meglehetősen 
eltérő jelentésű, de mindenesetre egybe tartozó szavakban egy közös 
alapfogalom rejlik, melyből külömböző származékokon külömböző jelen
tések fejlődtek. Világosan fölismerezik, hogy ez az alapfogalom a «da- 
gadtság, duzzadtság,* melyből igen természetesen fejlődött az • auf
lauf* (csődület, azaz mintegy — eit venia verbo! — «nép-dagadás») 
jelentés, ebből meg szintén igen könnyen érthetőleg: «revolution, 
lárm. • íme, mily szépen megfér ugyanazon alapszónak külömböző szár
mazékain egymás mellett a «daganat, hólyag* 8 a (lázadás, fölkelés» 
jelentés ! — Már most az a kérdés, hogy a m. háború szónak «túrba, 
motus, bellum, tumultus* jelentése ugyanazon alapfogalomból fejlő
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dött-e, mint a vele egyeztetett török szóknak rokon jelentése. A háború 
nyilván a hábor- igének nomen verbale-ja, mely igének más származékai: 
háborít-, háborgat- turbare, conturbare =  zavarni | háborod- conturbari =  
zavarodni; meg-h. =  megzavarodni (v. ö. megháborodott, elme-háborodott =  
elméjében megzavarodott); s kétségkívül ide tartozik a hóbortos «rappel- 
köpfig, rappelig* szó is. Ezekből az tűnik ki, hogy a hábor- szóban a
• zavar* alapfogalma rejlik, és ebből fejlődött a háború szónak ismert 
jelentése (v. ö. még: elmeháború perturbatio mentis). Látjuk tehát, hogy 
bármennyire hasonlítanak is a Vámbéry fölhozta török szavak a m. 
hábor- (háború-) szóhoz (mind alakilag, mind jelentésre nézve), — ez 
mégis csak esetleges találkozás, mert amazoknak jelentése a «dagadt- 
ság, duzzadtság* fogalmából, a m. szóé pedig a «zavar* fogalmából fej
lődött, ezeket az alapfogalmakat pedig semmikép sem lehet összeegyez
tetni. De még az alaki egyezés is csak látszólagos, mert a m. háború 
szónak kezdő h-ja a Vámbéry által is elismert ugor rokonság tanúsága 
szerint nem gutturalis (k), hanem dentalis (sj eredetű.

38) had: tör.-tat. kát hozzáilleszteni, sor, sorrend, egyesíteni || 
Z. kát- zufügen, einfügen, beigeben, beifügen, etwas anbringen, zu- 
schliessen (geld zu einem fond), einzahlen, einmengen, mischen, paa- 
ren; als begleitung geben, begleiten lassen; vor sich treiben, antrei- 
ben ; kát falté, fach, lage, schicht, stockwerk, seite, theil, grad; mai, 
das einmalige. — Mi közük van ezeknek a «familie, geschlecbt, sipp- 
schaft* jelentésű had szóhoz ? Vámbéry arra hivatkozik, hog£ «ha 
Budenz úr a zürj. -köd (-val, -vei) ragot itt tekintetbe vette, akkor ezeket 
(sem szabad figyelmen kívül hagynunk. * Csakhogy Budenz nagyon szé
pen igazolta a -köd rag idesorozását (v. ö. MUgSz. 66. 1.), míg ellenben 
Vámbéry csak minden alapot nélkülöző • vélekedésével* támogatja állí
tását. «Egyébiránt — mondja — úgy véljük, hogy a Aad-nak alapjelen
tése: thadosztály,* illetőleg egy hadseregnek sora, rendje; innen a 
•család, nemzetség* gyakorlati jelentése, innen a hadnagy czím is =  
egy hadosztály ezredese, egy kerület főnöke, mint az Akadémiai Szótár 
szerzői helyesen gyanítják. A szónak ilyen fölfogása mellett kell a 
had-at a tör. kát-tál (sor, szakasz) egyeztetni.* (Tehát itt már «szakasz* 
lett belőle !) íme egy újdonatúj módja a bizonyításnak: Vámbéry azt 
vé l i ,  a mit az Akad. Szótár szerzői g y a n í t a n a k ,  ennélfogva az ő
* felfogása mellett* ke l l  egyeztetni a török szót a magyarral! (Sze
rencse, hogy csak k e l l ,  és nem mus zá j ! )  — Nem akarom a szer
zőt más «vélekedésre* bírni, csak még azt jegyzem meg, hogy a kát 
szónak interpretálását kissé különösnek tartom. Nem azért, hogy a jelen
tést kissé módosítva adja, mert hiszen e szabadalommal élni szokott 
mindannyiszor, valahányszor szükségét látja; hanem azért, mert a kát, 
az ő értelmezése szerint valóságos hermaphrodita szónak tűnik föl előt
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tem. Ige is, névszó is. Hiszen vannak némely nyelvekben szavak, me
lyek mind a két szerepre alkalmasak, de azt még sem értem, hogy az 
aszó, mely mint nomen «sor, sorrend*-et jelent, mint ige hogyan je
lentheti azt, hogy «hozzáilleszteni, egyesíteni.* Együgyű vélekedésem 
arra megy ki, hogy a szerző itten két oly szót olvasztott egybe, melyek
nek pemmi egyéb közük nincsen egymáshoz, hanemha az, hogy puszta 
véletlenségből mind a kettő &a*-nak hangzik.

39) hág-: kirg. hang-, kangir- ide s tova hágni, kóborolni | | «Hágni* 
(steigen) és «kóborolni* nem egy; még csak «hágni* és «ide s tova 
hágni* (?!) sem, mely utóbbi pedig nyilván csak a magyar szó kedvé
ért van idetéve.

40) hagy: cag. koj- hagyni, fedve (sajtóhiba e h. fekve) hagyni | 
oszm. koj- letenni, fektetni | ujg. kot- fekve hagyni, elereszteni, elbocsá
tani || St. koj- lásson, liegen lassen, bleiben lassen | KB. kot- setzen, 
stellen, liegen lassen, befreien, loslassen. — Az első kérdés, mely itt 
fölmerül, az, hogy a tör. koj- és kot- alakok egyezők-e. Vámbéry e kér
dés tárgyalását, úgy látszik, nem tartotta szükségesnek; azért elvég
zem helyette én. Tapasztaljuk, hogy a keleti és az oszmán török nyelv 
bizonyos számú szavak közepén és végén oly j-1 tüntet föl, mely a jakut 
nyelv tanúsága szerint eredeti t- (ill. d)-bői fejlődött d' (gyj  közvetítése 
által, pl. ajak láb : jak. atay \ bijik bajusz : jak. bitik | kuju kút: kojb. 
kutuk  ̂tat. kuduk | kujruk fark: jak. kuturuk stb. És hogy ez a j  csak
ugyan eredetibb í-bŐl fejlődött, mutatja az, hogy más dialektusokban 
ezen j  helyén z , *-t találunk, mely szintén csak eredetibb t hangból ke
letkezettnek tartható, pl. kojb. azak: jak. ata/. | kojb. kuzuruk: jak. 
kuturuk stb. Ez kétségtelenné teszi a t-nek eredetibb voltát, 8 így nem 
lehet több kétségünk a felől sem, hogy a koj- ered. &o£-ból fejlődött. — 
Véleményem szerint a m. hagy- szónak a tör. kot- (koj-) szóval való 
egyeztetése elfogadható; annál is inkább, minthogy az ugor nyelvek 
egyhangú tanúsága szerint a m. hagy- egy kede- alap-alakból fejlődött 
(v. ö. MUgSz. 67.); tehát ez a szó szintén a török-ugor ősrokonság bi> 
zonyítékái közé sorozandó.

41) háj, héj: tör.-tat. kij szél (margo), part | alt. kuju határ, part, 
szél || A háj és héj tudvalevőleg egészen külömböző dolgok, mire nézve 
elég, úgy hiszem, a disznó-/*a;-ra és a dió-/«?j-ra hivatkoznom. Hogy ke
rülhetnek tehát ezek itt össze? Nagyon egyszerűen! Budenz szótárá
ban is együtt vannak a 128. lapon; igaz ugyan, hogy ott az acc. alak 
nem hájat, hanem hajat, és a haj alak még kétszer előfordúl ugyanazon 
czikkben. Nem kell tehát valami nagy éleselmtíség és beható szöveg- 
kritika ahhoz, hogy az ember a Budenznél található háj alakot egyszerű 
sajtóhibának tartsa haj helyett (v. ö. dió-haj és dió-héj, de'nem dió-háj !) 
Nagyon csodálom, hogy ez elkerülte Vámbéry figyelmét. De hátha nála
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is csak sajtóhibából áll háj ? Ezt annál inkább föltehetnők, mert a né
met kiadásban már haj-at találunk ; csakhogy egy erős bizonyíték szól 
ezen föltevés ellen, t. i. e szavak értelmezése, melyet Vámbéry így ad :
• cortex, crusta, fett, schmer.» Már pedig • cortex, crusta* =  héj; «fett, 
schmer* pedig =  háj. Ez bizonyítja, hogy a szerző csakugyan háj-ki írt 
és értett, mert Budenznél az idézett helyen csak «cortex, crusta* van, 
tehát Vámbérynak a «fett, schmer* jelentést a 70. lapról kellett vennie, 
a hol az igazi háj szó van tárgyalva. No de sebaj! Dormitat interdum 
Homeros. Nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a török szavak 
jelentése sehogy sem fér össze a ccortex, crusta* jelentéssel, minélfogva 
az egybevetés nem helyeselhető.

42) haj (ennie): tör.-tat. kil haj || A m. szó kezdő h-ja a Vámbéry 
által is elismert ugor rokonság tanúbizonysága szerint dentalis eredetű 
(s), tehát az egyeztetés helytelen.

43) hal-: tör.-tat. öl- meghalni || Consooans-kezdetŰ, m. szó voca- 
lis-kezdetŰ tör. szóval egybe állítva ; tehát vagy azt kell föltenni, hogy 
a tör. szó ejtette el a kezdő consonanst, vagy pedig, hogy ez minden ok 
nélkül járult a m. szó elé. A tör. nyelvekben semmi nyoma sincs a 
kezdő consonans hajdani megvoltának; a m. szó h-ját pedig szintén 
nem szabad puszta hehezetnek tekinteni, mert ez a HB. tanúsága sze
rint volt hajdanában (HB. yoltát), az ugor nyelvek pedig még erede
tibb k ról tesznek tanúságot (v. ö. MUgSz. 78). A szamojéd nyelvben 
szintén fr-val kezdődik e szó: knjá- halni. Az egyeztetés tehát hibás.

44) halk; cag. aluk szomorú, komor || Az alakra nézve v. ö. az 
előbbi czikket és a deníalissal (*, <r) kezdődő ugor szavakat (MUgSz. 130); 
a jelentés szintén eltérő.

45) hall-: tör.-tat. kul-ak fül | ujg. kul-kak fül, következőleg: halló || 
Eredetibb és teljesebb alaknak mutatkozik a kulkak; v. ö. csuv. hol^a, 
jak. kulgay.. Kérdés azomban, hogy ez csakugyan nomen verbaleja-e 
(•halló*) egy •hallani* jelentésűkvb  igének. Ilyen igének legkisebb nyo
mát sem találjuk az egész törökségben, és Böhtlingk is a jakut nyelvről 
írt igen nlapos és terjedelmes tanúlmányában ( Ueber die Sprache dér 
./akutén I, 236) a kulgá't. szót a «für mich nicht zerlegbare stamme* közt 
hozza föl.

46) hely: oszm. i7, el hely, ország, tartomány : Rum-ili a görögök 
országa, Rumélia | kirg. il telep, falu || Budagovnál (kire Vámbéry hi
vatkozik): Hapô T>, nneMH, 0í>mecTB0 Jno^eii, .hoah, jkhtcjih, o6h- 
TaTeJH; s hozzáteszi: bt. Klip. Ka3. h a#. SHaMHTfc Tanaié ^epcBHH, 
ce.io, ay.Th, azaz: «nép, néptörzs, emberek társasága, emberek, lako
sok, lakók ; a kirgizben, kazániban és azerbai jani bán jelent még falut 
is.* — Ebből láthatjuk, hogy az il szó egyenesen • hely*-etegyáltalában 
nem jelent; hanem eredeti jelentése: «emberek társasága y. öszves-
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sége» (nép, néptörzs), s innen aztán magára az «ország*-ra (vagy diai.
«falu *-ra) is átvitetett (Rum-ili eredetileg cEum népe,* 8 csak azután 
«Bum országa*). A m. szó jelentése: «locus; őrt, platz, stelle.* — Az 
alakok szintén nem egyezők; v. ö. fönnebb a hal- czikket.

47) hó: tör.-tat. kar hó | cag. kaj hózivatar || A m. szónak telje
sebb alakja hava (acc. hava-1), tehát itt v : r hangváltozást kellene föl
tételeznünk, erre pedig még eddig nem tudunk példát sem az ugor, sem 
a török nyelvekben. — A kaj nem is egyenesen • hózivatar,* hanem 
általában «unwetter,» s csak aztán «regen mit schnee, schneegestö- 
ber* (Z.)

48) homlok: kojb.-kar. karnak homlok | azerb. kabak előréez || 
Hogyan került e szerint az / a m. szóba ? Talán bizony •járulék-más
salhangzó ?»

49) hosszú, hoszjú: tör.-tat. uzun, mun hosszú; uzak, usak messze || 
V. ö. a hal- czikket; továbbá hosszú régebben hoszjú (a tör. szavakban 
nincs nyoma a j-nek).

50) hiigy: tör.-tat. süd-ük, sid-ik húgy || Nem süd-ük, sid-ik, hanem 
sü-dük, si-dik ; a -dák, -dik képző, míg a m.-ban a gy az alapszóhoz tar
tozik. Ezenkívül a m. szó kezdő h-ja az ugor nyelvek tanúsága szerint 
eredetibb A-ból való.

51) hűny-, hűm-: cag. kam- bekötni, becsukni || St. karn- nincs ; 
csak kamat- bindeo, verschliessen, bezaubern.

52) húz : cag. oz-, ue- hosszabbítani, nyújtani; előremenni; uzun  
hosszú || St. oz- anwachsen, zuvorkommen, übertreffen, einholen. Ez 
semminemű fogalmi rokonságban nem áll a • húzással.* Külömben az 
alak sem felel meg a m. szó alalgának ; v. ö. a hal- czikket.

53) i]>: ujg. übej, übeke ip | cag. öbeke nagyapa || übej, übeke (?) | cag- 
öbeke nem «ip*.

54) izzó : cag. is égés; ing meleg | oszm. issi hő, izzó ; im t- mele 
gíteni || V. ö. vog. is -: isim heiss; isii- warm, heiss werden stb. Tehát 
ugor-török ősrokonság mellett bizonyító szavak.

55) já r -: ujg. jori- menni, járni, bolyongani; jorik menés | oszm. 
jüri- menni, járni. || Megvan az ugorságban is, v. ö. MUgSz. 140.; tehát 
közős ugor-török p z ó .

56) kap-: tör.-tat. kap- megfogni, rajta csípni, fogni. || Megvan 
az ugorságban i«, v. ö. MUgSz. 4. ; tehát szintén közös ugor-török szó.

57) kell-: cag. -ku, -kii particula, mellyel a «kellés, szükségesség* 
fejeztetik ki, de önállólag nem fordúl elő || — !

58) kéreg: tör.-tatár kir-ag küloldal, külső, szél || St.kiraggrenze, 
rand, ufer, audsenseite; míg ellenben a m. szó jelentése: «cortex». 
Tehát a jelentések egészen eltérők.

59) kő: tör.-tat. kaja szikla, kő || Vámbéry megjegyzi: «A régi
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magyar nyelvemlékekben a kő «szikla* jelentésben fordúl elő.* Ugyan 
hol ? — A kő szó magasbangú és teljesebb alakja köve, ennélfogva nem 
tartozhatik egybe a mélyhangú és külöinben is eltérő alakú kaja szóval. 
V. ö. finn kivé | osztB. kevi: osztlrt. keu | vog/ keu | votj. ke | mord. 
keVy kav | cser. kü, cserM. kü> kií stb.

60) köröm: tör.-tat. timak köröm || A tirnak (tirnag) szónak 
van ugyan tirmak mellékalakja is (Z.), mely már közelebb áll a m. szó
hoz ; de az egyeztetés csak akkor volna elfogadható, ha Vámbéry biz
tos példákkal tudná igazolni a szókezdő t : k hangváltoztatást, mely 
az ugor nyelvekben csak nagy ritkán fordúl elő. Míg ez az első aka
dály nincsen elhárítva, addig ezen egyeztetés többi akadályairól nem 
szükség szólnom.

61) lak-: cag. lak, lag hely, lakhely; lakla- lakni, letelepedni | 
tör.-tat. lakúm vájt út, akna || Budagovnál (kire Vámbéry hivatkozik): 
lag ( ja n .)  mIjcto (hely); lagla- (jiarjiaMam*) 3aHHTi> mIjcto, uoMtc- 
t h t l c h  (helyet elfoglalni, helyeztetni, alkalmaztatni). Vámbéry tehát 
nem közölte a jelentéseket egész híven. — Hogy a lakúm  «vájt út, 
akna* semminemű összefüggésben nem állhat a «habi taré* jelentésű m. 
szóval, azt nem szükséges bizonyítanom.

62) láng: tör.-tat. jan-, jan- égni, fellobbanni | oszm. jangln tűz
vész | kirg. fiangak tüzes || Alapos bizonyítékok nélkül nem fogadható 
el a m. és tör. szókezdő / :j megfelelése. A m. láng szónak az ugorság
ban szintén l kezdetű szavak felelnek ine>*.

63) lap: tör.-tat. japalak flach (miért németül ?); japrak, japurak 
falevél, lomb. || Z. japalak rund, kugelförmig. — Ha m. lap «fláche, 
platté* éa tör. japalak «rund, kugelförmig* azonosak, akkor föl van 
találva — ha nem is a kör négyszögesítése, de legalább a gömb lapo- 
sítása!

64) láp: 5»g. lapa pép ; mocsár || St. lapa brei, schlamm. — 
«Schlamm» nem «mocsár», — láp pedig se nem • schlamm*, se nem 
•mocsár*, hanem • lache, überschwemmungsterrain*.

65) lassú: cag. janiin titkos, elrejtett, lassú ; jasur- eldugni, vmit 
eltitkolni || «Titkos és lassú (mondja Vámbéry) sok nyelvben azonos 
fogalmak*. — Nevezetesen ? — A jelentésre nézve v. ö. St- jaSun- sich 
verbergen ; jaéur- verbergen, verbehlen, heimlich haltén;jasurungebeim, 
verborgeu. Az alakra nézve 1. a Iáiig czikket.

65) legény: tör.-tat. jengi fiatal, új ; stb. || V. ö. a láng czikket.
66) ló : kirg. lati, lav váltott lovak, előfogat; lau ji előlovas, csat

lós || «A ló jelentése (mondja b/érzőnk) itt tágabb értelemben veendő, 
valamint a kezdő vocalissal ellátott ulav, ulak =  lovagló állat, ló is.* 
A 287. lapon pedig: *ulau, miből a kirgiz lati származott, szószerint 
járómű, vivő eszköz, locomobil (v. ö. tila- kocsit hajtani, nyargalni;

15*
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ulakman lovasság), egyúttal teherhordó állat is és következőleg-nem
csak szorosan véve a lovat jelenti, hanem más teherhordó és megülhető 
állatot is, tudniillik a szamarat, melyre Közép-Ázsiában ezt a nevet 
mint megtisztelő czímet adják, az azerbaijaniban pedig egyenesen 
e néven hívják*. — Z. ulak «eilbote, eilschiff, courierschiff; alább:
• eilbote, pferd, schiffchen, postschiffchen». Ebből eléggé kitűnik (a 
mit külömben Vámbéry sem tagad), hogy az ulau (ulak) szó nem jelent 
egyenesen «lovat*, hanem általában valami *vehiculum*-ot; eszerint 
tehát a m. ló szóval csak akkor volna jelentésileg egyeztethető, ha erre 
is rá lehetne bizonyítani, hogy eredetileg általában csak «j ár ómű vet* 
jelentett, s ebből fejlődött később a szorosbított «equus* jelentés. Már 
pedig ennek semmi nyomára sem akadunk, ha véges-végig olvassuk is 
az összes magyar nyelvemlékeket, mert a ló bizony mindig csak «ló» 
volt, a miről külömben az ugor nyelvek is tanúskodnak ; v. ö. vog. lú 
pferd | osztB. lövi pferd stb. — A mi az alakot illeti, az szintén nem 
egyező. Tudjuk ugyanis, hogy a török nyelvek szó elején csak kivétele
sen és csak egyes dialektusokban tűrik az l hangot, úgyannyira, hogy 
ha l kezdetű idegen szót vesznek kölcsön, vocalist tesznek elébe ; azon 
török szavakról pedig, melyek most í-vel kezdődnek, majdnem kivétel 
nélkül be lehet bizonyítani, hogy az l csak a hangsúlytalan kezdő-voca- 
lis elenyészése által került a szó elejére. Ugyanez áll a lau szóra nézve 
is, melynél tehát az ulau alakot eredetibbnek kell tartani. Vámbéry 
is elismeri ezt, mondván: •ulau, miből a kirgiz lau származott*, de az 
idecsatolt jegyzetben rögtön ellenmond magának, hivatkozván arra, 
hogy az «/-n, és r-u kezdődő török szók elejére hangzó járúl,* és utal 
a 228. (corr. 225.) lapra, elfeledvén, hogy ott ezt csak az idegenből 
kölcsönvett szavakra mondta. Be bármikép vélekedjék is Vámbéry, az 
a fönnebb mondottak után kétségtelen tény marad, hogy a lau alak 
eredetibb >ulau-bó\ való, és nem megfordítva; ellenben a ló szóra még 
Vámbéry sem meri ráfogni, hogy valamikor uló-n&k hangzott volna, s 
így az egyeztetés alaki szempontból is elhibázott.

67) makacs: kirg. inuk fösvény, kíváncsi | alt. mukan a ki bús
lakodik || Össze nem egyeztethető jelentések.

68) mar-: alt. mura- fogyni, gyöngülni || Teljesen eltérő jelen
tések.

69) márt-: cag. mai- mártani, bemeríteni | kaz. mán- mártaui || 
Az alakok nem egyeztethetők.

70) más: tör.-tat. baéka, paska más, idegen | ujg. has más; basaki 
idegen, máskép | kirg. baska külömböző || Az ugor nyelvekben a más 
szónak egytől-egyig m kezdetű szavak felelnek meg; ezenkívül ezeknek 
tanúsága szerint a másban levő s képző, míg a tör.-ben az alapszóhoz 
tartozik.
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71) menüi-, menyül-', tör.-tat. mög-, möng- meghajtani, hajlítani ; 
mögrü meghajlított, görbe || Össze nem egyeztethető alakok.

72) menny: ujg. möng, meng örökkévalóság, a földfeletti; és val
lásos értelemben: ég, innét: mengki ata mennyei atya, isten | jak. 
mángge halhatatlan, örök ; mángge tanara égi isten, megkülömböztetésűl 
a földalatti istentől || Vámbéry maga alatt vágja a fát, maga mondván 
ki, hogy a fölhozta szavak csak átvitt értelemben jelentenek «eget-. 
Hiszen ilyen alapon azt is állíthatná valaki, hogy a mind (hajdan mend) 
szó azonosammni/ szóval, mert *a mindenható* =  isten, azaz «mennyei 
atya.* — V. ö. még a török szavak jelentésére nézve: mong. möilyö 
•örök*.

73) néz- : mong. nidon szem ; nidü- nézni, szemlélni || Saul az 
apostolok között! — íme megint egy új vívmánya a török-magyar 
nyelvhasonlításnak ! Tehát már nemcsak a magyar, hanem a mongol 
nyelv is török ?

74) nő, né: tör.-tat. nene anya | alt. naj, nai társ ; najilaz- társulni | 
koib.-kar. naid'e barát || «Nő* és «társ, barát* ! Mert hát tudvalevő 
dolog, hogy a törökök nemes felfogása a két nem közti viszonyról min- 
denha oda nyilatkozott, hogy a nő világért sem rabszolgálója, hanem 
•társa, barátja* a férfinak. Innen van a soknejűség is, mert hiszen ki 
né iparkodnék mentül föbb «társra, barátra* szert tenni ? (V. ö. a nő, 
né megfelelőit az ugor nyelvekben : MUgSz. 401 ; és a szamojédban : 
jur. ne, nie | tavgi né | jeniszei né).

75) no-: cag. nii-, ön- nőni; öngen magas, felnőtt; en szélesség, 
vastagság || A m. szó teljesebb alakja növö- ; s ha még föl akarjuk is 
tenni, hogy ez egy még eredetibb *enövö- v. önövö- alakból keletkezett a 
kezdő vocalis elkopásával (mint Budenz is fölteszi MUgSz. 783. néhány 
példa alapján, v. ö. napa: finn anoppi; vándék: ivándék, ajándék ; jedni : 
ijedni) : még akkor is kétes marad a tör. ön- s a föltételezett* önövö- 
egybetartozása.

76) nyal-: tör.-tat. jala- nyalni || Z. jala- lecken. — V. ö. az 
ugorságban n, n-en kezdődő alakokat: MUgSz. 407.1.

77) nyárs : tör.-tat. jara- megsebesíteni; jarí *7 megsebesítő || Z. 
jár a wunde; jarala- verwunden ; jár- spalten, zerspalten, zerstücken, 
zerschneiden, zerságen, zerreissen (z. b. ein kleid), u. s. w .; furchen, 
durchbrechen, durchbohren (z. b. vöm vogel dér das ei aufpickt, damit 
das junge heraus kann), zum durchbruch kommen (von den zahnen); 
hervorbrechen, hervorkommen, zum vorschein kommen, aufblühen, 
ausschlagen (von blumen, bláttern) ; verwunden, beissen, stechen (von 
insekten, u. s. w.); ellenben jara- egészen más: *tüchtig, tauglich, zu- 
traglich sein, taugen ; genügen; jarh-i csak egy jarl- igének lehet szár
mazéka, ez pedig Z.-nél (hivatkozással éppen Vámbéryra): radiren,
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auskratzen. — Vámbéry, úgy látszik, úgy fogja föl a nyárs-ot, mint 
fegyvert, azért veti össze •megsebesíteni* jelentésű szavakkal. Nincs 
tagadás benne, hogy a nyárs szükség esetén igen alkalmas fegyverül 
szolgálhat, melylyel hatalmas sebet lehet ütni, valamint a találékony 
magyar baka viszont akárhányszor kinevezi nyársnak a maga bayonet- 
teját, szalonnát pirítván rajta. Mindazáltal azt gyanítom, hogy a nyárs 
eredetileg csak békés culinaris czélokra használt hegyes végű fa-ág volt, 
s innen van neve is. V. ö. a «spiess, bratspiess* jelentésre nézve gör. 
ööpu «speer, spiess*, tulajdonképpen csak «fa» (= őpu-í szláv drevo) ;
— azért a nyárs-nak «megsebesítő*-féle etymonját nem tartom elfogad
hatónak, már csak azért sem, mert a Vámbéry-fölhozta török szavaknak 
e jelentése nem bizonyúlt hitelesnek.

78) nyer- : cag. jeng- legyőzni || Tehát a tör. ng-nek a magyarban 
r is felelhet meg !

79) nyers: tör.-tat. jár meztelen, szegény; jarli szegény, nyomo- 
rúlt | oszm. jarasa denevér || A nyers szó jelentése tudvalévdleg «crudus, 
roh*. A következtetést a t. olvasóra bízom.

80) nyűgöd- : kaz. joko alvás ; jokla- aludni; joklat- elaltatni || 
•Annak daczára— mondja Vámbéry, — hogy a szemre nézve tetszetős 
rokonság van a tör.-tat. jók-, juk- és a magy. nyug- között, én az egész 
párhuzamot hibásnak tartom, mivel a nyag-\>an a «letevés, sülyedés* 
alapfogalmát, a tör.-tat. jik- gyököt látom.* — Ha a szerző maga is 
hibásnak tartja a fönnebbi egyeztetést, ego non contradico. (V. ö. az n 
n-en kezdődő megfelelő ugor szavakat: MUgSz. 422.)

81) nyúz-: tör.-tat. jüz- nyúzni, a felső takarót lehúzni || Az ugor
ságban megfelelő n-es alakok (v. ö. MUgSz. 427).

82) nyíí-, nyő- conterere, abwetzen, abtragen (nem «sich abwe- 
tzen*, mint Vámbéry hibásan írja): tör.-tat. jói, jul gyalúlni, simítani 
|| Sem alak, sem jelentés szempontjából nem helyeselhető egyeztetés.

83) ó, avul- : tör.-tat. óval- széttörni | kirg. ovak széttörött | cag. 
obra összedőlni, leomlani, elromlani || «Minthogy a magy. ó csak tár
gyak régiségére, nem pedig személyekére vonatkozik, azért azt hiszem, 
hogy ennek alapjelentésében az «elhasználni, megromlani, elveszni* 
fogalmat lehet fölfedezni.* (Vámbéry.) — Még mindig a fölfedezések 
korát éljük ! Eddig abban a téves hitben leiedzettünk, hogy az ó =
• vetus, priscus* ; s úgy látszik, a régiek is e balvéleményt táplálták, 
az új ellentétének- tekintvén az ó-t, mint pl. Zvonarics : «mind avat s 
mind újat tud előhozni*, vagy Pesti Gábor: «újakat és avakat». Most 
már tudjuk, hogy az ó-ban az «elhasználni, megromlani, elveszni* 
alapfogalom rejlik. Azért mondjuk pl. ó-bor, értvén alatta tudvalevőleg
• megromlott* bort.

84) odú: alt. oda szoba, lakás, fészer ; odú Ja- szállást találni | ujg.
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otu- kivájni; otuk lyuk | cag. uj-, oj- kivájni, ásni; ójuk lyuk ; úja fészek 
| oszm. oda szoba || KB. otu- v. oti- schlafen, schlummern ; otuk bitté, 
gesuch; 2) wachsam, wach, schlaflos | Etym.: alt. odú istálló, szállás ; 
cag. oj- ásni, kiásni, vésni, mélyíteni; ójuk lyuk, gödör, mélyedés; jak. 
ttja fészek; oszm. oda szoba | Z. oda zimmer ; oj- schnitzeln, stecben, 
aushatcen, ausmeiseln (in holz, ötéin, u. s. w.); ausschneiden (z. b. 
eine wunde); auszacken (stoffe, stickereien u. s. w.); ausgraben, aus- 
höhlen, ausstechen (z. b. die augen). — A y'-vel való alakok nem jöhet
nek itt tekintetbe, mert ezeknek j-jéről nem lehet föltételezni, hogy 
eredetibb d-ből fejlődött (v. ö. cag. ú ja : a jakutban is úja ; o j-: jak. oju 
vésés, díszítés), s így nem is tartozhatnak egybe a fölhozott d-s alakok
kal (v. ö. a d, t:  j  változásra nézve a hagy- czikket), ha még a jelenté
sek össze volnának is egyeztethetők. Az ujg. otu-, otuk, mint láttuk, 
hitelesség dolgában nem állanak fölül minden kétségen, s így csak az 
alt. odú és oszm. oda szó volna a m. szóval egyeztetendő, de ezeknek 
meg «szoba, istálló* jelentése nem igen fér meg az odú *caverna; höh- 
lung, loch» jelentésével. — Külömben a tör. oda szó mégis megvan nyel
vünkben hodály v. hodáj alakban; hodály «hely a hol a juhok tanyázni 
szoktak, kül. juh-akol* ; hodáj «alsó épület, kül.gazdasági v. cselédház*. 
Ez a törökből a déli szláv nyelvek közvetítése útján jutott a rumunyba, 
8 onnan hozzánk. (V. ö. rum. odáje, vulg. hodáje zimmer, stube, kam
ra e r N y  K. XII, 101.)

85) okád-: cag. ok dobás, lövés; okla- dobni | kaz. okít- okádni, 
köpni || St. ok a fönnebbi jelentéssel nincs; csak okla- werfen, schleu- 
dera | kaz. oksa- (nem oksí-) okádni (v. ö. finn oksenta-, stb. oks„- alap
szóra mutató alakokat, MUgSz. 834.) | Csodálom, hogy Vámbéry a cag. 
ból nem inkább az oka- «übelkeit habén, sich erbrechen* (St.) szót 
hozta föl. (L. a megfelelő ugor rokonságot, MUgSz. 834.)

86) oldal: tör.-tat. jandak, jandaj (oldalához) mellé álló || Ti. jón, 
jön seite, seitenansicht. — Vámbéry, csak azért, hogy a jan  (jón, jön)  
szóval egyeztethesse, képzővel alakúit szónak tartja az oldal-1, melynek 
alapszava ol. De miféle képző lehet ez a -dal ? Talán bizony az ismere
tes -dal, -dél frequentativ-k épző, melyről mind e mai napig azt tudtuk, 
hogy csak igéhez járúl, 8 most íme kisül, hogy névszó-tőhöz is csatla- 
kozhatik ? (V. ö. vag-dal, szab-dal, és — ol-dal!) — Kár volt e szót az 
első kategóriába sorozni, s így ugor rokonságát is elismerni, mert ez 
Vámbéry ellen bizonyít, arról tanúskodván, hogy az oldal (legalább 
egyelőre) nem tekinthető képzővel alakúit szónak. (V. ö. a megfelelő 
vog. és oszt. szavakat: MUgSz. 837.)

87) o rr: tör.-tat. búr un orr ; hegyfok | cag. burut orrmány ; ba
jusz || St. burut csak «schnurbart» és nem «orrmány.* — A burun sze
rint azt kellene föltételeznünk, hogy az orr hajdanában iwv-nak hang-
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zott, az rr pedig ran v. m-ból assimilálódott. Csakhogy arra nincs eddig 
egyetlenegy biztos példánk, hogy a m. nyelv szókezdő b-t elejtett volna ; 
s ha még föl akarnék is tételezni, hogy ez a 6 először v-vé vált, s csak 
úgy tűnt el, még akkor is útjában áll ez egyeztetésnek az m, mely so
hasem hasonúi nyelvünkben rr-vé.

88) öcs: cag. aci, eci idősebb fivér || Vagyis: öcs =  bátya.
89) rak-: oszm. barak- hagyni, elereszteni; brakinti vmi félretett, 

ott hagyott || A m. rak- annyi mint «ponere, struere.* Az ugorságban 
r kezdetű szavak felelnek meg neki, még pedig a finnben rakenta-, 
azaz rahe-nda-, mely -nd képzős frequentativum, s így ízről-ízre meg
egyez a m. rakod■ (rakódó-) szóval (finn nd  mindig =  m. -d).

90) renyhe: kirg. iren- rest, lomha lenni; irenj lomha || Az iren- 
beli i-t Vámbéry < segítő kezdőhangnak» tekinti, természetesen csak 
az egyeztetés kedvéért, De miért tekintsük annak, mikor az ugorságban 
tiszta r kezdetű szavak állanak a m. szóval szemben, tehát semmi sem 
mutat arra, hogy valaha vocalissal kezdődött volna. (V. ö. MUgSz. 655.)

91) ró (rovó-): tör.-tat. or-t ur- szúrni, vágni, metszeni; oram, 
uram utcza | kirg. or, ur árok, csatorna || Nyilvánvaló dolog, hogy a m. 
ige a tör. or-, wr-ból a «segítő kezdőhangnak* elkopása által keletkezett, 
s így hajdanában bizonyára r-nak hangzott, míg hozzá nem csatolták 
az -ovo képzőt (?). Ugyan hogy ejthették ki őseink ezt az r- igét? — 
V. ö. a ró- frovo-) igének szintén r-en kezdődő másait az ugor nyelvek
ben : cser. ru-,ro- stb. (MUgSz. 664.)

92) sejt- : oszm. sez- sejteni, megérezni, sejdíteni || Tehát az oszm. 
^-nek megfelelhet a m.-ban } is. Ezzel is többet tudunk.

93) szurok • kirg. surik czinóber || Mert tudnivaló dolog, hogy 
a kirgizeknél a czinóber fekete. (V. ö. Vámbéry Kirgiz ásványtan-ék bán 
a «czinóber* czikket.)

94) ta lp: cag. jalp-ak lapos ; taban talp, alsórósz || Vagyis a szó
kezdő y'-nek a m.-ban t is felelhet meg; továbbá szóközépi fc-nek lp ! — 
És merje még mondani valaki, hogy nincs új a nap alatt!

95) tapogat-: cag. táp- találni, elérni, megnyerni || Ab táp- találni 
| St. táp- finden, auffioden, treffen. — Budenz a m. tapogat- ige alap
szavát egyebek közt a finn tapaa- alapszavával veti egybe ; ennek az igé
nek főjelentése : «nach etwas fassen, packen*, mely nagyon közel áll 
a tapogat- «palpare, attrectare, contectare* jelentéséhez; de van a f. 
tapaa-nak még másodlagos • finden, treffen* jelentése is, és ez csábí
totta Vámbéryt arra, hogy a hasonló jelentésű tör. táp- igét itt fölhozza, 
nem vévén figyelembe, hogy a tapogat- alapszavának értelme nem 
lehet «finden, auffinden, treffen.* így tehát ez az egyezés csak esetleges 
alaki találkozáson alapúi.

96) tart-: cag. tart- tartani, megtartani; (másodlagos jelentésé
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ben) : húzni, vonni, vezetni, kalauzolni, kéznél fogni | kaz. tartam haj
lam, vonzalom || St. tart- ziehen; ein geschenk machen (von seite 
eines niedern an Beinen vorgesetzten); dauern, wáhren. — Vámbéry 
a «dauern, wáhren* jelentést tartja eredetibbnek, s a «ziehen»-t má
sodlagosnak. A logika és a tapasztalás azt mondja, hogy a konkrét 
jelentés mindig az első, s ebből fejlődik az absztrakt; azért ha logice 
és elfogulatlanúl gondolkozunk, lehetetlen a <dauern, wáhren* ab
sztrakt jelentést eredetibbnek tartanunk a konkrét «ziehen* jelentés
nél. Ezt igazolják a következők is : St. ta r t U zerren, umherziehen, 
hin- und herreissen; tartin- sich zurückziehen, sich enthalten | Ab. 
ta r ta r  húz, von, pl. kardot, íjat húzni, meghúzni; meginni (azaz mint
egy kihúzni, egészen kiinni); tartanaiz húzzatok ; tartardin  húzástól, 
húzás m iatt; tartgan húzó ; (az Ő) húzta valami; tartimadi nem húza- 
ték, azaz : azon időig nem mene (nem tarta addig); tartania ne húzz; 
ta r tti húza ; egy ideig tarta; tartigan húzni, azaz : egyenlíteni (Budenz 
helyreig. : húzó v. a ki húzott) | kaz. tart- húzni, vonni; elbírni; 
nyomni : tartU  általános görcs ; tártig- huzalkodni, vitatkozni, perelni; 
ta r til- húzódni, vonódni; tartma fiók, schublade (mondhatni inkább:
• ziehlade*). — Ezek napnál világosabban mutatják, hogy a tör.-tat. 
ta rt- szónak alapjelentése: • húzni, ziehen,* s csak ebből fejlődött a 
•valameddig tartani (dauern, wáhren)* jelentés. Ellenben a m. tart- 
alapjelentése: «haltén, tenere, sustinere, servare*, pl. kezében tartani, 
magasra tartani, visszatartani stb.; — minthogy pedig «ziehen* és 
•haltén* nagyon is külömböző dolgok, a m. és tör. tart- igéket az alaki 
egyezés daczára sem tekinthetjük azonosoknak. Vámbéryt a teljes alaki 
egyenlőség, és az vezette tévútra, hogy mind a két ige jelent átvitt 
értelemben «dauern, wáhren»-t is, és ő ezen — teljesen külömböző alap
jelentésekből fejlődött — másodlagos jelentéseket tekintette eredetiek
nek. — V. ö. a megfelelő ugor rokonságot: MUgSz. 184-., melyből az is 
kitűnik, hogy a tart- egy *tar- alapigéből -t képzővel alakúit, míg ellen
ben a tör. tart- végső t-je az alapszóhoz tartozik.

97) im-, undok, undor: cag. undor undok, undorító || St. nem 
undor, hanem ondur frevelhaft, hásslich. — Az undok és undorod• nyil
ván az im- alapszóból képződtek, míg a cag. ondur képzett volta nincs 
kimutatva.

98) utó: cag. öté túl, óta, elmúlt, mögött | kirg. ötej után, elmúlt, 
óta || Az öté szóval most már harmadszor van szerencsénk e munkában 
találkozhatni; egyeztetve volt az óta, által szavakkal, s most az «ió-val 
van szembeállítva. Érdekesnek tartom összeállítani, hogy Vámbéry 
különféle műveiben (és az előttem fekvőnek külömböző helyein) hány
féleképpen értelmezte az öté szót. Nevezetesen: St. (1867) «vergangen, 
unláng6t, nach, seit* | Szóegy. (1870) •múlva, ólta* ; továbbá: «túlsó,
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szemközt levő* | Etym. (1877) «óta, elmúlt*; továbbá : «szemközt, 
átellenben, túl, múlt, elmúlt* | a jelen munka 236. lapján: «túl, múlva*
| 507.1.: «óta, túl, azután* | 553. 1.:«túl, óta, elmúlt, mögött.*— 
Nem valóságos Proteus-e ez a szó ? És ha fölütjük az illető helyeket, 
mindjárt megtudjuk ezen értelemmódosulásoknak egyszerű okát. A tö
rök szavak t. i. oly udvariasak, hogy nem ragaszkodnak konokúl ahhoz 
a jelentéshez, melyet a nyelv zsarnoksága rájuk erőszakolt, hanem 
mindig azon czélt tartják szemük előtt, melyet a szerző el akar velük 
érni, és mindig oly jelentéssel lépnek föl, a milyenre az illető esetben 
szüksége van neki; sőt, ismervén bizonyára a «kleider machen leute* 
közmondást, sokszor az alkalomhoz szabják külső mezüket is.

99) ülc: cag. eke-ce idősebb nővér; eke idősebb fivér || Mellesleg 
megjegyezve, hogy az «idősebb nővért* magyarúl «néné*-nek, az •idő
sebb fivért* pedig «bátyá*-nak hívjuk, — továbbá, hogy a «néne* a St. 
és Ab.-ban ékejt (nem ekecé) alakban fordúl elő, azon való csodálkozá
somnak akarok kifejezést adni, hogy ezeket a szavakat hogyan lehetett 
egymással egybevetni. Az ük a. m. «avia (öreg-asszony v. öreg-anya, 
mütterchen)*, s azt még csak érteném, hogy ezzel azonos a cag. 
«néne»- jelentésű szó ; de azt már véges elmém sehogysem képes fel
fogni, hogy az ük és a «bátya* minő fogalmi rokonságban állhatnak 
egymással!

100) Végre álljon itt még néhány összeböngészett kalász. Bagoly 
=baglya. «A m. bagoly szó nem annyira magára a madárra, mint inkább 
ennek kerek alakjára vonatkozik* 562. 1.) | A hold szóban az l hang
toldás, mert az eredetibb alak : hőd (641.) | ftó'y'í kölcsön vétel anémetből: 
beth, ill. betli-tag (641.) | bűn =  latin poena (642.) | Büszke a bíz- és 
hetyke a hit szónak származéka (642.) | Fal = nem. wall (643.) | H áz  a 
legrégibb nyelvemlékekben /io*-nak hangzik (644.) — (A Halotti Beszéd
ben, melyet eddig legrégibb nyelvemlékünknek tartottunk, ezeket ol
vassuk: «es odutta vola neki paradisumut hazád.* Vámbéry tehát a
• legrégibb nyelvemlékek*-en bizonyára olyanokat ért, melyek a HB. 
előtt keltek, s melyekről csakis néki van tudomása. Kérve kérjük a 
tudós szerzőt, hogy ezeket mentül előbb tegye közzé a Nyelvem léktár- 
ban.) | Lomb = ném. laub (644.) | «Én az ér (ader) fogalma alatt nem 
annyira gyökérféle hosszúkás testet szeretnék érteni, mint Budenz föl
veszi, hanem h o s s z á b a n  f u t ó  t é r b e l i s é g e t ,  űrt* (599.) | 
Lapp vuovde = ném. wald (648.) — (Persze a szegény lappok sohasem 
láttak erdőt, helyesebben: oly gyenge elmebeli tehetséggel voltak meg
áldva [v. megverve] a természettől, hogy «nem látták a fától az erdőt*, 
míg a németek meg nem mutatták nekik. Mert hát az tudvalévő his
tóriai tény, hogy a lappok és a németek hajdanában [anno dazumal] 
közvetlen érintkezésben voltak egymással, és hogy a lappok is hatottak
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a németekre, azt bizonyítja több szó a német nyelvben, mint: lapp 
[lankadt], lappalie, lappén [czafat, czondra, rongy stb., mert a lappokat 
megszokták «rongy embereknek* nevezni], lapperei, láppern, lappisch, 
lappicht, lappig stb.)

De már elég t olvasóim türelme már fogytán lehet, azért nem is 
folytatom tovább. A fölhozott száz példából elég világosan kitűnik, 
hogy Vámbéry szóegyeztető eljárásának két sarkalatos hibája van, úgy
mint : a módszertelenség és a megbízhatatlanság. Kemény vádak, jól 
tadom ; de nem könnyelműen, hanem nyomós bizonyítékok alapján és 
komoly megfontolás után mondom ki ezeket.

1) A m ó d s z e r t e l e n s é g .  — Mielőtt valaki szóegyeztetésekbe 
fog, okvetetlenfil tisztában kell lennie az egyeztetendő nyelvek hangtani 
törvényeivel, különösen azzal, hogy az egyik nyelv hangjainak a má
sikban milyenek felelnek meg. Ezt, legalább nagyjában tudnia kell, 
mert a hangok kölcsönös megfelelése az egyedüli vezérfonal, melynek 
segélyével a hasonlító nyelvész biztosan haladhat. Ez az ábécéje, az 
egyszeregyje az összehasonlító nyelvtudománynak, s e nélkül a hason- 
lítgatás nem egyéb sötétben tapogatódzásnál. így tapogatództak nyel
vészeink a legújabb korig; találtak ugyan hébe-korba valami jót is, 
mert hiszen «vak tyúk is talál szemet*, de ez csak puszta esetlegesség 
volt. És így van Vámbéry is. 6  sem a török, sem az ugor nyelvek hang
tanát nem ismeri kellőleg, és sejtelme sincs arról, hogy mely hang
megfelelések lehetségesek, melyek lehetetlenek. Nála a tör. 6-nek meg
felelhet a magyarban : ml ( kábák: homlok) ; mb ( tob : domb) ; Id (góbék: 
köldök) és k: (síba: sík) | </-nek n, ny (m ög: menüi, menyül) ; II ( tü g : 
toll) | j-nek 11 ( tu j: toll) | A--nak ny (bök: bonyolod-) | l-nek t ( tá l-: tát-) 
| m-nek ml (karnak: homlok) | n-nek v (jönü -: jöv-) ; r (m án -: márt) \ 
ng-nek r (jeng-: nyer-) | r-nek v (kar: hav) | /-nek gy ( ü s : ügy) | É-nek 
It ( ö té : á lta l)) v f ju t- : nyuvad) | v-nek mb (davu l: domb) ; r ( sev-: szeret-) 
| ^-nek j  (sez-: sejt-) | 5-nek d ( i i jü r : idő) — és így tovább in infini
tum. A vocalisokról nem is szólok. — Ismeretes Voltaire-nak az a mon 
dása, hogy a nyelvészet oly tudomány, melyben a consonansok nagyon 
keveset, a vocalisok meg éppen semmit sem nyomnak a latban. Ha 
Voltaire most föltámadna, mennyire megörülne Vámbéry munkájának !

2) A m e g b í z h a t l a n s á g .  — Vámbéry ugyanis, mint láttuk, 
a) a szavak hangalakján gyakran holmi apró változtatásokat enged 
meg magának; b) a szavak jelentéseivel meg éppen könnyen bánik, 
mert sokszor esetleges mellékjelentéeüket fő- azaz eredeti jelentés gya
nánt állítja oda, sőt attól sem riad vissza, hogy teljesen hamis, meg 
nem levő jelentést tulajdonít nekik. Ezen csűrés csavarás határozottan 
elítélendő, mert ellenkezik a tudomány moráljával. A tudósnak jogában 
áll a szónak ismeretes jelentése alapján azon véleményét nyilvánítani,
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hogy ezen jelentés talán ebből vagy amabból az eredeti alapjelentésből 
fejlődött; de elhallgatni az igazi jelentést, és egyszerűen helyettesíteni 
a véleménye vagy tetszése szerint föltételezendő vei: oly eljárás, melyet 
közönségesen igen kemény szóval szokás megnevezni. Én nem akarom 
e kemény szót kimondani, mert hajlandó vagyok azt hinni, hogy Vám
béry nem tudta, mit cselekszik, midőn így járt el, és nem tudta, hogy 
így eljárnia komoly tudósnak nem szabad.

Ez az eljárás mindenesetre igen kényelmes, mert ha az összeha
sonlító nyelvész szükség esetén módosítja a szavak alakját, és elcsűri- 
csavarja jelentésüket, s ezenkívül még a hangváltozások törvényeit is 
teljesen figyelmen kívül hagyja : akkor nincs a világnak az a két nyelve, 
melyeknek rokonságát ki ne tudná mutatni.

7.
Végre elérkeztünk az utolsó fejezethez, mely «a magyar-török 

nyelvviszonyról általában* szól.
•Ezek után, — úgymond a szerző, — nem lehet figyelmen kívül 

hagynunk, hogy a finn-ugor theoria követői a török-tatár elem meg
létét a magyar nyelvben egyáltalában nem vonják kétségbe. Azt is 
megengedik, hogy a török nyelv a magyarra jelentékeny befolyást gya
korolt ; — csakhogy először: ők e befolyást a magyar alaktanban nem 
akarják elismerni; másodszor: a magyarban létező török szókincset 
részint csak olyan kölcsönszókúl tekintik, melyek a hosszasabb 
együttélés és ilyen esetekben elmaradhatatlan művelődési hatás követ
keztében a törökből a magyarba átvétettek, részint pedig ősrokonnak, 
vagyis olyan nyelvanyagnak tartják, mely még azon időből ered, mely
ben az emberi nem ural-altáji faja még együtt élt, s melyben — a ma 
ismert fő-családok — a mongol-maridén, török-tatár és finn-ugor népek 
még nem voltak elkülönítve.»

Jól mondja Vámbéry, hogy az ugor-nyelvészek a török-tatár 
elem megvoltát a magyar nyelvben nem tagadják. Nem is tagadták 
soha. Ebben tehát egy véleményen van a két párt; csak a provenientia 
kérdésében térünk el tőle nagyon. Mi t. i. kétféle török szavakat külöm- 
böztetünk meg a magyar nyelvben: 1) olyanokat, melyek megvannak 
mind az öt altaji nyelvcsoportban : az ugor, szamojéd, török, mongol 
és tunguz-mandzsuban ; ezek tehát az altaji nyelvek közös szókincsé
hez tartoznak, és a grammatikai közösségekkel egyetemben arra 
mutatnak, hogy ez az öt főcsoport egy közös alapnyelvből ágazott el. 
Ebből megint az következik, hogy e szavak a közös alapnyelvből kerül
tek az ugor alapnyelvbe, s ebből az egyes ugor nyelvekbe, köztük a 
magyarba; másrészt meg elszármaztak az ős-altaji nyelvből a török
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alapnyelvbe, s ebből megint a mostan élő egyes török nyelvekbe. Ter
mészetes, hogy ezek a szavak azon kérdés tárgyalásánál, hogy a magyar 
nyelv az ugor vagy a török nyelvekhez áll-e közelebb, nem jöhetnek 
számba, mert ezek mint az összes altaji nyelvek tulajdonai, csak a 
•proximum genus*, de nem az «ulti ma differentia* jelölésére szolgál
hatnak ; 2) olyanokat, melyek későbben kerültek hozzánk, t. i. akkor, 
mikor az elágazás már nemcsak az altáji, hanem a török és ugor 
nyelvcsoporton belül is megtörtént, s így a magyar nyelv már mint 
kész, külön nyelv állt a szintén önálló török nyelvekkel szemben. Azon 
szavak, melyek az elágazás utáni időben jutottak nyelvünkbe, termé
szetesen csak kölcsön vételek lehetnek. Hogy mely szavakat kell az 
ősrokonság csoportjába soroznunk, és melyeket kölcsönvételeknek 
tekintenünk, arra vannak biztos kritériumaink. Annyi szintén bizonyos, 
hogy az utóbbiak nem egyszerre, nem egy és ugyanazon török nyelvből 
kerültek hozzánk, hanem hogy nyelvünk külömböző török nyelvek 
behatásának volt kitéve, kivált a legrégibb korban. Ebben a korban 
azonban csak egy nyelvre tudunk határozottan rámutatni, mely szava
kat adott nekünk kölcsön, s ez a csuVas, vagy mondhatjuk: ó-csuvas. 
Később a hazánkban megtelepedett kún és bessenyő népektől is vettünk 
kölcsön szavakat; és végre legújabban az oszmanliból, leginkább a déli 
szláv nyelvek közvetítése útján.

Vámbéry egészen máskép igyekszik megmagyarázni a magyar 
nyelvben található török szavak ideszármazását. Ó, mint tudjuk, 
vegyülék-nyelvnek tekinti a magyart. Hivatkozik fönnebbi hang- és 
alaktani fejtegetéseire, melyeket nagy szerényen (és helyesen) «fölületes 
és nem eléggé szakértő fejtegetéseknek* nevez. Ezekre már megtettem 
észrevételeimet, azért tovább mehetek. Következik egy vád, mely — 
bocsánat ezen illetlenségemért! — mosolyt csal ajkaimra. Szóról szóra 
ideírom, nehogy önkéntelenül is hozzátegyek, vagy elvegyek belőle
valamit..........A mennyiben a finn-ugor nyelvtudósok, a finn-ugor
nyelvek egységes voltának absolut hiánya miatt, a bizonyító anyagot 
az említett nyelvterület széltében-hoszszában gyűjtötték össze, vagyis: 
egyik formához az osztjákoknál, voguloknál és mordvinoknál, — 
másikhoz a finneknél és zürjéneknél, — harmadikhoz ismét a lappok
nál találtak analógiákat: ennyiben, alapjában véve, azon föltevésnek 
adtak helyet, hogy a magyar nyelv azon ős időből ered, melyben a 
finnek elválása az ugoroktól, sőt az egyes nyelvdialektusokra oszlása 
még nem történt meg. Ilyen módon tehát a magyar nyelvet, úgyszól
ván, az egész finn-ugor csoport törzs- és anyanyelvének kellene 
tartanunk . . .» stb. — Valóban : difficile est satiram non scribere ! Soha 
egyetlen ugor nyelvésznek sem jutott eszébe a magyar nyelvet tartani 
az összes ugor nyelvek közös forrásának, s Vámbéry agyában is csak
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azért szülemlett meg e gondolat, mert a nyelvhasonlítás elveivel és 
lényegével nincsen tisztában. Ha a magyar nyelvet vizsgáljuk, igaz, 
találunk benne alakokat, melyeknek megmagyarázása czéljából hol az 
egyik, hol a másik ugor nyelvhez kell fordúlnuük. De miért? Egysze
rűen csak azért, mert a rokon nyelvek különválásának és külön fejlő
désének legtermészetesebb következménye az, hogy egyes alakok az 
egyikben vagy a másikban kivesznek, és újak fejlődnek helyettük. 
Azért van az, hogy a magyar nyelvnek nem minden alakját találjuk 
meg minden rokon nyelvben, hanem néha éppen csak egyetlen egyben, 
sőt néha egyben sem. Ez a legtermészetesebb dolog a világon, s ezért 
még nem kell a magyar nyelvet az ugor nyelvek ős-anyjának tar
tanunk.

A mi a török kölesonszavakat illeti, Vámbéry nem tartja elegen
dőknek azon bizonyítékokat, melyeknek alapján Budenz egy részükről 
kimondta, hogy az ó-csuvas nyelvből kerültek hozzánk. Két fontos 
hangtani momentum vezette Budenzet e föltevésre, t. i. 1) a csuvas 
nyelvnek az a sajátsága, hogy a köztörök z ellenében r-t-tüntet föl. A 
magyar nyelvben magában nincs z : r  hangváltozás, tehát bizonyosra 
foghatjuk, hogy azon török szavak, melyek a köz-törökségben 2-velt 
nálunk pedig r-vel vannak, már e?en r-es alakjukban kerültek hozzánk, 
még pedig azon török nyelvből, mely ezen z : r változást legnagyobb 
terjedelemben hajtotta végre, í. i. a csuvasból; 2) a másik hangtani 
kritérium az, hogy a csuvas a köz-török szóvégi gutturalist (k )  sok 
esetben elejtette, s így a szó vocalis végűvé lett. A magyar nyelvben 
semmi nyomát sem találjuk ily gutturalis-eltüntető hajlamnak, és 
mégis úgy tapasztaljuk, hogy a török kölcsönszók egy része a köz-török 
Ar-s szóvég ellenében ó o (üű)-1 mutat föl. a miből megint a fönnebbi 
következtetést lehet vonni. (V. ö. NyK. X, 132.)

Vámbéry szerint e kritériumok nem állják ki a tűzpróbát. Elő
ször, mert «a hangtani külömbség a csuvas és török közt nem csak az 
r és z hangokuál, hanem sok más esetben is előfordúl.* Budenzet a 
saját fegyvereivel akarja megverni, azért azon értekezésből meríti 
adatait, melyet Budenz Némely látszólagos képtelenségek a csuvas-török 
hangviszonyokban czím alatt a NyK. HL kötetében (234. 1.) tett közzé. 
Kissé furcsának találom, hogy Vámbéry, a turkolog, ki annyiszor 
vádolta az ugor nyelvészeket azzal, hogy nem ismerik eléggé a török 
nyelveket, — most éppen Budenztől, a e£o*/fjV ugornyelvésztől 
tanulja a csuvas hangtant! Még pedig a következőket tanúlja az emlí
tett dolgozatból: 1) hogy a török kezdő j-nek a csuvasban # felel meg. || 
Ez helyes; v. Ö. NyK. HL 244 ; — 2) a kezdő /c-nak csuv. j  felel meg. j| 
Ez általánosságban nem áll, mert v. ö. pl. köküs: csuv. kukkur | köprü : 
csuv. küber \ k id : csuv. kül | kert-: kard- stb.; 1. alább az 5. pontot; —
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3) a török a gyakran o, w-vá lesz a csuvasban || Igaz, de azért abból, 
hogy vmely a-val való tör.*magyar kölcsönszó a csuvasban o, u-val, a 
köz-törökben meg a-val van, még nem következik, hogy nem a csuvas- 
ból vettük kölcsön; mert a hangemelkedés törvényénél fogva az o, 
u-val való csuvas alak ma már a-val lehet nyelvünkben; v. ö. HB.
7omuv, ma : hamu; nopun, m a: napon stb. — 4) a török g a csuvasban 
mindig t'-re változik || Nem á ll; a szókezdő gr-nek a csuvasban nem r, 
hanem mint a jakutban, legtöbbnyire k felel meg, pl. gőz: csuv. kosi | 
göl; csuv. kül | gömüs: csuv. kümül \ gór-: csuv. kor- j gél-: csuv. kil’ | 
gir-: csuv. kir- stb.; — hanem igenis, a köz-török szóközépi és szóvégi 
T-nek megfelel a  csuvasban v, pL o\ul; csuv. uvel | tat. íay : csuv. tuv | 
a-fir: csuv. juver, stb.; — 5) a török k mindig A-ra változik. || — Ez a 
szabály mindenképpen hibás; mert a szóközépi é9 szóvégi k nem, csak 
a szókezdő k gyöngül A-vá sok esetben, de az sem • mindig*; hiszen 
Vámbéry fönnebb (2. pont) maga is mondta, hogy j  felel meg neki; 
mélyhangú szavakban a csuvas a kezdő /c-t % vá szokta gyengíteni, 
ellenben a mapashangúakét meghagyja A--nak, mint fönnebb is láttuk ;
— 6) a szó végi j-nek mindig t ft lel meg a csuvasban. || Budenznél:
• Az oszmanli és keleti töröknek van egy bizonyos számú szóban, szó 
közepén és végén, olyan j-je, mely, még a testvér jakut nyelv tanúsága 
szerint, eredeti í hangból keletkezett;* — 7) vocalis sál kezdődő sok 
török szó elébe csuvasban v járul. || Igaz, hogy a csuvas sok vocalis- 
kezdet ellenében t*-s szókezdetet tüntet föl, de ez megint nem bizonyít 
a csuvasból történt kölcsönzés ellen, mert a magyarban meg vannak rá 
biztos példák, hogy a szókezdő v elesett; v. ö. HB. vimagguc, vize, ma : 
imádjuk, íze ; mordv. vetii: m. öt stb.

Ezen hangváltozási (v. hangmegfelelési) szabályokat Vámbéry a 
Budenz czikkében egymápsal szembe állított köz-török és csuvas sza
vakból vonta el, még pedig, mint láttuk, nagyobbrészt hibásan.

• Ha tehát — így folytatja, — a hangváltozás ezen és sok egyéb 
szabálya a csuvas dialektust elkülöníti a többi török-tatár nyelvjárá
soktól : lehet-e az r és z közötti viszonyt egyetlen csuvas hangsajátságúl 
tekinteni és szabad e a magyarban levő török szókincsnek — ez egyet
len hasonló jelenség alapján, ho^y a magyar nyelv is a nála nem idegen 
finn-ugor hangrendszernél fogva éppen ilyen előszeretettel r-rel cseréli 
föl a 2 t — szabad-e csuvas eredetet tulajdonítani ?» Felelet: 1) a z: r 
változást soha senki sem tekintette •egyetlen csuvas hangsajátságnak* ;
2) ezen egyetlen hangtani momentum is elégséges arra, mint fönnebb 
kifejtettem, hogy a magyar nyelvben található törökség egy részét 
csuvas eredetűnek bizonyítsa, mert: 3) teljesen légből kapott Vámbéry
nak azon állítása, hogy a magyar nyelv «előszeretettel r-rel cseréli föl 
a 2-t,* még pedig «a nála nem idegen finn-ugor hangrendszernél
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fogva* ! Hiszen sem a magyarban, sem egyetlen ugor nyelvben nyoma 
sincs a z: r hangcserének, s bizonyára nagy zavarba jönne Vámbéry is, 
ha példákat követelnénk tőle. Ennél fogva hiába küzd azon theoria 
ellen, hogy ezen r-es török szavakat készen kaptuk a csuvasból.

Többi argumentumai sem erősebbek ennél. Mert, hogy a j 
kezdetű török szavak a magyarban nem # előhanggal vannak, mint a 
csuvasban, az nem bizonyít a csuvas kölcsönzés ellen, hanem csak arra 
mutat, hogy a kölcsönzés korában a szókezdő j-nek »-re változása a 
csuvasban még nem kezdődött meg, vagy nem volt általános. Az szin
tén nem bizonyít semmit, hogy a z: r változás a csuvasban nincs egész 
szigorúan keresztül vive, mert egyes kivételek nem dönthetik meg a 
szabályt. Vámbéry itt egyebek közt a m. tenger szóra hivatkozik, mely
nek török alakjai: oszm. deíiiz, csag. tengiz, teniz, tiaiz, és a csuvasban : 
tinu (tehát nem r-es alak.) Ha Vámbéry ki tudná mutatni, hogy a 
tengiz szónak valamelyik török nyelvben előfordúl r-es alakja, akkor 
elhihetnők, hogy nem a csuvasból, hanem abból a másik török nyelvből 
kaptuk; így azomban a tenger a mai csuvas tinu alakkal szemben csak 
azt bizonyítja, hogy az ó-csuvasban ezen szónak okvetetlenfíl r-es alak
ban kellett meglennie, mert máskülömben a magyarban sem volna r-es 
alakja. A csuv. tinis véleményen szerint dialektikus alaknak tekintendő, 
mely idő folytán kiszorította a rendes hangváltozással alakúit dsngir 
(tengir) v. dingir (tingir) szót (mert ilyen ó-csuvas alakot tételez föl a 
m. tenger; v. ö. m. tengely: oszm. dingil). Végre az, hogy a z: r válto
zás más török nyelvekben sem «egészen idegen*, szintén nem bizonyít 
semmit a csuvasból való kölcsönzés ellen, mert oly nagy terjedelemben 
egy török nyelv sem hajtotta végre e hangváltozást, mint a csuvas ; 
már pedig a valószínűség a mellett szól, hogy ezen r-es szavakat onnan 
vettük, a hol tömegesen vannak meg, nem pedig oly nyelvekből (talán 
az egyiket innen, a másikat onnan), melyekben erre a hangváltozásra 
csak egyes szórványos példák vannak.

Már most lássuk az ősrokonságot. Az erről alkotott nézetet 
Vámbéry «szelíd kifejezéssel* «a legmerészebb phantasia szüleményé
nek* mondja. «Ha mi az ősrokonság fölvételét — úgymond — egyes 
gyökökre vagy győkszókra kiteijesztjük, az nagyon természetes eljárás, 
mert az ural-altáji nyelvek egységes jelleménél fogva a gyökök s néha 
a tőszótagok közössége is önként érthető. De ha a rokonság fogalmát 
képzők alapján létrejött szavakra, tehát olyan beszédrészekre terjeszt
jük ki, melyek csak speciális alaktan törvényei szerint állottak elő: ez 
esetben egészen máskép alakúi a rokonsági viszony, mert ezzel már 
túlléptünk azon időponton, melyben a mai ural-altáji faj főbb népei 
még egy testet képezve, egy közös nyelvet beszéltek.* — Ebben töké
letes igaza van Vámbérynak ; de most jön a bökkenő. «Ha Budenznek a
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Magyar török szöegyezéseimröl írt jelentésében ős-rokonok gyanánt fel
hozott példákat közelebbről megvizsgáljuk: ki fog tűnni, hogy azok már 
a törökségnek szemmel látható és félreismerhetetlen bélyegét viselik 
magokon és így a nyelvek elkülönülése utáni időből erednek, következő- 
lég az «ősrokon* jelzőt nem igen érdemlik meg.* — Vagyis: hiába hi
vatkoznak az ugor nyelvészek arra, hogy a m. nyelvben levő török sza
vak egy része csak az ugor-török ős-rokonságban leli magyarázatát, mert 
e magyar és török szavaknak nemcsak alapszavai azonosak, hanem 
képzett alakjaik is, s a mi fő : ez utóbbiak a speciális török szóképzés 
szabályai szerint alakúltak. Fönnebb láttuk már, hogy a szóképzés-tan 
egyike Vámbéry Achilles-sarkainak, azért itt sem várhatunk tőle alapos 
fejtegetéseket. A Budenznél (NyK. X, 67.) Ős-rokonnak elismert 122 szó 
közűi csak tizenegyet vesz tárgyalás alá ; íme néhány példa: 1) •ártani: 
uig. arta-. ősrokon csak az ár tőszótag lehet (a mely mellék-alakja a pri
mitív /rár-nak); de az arta- szó már török képzés, ennélfogva ez alakban 
már nem mondhatjuk ősrokonnak». || Először: mi bizonyítja azt, hogy 
az a rta - képzővel alakúit szó ? Másodszor: hogy lehet az ár- ige mel
lék-alakja a kár névszónak ? Míg e két kérdésemre kielégítő feleletet 
nem kapok, addig nem tartom szükségesnek a fönnebb mondottak czá- 
folatába bocsátkozni. (V. ö. MUgSz. 754. és Miklosich: Die slav. Elem. 
im M agy. 406. sz.) —  2) «agg (greis): abstract fogalma a concrét török 
ak (fehér, ősz) szónak, melynek régibb alakjai, t. i. aj (világos, tiszta), 
ar, a j (nyitni) stb., e tőszótagnak ős-alakját csak sejteni, de meghatározni 
nem engedik.* || Hol van itt «a törökségnek szemmel látható és félre
ismerhetetlen bélyege* ? Én nemcsak szemmel, hanem pápaszemmel 
sem látom. — 3) •ázni (nass werden) mellék-alakja az eredeti tör. ja s ,  
ja s  (nedves) szónak és ősrokon gyanánt csak a tör. iz, is (nedves), magy. 
ríz, vog. vit (víz), vitin (vizes) tekinthető.* || Itt sem vagyok képes föl- 
födözni azt a bizonyos • félreismerhetetlen bélyeget*.— 4) • bosszú (groll), 
bosszankodni (sich argern). A bősz, tör. bog, bős tőszótagnak eredeti és 
concrét jelentése: főzni, forrni, buzogni, melyből az abstract: hara
gudni, bosszankodni stb. származott; minélfogva ?) ez szintén speciális 
török, nem pedig ural-altáji.* || Kénytelen vagyok a «repetitio» figuráját 
használni, és újra kérdezni: hol van itt az a szemmel látható török bé
lyeg ? — 5) netnő (sáugend) a török eniiik (szopó, em =  szopni tőből) szó
val azonos az ük particula végző gutturalisának szabályos elhagyása 
után; tehát ez is határozottan török, és nem ural-altáji.* || Fönnebb 
(V, 17.) már kimutattam, hogy a tör. -ük nem azonos a m. <ó, ó'-vel, 
tehát emö sem lehet =  emuk. (V. ö. VI, 23.) — 6) •gyerek (kind), tör. 
jauruk =  a madarak, vagy az emberek kicsinyje, fia. E török szó eredeti 
jelentése: közelálló, rokon (ebből, hogy jakuk, javuk, jauk, illetőleg: 
javur, jau r  =  közeledni), tehát fogalmilag éppen úgy, mint hangtanilag
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speciális török képződés, nem annyira ural-altáji eredetű.» || Hát a 
•gyermek* alak?

De ne tovább! Hyen bizonyítékokkal nem lehet meglevő elméle
teket megdönteni, sem újakat alapítani.

Mindazáltal Vámbéry bátran halad tovább a maga útján a •ki
tűzött* czél felé. Csak még egy rövid állomást tart. «Azt hisszük,—
úgymond, — hogy----a magyar nyelv kettős vagy vegyüléki jellemét
annyiban kétségtelenné tettük, hogy e kérdés fő-lényege fölött nem lehet 
polemizálni.* Még csak az a kérdés merülhet föl, hogy (általában a 
nyelvtörténetben fordúl-e elő és hol, analóg eset a kettős-nyelvűségre ? 
8 továbbá: hogyan viszonylik e jelenség az összehasonlító nyelvtudo
mányban «uralkodó priucipiumokúl* ismert theoriákhoz*. Jól tudja, 
hogy az eddigi theoriák szerint: «ha a szókincs még annyira vegyült is, 
de az alaktannak mindig határozott egységes nyelvjellem bélyegét kell 
viselnie,* de ha már egyszer kitűzte a forradalom zászlaját, és sok egyéb
• uralkodó princípiumok* ellen győzedelmesen (?) harczolt, mért hagyná 
megdöntetlenűl ezt az egyet ? Nem is hagyja. Hajlandó föltenni, «hogy 
a mostan magyarnak ismert nyelv-conglomerat keletkezésével olyan ki
vétel állt elő, mely a sok tekintetben megbízhatatlan nyelvbúvárlat 
theóriáiba nem könnyen illeszkedik.* Közbevetőleg legyen mondva: a 
bizonyítási eljárásnál a «kivételeket * nem jó szemmel szoktuk nézni, 
mert azok rendesen ultimum refugiumai a sarokba szorított bizonyító
nak vagy czáfolónak. Vámbéry is érzi, hogy nagyon merész dolgot állí
tana, ha elfogadva a vegyüléknyelvek lehetetlenségére vonatkozó állítást, 
egyetlen kivételül tűntetné föl a magyar nyelvet: azért tagadja az egész 
theória helyességét, és több példára is hivatkozik. Fölhozza először a 
máltai nyelvet, • melyre sémi eredete daczára a görög és olasz annyira 
hatott, hogy grammatikáját sem őrizhette meg épen, s. a szókincs i s 
könnyen érthető módon, a legbámulatosabb vegyületet képviseli*. Má
sodszor a Koli és Palas kerületekben található dardni nyelvet, «mely 
részint az afgán és török, részint pedig a tibeti és burmai nyelveknek 
vegyüléke,* — «szóval egy körülmény, melyet sok más nyelvnél is (?) 
észlelhetünk*. Sajnálom, hogy e két nyelvet nem ismerem; Vámbéry 
sem tartotta szükségesnek állítását legalább néhány példával illusztrálni, 
ennélfogva, úgy hiszem, eddigi tapasztalataim után megengedhető azon 
föltevésem, hogy a szerző e nyelvek vegyiilék jellemére nézve talán téve
dett; ha meggyőz az ellenkezőről, kész vagyok szavaimat visszavonni, 
de így e két bizonyítékot nem tartom elfogadhatónak. Szerencsére föl
hoz még egy «vegyülek-nyelvet», melyet már nem környez oly mystikus 
homály, mint az előbbi kettőt; ez a cseremisz, — «mely alaktanának és 
szókincsének vegyüléki jellemére nézve a magyarhoz föltünőleg hason
lít, s ezért különösen megérdemli figyelmünket*. Tekintsünk már most
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mi is kórul egy kicsit a cseremiszben, és lássuk : miben áll «vegyülék- 
jelleme*, mely annyira zavarba hozta állítólag a nyelvtudósokat, hogy 
nem tudták : az ugor, vagy a török-tatár nyelvek közé sorolják-e.

Annyi áll, hogy a cseremiszben van jó csomó arab, perzsa, tatár 
és csuvas eredetű kölcsönszó; de a kölcsönszavak, mint tudjuk, még 
nem teszik a nyelvet «vegyüléknyelv»-vé oly értelemben, mint Vámbéry 
használja e kifejezést. Ez ismeretes dolog, tehát nem szükséges bizonyít
gatnom. De Vámbéry szerint a cseremisz nyelv alaktana is vegyült. Ez 
annyiban áll, hogy a cseremiszben van kilencz idegen szóképző, melye
ket az olvasó felsorolva talál a NyK. III, 421—425. lapjain. Hogyan ke
rültek ezek a cseremisz nyelvbe ? Egyszerűen úgy, hogy a cseremiszek 
kölcsön vettek egy csomó szót, melyek e képzőkkel vannak alkotva, és 
kölcsönvévén ezen képzett szavak alapszavait is, kiérezték e képzők ér
tékét, 8 alkalmazni kezdték eredeti cseremisz szavakon is ; éppen úgy, 
mint mi is kölcsön vettünk -nők, -nők, -ár, -ér képzős szavakat, s aztán 
magyar szavakhoz is ragasztottuk ezen idegen képzőket. Valamint a 
magyart nem teszik ezek vegyülék-nyelvvé, úgy a cseremiszt sem szabad 
annak tartanunk, annál is kevésbbé, mert e néhány kölcsönvett képzőt 
kivéve, alaktanában semmi nyoma sincs idegen elemek belevegyűlésé- 
nek. A cseremisz név- és igeragozás tisztán ugor; nem is lehet más, — 
mert szavakat és velük együtt szóképzőket lehet ugyan kölcsön venni, 
de arra nincs eset, hogy valamely nyelv casus- vagy személyragot vett 
volna kölcsön. Míg Vámbéry erre nem tud példákat felmutatni, addig a 
vegyülék-ny el veket továbbra is a lehetetlenségek közé fogjuk sorozni.

Tehál a magyar sem lehet veyyülék-nyelv. Ezzel be is fejezhetném 
dolgozatomat, de ha már eddig eljutottam, nem akarom mellőzni a még 
hátralevő részt sem. Úgyis csak a végkövetkeztetés van hátra.

• A magyar nyelvből — mondja a szerző, — egy, valamint quali- 
tativ, éppen úgy quantitativ tekintetben, csak nehezen meghatárolható 
rész tartozik . . .  az ugor csoporthoz, még pedig e csoport olyan részé
hez, mely az ugor nyelvterület legdélibb határán, még pedig a testvér
nyelvek létrejövetele előtt élt.* — «A magyarban levő török elemek 
inkább a keleti török felé hajlanak és ennek segélyével sokkal könnyeb
ben megmagyarázhatók és analyzálhatók, mint a nyugoti törökkel, a 
melynek befolyása aránylag újabbnak nevezhető s a melyet minden való
színűség szerint a nyugotra vonúlt magyaroknak a hozzájok csatlakozott 
khazarok, kabarok, besenyők és kúnokkal való összevegyülésének lehet 
tulajdonítani.* — «A magyar nyelvben levő török elem ... részint már 
nagyon régen elmúlt őskorból ered, vagyis őstulajdonnak tekintendő, 
részint pedig a történelmi érintkezés későbbi korából maradt fönn.* — 
Tehát: a magyar nyelv • vegyüléki jelleme miatt éppen úgy sorozható a 
finn-ugor, mint a török-tatár nyelvcsoportba.*

16*

Digitized by



244 SZINNYEI JÓZSEF.

Őszintén megvallom, én e nyilatkozatokat nem értem teljesen. 
De ha nem csalódom, a szerző körülbelül ezt akarja mondani: a  magyar 
nyelv török-ugor nyelvkeverék, melynek alapját (• Őstulajdon*) a török 
képezi. E nyelvkeverék úgy jött létre, hogy a keleti törökség (mert a 
nyugotinak •befolyása aránylag újabbnak nevezhető*), összeelegyedett az 
ugor (értsd: speciális ugor, nem pedig «finn-ugor*) alapnyelvvel (mert 
csak ezt érthetjük azon nyelv alatt, mely «a testvérnyelvek létrejövetele 
előtt élt*.) Vagyis a magyar nyelv akkor keletkezett, mikora • finn ugor* 
csoport már elvált finnre és ugorra, a török pedig keletire és nyugotira. 
Az ilyenformán előállt magyar nyelv «a történelmi érintkezés későbbi 
korában* a nyugoti törökségből is vett föl (= kölcsönzött) török elemeket.

Az eddigiek után tudjuk, hogy ez a végkövetkeztetés nem lehet 
helyes, mert az előzmények sem voltak helyesek. De ezen helytelen előz
ményeken kívül még három tény küzd a Vámbéry-féle vegyülék-theoria 
ellen, nevezetesen:

1) az u. n. • finn-ugor* nyelveknek «finn* és «ugor* csoportra 
osztása már túlhaladott álláspont, mert az újabb kutatások kiderítették, 
hogy a «finn-ugor* alapnyelv elágazása másképpen történt. Az újabb 
kutatások az u. n. «ugor* csoportból kiszakították a mordvin és csere
misz nyelvet, és a másik csoportból helyükbe tették a lappot. Tehát azon 
•ugor* csoport, melynek alap-nyelve Vámbéry szerint a törökkel ve
gyült volna, soha sem létezett mint egységes egész, ennélfogva nem is 
vegyülhetett mint ilyen a törökkel;

2) nemcsak az u. n. «ugor» csoport, hanem az u. d . «finn» csoport 
nyelveiben is (melyek Vámbéry theóriája szerint nem vegyültek a tö
rökkel), vagyis az egész «finn-ugorságban» találunk a törökséggel közös 
elemeket, tehát ezeknek meg kellett lenniük a «finn-ugor* (szerintünk 
egyszerűen: ugor) alapnyelvben is. Minthogy pedig ezek oly termé
szetűek, hogy kölcsönvételeknek nem tekinthetők, annálfogva nem ma
gyarázhatók meg másként, mint azzal, hogy az ugor és a török alapnyelv 
ősrokonok voltak, azaz egy közös alapnyelvből ágaztak el; — mivel pedig

3) nemcsak az ugor és török csoportban, hanem a többi altáji 
nyelvcsoportokban is találunk ily közös jellemvonásokat, milyeneket így 
együtt más nyelvek nem mutatnak föl: annálfogva okvetetlenŰl föl kell 
tennünk, hogy az altáji nyelvek mind egy közös alapnyelvből ágaztak el, 
s ez az ős-altáji nyelv.

Vámbéry a török-magyar ősrokonság fölvételét «a legmerészebb 
phantasia szüleményének* mondja (262.1.), s az ural-altáji ősnyelv föl
vételéről úgy nyilatkozik, hogy ezt «még nagyon koránvalónak s még 
sokáig a legmerészebb hypothesisnek kell tartanunk* (264). Mindazáltal 
elismeri «az összes ural altáji nyelvkincsben levő közösségi szellem *-et 
(243), beszéli a «rokon ural-altáji kör*-ről (151), sőt egy «közös ural-
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altáji gyök*-Öt is említ (601). Szóval: tényleg elismeri az ural-altáji nyel
vek rokonságát. Minthogy pedig a nyelvtudomány mai állása szerint 
(rokonság csak oly nyelvek viszonyát jelöli, melyek mint osztatlan egé
szek egy közös és azonos alapnyelvből kiindúlva, szakadatlan nyelvtör
téneti fejlődés által bizonyos fokú önálló megkülömböztetett jellemet 
öltöttek, vagyis jobban mondva, olyan nyelvek, melyekké csak egy közös 
osztatlan alapnyelv fejlődhetett, maga-maganak csak többszörös válto
zatait hagyván hátra* (Budenz: Nyk. X, 68): ennélfogva Vámbéry 
egyszersmind elismeri fönnebb idézett nyilalkozataiban az ural-altáji alap- 
nyelv fölvételének jogosultságát is. Ezzel pedig egyszersmind kimondja azt 
is, hogy az ö theóriája teljesen fölösleges és szükségtelen, mert az ural-altáji 
alapnyelvből, illetőleg ennek elágazásából sokkal egyszerűbben és termé
szetesebben lehet megfejteni a törökkel közös elemek megvoltát a ma
gyar nyelvben.

Száz szónak is egy a vége: Vámbéry meg sem tudta ingatni azt a 
szilárd alapokra rakott épületet, melyet meg akart dönteni.

D r. SZINNYEI JÓZSEF.

Az ókori község. Tanulmány a görög és római vallásról, jogról és intéz
ményekről. Irta Füstéi de Coulanges, az Institut tagja, az Ecole norm. 
Bup. igazgatója. Fordította Bartal Antal. Budapest, a m. tud. akadémia 
könyvkiadó hivatala. 1883. 8-r. XXII. és 609 lap.

Fnstel de Coulangesnak a franczia akadémiától koszoruzott 
müve La Cité antique már régen magára vonta Bartal A. figyelmét 
és a Philologiai Közlöny régi folyamaiban (1871—72.) közölt volt 
már belőle mutatványokat; azóta a mű már 9-ik franczia kiadást 
ért lényeges átdolgozással és bővítésekkel és méltó feltűnést kel
tett úgy a francziáknál mint a németeknél is. Nem «Régiségtan* 
ez, hanem franczia szellemességgel és elegantiával, német alapos
sággal, antik méltósággal könnyed elbeszélés alakjában írt tanul
mány az államok és szellemek fejlődéséről, a vallásról s vele 
szoros összefüggésben az emberek gondolkodásmódjának, intéz
ményeiknek, állami magán jogaiknak átalakulásáról. Első kiadá
saiban a szerző csak gyéren hivatkozik forrásokra, azonban az 
utolsókban minél több tekintélyes bizonyítékot idéz jegyzet alak
jában és így műve valóságos forrástanulmánynyá is lett. Különben 
nem a bizonyítások győznek meg bennünket és annál kevésbbé 
szerez meglepetéseket a szerző elmélkedése eredményeivel, hanem 
az elbeszélés szoros összefüggése, az okok és okozatok teljes fel
sorolása, a tényekből önként folyó következtetések visznek ma
gukkal bennünket és nem is engednek időt a kételkedésre.

A mű Öt könyvre van felosztva, melyek — úgy mondhat
nék — az eszmék fejlődésének egy-egy korszakát tárgyalják és 
közben az egyes fejezetek is az előzmények rövid recapitulatiójá-
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val teljes kis egészet adnak úgy azonban, hogy egymásból folynak, 
egymáson alapulnak.

Bóma és Görögország legrégibb patriarchalis állapota, főké
pen vallása, az alap, melyre a két nép uralmának fejlődését ala
pítja ; — a kereszténység az utolsó isteni eszme, mely az ókort 
zárja, miután az embereket teljesen egyenlőkké és igazán szaba
dokká tette. A két népet mindenütt együtt tárgyalja az író; kimu
tatja, hogy ősi vallásuk (és a hinduké is) egyenlő, tehát a belőle 
folyó politika szelleme is csak egy lehet, és az ember szellemi 
fejlődésének alapján egy eredményre juthatnak. A görög és római 
természet kétségtelen különbözősége egészen mellékes marad, 
csak abban mutatkozik mégis, hogy egy-egy változás korábban 
vagy későbben, más események utján, másnemű küzdelmek által, 
más módon áll be.

A Bevezetésben a szerző kitűzi a kérdéseket, melyekkel foglal
koznia kell és az irányt, melyet követni akar. Mindenek előtt 
figyelmeztet, hogy az ókori népek intézményeit tévesen fogjuk fel, 
ha mai fogalmaink, életünk és a mai történet alapján akarjuk 
megítélni. Ezzel a szerző teljesen objektiv és elszigetelt álláspontra 
helyezkedik. Idegeneknek tekinti az ókori népeket, hogy elfogulat
lanul Ítélhessen fölöttük. Lehetetlenségnek tünteti fel azt a laikus 
felfogást, hogy az ókori intézmények a modern népeknél folytatód
nak vagy megújulnak, mert az értelmiség változtával az intézmé
nyeknek is változniok kellett, sőt bizonyos forradalmak következ
tében teljesen átalakultak, úgy mint a társadalmak is egészen új 
alakot öltöttek. De épen ez okból még a régi népek intézményei 
sem érthetők meg a történeti, mint Ő mondja, a virágzás-korszaka- 
beli állapotokból, ha nem veszszük figyelembe, hogy addiglan 
hogyan jutottak; azért mindenek előtt az őskor eszmevilágából, a 
népek keletkezésének állapotaiból kell a vizsgálódásban kiindulni 
és erre nézve a eláss, népeket illetőleg a történeti korban már 
részben érthetetlen legendákat, a nyelv régi gyökereinek jelentését, 
a későbbi hitnek már meg nem felelő, de egy régi kor emlékeiként 
fenmaradt szertartásokat kell figyelembe venni.

Általában véve a vallást tekinti a szerző minden emberi 
intézmény forrásának és szabályának. A vallásból vezeti le az 
emberek első társadalmi alakulását, a családot, és vele minden 
magánjogot, ép úgy mint a kormányzás elveit és a nyilvános 
törvényeket is. Azért az I-könyvben az ős vallást tárgyalja, a mely 
t. i. a halottak és a tűzhely cultusa volt. A halál titka keltette fel 
a túlvilág és az istenség fogalmát. Kezdetben a halált csak az élet 
átváltozásának és a földben az emberek közt való folytatásának 
tekintették. De épen ez kötelességet rótt az élőkre, hogy a 
halottat eltemessék és pedig a szent szertartások mellett és azu
tán is folyton táplálják. Eleinte tehát a halál utáni büntetésre vagy 
jutalomra nem gondoltak; a Tartarus és Elysium későbbi fogai-
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mák. De ha a halott nem rézesült tiszteletben, ő lett az élők 
zaklatójává, míg tisztelve őrködő szellemmé, istenné lett. A halott 
ős isten, temploma a sír, emléke pedig a házi tűzhelyhez volt 
csatolva, a mely körül a meghalt előd élt volt s a melyet az 
utódnak elhagynia nem volt szabad. (Manes, Penates, Lar.) A tűz
hely oltár volt, melyen a ház istensége a tűz alakjában folyton 
jelen van, azért semmi tisztátlanságnak nem szabad körülötte sem 
lenni, sem történni’; lángjainál imádkoztak, neki áldoztak, mert 
«örökkévaló, örök szép, gazdag, táplál* és «védelmez*. A tűz kial
vása azt jelenti, hogy az isten megszűnt lenni. Az első törvény 
tehát a tisztaság, erkölcsösség, az első kötelesség a halotti szertar
tások végzése es a tűzhely tüzének táplálása. Ez a házi vallás 
rendelete. E körül szervezkedik a családi élet, mert a halottak 
cultusát csak a legközelebbi rokon, az első szülött fiú végezheti; 
a halottak cultusánál és a tűzhely körül csak családtag lehet 
leien, az idegent a tűzhely körül vont kerítés is távol tartja. Két 
család közt semmi vallási közösség nincs, minden családnak 
külön papja a páter, és ő a kormányzó is. Mind e jog és hatalom 
fiuról-fiura szállt; születésével nyeri a jogot, hogy elődjei cultusát 
végezze, áldozzon, abban a biztos tudatban, hogy halála után ő is 
hasonló tiszteletben részesül.

A II. könyvben már a szerző következtetéseket von le a ké
sőbbi korra is az ősi vallásból. A családról szól, melynek kizáróla
gos tulajdona a saját tűzhelye és őseinek sírja. Kimutatja, hogy 
nem a nemzés, sem a szeretet nem alapelve a családnak , hanem a 
vallás közössége. Annál kevésbbé lehet az atya hatalma, az erő, a 
jog forrása. A páter azért feje a családnak, mert ő lett a cultus örö
köse ; a többi tagot a cultus közössége köti hozzá. A nő, mikor 
házasságra lép, elhagyja saját ősei cultusát, férje vallásába véte
tik fe l; azért kell őt szent szertartásokkal beavatni s azért lesz 
az elválás majdnem lehetetlenné. Az élet egyik fő feladata: a csa
ládnak és igy a cultusnak férfi ágon való folytatása, és azért a 
nőtlenség istentelenség. De csak fiú tarthatja fenn a család és a 
vallás folytonosságát; fiú gyermek nélkül a házasság úgy szólván 
érvénytelen, mert nem tesz eleget a házi cultusnak; azért csak a 
fiút avatják fel szertartásokkal és ha nem születik adoptálni kell. 
Az adoptált csak az új családhoz tartozik, két családhoz, két val
láshoz senkisem tartozhatik; a családból való kilépés (cmanci- 
patio) a vallás elhagyása, és'vele az örökösödési jog is megszűnik.

Ezek szerint a rokonság is a vallás közössége és pedig csakis 
a fi-ágon való rokonság (agnatio) érvényes.

A vallás adja a családnak a jogokat is ; belőle ered a birtokjog, 
mert az elm ózdi thatatlan tűzhely és sir örökké a család tulajdo
nává és eloszthatatlanná teszi azt a darab földet, a melyen állnak, 
éi sérthetetlenné, szentté teszi annak határait. Nem a munka, ha
nem a vallás adja a birtokot nem egyeseknek, hanem az egész csa-
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Iádnak, a melynek feje, főpapja és törvényhozója a páter, kire 
örökösödési jogon szállt át a cultus és a földbirtok is. Végrendelet 
erre szükségtelen, a fiú heres ipso iure, necessarim. Ez adja meg 
a páter hatalmát neje és az egész család felett. A npater» szó nem 
is a nemzőt, genitor, jelenti, hanem a cultusban és birtokban való 
hatalmat, tekintélyt. Neki teljes hatalma van; de nem önkényes, 
mert a vallás korlátolja, a mely erkölcsösséget, castitást, egymás 
iránt való tiszteletet követel és ragaszkodást a tűzhelyhez, mely a 
családnak első hazája.

Ezután a gens tervezetére tér át a szerző; kimutatja, hogy a 
gén8 a közös származás és közös vallás szerint való testület (gens, 
7svo<;, genus, gignere v. ö. ó|i,o*ráXaxr£;; ellenben família =  otxos =  
birtok: mező, ház, pénz, rabszolga). A gens az egész nagy család, 
esetleg több ággal, mely egy ős tiszteletét folytatja és megtartja a 
családi szervezetet, mert saját cultusa, közös sírja, saját főnöke 
van; idegent ez sem fogadhat magába; a cseléd azonban hozzátar
tozik, mert beavatják a cultusba és épen ezáltal köttetik a családhoz 
és veszti el szabadságát még az esetre is, ha felszabadul (ellem).

A III. könyv a községi állam megalakulásáról szól. Egy-egy 
hatalmasabbnak látszó istenség imádására több család egyesül és 
megalakul a phratria, curia, több curia egyesülése a tribm ; az 
egyes családok megtartják cultusokat, de egy közös cultus körül is 
csoportosulnak. E nagyobb társadalomban, mely csak a vallási 
fogalmak növekvésével létesülhetett, szintén a család szervezetét, 
a családból nagyobb körre átvitt jogokat és kötelességeket tartják 
meg. E cultusok mellett egy külön vallás fejlődött a természet 
jelenségeinek hatása alatt, és épen e hatás különfélesége szerint 
ugyanazt a jelenséget más-más szempontból tekintve másként is 
nevezték (Heraklés, Phoibos, Apollo, Hyperion stb), így ezek az 
istenségek is kezdetben a házi istenségek jellegével birtak, csak 
egyes kis csoportok istenségei voltak. Innen eredtek a helyi cul
tusok. Azonban e cultusok alkalmasabbak voltak az emberi egye
sülés fejlesztésére, mert az emberek végre is belátták, hogy a 
különböző név egy istenséget jelöl; erkölcstanuk is általánosabb, 
mert pl. Jupiter az idegen tiszteletét, a vendégszeretetet paran
csolja, azért mellettük a házi istenségek tisztelete gyengülni kezd. 
A tribusok is egyesülnek egy cultusban és megalakul az a munici- 
palis állam, melynek megvan a közös tűzhelye, a családi, gensbeli 
stb. tűzhely mellett és a családok főnökei fölött kimagaslik egy 
közös kormány. így egyesültek pl. Attika népei Athéné tiszteletére.

Ily nagyobb társadalmak közös tűzhelye a városban van, 
melyet ép oly szent határ vesz körül, mint a család tűzhelyét, a 
házat vagy földbirtokot, és a melyhez épúgy ragaszkodnak az egye
sek mint a családhoz. A várost szent szertartással alapítják, az 
alapító pap és fejedelem is, mint a családban a páter, mert ő tele
píti oda az isteneket, ő a cultus feje, közös atya s holta után közös
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ős. (A bonalapítás az Aeneis tárgya; Aeneas nem hős, hanem pap, 
ki nem vitézséggel akar hont alapítani, hanem az istenek útmuta
tása szerint.) — A község istenei a legfőbb hatalom, mert ők őrzik 
a várost és csak saját városukat. Eléjük sem járulhat idegen, mert 
annak más istensége van, még ha ugyanoly névvel tisztelik is. (Más 
volt pl. Sparta Athenéje mint Athenseé.) Ha a várost ostromolják, 
mindenek előtt az isteneket kell védeni és az ellenség azokat ipar
kodik megnyerni vagy meghódítani. Természetes, hogy csak a csa
ládok fejei tagjai az államnak; ők vesznek részt a közös étkezés
ben és az igazgatásban, de felettük áll a közös vallás és annak 
papjai.

Az államvallás főpapja a király; és e papi jellege miatt avat
ják fel a királyt vallási szertartásokkal. A vallás adja meg neki 
politikai tekintélyét, mert ő az istenek és emberek közvetítője. Az 
első király és főpap az alapító; azután pedig mindkét méltóság 
örökösödés útján száll át utódjára. (A választás már későbbi fogal
mak eredménye.) A király név maga is szent, és a köztársaság ide
jében is az marad; a későbbi uralkodókat, kiknek csak politikai 
méltóságuk volt, nem merik királyoknak nevezni, csak tyrannusnak.

A királyság megszűntével a tisztviselő is pap és politikai 
hatalom együtt, mert minden tisztviselő végez szertartást is (oí sv 
zé\et). Az istenek akarata jeleli ki őket méltóságukra a sorsolásban. 
A választást is mindig auspicium előzi meg és a gyűlés csak azokra 
szavazhat, kiknek az auspiciumok kedvezők voltak. — A törvény 
a vallás része; azért mikor már leírták, a szertartás-könyvekbe 
foglalták be, és nem ismerheti a törvényt, ki a vallásban nem jár
tas. Solon, Lvkurgos rendezhették e törvényt, de nem ők csinálták, 
a vallás rendelte, az istenek adták. A mint a vallás csak egy civi- 
tasé, úgy a törvény éB jog is csak civile, csak a polgárnak szólt ; 
polgár pedig az, ki részes az állam cultusában, más mindenki ide
gen. A vétkest megfosztják polgári minőségétől, kizárják a vallás
ból, nincs hazája, mert a haza az ősök földje, melyet a vallás 
szentté tett, melynek középpontja a prytaneum. A száműzött hazá
jával együtt mindentől meg volt fosztva, ki volt átkozva, elvették 
tőle tűzhelye tüzet és a tisztító áldozat vizét, megszűnt atya lenni, 
nem volt többé férj sem. (Regulus!)

Két várost a vallás különbözősége választott el egymástól s 
így természetesen törvényeik is különbözők voltak. Innen van és 
nem a föld természeti viszonyaitól a görög városok elszigeteltsége. 
A hódításnak nem az a ezélj a, hogy egy népet alkosson, hanem 
hogy földjeiket elfoglalja, őket kiirtsa. Kormányt nem is adhatott 
nekik, hisz a vallással ellenkezik, hogy idegen vallásu ember kor
mányozzon. Csak a hitbeli meggyőződések változtával lehetett 
nagy államot alakítani. Gyarmatot is csak azok alapíthatnak, kik 
anyavárosuktól vallást, isteneket, szent tüzet kapnak. A vallás 
mindenben! Isten mindenütt és pedig könnyen haragra gerjedő

Digitized by v ^ o o Q i e



250 MALMOSI KÁROLY.

isten! Az ember minden tettét a vallás szabályozza; alája volt re n 
delve az embernek nem csak lelke, hanem teste is ; személyes sza
badság lehetetlen, legfölebb abban, hogy részt vesz az állam ügyei
ben, a mi föltétien kötelessége is volt.

A IV. könyv az átalakulásokról, a forradalmakról szól, m e
lyeket az emberi szellem fejlődésével a hit változása idézett e lő ; 
de előidézte a rangkülönbség is, mely már a család szervezetében 
megvolt, azáltal t. i., hogy a páternek legfőbb hatalmat adott hozzá
tartozói fölött. Az elsőszülöttnek kiváltsága alárendeltté tette az 
ifjabbakat és azok családait, és még ezeknél is alárendeltebbek vol
tak a szolgák. Ez osztálykülönbség az államban is megmaradt. 
A senatus tagjai a gf nsek fejei; a páter a közvetítő mindenütt, a  
többiek csak hozzá, sőt alája tartoznak, csak általa tagjai a társa
dalomnak.

Voltak azonban a társadalmon egészen kívül álló elemek is, 
kiknek t. i. családi vallásuk nem volt. így a plebs nem tartozik a  
populushoz, mert nincsenek őseik, nincs családi ttizhelyük, nincs 
közös vallásuk; azért nincs szent házasságuk, birtokjoguk sem ; 
nem lehettek sem tisztviselők, sem katonák. De az első változást 
nem ezek idézik elő, hanem a szent családok, az aristokratia, a  
kiknek fejei fölött a' király uralkodott. A királyok iparkodnak az 
aristokratia ellenőrzésétől menekülni s e czélból sokszor a plebs- 
hez csatlakoztak az aristokratia ellenében (Servius); a plebset 
emelni, a genseket gyengíteni akarják. A patresek nem engedték, 
hogy a király hatalma nagy legyen; tisztelték mint a cultus fejét, 
de érezték, hogy ők maguk saját gensükben erősebbek mint a ki
rály ; azért csakis a politikai hatalomtól fosztják meg mindenütt, 
a vallási királyt meghagyják. így kerekedett felül az aristokratia 
Spartában, Athenapben és Rómában is ; mindenütt egy aristokrati- 
kus gyülekezet (senatus) volt a király mellett, és az fosztja meg a 
királyt hatalmától.

Azonban a királyság bukása a társadalom szervezetét nem 
változtatta meg, hanem az aristokratia uralma hordta magában a 
az igazi változás csiráit. Mikor a gens kormányformája egyesült az 
állammal, két ellentétes elem egyesült, egyiknek el kellett nyomnia 
a másikat; csak elszigeteltségében állhatott fenn a családfő tekin
télye ; az államban velük szemben az alsóbb osztály nagy népessé
génél fogva is nyom valamit és azok mellett a családfők is verse
nyeznek a népszerűségért. Ily körülmények közt a régi családi 
szervezetnek és vele együtt némely jognak (az oszthatatlanságnak, 
elsőszülöttség kiváltságának, örökösödési jognak) gyengülnie kel
lett vagy elhanyagolták; az ifjabb ágak különválnak, külön tűz
helyt alapítva, függetlenekké lesznek; a gens elveszti egységét.

De még tűrhetetlenebb a cliensek állapota, kik mindinkább 
terhesebbnek érzik a patronustól való teljes függésüket és elválha- 
tatlanságukat. A hit látókörének nagyobbodásával uruk hatalma
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jog ta larnak  kezd látszani s maga az úr is kételkedni kezd, 
enged. Lassankint a házon kívül külön földdarabokat jelölnek ki a 
cliensek számára, hogy látszólag szabadon míveljék; de még uruk
n a k  dolgoztak; később csak haszonbért fizettek, tulajdonjoguk 
n incs még. Athenasben Solon elégíti ki némileg őket az adósság 
eltörlésére vonatkozó intézkedéseivel; ez az adósság nem lehet 
m ás, mint a szolga földhaszonbére. Sőt Solon többet te tt: megadta 
nekik  a földbirtokjogot, elvette a földet a vallástól és a munká
n a k  adta oda. Rómában a rabszolgából szabados lesz. Jogainak 
változása úgy halad mint Attikában, csakhogy lassabban. I^en 
fontos volt Servius Tull. intézkedése, mely szerint a cliens többé 
nem  a patronus csapatjához tartozott, hanem vagyona szerint nyer 
helyet a felosztásban, a hadseregben és a szavazásnál. De most 
m ár a cliens egészen független akart lenni, elvált a genstől és a 
plebs-szel egyesült.

így csak két hatalmas testület: a patríciusok és a plebs állott 
szemben, nyilt harczot víva a vallásban és politikai jogokban való 
közösségért. Amott a vallás varázsereje, itt a nagy szám! és emez 
győz, a monarchiához folyamodva az aristokratia ellenébe: akár a 
még uralkodó királyokat támogatja, akár új alakban csak politikai ha
talommal iparkodik azt visszaállítani (tyrannis) — nem hajlamból, 
hanem csak mint a boszú eszközét. De más körülmények íb emelik a 
plebset. A VI. században megindul az ipar és kereskedés; forga
lomba jő a pénz, mely nincs alávetve a vallásszabta birtokjognak; 
megszerezheti a plebs is munkájával. Pénzaristokratia fejlődik a 
plebs közt és a tömeg szívesen csatlakozik saját osztálybelijéhez, 
így a pénz lesz az államszervezkedés egyik elve. — Másrészt a 
hadviselés változtával a gyalogság is fontossá lesz a nemes lovas
ság mellett; a plebs erőt érez magában, önérzete követeli, hogy 
vallást is szerezzen: templomokat emel magának (Varró L. L. 6, 
13. Dión. 4,5.) és kivívja azt is, hogy az államb i felvegyék; össze- 
vegyülnek a nemesekkel: a plebs a helyzet ura.

így festi Fustel e változások történetét Athenaeben is, hol 
Solon adta meg a plebsnek az első politikai jogokat; Peisistratos 
a demokratikus tyrannis typusa; Kiistenes 10 tribusába fölvette az 
egész népet egyenlően, nem eupatrida ős, hanem eponymos héros 
cultusával. — Ugyanily változások voltak Rómában is, a hol a 
plebsre és idegenekre a háborúkban nagy szükség lévén, korán 
igen nagy fontosságot nyertek. Servius Tullius fölveszi őket a nép 
közé és a hadseregbe, jogokat és vallást ád nekik, a tribus vallását. 
Igaz, hogy a nemesség megboszulta magát vallási meggyőződésből 
és pillanatra visszaállította lényegükben a régi állapotokat. Azon
ban a plebset mégis rendezett társasággá kellett tenni; azért adós
ság által mint nexusokat akarták a gensekhez csatolni. De a plebs 
nem akart cliensí köteléket. Kivonul R-ból, hisz idegen várost 
hágy e l; azonban a R. jövő nagyságára gondoló belátóbb patríciusok
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némi áldozatok árán is visszahívják. A plebs még nem gondol jog- 
egyenlőségre; külön törvényt kiván; csak később kívánja, hogy a 
patr. államba vegyék föl. A néptribunusságot állítják fel. A tribu- 
nus hatalmát nem a vallás ad ta; nem is végez ő szertartásokat; 
azért legalább személyét tették szentté és többi közt kimondták, 
hogy «senkinek sem szabad a tribunus ellen tenni*. E hatalom 
által szerezték meg a tribunusok maguknak és a plebsnek politikai 
jogaikat, ágy, hogy azután valóban két nép állott egymással szem
ben. De egyesítette őket a háború s ott érintkezve különösen a ple- 
beius gazdagok érvényt szereztek eszméiknek és első együttes poli
tikai szereplésök az volt, mikor a hadsereget megszavaztatták. 
A decemvirek törvényeit már a plebs elé is terjesztik, az új decem- 
virek közt már 3 plebeius törvényhozó is van; lassanként nagy 
küzdelemmel eljutnak a consulságra is, sőt főpapságra is, és így 
teljesen egyenlő jogúak lettek.

így változván a társadalmi forma, meg kellett változnia a 
jognak is, mely amavval járt. Most már nem az istenek szólnak a 
törvényben, hanem a populus intézkedik; már most a kormányzás 
elvévé az egész állam érdeke (rés publica) lett és ez az emberek és 
korszakok szerint változhatott. A közös érdekről a szavazás adott 
számot, tehát a szavazás lett az intézmények forrása. A kormány 
első feladata nem a vallás, hanem az igazgatás.

Azonban a demokratia még nem jutott uralomra, még csak 
a gazdagság bizonyos foka adott jogot és hatalmat; a gazdagság 
aristokratiája volt az uralkodó; de ez az irány érdemet szerzett 
abban, hogy a munkásságnak tiszteletet adott; másrészt meg föl
keltette a még egészen alant álló proletarius önérzetét és vágyát, 
hogy polgárrá lehessen. Ez a Kormányforma, a szavazás, a nép- 
gyülés mind lassanként fölemelte a proletáriust is a nép közé. Itt 
kezdődik az igazi demokratia, mely mindenkit egyenlővé tett a 
a jogban, de egyenlő kötelességeket is szabott. Főkövetelménye a 
törvény tisztelete es az álláméletben való részvétel: az emberek 
önmagukat kormányozták.

Azonban épen ez a jogegyenlőség érezhetőbbé tette a gazdag 
és a szegény közt való külömbséget és demoralizálta az alsóbb 
osztályokat; megingatta a demokratiát. Polgári jogaikkal akartak 
pénzt szerezni az emberek: eladták szavazatukat; minden közkölt
séget a gazdagokra róttak ; gyakoriakká tették a vagyon-elkobzást 
stb. Nincs többé demokratikus kormány, hanem csak hatalomra 
törő pártok ; a rend felbomlott: a gazdag aristokratia a szabadsá
gért harczolt, ellenben a demokratiának nevezett szegények látva 
ismételt vereségüket, a tyrannisért küzdöttek; a küzdelemben 
majd a gazdagok kerekednek felül és a demokratia kegyetlen 
oligarchiává fajul, majd a szegények és akkor zsarnoksággá lesz.

Végre az V. könyv a municipalis kormányforma eltűnésének 
okait sorolja elő. Két okra viszi az iró vissza, t. i. a hitbeli meggyő
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ződések átalakulására és a római hódításra; ez képezi a Kr. e. öt 
század történetét. A vallási nézetek változását legjobban kifejezik a 
költők új hymnusai az ég és föld nagy isteneiről és a nagy szent
helyek (Delphoi, Delos), melyek magukhoz vonzva a népeket, 
elfelejtették a helyi cultusokat. A változásokra nagy befolyással 
volt a  philosophia, mert érintve a meggyőződéseket, megingatta a 
kormányzás alapját is. Uj, széles körű jogokat hirdetett, vallás 
helyett lelkiismeretre, szokás helyett okoskodásra és igazságra 
hivatkozott; azután új állam eszméket, új elveket teremtett. Zeno 
már minden embert polgártársnak tekint, tehát túllépi a társada
lom szűk határait. A polgári erény fölé emelkedik az emberi; az 
emberek nagyobb eszmék, nagyobb társadalmak s az egység után 
törekednek. — Ugyanily irányban haladnak az események is, mint 
legjobban mutatja a római hódítás, melylyel a többi községi 
államok fölé emelkedik. Segítette Romát az, hogy népe vegyes fa j: 
albai, trójai, pallantiumi, görög, sabinus, etruscus stb. és így vallási 
összeköttetésben volt minden néppel; és államvallásában is össze
vegyültek a különféle cultusok. Róma politikájának egyik eszköze, 
hogy a népeket azzal kapcsolja magához, hogy elfogadja istenségü
ket és a maga elnöksége alatt rendez ünnepeket; a másik a sok 
gyarmatosítás. A gyarmatok is összeköttetésben maradtak anya
városukkal. De az emberek már nem a vallást, hanem az intézmé
nyeket tisztelték és a hol azokat meggyőződésüknek megfelelőbb 
alakban találták, oda vonzódtak. Róma mindig az aristokratiat 
támogatta és intézményei is arra vallottak, még a demokratia 
győzelmekor is ; azért sokan csatlakoztak hozzá és a aristokratia 
nyitja meg Romának az utat Görögországban is csupa pártérdek
ből a demokratia ellen.

A hódításokkal nem a civitas r. növekedett, hanem csak az 
imperium r.; a legyőzöttek nem egyesülnek R-val, hanem meghódol
nak (dediticii) vagy szövetségesekké lesznek (socii). De a meghódol
tak lemondanak vallásukról, kormányukról, mindenükről. A socii 
is elismerik a maiestatem populi r. és ez által függő viszonyba 
jutnak; utasításaikat R-tól kapják stb. Róma idegeneknek hagyta 
őket, nem adja át saját intézményeit és igy hatalma korlátlan 
maradt; az imperiummal elküldött kormányzó korlátlan úr és 
törvényhozó (edictum); ellene csak valamely patronus által kér
hettek igazságot; földjük nem az övék, csak pro suo. Tehát teljesen 
R-tól fügtek; bár még nem voltak «római polgárok#. Ez volt most 
a népek vágyainak netovábbja és Róma elég ügyesen csak lassan- 
kint adja meg a polgárjogot; nem a hódítás folytán, hanem az 
eszmék átalakulása után.

Már a Kr. e. 5. század óta a vallás nem volt oly szűkkeblű, 
hogy egy család vagy városra szorítkozott volna; a jog és politika 
sem volt már oly szoros összeköttetésben a vallással, sőt kezdték a 
vallást egészen elhanyagolni. A kereszténység öntött újra a keb-
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lekbe hitet és pedig egészen új hitet és eszméket. A kér. isten az 
emberi természet és világ fölött áll, egyedüli és mindenkié, minde
nek fölött uralkodó; előtte nincs többé idegen, kit gyűlölni kellene. 
A vallást a kormánytól különválasztotta. «Add meg a császárnak a 
mi a császáré és a mi az istené az istennek.» A politika ez által 
sokkal szabadabb lett, az egyeseknek pedig csak a kereszténység 
adta meg a személyes szabadságot.

íme megkísérlettem vázlatban ismertetni Fustel gondolat- 
menetét. Természetesen csak a főbb pontokra szorítkozhattam ; 
terjedelmes indokolásáról az állapotok illustrálásáról nem ad
hattam képet, sem pedig mesteri jelemzéseiről. Csak azt bátor
kodom még megjegyezni, hogy itt-ott hirtelen viszi át az olvasót a 
változások sorrendjén a nélkül, hogy állítása teljes világot 
nyerne. így pl. némi hézag érezhető, mikor a családi vallás mellett 
a természet vallásának feltűnéséről szól és még inkább, hogy az 
uralkodóvá lesz; nem elég világos a végrendelkezési jog fejlődése; 
és úgy érezzük mintha a római hódításnak a többi részszel való 
összevetése némi önkényt mutatna. De mindamellett rendkívül 
szép, érdekes és tanulságos műnek kell mondanunk, melynek 
fénypontja, véleményem szerint, a forradalmakról szóló könyv. 
Bartal is mindent elkövetett, hogy fordítását a magyar olvasó iga
zán élvezhesse. Az illustratióul felhozott példákat a magyar törté
nelemből vette, az idézeteknél pedig a legjobb magyar fordításokra 
hivatkozik.

M a l m o s i  K á r o l y .

KÜLFÖLDI IRODALOM.

Geschichte dér Einwirkungen dér dentschen Litteratur anf die Littera- 
turen dér ttbrigen europáischen Kulturvölker dér Neuzeit. . Von Dr.
F. H. Ottó Weddi gén. — Leipzig, Ottó Wigand, 1882.

Szép tárgy, mely kellően feldolgozva, érdekes észleleteke- 
nyújthat a jelen század irodalmi áramlatairól. Csakhogy a német 
tek között jelenleg domináló nemzeti hangulatot tekintve, elgon 
dolhatni, mily könnyen válhatik belőle egy minden hiányt és 
árnyoldalt kifeledő panegyricum. Jelen mű jórészt szenved e 
hiányban. Nemzeti óhajok és sóhajok vannak benne kifejezve, 
melyek bármely fűzfapoétának is díszére válnának. Németország 
missiója, minden nemzetnek a műveltségben példányképűi szol
gálni : örökös refrainje. E mellett a szerző, mint szerző is felette 
önérzetes. Meg van győződve arról, hogy müve szilárd és biztos 
alapon nyugszik, úgy hogy egy újabb kiadásnál csak itt-ott lesz 
szükség javító kézre ,* s azon felül, övé a kezdeményezés dicsősége. 
A tudós doctornak e meggyőződése azonban távol lesz minden
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gondolkodó b csak kevéssé is tájékozott olvasótól. Csak a kisebb 
szláv és a magyar irodalomról szóló fejezeteket kell elolvasni. 
Átalában. a szerző mintha attól félt volna, hogy valaki megfosztja 
a kezdeményezés dicsőségétől, hamarosan összeszedett sok köny
vészeti adatot, azokat péle-méle összeállította, és — ki van 
m atatva a német irodalom világraszóló hatása. A valódi hatásról, 
úgylátszik, nincsen tiszta fogalma; angolra pl. nagyon sok német 
mű van lefordítva, s mégis, a németek nem egyszer vallották meg 
magok, hogy a német müveknek Angolországban kevés a kelen- 
dőségök.

Bajos e müvet ismertetni, kúszáltfeága miatt. Könyvekre 
oszlik, s minden könyv egy-egy fajról szól. Még Bulgáriának is jut 
egy fejezet, német fejedelme révén. — Csak egyes megjegyzésekre 
szorítkozom.

Az első fejezet az angol irodalomról szól, s tűrhető. Csak
hogy sajátságos ellenkép hozzá az «Atlantic Montic* egy czikke, 
melynek írója a német irodalomnak az angolra való hatását 
illetőleg csak azt constatálhatja, hogy Walter Scott s nehány 
kortársa némely művökhöz német forrásokból vették a tárgyat. 
Weddigen természetesen túlbecsüli a hatást, de könyvének e részé
ből mindenesetre kitűnik, hogy egyes nagy angolok hódoltak a 
német szellemnek. E fejezet is kúszált. Még ilyen is találtatik 
benne: Amerikában a német nyelv a müveitek nyelve s a német 
elemnek Amerikában a lehető legjelentékenyebb jövője van. 
Hiszik — a legvérmesebb németek.

A németalföldi irodalomnál Joost van den Yondel német 
eredetét constatálva, kimondja, hogy a német szellem volt hatással 
e nagy iróra, de hogy viszont ez mennyire hatott a német 
Gryphiusra (Greif), arról egy szót sem szól. A Vleeschouwer 
Faust-forditását kétszer is említi. A dán irodalomnál többi között 
kifeledi Bording-ot, ki Opitz iskolája után képezte magát. Mind
ezekkel nagyon kurtán bánik, pedig Brandes nyomán meglehetősen 
írhatott volna különösen a dán irodalomról. Még kurtábban bánik a 
norvég és svéd irodalommal; az általánosan tudvalevő dolgokat föl
ereszti frázisokkal, de hogy pl. Columbus és Lasse Johanson német 
minták után és németül is írtak Krisztina alatt, arról szót sem lejt.

A franczia irodalom ismét bővebben van tárgyalva. Említ
hette volna buzgalmában Montesquieu-t is, aqui a en d’admirab- 
les instincts sur la barbarie germanique*. Gessnerrel kurtán végez, 
8 kifelejti Flóriánt, ki azt írta a német írónak: «csodálatom az ön 
müvei iránt bírt arra, hogy én is szerkeszszek egy pásztori költe
ményt!. Kár volt előhozakodnia azzal, hogy Schiller, Wieland és 
Klopstock franczia polgár czímet nyertek a franczia köztársaság
tól, mert ezt isten- és nemzettagadó német illuminatusok eszközöl
ték ki. Napoleon a Goethe Wertherét hétszer olvasta; sat. — A 
helyett pedig, hogy vérmes reményeket köt a jövő franczia-német
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jobb viszony iránt, jobban teszi vala, ha bevallja, hogy a francziák 
között még manap is uralkodnak legnagyobbrészt azok a régi 
«előítéletek», melyek sokszor nagyon alaposak: «pas d’argent, 
pás d’Allemand#, a miből kiindulva III. Napoleon tudvalevőleg 
jó hasznukat vette a német professoroknak; a németek gondol
kodása lassú és homályos; erkölcsi és vallási tanítmányainkban a 
németek vagy szárazok vagy mystikusok; szellemök speculativ és 
azért theoriáik a gyakorlati életre nem alkalmazhatók sat. Magáról 
a német irodalomról is igen sok, épen nem elismerő nézet van 
elterjedve.

Az olasz irodalomnál természetesen bőven tárgyalja a Man- 
zoni viszonyát Goethéhez. Bertola apátról, Gessner lelkes barát
járól, mit sem tud stb. Aztán következik egy csomó könyvészeti 
adat, s végre kimondja a szerző, hogy Olaszország csak a német 
barátság révén lehet nagygyá.

Még sokkal hiányosabbak adatai a spanyol irodalomról; 
csak az utóbbi évekről vannak meglehetős adatai. De van aztán 
ilyen is: «Krause philosophiája a spanyol nyelvet két szóval 
gazdagítá: crausista és crausismo.» Természetesen Spanyolországot 
is csak a német szellem ragadhatja ki azon bilincsekből, melyeket 
a franczia szellem vetett rá. — Arról például, hogy 1841-ben 
Madridban egy társulat keletkezett, mely feladatává tette, a német 
nyelvet és irodalmat Spanyolországban terjeszteni és ez által az 
alá sülyedt tudományokat fölsegíteni, s hogy maga a kormány 
jelelt ki e társulat számára helyiséget — mitsem tud. — Még 
hiányosabbak adatai a portugall és brazil, aztán a román és 
rhát irodalomról is.

Kurtán végez Csehországgal is, melyre az utóbbi kihágások 
miatt nagyon mérges. Következik Bulgária, melytől sokat remél, 
aztán Szerbia, aztán a szlovén irodalom, melyekről úgy látszik, 
csak sejtelmei vannak, de azért német hatásról beszél. Lengyel- 
országról ismét bővebben tárgyal, de sok hiánynyal. Goethe 
Miczkievicznek azon tollat adta, melylyel a Faust második részét 
írta. Dziady helyett Dzcady-t ir, s kétszer említi, mert valószínű
leg nem tudja, hogy a «Totenfeier» a Dziadynak német fordítása. 
Hogy Jan Kaminski Schillerféle drámákat fordított, Dyonizy pedig 
Schiller és Goethe-féléket; hogy Goluchovszky Schelling tanítványa 
és németül is írt; hogy Mecherzynaky megírta «a német nyelv 
történetét Lengyelországban* (Krakó, 1844), sat,., ezekről mit sem 
tud. — Oroszországról is néha furcsán beszél. így pl. mindjárt az 
elején azt írja, hogy a déloroszországi irodalom észrevehető 
nyomait tünteti elé a német hatásnak, aztán az «észrevehető# szót 
a törlendők közé sorozza; ő mégis észre akarta venni a hatást. — 
Turgenjev német ideák által befolyásoltatok; de feledi megje
gyezni, hogy ennek az írónak mennyi nevetséges alakja német. 
Végre egy nagyképti citátum a panBlavismusról.
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Következik a magyar irodalom. Itt már aztán ' csakugyan 
eszébe ju t az embernek, a mit Leopardi mondott:

«Pur manifesto si conosce in tutto,
Che di seme tedesco il mondo é frutto.*

Kevés jó adat van e könyvben, mely két levélre terjed, és ez 
jó reszben Scherrnek egyetemes irodalomtörténetéből van kiirva, 
a ferdeségek még jobban elferdítve. Vannak olyan adatai, melyek
ről nem tudhatni, honnan vette; pl. hogy Petőfi Schillerféle 
költeményeket fordított, hogy van egy Kazinczky és egy von 
Kazinczky (mindkettő Franz) nevű irónk és egy Szásy nevű 
műfordítónk, sat. — Fogalma sincs arról, mint hatott a német 
irodalom a magyarra.

Az újgörög irodalom is felette hiányosan van tárgyalva. így 
pl. nem tudja, hogy Kalinurgos 184-2 a Lessing Náthánját «A 
bölcs zsidó* czím alatt lefordította új-görögre, hogy aztán a 
színmű Konstantinápolyban török-görög közönség előtt nagy 
tetszéssel adatott; aztán egy citátumból azt olvassa ,ki, hogy «a 
német nép minden más nép előtt van erőben és bölcseségben,» 
mi esze ágában sem volt annak a jó görögnek, a kiből vette az 
idézetet.

A szerző tehát nagyon csalódott, midőn megelégedéssel tette 
le a tollat s azt hitte, hogy csak itt-ott lesz szükséges művében a 
javító kéz. Gyökeres rendezés, a Németországból kiindúlt irodalmi 
áramlatok előtűntetése, az ízetlen nemzetieskedések elhagyása 
után lehet csak élvezetes és jó mű belőle. Hozzá több súlyt kell 
fektetnie az eszmék hatására és nem megoldottnak tekinteni fel- 
adatát, ha egy csomó fordítást felsorolt.

T a t a .  E r d é l y i  K á r o l y .

Das Oberammergauer Passionsspiel in seiner altesten Gestalt zum eraten 
male herausgegeben von August Hartmann. Leipzig. 1880.

E könyv figyelemre méltó adalék a dráma történetéhez, szükebb 
értelemben a német egyházi és népies dráma történetéhez; azután első
rangú mnnka abban a nem kis irodalomban, mely az utolsó évtizedek
ben a hires oberammergaui passziójátékra vonatkozólag keletkezett. így 
kettős érdeke van és érdemes vele megismerkednünk.

Sokan és különböző álláspontokon vették szemügyre az oberam
mergaui passziójátékot; megvizsgálták erkölcsi, mivelődéstörténeti 
jelentőségét, szövegét és színpadját jelen alakjában és korszakonkénti 
átalakulásaiban. Csak Devrient, L. Clarus, A. Holland, Lampert és 
Dnbbers műveire utalok. De a legfontosabb kérdések egyikét csak a 
jelen munka fejti meg; ez t. i. kideríti a legrégibb oberammergaui 
passziószöveg forrásait és igazi mivoltát. A bevezetésben megemlíti a 
szerző, hogy ama község 1634-ben az akkor dühöngő dögvész alkalmá
val fogadást tett, hogy azontúl minden tizedik évben elő fogja adni a 
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passziót; így adja ezt a helybeli hagyomány és egy későbbi krónika. 
E fogadást ritka kivétellel meg is tartották e mai napig. De azóta 
nagyon megváltozott a dráma szövege, színpadja és előadása módja.

A legrégibb szöveg 1662-ből való, t. i. akkor írták, de maga kétség 
kívül régibb ; ezt előbb is gyanították már, de csak munkánk szerzője 
vezeti vissza XVI. és XV. századbeli forrásaihoz. Ebben van érdeme.
— A könyv négy részre oszlik. Az első közli a szt.-ulrichi pássziójátékot 
egész terjedelmében, azután jegyzetek következnek, melyek szerint ez a 
fontos egyházi dráma eddig teljesen ismeretlen volt; csak egy pár 
helyen volt említve a kézirat czíme, különben az irodalomtörténetek 
nem tudtak létezéséről; szövegéből egy sor sem látott napvilágot. 
A kézirat a játék előadásának helyéről és idejéről nem ad felvilágosí
tást; az első levél hiányzik, talán ez tartalmazta az ide vágó adatokat. 
Kétségkívül a XV. századból való; megvan a müncheni kir. udvari és 
állami könyvtárban ; a táblán Szt. Ulrich és Afra könyvtári jegye van, 
ott volt letéve a kolostor beszüntetése előtt, innen a neve. Igen való
színű, hogy Ágostában előadták. A nyelv ágostai-sváb jelleget mutat.

A második rész közli Wild Sebestyén passziójátékát, szintén telje
sen. Legrégibb egy 1566. évi nyomtatványa, Ágostából; ez gyűjtemény, 
melyben a passzión kívül Wildnek egyéb drámái és históriái Í6 megvan
nak ; azután van még egy müncheni meg egy cellei kiadás. A szerző 
pontoson adja a kiadások leírását, czímlapjait, leihelyét, idejét; szól 
Wild személyéről, bebizonyítja Gottsched és Tittmaun gyanítását: hogy 
az ágostai mesterdalnok iskolához tartozott, e czélból idézve egy kor- 
és költőtársának dalát. Egy egész sereg adatot állít össze Wildre vonat
kozóan, melyeknek eredménye: hogy Wild ágostai mesterdalnok volt, 
költő, még pedig »Cron» (t. i. egy «ton»-ját megkoszorúzták), szabó, 
majd iskolamester a XVI. század közepén ; írt drámákat, mesterdalo
kat, históriákat, krónikát; tekintélyes állást foglalt el társai közt, 
passziójának nyomait feltalálni messze földön Tirolban és majdnem 
Berlinig, még pedig sok idő múlva is.

A harmadik rész tárgyalja az 1662. évből való oberammergaui 
passziószöveget. — Ennél régibb nem maradt ránk, kiadva eddig nem 
volt, létezéséről és sajátságairól íb keveset tudtak még oly időben is, 
mikor az e passziójátékról szóló munkák már nagyon fölszaporodtak. 
Erre nézve sok tévedés, sok alaptalan gyanítás volt eddig; munkánk 
szerzője kiemeli ezeket. Az oberammergauiak féltik játékkönyveiket 
(Spielbücher), nem igen adják idegenek kezébe, de Hartmannak mégis 
sikerűit megkapni tüzetes tanulmányozásra a legrégibb ott levő 
1662. évi szöveget, azonkívül hozzáfért még valamennyi magán- és köz
birtokban levő kézirathoz. Ezek alapján azon eredményre jutott, hogy 
maga a szöveg — nyelve, stílusa és tartalma szerint régibb, mint as
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1662-ben kelt kézirat, sőt mint a községnek 1634-ben tett fogadása. 
Összehasonlításból kiderül az az eddigelé ismeretlen tény, hogy az 
1662. évi oberammergaui passziószövegnek majdnem fele Wildnek a 
XVI. századból való passziójátékán alapul, másik fele pedig még régibb 
költeményen, mely már egy XV. századbeli kéziratban van meg: a 
szt.-ulrichi és afrai játékon. — A szerző nem közli az egész 1662-iki 
szöveget, hanem csak mutatványt ad, melyet elégségesnek tart eme 
viszony feltüntetésére. És csakugyan meggyőződünk ebból is, hogy 
contaminatióval van dolgunk; majd ebből, majd abból van véve egy- 
egy jelenet, sokszor szóról-szóra, másszor lényegtelen bővítésekkel és 
megszorításokkal; azonkívül csak kevés járult hozzá más honnan. — 
Hogy a minden valószínűséggel Ágostában honos szt.-ulrichi játék 
Oberammergauban is helyet talált, nem nehéz megmagyarázni. Ágosta 
volt és most is annak a püspökségnek középpontja, melyben Oberam- 
mergau fekszik; továbbá Ágostának legfontosabb kereskedelmi útja 
Olaszország felé, a «Rottstras8e», e helységen vezet keresztül. — De két
séges, vájjon közvetlenül történt-e a darab átvitele vagy kerülő utón. 
Azt sem tudjuk, vájjon a Wild-féle passzió beillesztése már előbb vagy 
csak Oberammergauban történt-e; csak az bizonyos, hogy 1662-ben 
már végre volt hajtva.

Már régebben megjegyezték, hogy többnemű változások daczára 
az 1730. évi szövegben az 1662. évi még mindig feltűnően áttetszik. 
Könyvünkben erre is vaunak példák.

Bosner Ferdinánd, Ettal kolostori szerzetes, 1740—1750-ben 
passziót ír t; ez voltaképen csak átdolgozása az 1662. évi Oberammer
gaui passziónak ; a lényegben megegyezik vele ; ez is elkerült Oberam- 
mergauba és befolyt a régi szöveg átalakulására.

Láttuk, hogy a Szt.-Ulrich- és Afra- meg a Wild-féle passzió még 
sokáig tovább éltek az oberammergauiban, de másokban is ; kérdés 
mennyiben alapulnak ezek régibb német színműveken ? — Nagyjában 
tekintve, mindakettőt önálló költeménynek lehet mondanunk ; de nem 
hiányzanak egyes helyek, melyek régebbi hagyományokkal összefüg
gést mutatnak. Különösen a Mária-jelenetekben (szt.-ulrichi játéknál) 
a régi tMarienklagen* tűnnek fel, de a lyrai forma helyébe a drámai 
lépett és haladó cselekvény. — Annak fejtegetésébe, hogy mily viszony
ban áll a szt.-ulrichi játék a régi latin passzió és feltámadási drámák
hoz és ismét ezek az ő alapjukhoz (szt. irási helyek, egyházi ágendák, 
hymnusok, apokryph evangeliomok) — nem bocsátkozik a szerző, de 
ráutal még G. Milchsack kiadására: «Charsamstags- u. Oster-Rituale 
dér Augsburger Diöcese. *

A könyv IV. része Aelbl János passziójával foglalkozik; ezt 
rendesen weilheimi passziójátéknak hivják. — 1660, illetőleg 1615-ből
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való. — Sokan ezt tartották a legrégibb oberammergaui passzió-szöveg 
alapjának ; de Prechtl kimutatta e tévedést, mely abból eredt, hogy a 
weilheimi passzióból 14 levelet beleragasztottak az oberammergauiba; 
azon kívül apró kölcsönvételeket tettek belőle, de későbben. — A szerző 
tovább még tüzetesen foglalkozik e passzióval, csak saját érdekességé
nél fogva, és összehasonlítja négy régebbi passzióval. — Ennyi a könyv 
tartalma. Nem rendszeres, szépen kikerekített munka, hanem többféle 
szöveg közlése, jegyzetekkel és sok adattal kisérve, és ezekből vont 
következtetések. De a jegyzetek nagy részben érdekesek, az adatok 
többnyire újak és megbízhatók, a következtetés meggyőző; az egésznek 
eredménye figyelemre méltó irodalomtörténeti felfedezés.

Az 1062. évi passzió-szöveg legalább szellemi alapjában még a 
jelen időben is érvényben van az erősen viruló oberammergaui játék
ban. Két körülménynél fogva állhatta ki a századoknak annyi viharát. 
Egyik a község tartÓ6 kegyelete, melylyel az elődök hagyományához 
ragaszkodott; másik, hogy magában a helységben és a közel Ettalban 
mindig akadt egy-egy tehetséges ember, ki az örökölt alapon tovább 
építve, a játéknak változott igényekuek is megfelelő alakot teremtett. 
De meg a község is szüntelen azon volt, hogy előadásait tőle kitelhető 
módon tökéletesítse és hogy egy falu szerény eszközeivel a magasztos 
tárgyat méltóan állítsa mindinkább szaporodó néző közönsége elé. Az a 
szöveg, melyet az utolsó évtizedekben előadtak, 1811-ből való, WeisB 
Othmar, odavaló lelkész készítetteez egészen átdolgozta az akkori 
szöveget, mely nagyon el volt romolva, telestele volt allegóriákkal és 
egyéb tekintetekben sem felelt meg a népszinmű követelményeinek : de 
Weise átdolgozásában a népiesnek utolsó elemei is eltűntek, egészen 
modern drámát akart csinálni. Már maga a szándék helytelen, nem is 
sikerült kivitele sem. — Érdekes volna az összes oberammergaui pasz- 
szió-szövegeket időrendben egymás mellé állítani; az összehasonlítás
ból azután látnók, mint fejlődött az ízlés, miként változott a felfogás 
és a czél, miként alakult át a nyelv, mikép és honnan járultak hozzá 
új elemek, minő tényezők szerepelnek egyazon tárgy tetemes módosu
lásaiban. Hogy az oberammergaui passziójáték kezdetében és alapjában 
népszinmű, azon Qartmann munkája után nem lehet többé kételked
nünk. — A "Wild-féle és szt. ulriclii passziók népies drámák ; a nyel
vezet és szerkezet egyszerűsége, a naiv felfogás és az a körülmény, 
hogy kizárólag és szerte szélylyel a nép adta elő, világosan mutatják. 
Különösen a szt.-ulrichi passzió azon népmisteriumok közé tarto
zik, melyek a XIV. és XV. században egész mívelt földrészünkön 
annyira virultak. Már akkor külön voltak válva az egyháztól, hol előbb 
az isteni tiszteletnek kiegészítő, részét tették. Egyik részük sok komi
kus és világi elem felvételével egészen új irányba indult és gyakran
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tápláló anyja, az egyház és papság ellen, fordította vastag humorát; 
másik részük megtartotta eredeti komoly vallásos jellegét, de teteme
sen bővült; ezek tovább is a papság vezetése vagy legalább pártfogása 
alatt állottak, de polgárok, tanulók adták elő, nagy ünnepek alkalmá
val, szabad ég alatt, rögtönzött színpadon vagy középületekben, néha 
még a templomba is visszaengedték. Tárgyuk rendesen Krisztus kín
szenvedése és feltámadása volt; de később nem elégedtek meg ennyi
vel *, tárgyalták Krisztus egész életét és igen sok jelenetet szőttek bele 
az ótestamentomból. — így valóságos szörnyeteg-passziók létesültek; 
különösen az angol színészek, kik akkor tájban leghíresebbeké voltak e 
nemben, szerettek ilyeneket előadni; egy ilyen passzió előadása napo
kat és több száz személyt vett igénybe. Nem drámai cselekvény volt itt 
a főczél, hanem az epikus bibliai történetek szemléltetése; a vallási 
képzeteket akarták megvilágítani és megerősíteni. Hogy a nép szerette 
és az oberammergaui játékban most is szereti, azon nem csodálkoz
hatunk ; belső szükségletét elégíti ki vele. — Mert az oberammergaui 
passziójáték, ez az egyetlen jeles utódja amaz akkor oly virágzó pasz- 
szióknak, megtartotta eredeti jellegének leglényegesebb vonásait. Tár
gya ennek is Krisztus kínszenvedése és föltámadása ; ebbe is bele van
nak szőve, bár mérsékelten, egyes jelenetek az ótestamentomból, de 
mégis némi különbséggel; míg ugyanis a régi passzióknál ezek valósá
gos drámai epizódok, magukban befejezett egészek voltak és a drámai 
cselekvény menetét sokszor megszakították, addig itt csak symbolikus elő
járó képekkel van dolgunk, melyek valami belső vonatkozásban állanak 
a tulajdonképeni passzió illető mozzanataival; néma jelenetek ezek, 
melyeken a nézőnek a fenséges tragoedia egyes jelenetei által mélyen 
megindított lelke időről-időre szívesen megpihen. Passziójátékunk abban 
is megegyezik őseivel, hogy minden a színpadon történik, semmisem 
mögötte. — Maga a színház és a színpad is érdekes ; szabad ég alatt van, 
nagy deszkabódéhoz hasonlít. — Egy tudós azt jegyezte meg, hogy az 
oberammergaui színház megismerése után sokkal tisztábban tudta ma
gának a görög színházat képzelni. Közvetlenül a nézők előtt van a 
zenekar helye ; azután következik egy 80 láb széles és 20 láb mély elő 
színpad, melyen a kar foglal helyet, és melyen a sok személyü jelenetek 
is játszanak ; leghátul van a tulajdonképeni színpad. Itt megtaláljuk a 
régi német színpad sajátságos hármas felosztását, azzal a különbséggel, 
hogy, míg előbb a három osztály : pokol, föld és menyország emeletek
ben egymás fölé volt rakva, melyek közt hátul alkalmazott lajtorják 
eszközölték a közlekedést, addig most az osztályok egymás mellé vannak 
elhelyezve.

A színészek egyszerű falusi emberek. Azt mondják, hogy valósá
gos színművészek tanítják és gyakorolják be őket, mire Bartsch azt
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jegyzi meg, hogy, ha úgy vau, akkor a tanítványok messze túlhaladják 
mestereiket, mert nem tudna színpadot, melyen ilynemű előadást ha
sonló tökélylyel lehetne keresztülvinni. Mindenesetre nagy része van a 
feltűnő sikerben annak a meleg érdeklődésnek, melyet e község lakói 
kora gyermekségüktől fogva a passzió (mint ók mondják «der Passión*) 
iránt táplálnak, és annak a kegyeletes szeretetnek, melylyel tárgyukat 
felkarolják. Főleg azokban az említett néma jelenetekben meglepő a 
plasztikai alakítás művészi tökélye. E jelenség megmagyarázására nem 
alaptalanúl hangsúlyozzák, hogy az oberammergauiak híres faképfara- 
gók 8 így különösen kifejlődhetett bennük a plastikai érzék; azután 
ők évek alatt annyira beleélik magukat szerepükbe, hogy szinte máso
dik természetükké válik, hogy még a mindennapi életben is meg lehet 
különböztetni a Krisztust, Pilátust, sat. — Állandó typusuk van min
den egyes szerepre. Alakításaiknál leginkább Dürer festményei szol
gálnak mintákul. A beszédben egyszerűek és természetesek, nem erői 
ködnek többet adni mint a mennyi természetükből kitelik ; belsejük egy 
részét adják . szini előadásukban, és ennyiben ez a passziójáték nép
szinmű és népi előadás a legszebb értelemben; a nép szelleméből és 
tehetségéből nőtte ki magát, bár a jelen szöveg épen nem népies és 
még hozzá gyarló is. Könnyen elgondolhatni, hogy ez a sajátságos je
lenség az illető népre csak jótékony hatást tehet, úgy vallásosság és 
erkölcsösség, mint értelmi mívelődés tekintetében.

Visszatekintve a felsorolt adatokra, tényekre, nem csodálkozha
tunk többé azon a roppant érdeklődésen, melyet az oberammergaui 
passziójáték iránt Németországban, de ennek határain túl is találunk. 
A hosszú és gondos készülődések befejeztével mindenünnen összetódul 
a néző közönség; tömegesen eljön a bajor és tiroli földmívelő nép, 
zarándokolásnak veszi a hosszú ú ta t; merev áhitatossággal hallgatja 
végig a megrázó drámát, nem egyszer zokogásba tör ki egyik-másik 
buzgó vallású és érzékeny kedélyű nő; nagy számmal vannak ott tudó
sok és műkedvelők, tanúleágot és gyönyörködést keresve egy régen 
elmúlt korszak sajátságos maradványában és egy régi előadás jelessé- 
gében; végre megjelennek kiváncsi utazók, hogy végig nézve e híres 
jelenséget, azon boldogító tudattal távozhassanak, — hogy ők ezt is 
látták!

S c h u b e r  M á t y á s .
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2. Dr. Georg Keintzel, Dér Heliand im Verh&ltniss zn se inén Quellen
(Ev. alreálgymnasium, Szász-Régen).

Igen derék, sok tekintetben mintaszerű értekezés. Windisch 
E. (Dér Heliand und seine Quellen, Leipzig 1868), Grein K. V. M. 
(Die Quellen des Heliand, Kassel 1869) és Sievers Ed. (Zeitschrift 
fiir deutsches Alterthum, XIX, 1875) kutatásai és tanulmányai óta 
a híres IX. századi ószász éposz forrásait ismerjük. A Heliand 
költője felhasználta az úgynevezett Pseudo-Tatianust,1) Hrabanus 
Máté-kommentárját, Beda Márk- és Lukács-kommentárjait és 
Alcuin kommentárját János evangyéliomához. E forrásokat már 
most Keintzel pontosan, mondatról mondatra és versről versre 
veti egybe a költeménynyel magával, hogy mindenütt a költő viszo
nyát forrásához, illetőleg a költőnek kisebb-nagyobb önállóságát 
kimutassa. Ezt teljes pontossággal és helyes módszerrel teszi, úgy 
hogy dolgozata tudományos értékűnek tekintendő. Kár, hogy dol
gozata végén az egyes, elszórt megjegyzéseket és tapasztalatokat 
kerek jellemzéssé nem foglalta össze.

Alkalmilag megemlítem, hogy a Heliand épen most új ki
adásban jelent meg Behaghel Ottótól (Halle 1882, ára 2 mk. 40), 
csinos kiállításban, jó bevezetéssel és szótárral. Egyszersmind rövi
den összefoglalom a Heliand ismertetésére szolgáló adatokat.

A Heliand három kéziratban maradt reánk: 1. C, Codex 
Cottonianus, a British Muzeumban Londonban; a legteljesebb kéz
irat ; — 2. A/, Cod. Monacensis, Münchenben, előbb Bambergben, 
töredékes (a költeménynek vagy egy hatodrésze hiányzik belőle);
— 3. P, egy prágai töredék, mely vagy ötven versre terjed. — 
E kéziratok közöl M a legjobb, nyelve is a legtisztább (ó-alnémet 
vagy ószász), míg C nyelve az alnémet és frank dialectusok hatá
rán áll. C és M különben egy közös forrásból származnak.

A költeményt eddigelé kiadták: Schmeller András (München 
1830), a kitől az eposz czíme (Heliand, felnémet Heiland, Meg
váltó) is származik, mert a kéziratokban nincs a költeménynek 
czíme, csak az egyik codex ben van e felirat: Incipit quatuor evan
gélium ; továbbá: Köne J. R. (Münster 1855); Heyne Móricz (Pa-

*) Ezen u. n. Tatianus latin eredetije Fuldában van, kiadta E. Banké, 
Codex Foldensis, Marburg, 1868 és Sievers E., Tatian lateinisch und deutsch, 
Paderborn, 1872. — E kéziratot Viktor, Capua püspöke, fedezte fel a VI. szá
zadban s ő tulajdonította Tatianusnak. Újabbak (Schmeller s Wackernagel) 
Ammonius művének tekintik. Valószínűen sem Tatianusnak, sem Ammonius- 
nak, kiknek görög eredeti műveik elvesztek, nincsen közük e latin Colexliez.
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derbom 1866 és 1873); Riickert Henrik (Lipcse J876), kezdőknek 
szánt magyarázatokkal; Sievers Ede (Halle 1878) a teljes tudomá
nyos aparatussal, és Behaghel Ottó (Halle 1882). — Németre for
dították: Köne J . R. (kiadásában), Kannegxesser C. L . (Berlin 
1847), Grein K . V. M. (2. kiad. Cassel 1869), RappGy. (Stuttgart 
1856) és Simrock K . (3. kiad. Berlin 1882).

A Heliand költője a próz i Praefatio in librum antiquum 
lingua Saxonica conscriptum és a verses Versus de poéta et inter- 
prete huius codicis szerint, melyeket Flacius Mátyás (f 1575) a 
XVI. század közepén (1562) közöl, — egészen tudatlan paraszt 
volt, kinek a Megváltó személyesen meghagyta, hogy e müvet ki
dolgozza, — de a költő ez eposzát egyszersmind, ugyanazon prae- 
fatio szerint, Jámbor Lajos király (f 840) kívánságára írta. Az 
előszó első állítása természetesen csak monda, még pedig ugyanaz 
a monda, melyet a hagyomány Caedmon angolszász költőről 
mesél.1) A Heliand költője ellenkezően tanult pap volt, ki korának 
egyházi irodalmát jól ismerte és az evangyéliomokat a hozzájok 
tartozó legkiválóbb kommentárokkal ügyesen felhasználta. A köl
temény semmi esetre nem keletkezett 820 és 821 előtt, mert Hra- 
banus Maurus ezen évben irta Máté-kommentárját, melyet a költő 
ismert, —r de nem is sokkal későbben, minden esetre még a IX. 
század első felében.

Az említett praefatiókat Schulte J. V. (Über Ursprung und 
Altér des Heliand, Glogau 1873) Flacius Mátyás koholmányainak 
tartja. E nézet azonban alig alapos. A praefatiók alkalmasint a 
X—XI. századból valók, de különböző és ellentetes darabokból 
eszközlött tákolmányok, melyek egyáltalában nem érdemelnek 
hitelt. így pl. egy helyütt azt mondja a prózai előszó Lajos király
ról: praecepit cuidam viro de gente Saxonum, qui apud suos non 
ignobilÍ8 vates habebatur, ut vetus (!) ac nóvum Testamentum in 
germanicam. linguam poetice transferre studeret, quatenus non solum 
literatis, verum etiam illiteratis sacra divi nóvum praecrptorum 
lectio panderetur . . . Igitur a mundi creatione initium capieris . . . 
ad finem totius veieris ac növi Testamenti . . . perduxit. E szerint 
tehát a szerző jeles költő volt, ki nemcsak az új, hanem az ó-testa- 
mentomot is feldolgozta ószász költeménynyé. De alább ugyanaz 
az előszó: ferunt eundem vatem dutn adhuc artis huius (poeseos) 
penitvs esset ignarus, in somnis esse admonitum stb. Es ez utóbbi 
elbeszélést a Versus de poéta még jobban kiczifrázza és hexame
terbe szedi. Valószínű, hogy a verses előszó egyáltalában nem 
vonatkozik a Heliandrs., a prózai praefatiobn, pedig, mely talán 
eredeti részleteket tartalmaz, utólag egészen idegen adatok csúsz
tattak be. Mai alakjukban egyiknek sincs értéke.

L. Baedae História Ecclcsiasiica omfis anglorum ed. Alfr. Holdcr 
Freiburg, 188J2, iib. IV. táp. Ü4 i20S. 1.)
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A költeményt régebben kétségtelenül túlbecsülték, mert 

rendszerint csak az Otfried-féle KristieX hasonlították össze, mely
nél csakugyan mindenképen jelesebb. De tagadhatatlan, hogy a 
költőben kevés az eredetiség és nem nagy az epikus ereje. Persze 
a tárgy maga sem igen szerencsés, a költő azért nem is valódi 
eposzszáj hanem inkább epikus tankölteménynyé dolgozta azt fel. 
A Heliand azonban minden esetre a középkor legértékesebb em
lékei közé tartozik, s igen érdekes még azon szempontból is, hogy 
a költő folyton ingadozik germán-pogány és keresztény felfogás és 
világnézet, képek és fogalmak közt, és ho<ry tárgyát feltűnően, 
néha igen szerencsésen localizálja. Krisztus nála germán fejedelem, 
tanítványai vazallusai, a zsidó ország és nép egészen a szász tarto
mány és nép képében tűnik fel stb.1)

Végűi még megemlítem, hogy a Heliand költőjének legújab
ban még egy másik munkát is tulajdonítottak. Az angolszász Ge- 
wesí#ben van ugyanis egy epizód (235—851. v.), mely a gonosz 
angyalok bukását tárgyalja és semmi esetre nem származhatok az 
egész mű szerzőjétől. Ez epizódról vitatja Sievers Ede (Dér Heliand 
und die angelsáchsische Genesis, Halle 1875), hogy az az ószászból, 
volna átírva és ószász eredetijében a Heliand költőjének műve. 
E feltevés, ha alaposnak bizonyúlna, helyesnek tüntetné fel a 
praefatio fent érintett azon állítását, hogy a 6zerző az ó- és az új- 
testamentomot költői alakban feldolgozta.

H r in r ic h  G.

3. Lessing és Laokoon-ja. Irta Szabó Nándor. (Székelyudvarhelyi főgym-
nasium.)

Lessing Laokoon-ja az igazán bölcseleti eszmekifejtésnek s 
előadásnak még eddig el nem ért mintaképe s az ujabb szépészet- 
nek forrása. Hosszú idők múltak el azóta, hogy megjelent; nagy 
harczokat vívtak miatta s azok a szépészeti alaptörvények, melye
ket fölállított, a harczból nagy részt épségben s győzedelmesen 
kerültek elő s csak néhánya csonkult meg. Igaznak kell elismer
nünk Herder mondását, hogy e művön három múzsa, a bölcselet, 
költészet s szépművészét múzsája dolgozgatott, s épen azért mél
tán megérdemli e munka és szerzője, hogy módjával már a 
középiskolai ifjúság érettebb részét megismertessük. Ezt vallja 
czéljának az előttem fekvő értekezés, melynek ismertetésében 
mindig azt tartom szem előtt, hogy agymnasiumi magyarázat#-nak 
van szánva.

Az értekezés négy részre oszlik.
Az első rész magában foglalja Lessing életének s munkássá-

*) A költemény e jellemző oldalát főleg Vilmar tárgyalta igen jelesen : 
Dnttsrhr Alterthiimer im Heliand, Marburg, 1845, 2. kiiad. 1862.
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gának rajzát. Ezen utóbbi elég hűségesen tünteti elénk az angol 
polgári drámának a német színpadra átültetőjét, az «első» német 
nemzeti vígjátéknak s szomorújátéknak íróját s az újabb drámai 
külalak szerzőjét. Lessing egy jellemvonását azonban érintetlenül 
hagyja a szerző s azt tartom, ez a jellemvonás lényeges költői 
munkássága megítélésénél. Lessingben a hidegen számító értelem 
uralkodik; költői munkái is jobbára ennek és nem a teremtő kép
zeletnek szülöttei; azért nagy ritkán akadunk bennök hibára, de 
nagy ritkán is akadunk arra a szellemre, mely az igazi költészet
nek minden szaván elömlik, arra a csodálatos s alig kifejezhető 
színezetre, mely igazán költői érzületből fakadt művön elárad, arra 
az elragadó hévre, melylyel még kisebb költőknél is találkozunk. 
Azért szerzőnek azon nézetét, hogy Lessing őszinte vallomása, 
melylyel a költői czímet magától megtagadta, csupa szerénység,nem 
egészen pontos vizsgálaton alapuló nézetnek kell tartanom ; még 
különösebbnek tetszik azon állítás, hogy «nehéz eldönteni, ha vall
jon mint költő, avagy mint müitész és aesthetikus-e nagyobb». A 
prózai munkákról szóló részben helyesen Ítéli meg mint meseirót, 
epigrammairót, kritikust s ítsthetikust. E rész végén jellemzi még 
nyelvezetét is Vilmar szavaival, melyeknek fordítása azonban nem 
mondható mintaszerűnek.

A második rész a görög szobrászot történetét mondja el.
A harmadik a Lessing előtti kornak a művészetek, különösen 

a költészet s festészet viszonyára vonatkozó nézeteit ismerteti. E 
rész különben majdnem szóról-szóra való ismétlése annak, mit 
Blünner «Laokoon*-ja második kiadásának bevezetésében mond e 
tárgyról.

A negyedik rész elmondja a Laokoon tartalmát fejezeten- 
kint; azután józan mérséklettel szemeli ki a tanítványok fölfogó 
erejéhez mérten a Laokoon lényegét s nagyjában ragaszkodva 
Lessing gondolat-menetéhez, meghatározza a művészetek első s 
egyetlen czélját, megállapítja a képzőművészetek s a költészet 
határait s hosszadalmasabban időz a költői leírásnál s az erre 
vonatkozó szabályokat néhány példával is megvilágosítja. Végül 
összefoglalja a Laokoon tartalmát két pontba.

Az értekezés irálya egyszerű, itt-ott tán túlságosan egyszerű, 
pl. Lessing az első, ki kizárólag pennája után élt.

Újat nem találunk ezen munkában; a mit mond, a tárgy meg
értetésére alkalmatos s a kitűzött czélnak megfelelő, azért a közép
iskolai ifjúságnak érettebb része haszonnal olvashatja.

Még egy megjegyzést. A szerző azon nézeten van, hogy azon 
miniszteri rendelet, mely az iskolai értesítvényhez tudományos 
értekezést követel, a vidéki tanárságtól lehetetlen s kárba veszett 
munkát kíván. Lehetetlent, mert a vidéki tanárságnak nincs mód
jában tudományos értekezést irni, hiszen nincsen vidéki városok
ban az ily munkához okvetetlenül szükséges irodalmi apparatus.
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S h a  ennek daczára mégis találkozunk az értesítvényekben érteke
zésekkel, melyeket erőnek erejével tudományosaknak keresztelnek 
el, azoknak nem látja hasznát sem tudomány, sem szülő, sem tanár, 
sem tanítvány. A tudomány nem, mert az ilyen értekezés nem 
igaz lélekkel szolgál neki, nem olyan munkának gyümölcse, mely a 
tudomány igaz szeretetéből ered; a szülő nem, mert az, ha egyál
talán olvas, könnyebben emészthetőt keres, s talál; a tanár nem, 
m ert azt, mit az értekezés ad, rendesen jobb s helyesebb alakban 
megtalálja más helyt; a tanuló nem, mert a legegyszerűbb tudo
mányos értekezés is fölülmúlja a tanulók értelmi fejlettségét. Szerző 
tehát azt tartaná helyes eljárásnak, ha a vidéki tanár tudományos 
értekezés irása helyett tárgyának egyik-másik részét tanítványainak 
fölfogásához mérve bővebben kidolgozná; ennek legalább hasznát 
vehetné a növendék.

A fölhozott okok között a legnyomósabb bizonyára az első, a 
könyvtárra, az irodalmi apparatusra vonatkozó. Ezen pedig jó 
részben segíthet részint a tanárság, részint a könyvtár állományá
nak gyarapítására befolyó tényezők buzgósága; a tanárság buzgó- 
sága emelheti az értekezések becsét is. S mivel az iskolai értesít- 
vény értekezésének ideálja a tudományos dolgozat, mert ez felel 
meg legjobban az ujabb tanárképzés természetének, mert ez nyil
vános bizonyítéka a tanárság tudományos értékének, tudományos 
haladásának, azért az ajánlott gyökeres változtatást nem tartanám 
elfogadhatónak *.)

Győr. F a c h e r  J. D.

*) Szabó N. tanár úr gondolata épen nem rossz, de t. dolgozótársunknak 
igaza van, ha nem pártolja e felfogás kizárólagosságát. A vidéki tanár is irhát 
tudományos értékű, jeles dolgozatot, csekély tudományos készlettel, — csak 
jól válogassa meg tárgyát. De tanáraink épen ezen tekintetben sokszor igen 
szerencsétlenek. Alkalmilag bővebben tárgyaljuk e kérdést és szolgálunk posi- 
tiv tanácscsal is. Szerk.
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— Tacitus Annaleseinek Mediceus primus néven ismert főcodexét 
f. é. június havában a florenczi Laurentianában tüzetesen átnéztem, 
hogy az Annales czímkérdésében némi pótlékkal járúlbassak a Petrovich 
úr és köztem váltott vitaiiátokhoz. Emlékeztem ugyanis arra, hogy 
Petrovich «Tacitus legnagyobb művének czíme*-féle értekezésében (p. 8) 
többek közt azt mondja, hogy tégy másik levélben megírtam Anziani 
úrnak [a Laurenziana főkönyvtárnokának], . . . azt szeretném tudni, 
hogy a margótól mennyire esnek e szavak [Ab excessu divi Aug. az első 
könyv élén] s igaz-e, hogy kelleténél nagyobb az üres tér e szavak fölött, 
a mi arra mutat, hogy a tulajdonképeni czím hiányzik ? E második leve
lemre Anziani úr nem válaszolt.* Most már én felelhetek Anziani helyett. 
A szöveg első soia, mely a czímet is tartalmazza (Ab excessu divi aug. 
urbem Romám a principio re) és a margó közt nem kelleténél nagyobb az 
üres tér, hanem csak annyi, mint a mennyi minden más oldalon az első 
sor és a margó közt szokott lenni, mindazonáltal e szabad tér elég nagy 
volt arra, hogy a másoló a szokottnál nagyobb és díszesebb betűkkel oda 
írja a czímnek még hiányzó szavait P. Corneli (a Taciti szó a codex 
inscriptióiban és subscriptióiban mindenütt hiányzik). Hogy pedig a má
soló az «Ab excessu divi Augusti* szavakat tényleg a czímhez tartozók
nak nézte, annak bizonyítására ismét csak azon körülményre hivatkoz- 
hatom, hogy (mivel most személyesen meggyőződtem) a negyedik könyv 
élén az Ab excessu divi Augusti szavak nem későbbi kéztől, nem is fekete 
tintával és ugyanoly betűkkel mint a szöveg, hanem az első kéztől vörös 
tintával unciális betűkkel, tehát úgy vannak írva, mint a hogy co- 
dexünk másolója a czímeket szokta írni. Dr. Á b e l  J e n ő .

— Augustinus Moravus humanistának, kinek életrajzát •Ma
gyarországi humanisták és a dunai tudós társaság* czímű értekezésem
ben megírtam (p. 21 — 32), egy eddig a bibliographiában ismeretlen mű
vét fedeztem fel a múlt nyáron a bolognai egyetem könyvtárában. Hat 
levélből álló astrologiai értekezés, melynek czíme: «Augustinus Mora
vus Olomucensis Reverendissimo Domino Domino Bohuslav de Hassen- 
stein Designato Episcopo Olomucensi S. D. D. Judicium anno Domino 
1494.* Az ajánló-levél így szól;

•Miraberis, scio, Reverendissime proesul, quod quum mulla un- 
quam, quod sciam, consuetudo inter nos intercesserit (mégis neki 
ajánlja a könyvet) . . . Et ego s. sacratissimo nuper Canonicorum tuo- 
rom Collegio aseriptus, praasulem hunc meum absque piaculo quodam
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preteream. Et qui Reverendissimum Johannem Vratislaensem Antisti- 
tem Dialogo quodam nostro donarim. Te qui pari litterarum splendore 
corusca laborem meorem commun:one exortem faciam.* A mű végén kö
vetkező levél olvasható: «Augustinus Moravus Olomucensis Antonio 
Lauro Patavo Juris consulto ac Imperiali comiti Palatino Dignissimo, 
Celestisque Sophye Cnltori Sublimi S. P. D. Constitueram equidem, 
Anthoni Laure, posteaquam, sicuti in proverbio est, satis a me pliiloso- 
pbatum sit, Astrologicis omissie mansuetioribus me Musis restituere 
idque oneris quod aliquamdiu perpessus sum in Nicolaum Basileum Tér* 
gestinum iuvenem nos morum solum probitate conspicuum verum syde- 
ralis hnius scientie apprime etiam eruditum reiiceré, ut qui pro- 
ceptionibns nostris enutritus esset, ingenii sui periculum munere istoc 
publico efficeret. Verum proximis diebus Venetiis quum essem pro com- 
muni utilitate tantum mecum egisti Prognosticum meum ut ederem, ut 
tdbi quem Genitoris loco habeo, difficile fuerit reluctari. Id igitur, quo- 
niam i<a colebas, qualecumque est accipe, atque pro ea qua es erudi- 
tione ab imperitorum etiam morsibus tuere. Vale. Ex Gymnasio Pata- 
vino. Calendis Januariis 1494.*

E • felfedezés* tehát eléggé érdekes. Megismerkedünk általa 
Augustinus Olomucensisnak egy eddig ismeretlen astrologiai munkájá
val, egy paduai barátjával és növendékével, megtudjuk, hogy az 1493-ik 
év vége felé Velenczében is járt, és, a mi a fődolog, hogy már 1493-ban 
lett olmiiczi kanonokká, a minek következtében szétoszlik azon kételyek 
egy része, melyeket az Augustinus életrajzához csatolt tizedik jegyzetem
ben érintettem. Ugyanott a 6-ik jegyzetben valószínűvé tettem, hogy 
Augustinus 1493 bán vagy 1494-ben lett doctorrá; most látjuk, hogy az 
1494-ik év első napján még nem íija magát doctornak, bizonyosnak 
tarthatjuk tehát, hogy csak az 1494-ik év folyamában nyerte el a doctori 
czímet.

Végűi felemlítem még, hogy az Antonius Laurushoz intézett leve
let a nyomtatványban egy «ad populum tetrasticon* felírású tetrasti- 
chon, kétségkívül Augustinus műve, előzi meg, mi által egygyel szapo
rodik Augustinus reánk maradt költeményeinek szerfelett kis száma 
(1. említett értekezésemet p. 30., 31.).

Dr. Á b e l  J e n ő .

— Magyarország régi vízrajzáról a magyar tud. Akadémia tör
ténelmi bizottsága egy 63 ívre terjedő két kötetű művet adott ki Ortvay 
Tivadartól. Az összegyűjtött és feldolgozott anyag a XIII. század 
végéig vagyis az Árpád korszak befejeztéig terjed. Ez anyag a régi 
görög és latin történeti é6 földrajzi írókból és hazai diplomatarainkból 
van merítve. A mű czélja: constatálható régi vizeinket feltüntetni s
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azokat mai topographiánk szerint meghatározni, avagy azóta történt 
eltűnésüket jelezni. E mű első sorban topographiai, melynek legköze
lebbi czélja az elkészítendő hazai történeti Atlasz anyagát előkészíteni. 
Adja az egyes folyó- és állóvizek történetét, tisztázza az azok körül 
irodalmunkban támadt anachrooismusokat s végűi az anyag összesé
géből átalános következtetéseket von le. Eltekintve e mű régészeti és 
történeti tartalmától, számos oly vizsgálatot is tartalmaz, mely aph ilo-  
logiát legközelebbről érinti. Ilyen az etymologia és a nomenclatura. Tud
valevő, hogy Hunfalvy Pál nem rég e közlöny hasábjain a régi folyó
nevekről egy igen tartalmas jeles értekezést bocsátott közre. Már 
Ethnographiájában is kiváló súlyt fektetett e tárgyra. Ortvay műve 
Hunfalvy adatait jelentékeny mérvben kiegészíti s mondhatni ki is me
ríti gazdag diplomatariumunkat. Etymologiája azon határokon belül 
mozog, melyeket a józan kritika kijelöl. Hunfalvy iskolájához tartozik 
s óva tartózkodott a szófejtésnek ama modorától, melylyel Horvát 
István, később Jerney János s legutóbb Fogarassy János sok tekintetben 
az ügynek többet ártottak, semmint használtak. Egyik-másik tekintet
ben azonban Hunfalvy Páltól is eltér Ítéletében. Az etymologia szem
pontjából tehát ajánljuk e művet philologusaink figyelmébe, még inkább 
azonban a nomenclatura szempontjából. Újabb időkben Hunfalvyn 
kívül főleg Pesty Frigyes és Majláth Béla irányozták akadémiai érteke
zéseikkel a tudományos közfigyelmet a régi nomenclatura nagy jelentő
ségére. Ez az anyag, amennyiben hydrographiai individualitásokra vo
natkozik, Ortvay művében teljesen össze van gyűjtve. Itt a legeredetibb 
magyar elnevezésekkel találkozunk a XI—XIII. századokból, melyek
kel kétségkívül számolniok kell mind azoknak, kik nyelvünknek a szláv 
nyelvhez való viszonyát kutatják. Érdekesek és tanulságosak e nevek 
merően ethnographiai szempontból is, mert világos útmutatásul szol
gálnak a régi néprajzi elemek földirati kiterjeszkedése kérdésében. Az 
tagadhatatlan tény, hogy a continuitás épen folyóvizeinknél a legfelöt- 
lőbb, a kelta neveket megtarták a rómaiak, a népvándorlási rajok 6 
nagy részben maguk a magyarok is. Ez az oka azon sajátszerű jelen
ségnek, hogy a manapság tisztán magyar nemzetiségi elem által occu- 
pált területen is számos szlávhangzású víznévvel találkozunk, de a 
melyből nem azt kell következtetni, hogy a magyar nyelv ily helyen 
tért veszített egy nagyobb olvasztó erővel biró idegen népfajjal szemben. 
E neveket a honfoglaló ősök a terület régibb birtokosaitól örökölték s 
nem változtatták meg mindig a nemzeti idiom elnevezéseivel. Erdélyre 
nézve igaz nem igen sok víznek okiratos nyomát találta szerzőnk, de a 
mit a hajdankorból talált, kétségtelenné teszi, hogy már e víznevek 
nomenclaturája alapján sem gondolhatni itt  autochthon oláhsáijra. A nevek

Digitized by v ^ o o Q i e



itt ie inkább szlávhangzásúak s azon thrák-geta népcsalád öröksége, 
mely Erdély bérczei közt a római invázió előtt képviselve volt.

Csak néhány pontját emeltük ki a nagy szorgalommal és szak
értelemmel irt fontos munkának, mely nemcsak a történetirónak és 
geographusnak, hanem a philologusok és nyelvészek figyelmére is 
kiválóan érdemes. S.

— Kari von Burgund, az öreg Bodmernek egy czíméről is alig
ismeretes szomorújátéka, megjelent új kiadásban (Heilbronn 1883, 
Deutsche Literaturdenkmale des X V ili. Jalirhunderts, IX.). A darab, mely 
1771-ben jelent meg egy svájezi folyóiratban s eddig a legnagyobb rit
kaságok közé tartozott, sem irodalomtörténeti sem a&stlietikai értékkel 
nem bir. Bodmernek elég helyes nézetei voltak ugyan a drámáról — 
némely megjegyzése csak Lessing által nyert érvényt —, de alkotó 
erő tekintetében egészen tehetetlen volt, s úgy e darabja sem érdemelne 
figyelmet, ha nem követné Bodmer e müvében egészen azt az eljárást, melyet 
Dugonicsunk követett saját drámai munkáiban. A mint ugyanis kimutat
tam, hogy Dugonics Kim Lászlóid, és Bátori Máriája majdnem szóról 
szóra pontos és csak a hely és kor színét módosító fordításai a Bertuch 
Elfridejének is Soden Ines de Castrójanak, úgy a Bodmer Kari von Bur
gundi majdnem szó szerint való fordítása az Aeschylus Pasainak, 
csakhogy a görög-perzsa háború helyébe a svájezi-burgund háború 
lépett. Bodmernál Xerxesböl Burgundi Károly, — Darius szelleméből 
Jóságos Fülöp szelleme, — Atossából, Xerxes nejéből, Mária, Károly 
leánya lett, — a perzsa követ Bodmernél Chaligni, Károly herczeg egy 
vezére, — a kar szavait felosztva találjuk Imbercut, Hugonet és Rave- 
stein burgundi aggastyánok közt. A színhely: egy terem a herczegi 
palotában Brüsselben. — A fordítás prózai és természetesen csak igen 
kis részben az eredetinek méltó mása. A szerző e darabjával hazasze
retetre akarta lelkesíteni az olvasót — Bodmer maga sem várta, hogy 
színmüvét valaha előadják, a mi nem is történt soha — és politikai 
eszméket kivánt terjeszteni. Czélja tehát hasonló a Dugonicséhoz, 
eljárása pedig ugyanaz. H. G.

— A népkönyv Eulenspiegelről népszerű új kiadásban jelent 
meg, mint a lipcsei Vniversal-Bibliothek 1687. és 1688. füzete: Das Volks- 
buch von Till Eulempiegel. Nach dér áltesten Ausgabe von 1519 erneuert 
tón Kari Pannim. Leipzig (1883). — A népszerű népkönyv első isme
retes kiadása 1519-ben jelent meg Strassburgban. E kiadásból, melynek 
egyetlen fennmaradt példánya a gothai herczegi könyvtár birtokában 
van, adta ki tudományos készlettel népkönyvünket Lappenberg 1854- 
ben, ki e munkát, egy korabeli bizonytalan adatra támaszkodva, Mur-
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ner Tamásnak, a híres reformatio-ellenes szatirikusnak (6zül. 1475. 
Strassburgban) tulajdonította. Lappenberg e véleményét a tudomány 
nem tette magáévá, annál kevésbbé, mert kétséget sem szenved, hogy 
a népkönyvnek egy kiadása már a XV. században jelent meg (valószí
nűleg 1483-ban). — Pannier az 1519-iki kiadást modernizált nyelven, 
de különben elég híven adta k i; csak két fejezetet mellőzött, melyeket 
nagyon is piszkosoknak tartott. A népkönyv 1520 és 1532 közt bővített 
kiadásban jelent meg; Pannier e kiadásokból kilencz kalandot, melyek 
az első kiadásban hiányzanak, függelékképen csatolt kiadásához.

Eulenspiegel valószínűen történeti egyéniség; a hagyomány 
szerint 1350-ben halt meg Möllnben, Braunschweig közelében, hol 
sírkövét még ma is mutatják. Bolyongó bohccz volt, ki tréfáiból megélt. 
Idővel mindenféle bohós tréfát kapcsoltak nevéhez, mint ez, a megfelelő 
körben, Fausttal, Münchhausenuel, Don Jüannal stb. is történt. Ere
detieknek tekintendők az Eulenspiegel életére, nevelésére, aggkorára 
és halálára vonatkozó elbeszélések és mind azon történetek, melyekben 
a hős a különböző kézműveseket kitréfálja és bolondokká teszi, tehát 
az 1—10, 18—21, 39—62, 74, 90—96. számúak. E kalandok összesége 
képezi az eredeti Eulenspiegelt, ki tehát kóbor kézművesnek tűnik fel. 
A többi történetek idegen (és kimutatható) forrásokból származnak. 
Jellemző, hogy a szerelem nem játszik szerepet ezen népkönyvben. 
A hős valóságos világtypus lett, akár Faust vagy Don Juan. Még a fran- 
cziának is van egy közhasználatú szava, mely ő reá vezet vissza: 
espiéglerie.

A népkönyv roppant elterjedéséről nyerhetünk fogalmat, ha 
meggondoljuk, hogy csak a XVI. századból 17 felnémet, egy verses 
német, egy alsó-rajnai szójárásban irott, négy holland, hét franczia, 
három latin s egy-egy angol, dán és lengyel feldolgozása ismeretes. 
A következő századokban sem veszített sokat népszerűségéből, bár 
később élczeit és tréfáit túlságosan piszkosoknak tartották.
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LES RUINES DE LA TAVERNE DE BRUYERE-
(Petőfi S., A csárda romjai.)

Tói plaine infinie de la belle basse Hongrie,
Tu es de mon ame le séjour favori.
Ce Nord courbó avec ses raontagnes et vallées 
C’est un vaste livre, qu’on dóit feuilleter,
Mais tói mon Sud avec tes plaines découvertes,
Tu es une lettre déplié, une lettre ouverte,
Que d’un coup d’oeil je puis parcourir;
Et ces sont des idées sublimes, que j ’y peux lire.
Que je le regrette, qu’il ne m’est permis guére,
De passér toute ma vie dans ces bruyéres !
C’est Iá, que je voudrais vivre au jnilieu de la plaine,
Comme vit dans l’Arabie le lil>re Bedouin.
Plaine chérie, tu es l’image de la liberté,
Liberté, tu es de mon ame la divinité!
Liberté, ma déesse, je ne tiens & la vie,
Que pour qu’un jour je te la sacrifie,
Et & ma tömbe, bí je puis mourir pour tói,
Je bennirai ma vie, maudite amtrefois.
Mais quoi ? . . .  tömbe . . .  mórt . . .  ou donc me suis j ’égaré!
C’est parceque devant moi une ruine apparait.
Pás les ruines d’un chateau, mais celles d’une taverne.
Mais est ce que le temps implacalde discerne 
Tel et tel batiment? qu’il trouve dans són cours,
II marche dessus sans pitié et sans recours.
Et ou le temps met són pied, s’écroule sous ses pás
Ce qui est de pierre ou de fér, ce qui est haut, ce qui est bas.
Comment cette taverne fut elle bátie de pierre?
Puisque tout á l’entour pás de trace d’une carriére.
La existait jndis une vilié ou un viliágé,
Avant que notre pays gémit sous le turc esclavage.
(Pauvre Hongrie, ma pauvre patrie bien aimé 
Que de différents fers font déjá enchainé!)
Pár rOttoman fut detruite la vilié soumise,
Pás une pierre ne restait á sa piacé bors l’église.
L’église seule resta debout, — quoique aussi blessé —
Pour qu’il y aie, qui déplore le ravage passé.
Et en deuil vit des maintes siécles cette héroine,
Jusqu’ a ce que de cliagrin elle tómba eo ruine.

Philologiaí Közlöny. VII. 2. 18
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Et pour profiter de ses débris pierreux,
On en bátit une taverne en ce lieu.
D’un temple de Dieu une taverne ? et qu’est ce que cela fait ?
Y fut l’ame et ici fut le corps eoulagé.
Et est ce que tout deux ne font pás égale partié de notre étre 
L’ame et le corps, ils sont également nos maitres.
D’un temple de Dieu une taverne ? et qu’est ce que cela fait ? 
Oá. et Iá peut étre la vertu préservé;
Et j ’ai vu aux tavemes des coeurs plus pures ct plus doux,
Que ceux, que l’autel voit se mettre á genoux.
Hélas taverne en ruines, jadis tu voyais 
Des passants dan6 tes murs, en repos s’egayer!
Sois donc resuscité pár ma fantaisie,
Que je voÍ8 un á un tes hőtes réunis : ,
Ici un ouvrier avec són noueux baton,
Lá dans leurs fourrures graisseuees quelques pauvres garíjons1) 
Ici un juif á longue barbe en vitrier vöyageur,
Lá un colpolteur slave et d’autres pareils buveurs.
Et que fait la belle taverniére en ce moment ?
Elle s’embrasse avec un jovial étudiant,
A qui le vin a troublé un peu la tété gaie,
Mais plus encore són coeur la belle jeune marié.
Et ou est le vieux mari pour souffrir cette chose ?
En dormant au pied de la meule, il se repose.
Alors au pied de la meule, maintenant dans la tömbe,
Et la belle jeune marié git aussi profonde,
Et le jovial étudiant, et tous ceux qu’y buvérent,
II y a déjá longtemps, qu’ils tombaient en poussiére.
La taverne vieillie s’approcbe aussi au trépas,
Le vént lui abattit le cbapeau, le tóit . . .

l) C’est une spécialité des bruyéres hongroises. On appelle «pauvres 
garQons* ces paysans vagabonds sans abri, qui profítant de la grande éten- 
due des plaines, ou ils peuvent se retirer et se cacher, et ou il est difficile 
á les rattraper, — vivent de ce que le moment leur offre. Pour la plupart 
ils mendient humblement, et se contentent d’un petit pourboire; mais le 
vol de bétail est leur mótier ordinaire et ils possódent toutes les qualités 
des brigands. Quand on les demande: Qui étes vous ? — faute d’un métier 
honnéte ils aiment á repondre: «un pauvre garzon*. Ainsi eux mérne sont 
les auteurs de cette denomination. HeureuBement dans nos jours cette race 
est devenue assez rare.
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Ainsi se tienne-t-elle nu-téte main ten aDt,
Comme si elle páriáit á són maitre le temps,
Et le priait humblement d’un peu la ménager;
Mais toutes cettes priéres suppliantes restent sans effet.
Elle chancele, c’est á peine, qu’on peut reconnaítre,
Quelle était la porté, et quelle était la fen étre,
La cheminée debout et vers le ciel s’élevant 
Est comme le dernier espoir d’un mourant.
Sa cave s’écroula, de mérne le puits á coté,
D’ou la bascule k tirer l7eau, fut enlevé.
Seulement le pilier et l’héronx) sont conservés,
Un aigle morne est assis au sommet du dernier.
La plus haute piacé dans la plaine c’est le bout du héron, 
C’est pour cela que l’aigle en prit possession.
Assis en haut, ses yeux hagards fixés dans le vide,
C’est peut-étre sur la vanité du monde qu’il médite.
Sur lui brule le soleil, du ciel l’adolescent,
II brule, parceque l'amour enílamme tous ses sens ;
Bon amante, qui langoureusement le contemple dans l’air, 
C’est la belle Fée Morgana, la fille des bruyéres.*)

Ford. dr. G b u b ic y  L á s z l ó .

PETRARCÁBÓL.
Se harczra kelni nem tudok 8 nyilát, a mely szívembe ment
Se békét nem találok; Nem húzza már kiskarja!
Remélek, félek, jég vagyok,
S emésztenek a lángok; Látok, pedig már vak vagyok (
Túlrepülök a kék egen Elnémulék s kiáltok!
S a sárba visszaszállok — Elveszni, halni akarok,
Nincs semmim, s általölelem S mégis segélyt kívánok (
A kerek nagyvilágot. Táplál a bú, a fájdalom,

És könnyezek nevetve,
A börtön zára nem nyílik, Magamat s éltem’ átkozom,
Pedig becsukva sincsen ( S halál se kell helyette —
Nem mond övének — ah pedig
Nem tépi szét bilincsem! S hogy ekkora a bánatom,
Nem öl meg Ámor s meg se ment; Mind Laura, Laura tette!
Hogy éljek, nem akarja — R a d ó  A .

’) Balancier d’un puits á bras.
*) Vagy: Sur lui brule le soleil, le fíls du céleste éther,

II brule, parceque Tárnom- enílamme tout són étre;
Són amante, qui langoureusement le contemple dans l’air, 
C'est la belle Fée Morgana, la fille des bruyéres.

18*
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A latin nyelvet kezelő tanár uraknak szíves
tudomásul.

Múlt évi május havában következő czimü iskolai könyv 
jelent meg: Latin Stílusgyakorlatok a gymnasiumok középosz
tályai, különösen az V-ik osztály számára, szerkesztették Cserny 
Károly és Dávid István pozsonyi főgymn. tanárok, Pozsony 1882, 
kiadja Stampfel Károly. Ara fűzve 1 frt 15 kr.

Alulírottak e művükhöz szándékosan nem irtak előszót, 
mivel azt az ilynemű könyvekben fölöslegesnek tartják. Miután 
azonban a munkát szakférfiak az Egyetemes Philologiai Közlöny 
1882. 7. és a M. Tanügy 1883. 1. és 12. füzetében kedvező módon 
megbírálták és iskolai használatra ajánlották, czélszerönek látjuk 
t. tanártársaikat közelebbi tájékozhatás végett s tekintettel az idé
zett bírálatokban tett nemely megjegyzésre, a következőkre 
figyelmeztetni.

A szerzőket a fordításra szánt és megfelelő gyakorlókönyvek
nek elvitázbatatlan hasznú, azoknak könnyen fölfogható okokból 
időnként szükségesnek mutatkozó változtatása és sokoldalú 
kívánságok indították a mű megírására. E mellett szem előtt tar
tották a gymnasium közép, a IV. és V., de különösen az utóbbi 
osztály tanulóinak ismeretkörét, kiket a legjobb német kutforrások 
8 leginkább maguk a latin auctorok nyomán a föladatok helyes 
latin fordítására s a nyelvtani szabályok kellő begyakorlására 
kívántak vezetni. — A kisebb-nagyobb, könnyebb-nehezebb és 
több évre elegendő számú gyakorlatok összefüggők s nagyrészt a 
rendes olvasmányhoz vannak alkalmazva; azonkívül kellő helyen 
állanak az illető írók, t. i. Phsedrus, Nepos, Caesar, Ovidius és 
Livius életrajzai. — A könyv, melyben egyes nyelvtani §§-ok 
idézve nincsenek, bármely latin nyelvtan mellett használható; az 
útbaigazító jegyzetekben, melyek a tanulók gondosabb előkészülése 
érdekében a mű végén foglalnak helyet, megvannak a szükséges 
rövid nyelvtani megjegyzések is ; bővebb grammatikai magyarázat 
czélszerütlennek látszott. Az olvasmány nyal kapcsolatban lévő 
föladatoknál a tanuló pontosan idézve találja azon helyeket, a 
melyekhez a fordításnál alkalmazkodnia kell, a többi, különösen 
a szintén kívánatos vegyes gyakorlatok nagy részére nézve itt 
közöljük a tanár urak számára a latin, sok helyütt szabadabban 
fölhasznált, kutforrásokat :

35. Justin. 44, 4, 14. 36. részben Liv. 2, 33, 35, 39, 40. 38. 
Eutrop. 3, 8 és 9. 39. Liv. 24, 10. 40. Cic. Tusé. 5, 32. 41. Lív. 9, 
3; Aur. Vict. de vir. illustr. 30. 43. Plin. H. N. 3(5, 16. 44. Liv. 
23, 11—13. 45. Justin. 15, 4, 12 . 46. Quint. 2, 16. 48. Cic. de off. 
3, 1 1 , 49. 49. Aur. Vict. de vir. illustr. 35; Val. Max. 6, 4, 4. 50. 
Justin. 44, 2. 61. Cic. Div. 1, 27, 57. 66—67. Nép. Miit 4. 5. és
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Justin. 2, 9. 78. Cic. Tusc. 1, 47. 90. Justin. 2, 6, 16. 91. Justin. 
2, 7. 92— 93 részben Justin. 2, 10 és 1 1 . részben Nép. Them. 3, 4. 
94. Aur. Vict. de vir. illustr. 7, 9; Liv. 1, 45. 95. Sall. Cat. 9. 6. 7. 
96. Cic. Epist. ad Fám. 14, 8. 97. Aur. Vict. de vir illustr. 75. 
98. Cic. N. d. 2, 2 és 5, 6. 99. Just. 6, 8. 100. Eutrop. 2, 11—13. 
101. Flór. prosem. 102. Muret. Epist. 1, 64. 103. Plin. H. N. 35,
10, 65. 104. Ovid. Metam. 6, 5. 105. Muret. Epist. 1, 62. 180. Cic. 
de off. 1, 2ő. 181. Quint. 10, 1, 19; Senec. Ep. 45. 183. Yell. 2, 42. 
184. Muret. Epist. 1, 63. 185. Eutrop. 7, 19. 187. Muret. Epist. 1, 
60. 188. részben Senec. de mór. 189. Aur. Vict. de vir. illustr. 57. ; 
Gell. 4, 18. 190. Muret. Epist. 1, 59. 191. Cic. Ep. ad Fám. 14, 5. 
194. Aur. Vict. de vir. illustr. 67. 196. Curt. 7. (5.), 4, 32—40. 
197. részben Cic. Divin. 1, 49. 198. Curt. 10. (8.), 14—18.

A szerzőket azon eljárásra, hogy az új és, mint remélik, 
szintén csak ideiglenes tantervben a magánolvasmányra ajánlott s 
így egészen ki nem z-írt Corn. Nepos és Caesar müveihez is alkal
maztak gyakorlatokat, saját meggyőződésükön kívül azon tény is 
indította, hogy Nepost és Caesart a holmi összetákolt, izetlen, és 
részben latintalan olvasókönyvek helyett a gymnasiumi évi értesí
tők tanúsága szerint sok intézetben olvassák és bizonyára ezentúl 
is olvasni fogják.

A készülőben lévő s még a folyó iskolai évben megjelenő, 
különösen a VI. osztálynak szánt kötetben csekélyebb számú 
vegyes gyakorlatok mellett kiváló gond lesz fordítva olyan fölada
tokra, melyek a rendes olvasmányra, tehát Sallustius műveire, 
Cicero nehány beszédjére és részben Vergiliusra vonatkoznak. 

Pozsony, 1883. január havában.
Cserrnj Károly és Dávid István, 

pozsonyi főgymn. tanárok.

— Sajtóhibák az I. füzetben:
A 38. lap 18. sor alul századbeli költeményünket helyett olvasd századbeli.

Költeményünket 
A 105. lap 19. sor alul természete helyett természetes
A 106. « 8. « « Succ. * Suec.
A 109. ■ 18.. « < remekművet « remekművek
A 110. « 1. • « legvadabb « legvakabb
A 113. « 14. « felül bölcsészeire « költészetre.
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KÖNYVÉSZET.
Összeállítja Hellebrant Árpád.

HAZAI IRODALOM.
Classicusok (latin és görög) fordítása és magyarázata. Pozsony, Stam- 

pfel, 1882 (16. r.). Egy füzet ára 30 kr.
7. főz. Cicero Catilina ellen tartott vádbeszédei. Ford. és magy. Dávid J.

II. fűz.
8. fűz. Szemelvények Herodotos műveiből. Dávid J.-nak kiadása sze

rint. II. fűz.
9. fűz. Livius XXI. Ford. és magy. Dávid J.

10. fűz. Cicero A. Licinius Archias mellett tartott védő beszéde. Ford.
és magy. Dávid J.

1 1. fűz. Sallustius. Jugurtha. Ford. és magy. Krajnyák. II. fűz. 
Dugonics András. Tárházi. Víg szabású játék öt szakaszban. Az ere

deti kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta Háhn A. Budapest, 
1882. Eggenberger. (N 8r. 71 1.) 80 kr.

Perenczy Z. Észrevételek a magyar irodalomról. Kolozsvár, 1882.
Demién. (8r. 80 1.) 50 kr.

Gyulai Pál. Katona József és Bánk bánja. Budapest, 1883. Franklin t.
(K. 8r. VII, 309 1. és 1 arczkép) 2 frt.

Kisfaludy Társaság évlapjai. Uj folyam. XVII. köt. 1881—82. Buda
pest, 1883. Franklin t. (N. 8r. IV, 447 1.) 3 frt.

Magyar könyvészet. 1881. Jegyzéke az 1881. évben megjelent új, vagy 
újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, lap
számok, megjelenési helyek., kiadók és árak fölemlítésével és tudo
mányos szakmutatóval. — Összeállította Makáry Ger<5. Vl-ik évfo
lyam. Függelékül: a magyar hírlapok és folyóiratok 1882-ben. 
Budapest, 1882. (8r. XXI, 100 1.) 1 frt.

Névy L. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Iskolai hasz
nálatra. 3-ik átdolgozott kiadás. Budapest, 1882. (N. 8r. III, 124. 1. 
és 1 melléklet.) 1 frt. 20 kr.

Olcsó könyvtár. Szerk, Gyulai Pál. Budapest 1883. Franklin társ. 
(16r.) 154. sz. Malot H., Pompon. Regény. Francziából fordította 
Sz. E. (444 1.) 80 kr. 155----Bérezik Á. Az igmándi kispap. Nép
színmű 3 felv. (160. 1.) 30 kr.

Schenkl görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvtanához, a 10-dik 
eredeti kiadás nyomán átvizsgált 7. javított kiadás. Budapest, 1883. 
Kilián. (8. r. 231 1.)

Schultz Ferdinand kisebb latin nyelvtana. Ford. Kiss. L. 8. jav. kiad.
Budapest, 1883. Kilián. (8. r. 286 1.)

Schultz F. Gyakorló könyv kisebb latin nyelvtanához. Ford. Kiss L.
8. jav. kiad. Budapest, 1883. Kilián. (8. r. 239 1.)

Szamosi J. Görög nyelvtan gymnasiumok számára. II. rész. Mondat
tan. Budapest, 1883. Zilahy. (8. r. XI, 151 1.) 1 frt.

Szénásy S. latin olvasókönyve. A gym. I. és ü . oszt. számára. 5-ik 
jav. kiadás. Átdolg. Elischer József. Budapest, 1883. Lampel R. 
(N. 8r. VIII, 186 1.) 90 kr.

Szinnyei J. Dr. A magyar nyelv rokonai. A nagy közönség számára. 
Budapest, 1883. Franklin t. (8r. 48 1.) 30 kr.
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B&hder, Kari von, Die deutsche Philologie im Grundriss. Paderborn, 1883, 
XVI. és 456 lap. Ára 6 rnk.

Hoffmann von Fallersleben adott ki 1836-ban ily czímü jeles köny
vet. De akkor a német philologia csak kezdő szak vo lt; ma óriási terje
delmű virágzó tudomány. B&hder könyve igen használható, alapos biblio- 
grapliia, mely a folyóiratokban s lapokban megjelent czikkekre is kiter
jed, de a középkori írók kiadásait 8 a reájok vonatkozó irodalmat 
mellőzi. Főbb fejezetei: Begriff und Geschichte dér deutschen Philo- 
logie. Hilfsm ittel (kéziratok, könyvészet, források). Sprache (ez a leg
terjedelmesebb és legjobban kidolgozott rész). Literaturgeschichte (a 
metrikával együtt). Volkskunde. (Hit és szokás. Mondák s regék. Nép
dalok. Közmondások.) Alterthümer (Mívelődéstörténet. Művészet. Jog 
és alkotmány).

A hiányzó részt íaz Írókat, kiadásokat, s a mindkettőre vonatkozó 
irodalmat illetőleg) jól pótolhatja: Bibliotheca Gcrmanica ed. C. 
H. Hermann. (Halle, 1878, 341 lap), mely az 1830 és 1875 közt meg
jelent műveket elég teljesen felsorolja s jól csoportosítja.

Bartsch Kari, Gesammelte Vortr&ge und Aufs&tze. Freiburg, 1883, 404 1. 
Ára 8 mk.

Tartalom : Aus dér Kinderzeit (Ifjúkori emlékek. Bartsch 1832-ben 
született, Sprottauban, Sziléziában). Die dichterische Gestaltung dér Ni- 
belungensage. Wolframs von Eschenbach Parzival. Tristan und Isolde. 
Die Treue in deutscher Sage und Poosie. Das Fürstenideal des deu
tschen Mittelalters im Spiegel deutscher Dichtung. Die Formen des 
geselligen Lebens im Mittelalter. Die romanischen und deutschen Tanz- 
lieder. Guillem von Berguedan. Das altfranzösische Volkslied im 12. 
und 13. Jahrhundert. Italienisches Frauenleben im Zeitalter Dantes.

Bartsch a német romanisták és germanisták egyik legkitünőbbike ; 
roppant sokoldalú, bámulatos szorgalmú, a középkori irodalom minden 
korát és ágát alapos kutatásaival felvilágosító író. Ez teszi kisebb dol
gozatait tudományos értéküekké ; szép és kellemes előadásánál fogva 
a laikus is élvezettel olvashatja azokat.

Curtius Ernát, Alterthum und Gegenwart. Gesammelte Reden und Vor- 
tráge. 2. Bd. BerHn, 1882. Hertz. (VII. 347 1. N. 8-r.) Ára 4 mk.

Huszonegy jelesebbnél jelesebb, szellemes közlemény, többnyire a 
berlini egyetem és akadémia ünnepélyein tartott beszédek, melyek benső 
értékre nézve talán még fölötte állanak azon értekezéseknek, melyek 
az Alterthum und Gegenwart első kötetében vannak összegyűjtve és me
lyeket annak idején ismertettünk is. A gyűjtemény tartalma: K. A. 
Müller, Chr. M. Brandes, Boeckh, Joh. Brandes, Leake Schottmüller 
jellemzései, értekezések Olympiáról, a modern nemzetek versenyzé
séről az ókor földjének újra fölfedezésében, a Hellenek és Israel népe, 
Athén égaljáról és talajáról, A kereszténységről a görögöknél, A görögök

KÜLFÖLDI IRODALOM.
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theogoniájáról történeti szempontból, Ephesosról, A porosz állam fej
lődése az ókori történet analógiája szerint stb.

Draeger A., Historische Syntax dér lateinischen Sprache. II. Bd. 2. Aufl. 
Leipzig, 1881.

Az egyetlen munka, mely a latin nyelv történeti mondattanát adja, 
8 mint ilyen nélkülözhetetlen, daczára annak, hogy még a második 
kiadása is (az első 1874—76*ban jelent meg) épen nem mondható hi
bátlannak, minek oka persze nagyrészt abban rejlik, hogy a szerző 
nem fórt hozzá azon számos idevágó ujabb monographiához, melyek 
aligha jelenhettek volna meg, ha Draeger műve nem adta volna m eg  
az alapot, melyen tovább lehetett és kellett építeni.

Engel Ed., Qeschichte dér französisehen Literatur von ihren Anf&ngen 
bis auf die neueste Zeit. Leipzig, Friedrich, 1882. 544 1.

A nagy közönségnek szánt, csak az irodalom kiválóbb alakjait be
hatóbban tárgyaló, igen friss stílusban írt, merész ítéletekben gazdag, 
de mindamellett elolvasásra méltó könyv. A szerző jól ismeri az iro
dalmat, rokonszenvez a franczia nemzettel, nagyon elismeri íróinak 
fényes jelességeit. Inkább az előadás hibája, hogy a könyv a felületes
ség hatását teszi. Szerző nagyon szeret ítélni és ítéletei sokszor roppant 
alanyiak. Leggyengébb a középkori irodalom tárgyalása; látszik, hogy 
a szerző itt csak kis részben a forrásokból merít. De a kiválóbb mono- 
graphiákat ügyesen felhasználta. Annál csodálatosabb, hogy Chretien 
de Troyest, a legnagyobb trouvért, ki a német irodalomra oly roppant 
befolyást gyakorolt, teljesen kifelejtette! Jó a XVII. századot tárgyaló 
fejezet, bár Boileaut túlzó szigorral sújtja. Legjobban van a XVIII. 
század tárgyalva. Legkevésbbé sikerült a jelen századdal foglalkozó 
rész, melyben a szerző nem tudta a roppant anyagot sem kellőleg 
csoportosítani, sem helyesen jellemezni. — Az egész munka főhibája, 
hogy a szerző az anyag megválogatásában igen önkényesen jár e l ; hall
gatással melléz írókat, kik bővebb tárgyalást igényelnek, s bőven szól 
másokról, kiket egy pár szóval elintézhetett volna. Egy helyütt idézi 
a legjobb kiadásokat, életrajzokat stb., másutt, hol sokkal inkább ke
resné az ember az ily tájékoztató megjegyzéseket, egy szót sem szól. 
Látszik, hogy a munka nagyon gyorsan készült; ez a sietség a stíluson 
is tapasztalható, mely mégis túlságosan «fess». — A könyv azonban 
mind eme hiány mellett érdekes és tanulságos áttekintése a franczia 
irodalomnak.
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PÁRTOLÓI KÖNYVTÁRA

KISFALUDY-TÁRSASÁG Pártolói Könyvtárának kiadója, 
a Franklin-Társulat, teljesen szétküld vén a vállalat múlt 
évi folyamát, nemcsak eleget tett kötelességének, hanem 

Ígéreténél jóval többet is adott. Az évfolyam négy kötete: Bánóczi 
JózsEFtől Kisfaludy Károly életrajzának első fele, Csató Pál Szép
irodalmi munkái, G yulai PAlíóI Katona József és Bánkbánja, s 
G yöry V iLMostól a Svéd anthologia az igért nyolcvan helyett közel 
száz ívet tesznek s három, művészi kivitelű arcképpel jelentek meg.

A vállalatot tetemes áldozatokkal folytatja úgy a Kisfaludy- 
Társaság, mint kiadója. Tudjuk, hogy ez áldozatok a legnemesebb ügy, 
a magyar nemzeti mivelödés ügyének érdekében hozatnak. Tudjuk 
azt is, milyen kötelességet ró e részben Társaságunkra a nemzet 
részvéte és folytonos támogatása, melyben részesül. A Pártolói Könyv
tár fenntartásával, a rá fordított áldozatokkal is e kötelességünknek kivá- 
nunk eleget tenni: a kö%i%lés fejlesztése, a nemzeti szellem ápolása s a 
magyar nyelv mivelése terén. E szempont vezette a Kisfaludy-Társaságot 
vállalata megalapításakor, ez vezeti fenntartásában és szerkesztésében. 
Belőle merítjük a bizalmat, melylyel a magyar közönséghez, a neme
sebb olvasmányok minden barátjához, azt a kérést intézzük, hogy válla
latunk új folyamait terjeszteni szíveskedjék.

A Pártolói Könyvtár fényes kiállítással és olcsó áron a hazai és 
külföldi irodalom válogatott termékeit nyújtja. Vezeti a Kisfaludy- 
Társaság könyvkiadó bizottsága, kiadja a Franklin-Társulat. Tartalmaz

Digitized by v ^ o o Q i e



három-negyedrészben verses munkákat és regényeket, egy-negyedrész- 
ben széptani és irodalomtörténeti dolgozatokat. Évenkint 80— 90 ívnyi 
terjedelemben 4— 5 díszesen kiállított kötetet ad, melyet pártolóink, 
kiknek aláirása csak egy-egy évre kötelező, fittzve 6, díszkötésben 
pedig 8 írtért szerezhetnek meg. Az 1882. évi folyam a következő 
munkákból fog állani, melyek folyó évi május haváig mindenesetre 
szétküldetnek:

Bánóczi József : Kisfaludy Károly élete és munkái. II. és befejező kötet. 
M oore T amás : Lalla Roukh. Keleti rege, ford. L ehr Zsigmond.

A Kisfaludy-Társaságnál dicséretet aratott műfordítás.
P álffy A lbert: Esztike kisasszony professzora. Regény, két kötetben.

Ezek után egész bizalommal fordulunk a közönséghez azzal a 
kéréssel, hogy minél nagyobb számmal lépjen a Kisfaludy-Társaság 
pártolói sorába. Az alulírott bizottság igyekszik vállalatában a lehető 
legjobb olvasmányokat adni, a Franklin-Társulat neve pedig biztosíté
kot nyújt a pontos és lelkiismeretes szállítás mellett még arra, hogy 
kiadványaink díszesség tekintetében is haladást fognak jelezni a magyar 
könyvpiacon.

Az aláírások egyenesen a Franklin-Társulat kiadóhivatalába (Buda
pest, IV. kér. egyetem-utca 4 . sz.) küldendők.

Gyűjtők tíz aláíró után tiszteletpéldányban részesülnek.
A Kisfaludy-Társaság alapítói a szállítási költséget magok viselik s 

ha példányaikat kötve óhajtják, a kötés díját (2 frt) szintén a Franklin- 
Társulat kiadóhivatalába szíveskedjenek beküldeni.

Budapesten, 1883. február 15.

A KISFALU DY-TAR3ASAQ KÖNYVKIADÓ BI^OTTSAQA:

Mailáth György, elnök.

Arany László 

<'Beöthy Zsolt 

Csiky Gergely 

Gyulai Pál

Károlyi Tibor gróf Szontagh (Pál 

Kemény János báró Vadnai Károly 

Lipthay (Béla- báró Wahrmann Mór

Szász Károly Zichy Antal.

Szécsen Antal gróf
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A  Franklin=Társulat magyar irod. intézetnek (Budapesten.

A lu lir t belép a

KISFALUDY-TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉPIRODALMI INTÉZET PÁRTOLÓ TAGJAI SORÁBA.

A  pártolói könyvtár négy díszes kötetből álló i=ső 

folyamát: kötve— fűzve kívánja; az aláírási dijat: fűzött 

példányért őfrtot, kötött példányért 8 frtot  —  teljesen befizeti;

az aláírási d,ijnak felét: fűzött példányért 3 frtot, kötött 

példányért 4 frtot  —  fizeti be; a 2=ik részletet a 2=ik kötet 

vétele után fogja fizetni ;

a teljes aláírási dijat: fűzött példányért 6 frtot, kötött 

példányért 8 frtot  —  az i=ső kötet elküldése alkalmával 

kívánja postai utánvétellel felvétetni ;

az aláírási dij első felét: fűzött példányért 3  frtot, 

kötött példányért 4 frtot  —  az i=ső kötet elküldése alkal= 

m ával, a második részletet a 3=ik kötet beküldése alkal= 

m ával kívánja postai utánvétellel felvétetni.

Hely   ____________________________________________________JJ év.

A kiadóhivatal azives gyűjtőknek tiz pártolói illetményre egy diszkötésü 
tiszteletpéldánynyal szolgál.

A t. ez. pártoló tagok kéretnek ezen szelvények pontos kitöltésére, alá
húzván a kijelölt feltételek közül azokat, a melyek mellett a pártolói illet
mények elküldését kiváqják.
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