
n y íl t  t é r . 607

N Y Í L T  TÉR.1)

Felelet Munkácsi Bemátnak.
A «Magyar Nyelvőr* czímü élczlap XII. kötetének 109. lapján 

oly dolgokat ír rólam Munkácsi Beroát, a melyeket szó nélkül meg nem 
állhatok:

Az Egy. Phil. Közi. VII. 48. s köv. lapjain megjelent czikkem 
könyvismertetés és nem könyvbírálat, tehát visszautasítom M. ama vádját, 
hogy a magyar nyelvtudományról szóló művet birálom, holott ahhoz 
nem értek. Nem birálom Vámbéry művét, hanem a benne kifejezett né
zetekben, a mennyiben azok a magyar és török nemzet és nyelv rokon
ságára vonatkoznak, teljesen osztozom. Különben meg kell jegyeznem, 
hogy M.-nak nagyon gyenge logikájára mutat az az okoskodása, hogy 
a magyar nyelvészethez nem értek, mert még egyetlen sort sem írtam 
a magyar nyelvészetről. Tehát csak ahhoz érthet az ember, a miről írt. 
Én eddig azt gondoltam, hogy fordítva van: csak arról ír az ember, a 
mihez ért. E szerint nem engedi meg nekem M., hogy a perzsa nyel
jen kivül valamihez értek, mert egyébről még nem írtam. Tehát sem a 
latin, sem a görög, vagy angol, német, franczia nyelvhez és rokonsági 
yiszonyaihoz nem értek, mert mind e nyelvekről még nem írtam sem
mit. Még kisül, hogy csak perzsául tudok, magyarul nem.

Munkácsi perfid eljárást követ, mikor azt erőszakolja ki ismerte
tésem egy megcsonkított mondatából, hogy én magam bevallom azt, 
hogy elfogulva szólok Vámbéry művéhez. Az én mondatomban ott van, 
hogy miért érzem magam elfogultnak: a mert eszembe jut a nagy római 
historikus szava : Nem birok ekkora munkával és bele sem foghatok jó
formán, hogy elmondjam azt, a mit fejtegetésem csak kelleténél kisebbé 
fog tenni.* Vámbéry művének jelentősége és az a tudat, hogy pár la
pon ismertetnem kell gazdag tartalmát, tesz elfogulttá. Úgy látszik, 
hogy legalább Munkácsi csakugyan subjectiv módszerrel dolgozik «a 
magyar összehasonlító nyelvészet* ama bizonyos «régi, ismert tekinté
lyei* közül, mert azt magyarázza ki másnak szavaiból, a mi neki tetszik.

Ez után megint csak logikai baklövést kell constatálnom Mun
kácsi czikkében. így ír: «Bizonyítja ez állításunkat (t. i. azt, hogy én 
Vámbéry iránt, mint mesterem iránt, elfogult vagyok) az is, hogy azon 
a téren, hol Pozdernek valóban lehet tudományos meggyőződése, vagyis 
a perzsa nyelvészkedés terén, maga is kimutat több hibát Vámbéry mű
vében, úgy hogy valóban csodálkoznunk kell, hogy miként bízhatott 
meg annyira ezek után Vámbéry altáji összehasonlító nyelvtudományá
ban.* Tehát: ha Vámbéry néha téved, mikor perzsa nyelvtudományi

*) E rovat tartalmáért nem vállalunk felelősséget. S z e r k .
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dologról ir, ne higyjünk neki akkor se, mikor török-tatár philologiára 
tanít ? Tehát a ki rossz chimrgus, nem lehet jó belgyógyász ? És talán 
viszont minden jó borbély egyszersmind jó belgyógyász is ? Yagy pedig 
mivel Szarvas Gábornak a vicczei nem sülnek el, nem tud okos czikke- 
ket sem írni ? Vagy pedig mivel Munkácsi Bernát nem tudja a latin 
orthographiát(C/iaríaginem, Ch&rtago), azért a görögöt sem ismeri? Ez 
utóbbit ugyan fölötte valószínűnek tartom, de azért okoskodásnak még 
sem volna helyes mondatom.

Végre úgy látszik, hogy Munkácsi nem tudja, mit cselekszik. Azt 
mondja, hogy Túry József czikkét és az enyémet nem fogja Ő, «a tudo
mány*, czáfolgatni, mert kellő tájékozottság nélkül mertünk Vámbéry 
könyvéhez szólni. Arról nem akarok szólni, hogy Munkácsi mennyire 
van feljogosítva arra, hogy a mi tudásunkról Ítéletet mondjon; csak 
annyit jegyzek meg, hogy a logika törvényei szerint való gondolkodást 
mindenesetre tanulhatna Túry czikkéből, mely szerzőjének jól iskolá
zott, erős logikus elméjére vall; magamat illetőleg meg azt mondom, 
hogy engem nem is kell czáfolnia, mert én semmi ujat nem mondtam, 
csak ismertettem Vámbéry művét. Azt pedig folyton vívja Munkácsi, 
tehát azt czáfolgatja, a mit én is igaznak tartok.

Ezen kivül nincs és nem is lesz több mondani valóm Munkácsi
nak. Csak még egy szóról kell számot adnom. E feleletem elején a 
Magyar Nyelvőrt élczlapnak neveztem. Teljes tisztelettel viseltetem ama 
lap komoly munkatársai iránt, de lehetetlennek tartom, hogy az a léha 
mókázás, mely akárhányszor minden legcsekélyebb elmésség nélkül 
van, komoly olvasónak tessék. Azok a «csigabigák* rendesen olyanok a 
tudományos irodalomban, mint egy-egy frivol regény a szépirodalom
ban : a tudomány, az irodalom megszentségtelenítői. És úgy látszik e 
rovat vezetője maga a szerkesztő, Szarvas Gábor. Legalább az a min
dent nevetségessé tevő, eltorzító hang élénken emlékeztet azon a tudo
mányra nézve teljesen haszontalan, minden kegyeletet, melylyel elhunyt 
és élő jeleseinknek tartozunk, sértő, folyton elmésségekben vajúdó és 
mégis édes kevés igazi humort termő felolvasásokra, melyeket Szarvas 
Gábor az akadémiában a nagy szótárról tartott. Csudálom, hogy Szarvas 
Gábor nem átallja az akadémia megbízásából és segítségével kiadott 
lapjában még a megtámadott irók nevét is kifigurázni (Gasivorus, Gyúri 
György). Nem fél, hogy a saját lapjában — mert más csak nem adna 
ilyen dolognak teret — a saját nevét találja valaki így felcsúfítani? 
Nagyon alkalmas egy név az ilyesre ; próbálja csak meg Szarvas Gábor. 
Ezért élczlap a Nyelvőr minden füzete a vége felé, még pedig nem is 
elmés. Dr. P ozder K ároly.
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