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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
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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,
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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
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«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,

Digitized by v ^ o o Q i e



234 SZINNYEI JÓZSEF.

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

Digitized by v ^ o o Q i e



HAZAI IRODALOM. 241

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.*
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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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