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AZ UGOR-MAGYAR THEORIA.1)
Ej JuBuf, kerek sózni sözle küni.
(Óh József, a szükséges szót mondd ki őszintén.)
Kudatku Bilik.

E Közlönynek múlt évi februári füzetében, «Ethnologiánk
módszerei* czím alatt megismertettük általánosságban a magyar
nemzet eredetére vonatkozó kutatás két módszerét s így önként
érthetőleg most már csak az lehet czélunk, hogy tüzetesebben,
részleteiben is megismerkedjünk ezen két uralkodó iránynyal. —
Az ethnologia terén eddigelé kifejtett működésből vett adatok arra
tanítottak meg bennünket, hogy az ugor-magyar theoria állás
pontja és iránya a subjectivismus, a mely szerint: a tudás egyedüli
föltétele a tiszta ész, a subjectum; ennek productumai, a gondola
tok nem csak a mi gondolataink, nem csak subjectiv természetűek,
hanem a dolgok meghatározásai, tehát objectivek; vagyis a lét a
gondolkodás másik fele. 8 ezért az ismeretek rendszere, a tudo
mány úgy jön létre, hogy az észben, a subjectumban a-priori meg
levő tartalmat kiaknázzuk, a subjectumból deducaljuk a valóságot,
úgy, hogy gondolatvilágunkat elmezzük és a mii.yenek egyes gon
dolataink, olyanok az egyes dolgok. Ebből nagyon természetesen
következik, — hogy az az igaz, a mit gondolok, — hogy úgy kell
lenni valaminek a realitásban, a hogyan következtetem; minél
fogva a megfigyelés, a tapasztalat nyújtotta, az inductive szerzett
ismeret nem igaz. Ha valami általános tételt kigondolok, annak
igaznak kell lenni a valóságban; s a milyen egyes fogalmakat
dedukálok belőle, olyanok lesznek magok a tények; vagyis: a
hogyan gondolom, úgy van.
A török-magyar theoria felállítása óta a másik elmélet hivei
a saját álláspontjuknak, tanaiknak védelmére, illetőleg az új theoriának megdöntésére törekednek. Eddigelé négy ilyen irányú czikk,
illetve értekezés jelent meg, u. m. Hunfalvy Páltól «Ugor vagy
török-tatár eredetű-e a magyar nemzet?*, melynek német kiadása
•Yámbéry’s Ursprung dér Magyarén, besprochen von Paul Hun
falvy (Wien und Teschen)* czímmel, magában foglalja a «Nemzet#
hírlapban közlött czikkeit is. Munkácsy Bernáttól «A magyar
') A tudománynak vélünk szolgálatot tenni, ha az ellentétes vélemé
nyeket, sokszor meggyőződésünk ellenére is, szóhoz juttatjuk.
Sxerk.
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nyelv eredete#, a Magyar Nyelvőr 1882. évi 11., 12. és 1883. évi 3.
'füzeteiben. Dr. Szinnyei Józseftől ismertetés Vámbérynak «A ma
gyarok eredete# ez. művéről, ezen Közlönynek múlt évi I. és II.
füzetében (a «Hazai irodalom" rovatban).1) Lássuk ebát, hogyan
támogatják a megingatott épületet; mit mondanak, hogy miért
lielyeB az ő theoriájok és miért nem igaz a török-magyar elmélet ?
1.

Már előbb kimutattuk az ugor-magyar theoria híveinek azon
meggyőződését, hogy a magyar nép és nyelv mivoltát már eleve
lehet tudni, már a-priori igaz, hogy finn-ugor, mert a «magyar nép
finnugor# alaptétel világosan mondja; tehát a más irányú, a
tapasztalaton alapuló törekvés, az a-posteriori ismeret nem lehet
igaz, a magyar nemzet nem lehet török eredetű s ezért eunek
töröksógét nem is szabad bizonyítani. A magyar nemzetnek ugorságát minden útonmódon lehet és kell bizonyítani; míg a törökség
vitatására nincs privilégium.
Vegyük sorba az ezen elvet kifejező concret eseteknek leg
nevezetesebbjeit.
Érdemekben megőszült tudósunk, Hunfalvy Pál, •Magyarország Ethnographiája* ez. becses munkájában a magyar népnek
finn-ugor eredetét vitatván, a nyelv és történelem bizonyságán
kívül a következő nagy fontosságú argumentumról is szól: «A hit
és vallás nevelték és nevelik az embert, a nemzetet, az emberisé
get. A különös nyelvben tehát a különös hitnek szavai, elnevezései
a nemzeti szellem legeredetibb nyilatkozásai s azért is fö fö jelentőségiiek az ethnograjihiábanv (50.1.). Továbbá: «A mikor a nyelvvel
együtt a nimzet alakúi, akkor ennek ismeretei támadnak nemcsak
a külvilágnil, hanem az emberi elme óhajtásairul, sejtelmeirül,
szóval eszméjérül. Bízvást föltehetjük, hogy minden nemzetnek
saját mythologiája a nyelvképződés korában keletkezett, a mikor
a társadalom fejlődése elején áll vala. . . . Minthogy a magyar
nemzetnek származása okvetlenül rokonainak közelében, hogy ne
mondjuk, társaságában, folyt l e : föl kell tennünk, hogy neki is
azon időben némely fogalmai, képzeletei voltak a hite tárgyaiul. . . .
*) E czikk írásakor még nem jelent meg Budenz úr kritikájának első
része sem (a Nyelvt. Közi.-ben); ehhez tehát csak teljes megjelenése után
szólhatunk.
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azok bizonyosan szókban valának kifejezve s talán ránk is maradt
legalább némellye* (239.1.) S végre a ^természetes viszonyok tár
sadalmi szerkezetet szülnek, a mely bizonyosan a természeti szük
séghez simul. Az Ős társadalmi szerkezet tehát harmadik tényezője
a nemzetnekt (50. 1.).
Ezen meggyőződése következtében a ((természeti és erkölcsi
élet*, «a külső természet tüneményei és tárgyai*, «háznépi és tár
sadalmi élet* és «eredeti hit* czímen magyar szókat sorol fel,
ilyennemü ugor szókkal egyeztetve, hogy velők a magyar nemzet
nek ugor eredetét bebizonyítsa. Tehát az eredeti hitre, ős társa
dalomra vonatkozó elnevezések, vagyis a primitiv cultura szavai
főfö jelentőségűek a magyar nemzet eredetének meghatározásában.
Vámbéry is keresvén a magyar nemzet eredetét, az erre
vonatkozó kutatás egyik fáklyájának szintén azt tartja, a mit jeles
Hunfalvvnk, midőn így nyilatkozik: «Ma már mindenütt győzött
az a nézet, hogy ethnologiai föladatok megfejtésénél a müveltsegi
mozzanatok Összehasonlító tanulmányozása van legalább is oly
fontosságú, mint a történet és a nyelvtudomány terén tett kuta
tások. . . . Tehát ily szempontból kiindulva járunk el, mikor vala
mely nép primitiv műveltsége mozzanatainak nagyfokú fontosságot
tulajdonítunk és azokat a nép eredetének történetében megbízható
tanúknak tekintjük*. *)J És ennek szellemében kimutatja, hogy a
magyar nyelv culturszavainak hasonlíthatatlanul nagyobb része
a török népek culturszavaival egy ugyanaz; minél fogva teljes
joggal mondja a magyar nemzetről: «hogy ámbár már korán kivált
a közös törzs kötelékéből és ámbár régen összekeveredett más
rokon családtaggal, mégis oly erősen jellemző műveltségi mozzana
tokat mutat fői még mindig, hogy török-tatár eredete ezek alapján
kétségen kíviil bizonyos*. 2)
Ezt látva Hunfalvy úr, hogy V. hasonlóan a culturszókkal
bizonyítja a magyar nemzetnek török eredetét s hogy ezen magyar
török culturszók qualitative és kivált quantitative messze felül
múlják az ugorsággal közös culturszavainkat, jónak látta meg
tagadni tőlük a bizonyító erőt azon esetben, ha velők a magyar
nepnek nem-ugor eredetét támogatják; mert hiszen most már,
vagy inkább ezen esetben a «kulturszók, bármi számosak legyenek
is, nem a nemzet eredetét, hanem a már eredetinek viszontagságait
1)

A magyarok eredete, 280., 282. 1.

*
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bizonyítják.. . . Mindezek csak külső viszontagságait tükrözik viszsza a magyar nemzetnek, de nem tanúskodhatnak eredetéről, nem
legelső ifjúságáról* .!)
íme tehát a primitiv culturának csak akkor van értéke, főfő
jelentősége, ha ugor eredetet bizonyítunk vele, de azonnal impotentia lepi meg, ha az igazság mérlegének csészéjét a török részről
húzná le. Óh szerencsés ugor cultura, «kinec odút hotolm ovdonia
es ketnie»!
Éppen ilyen illetékes bizonyító képességet tulajdonít Hunfalvy úr a nemzet és nyelve eredetének megítélésében a méltóságés tulajdonneveknek. így Ethnographiájában azzal is támogatja a
magyar nemzetnek ugor eredetét, hogy «egynehány folyó-névben
va szótag van, mely nagyon szlávosnak látszik, pedig mégsem azt,
hanem ugor szó, t. i. ugyanaz, a mi a zűrjén va (víz, folyó); minek
következtében a Lendva, Zsitva, Zagyva, Boldva, nem különben a
Fekete-Ügy (mert az ugor nyelvekben ujty, üty = viz) ugor ere
detünk mellett tanúskodik.2) — Szintígy az avarok nyelvéből fenmaradt jugur és tudun, vagy sodan méltóságnevek, továbbá a
(Hunf. szerint is kétes) Vetvár és Fertő azt bizonyítják, hogy az
avar nép ugor eredetű volt. Ez említett szókat ugyanis H. úr sze
rint ki lehet magyarázni az ugor nyelvekből. így «a jugur nagyon
hasonlít az ogor, ugor szóhoz; nem tudhatni, vájjon nem-e egy
külön törzsnek fejedelme?)) «A tudun, sodan ismét ugor szónak
látszik, épen hangjánál fogva, mert a magyar tud a mordvinban
sód s ha szabad erről az avar szó értelmére következtetni, a tudun,
sodan tudó, tudós volna, mi papi hivatalra illenék». «Vetvár pedig
Yiz-vár volna, mert tudjuk, hogy (az ugor nyelvekben) vet, ved
annyi mint viz». — Egyébiránt a Fertő is ugor . . . . mert rirts
észtül mocsár, sár».8) — Továbbá e besenyő tulajdonnevek: Tunggata, Krakna-kata, Salma-kata, Saka-kata, Giau-kata Hunfalvy úr
szerint a besenyők ugor eredete mellett szólnak (mert ekkor még,
t. i. 1876. ezek is ugorok voltak, s csak 1881. törökösödtek el a
Petrarca-Codex-ről irott értekezésben); mert «a kát az ugor és finn
nyelvekben házat j el ent. . . . a Tung-gata, Krakna-kata stb. tehát
annyi lehet, mint Tungháza, Kraknaháza, Szalmaháza, Szakahaza,
Gyauháza». És így «a mennyi szikra felesillámlik a besenyők nyel
*) Ugor v. tör. a magy. nyelv,
8) 3) Etlmogr. 400., 401.
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véből, a tulajdon személyneveket is hozzájok véve, mind azt mu
tatja, hogy az igen is ugor, tehát rokon volt a magyarhoz#.1) —
A. bolgárok fővárosának neve Bulgar volt. «Ezt a nevet így értel
mezhetjük — mondja H. úr , — hogy bul-gar; kar, gar a szír
jén, permi és votják nyelvekben várost jelentvén, bul-gar annyi
volna, mint bul város. Mindez ugor nyelvű nemzet mellett tanús
kodik*. 2)
«A kún- vagy Petrarca-Codex és a kúnok# ez. értekezésében
a kunok török eredetét és nyelvét vitatván, így nyilatkozik (36.1.):
«a kúnok török vagy inkább tatár voltokat neveik is mutálják, me
lyeket a rólok szóló első oklevelekben találunk». És felsorolja s
részben magyarázza a Kuthen, Alpra, Uzak, Uzur, Tolon, Kumchek, Manthula, Kelduch, Biter, Beler, Altabarz, Memborch, Nagyés Kis-Turgon, Olup-tulma kún neveket, melyek török eredetre
vallanak. Még pedig a nevek némelyike rosszúl lévén leírva, előbb
ki kell corrigálni és úgy megfejteni. Pl. a Kuthen Köteti-nek olva
sandó, mely a tör. kötmek (őrizni) igének participiuma, «őrző»
jelentéssel. A Memborch jelentése (magy borz», úgy hogy nyilván
a boreh, vagy boriz (tör. borsuk, borsik) a főnév, mely elé mengu
(nagy, magos) jelző járult: mengu-borch, meng-borch, — mem
borch. Az Oluptulma pedig Alp-tulma = vitéz Tulma.3)
Yámbéry hasonlóképpen kellőleg méltányolván a méltóságé8 tulajdonnevek értékét az etimológiában, a húnok, avarok, khazarok, besenyők és magyarok méltóság* és tulajdonneveit ezen
népek török-tatár eredetének bebizonyítására használja, egy alapos
turkolog kritikájával ítélvén meg ezeknek kétségtelen török voltát.
Ámde e nevek kézzel fogható töröksége és nagy száma nem menti
meg őket az ugor-magyar theoria anathema-jától, mert azon meg
bocsáthatatlan bűnt követték el, hogy e népek török eredetének
tanúságára vannak disponálva s így a magyar méltóság- és tulaj
donnevek nem-ugor eredetünket bizonyítják. Itt a hiba! Ezért
mondja ki H. úr hatalmas «veto*-ját a következő sorokban. «Vámbéry schliesst aus Eigennamen auf die Sprache dér Hunnen und
Avarén. . . . Wir finden die Eigennamen bei griechischen und
arabischen Autoren; nun hebt aber V. selber die bezüglich dieser
l) U. o. 402., 405.
*) ü . o. 390.
3) A Pertrarca-Codex, *i6., 37.
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Namen obwaltende Unsicherheit hervor, weil die arabische und die
griechische Sprache zahlreiche türkische Laute gar nicht wiederzugeben vermag und weil auch durch die Unachtsamkeit dér Abschreiber mancherlei Eotsellungen dér Original-Handschriften
stattgefunden habén können. V. findet es daher in vielen Falién
zweckmássig, die Eigennamen gleichsam zu turkisiren, d. h. die
Irrungen dér Originalschriftsteller und Abschreiber zu repariren,
um die Bedeutung dér Namen herauskriegen zu können. . . . Ich
habé bis jetzt die Ueberzeugung gehegt, dass aus Eigennamen,
zumal wenn auch noch die wirkliche Lautform derselben zweifelhaft ist, das Weseu dér Sprache nicht erschlossen werden kenne*.
De még világosabban megértjük a török eredetű tulajdonnevekre
vonatkozó felfogást ebből: «Nun nehmen wir die Eigennamen
entweder so an, wie wir sie möglichst glaubwürdig überliefert finden, oder wir nehmen sie so nicht an. Wenn nicht: so ist jeder
Deutungsversuch «schon im vorhinein unfruchtbar und eitel»,
denn es ist nichts da, was gedeutet werden soll. Wenn wir sie aber
so annehmen, wie sie uns überliefert sind und finden, dass ein
Eigenname A til den phonetischen Gesetzen dér türkischen Sprache
zuwiederláuft, dann deuten wir ihn auch nicht türkisch*.1) Tehát
nemcsak a culturszók, hanem a méltóság- és tulajdonnevek ethnologiai érteke is megszűnik azon esetben, ha a magyar nemzet
nek török eredetet bizonyítják. Minthogy az illető nevek nem
akarnak megegyezni az a-priori alaptétellel, végképpen letelik a
becsüietök. És így történhetik meg az a furcsaság, hogy ugyan
azon szavak, ha Hunfalvy úr akar bizonyítani velők, török sza
vak és ethnologiai értékűek; de ha Vámbéry ugyanezen sza
vaknak törökségét állítja és belőlük a nemzeti eredet miségét
következteti, akkor sem nem török eredetűek, ^em nem arra
valók, hogy a nemzet származásának tanúi lehetnének. Pl. e kún
nevek : Bitrr, Beler, Borch vagy Boriz Hunfalvy úr szerint török
szavak: növő, tudó, borz jelentéssel (a bitmek, belmek, bor
suk szókból) es igy a kiinok török eredetére vallanak; de a hun
Bitgiir. jBéla. Barez nem jelentik ugyanazt s nem török szavak
(csakhogy más képzővel: bit-gür = növö, bel-e, bil-eö = tudó es
bars = párducz, leopárd) és így nem bizonyítják a húnok török vol-

*) Vámbéry*s Ursprung d. Magy. 10 és 17 1.
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tát. Mily szigorú tana ez az ethnologiai prsedestinationak! Vala
m int a keresztyén egyházi atyák dogmája értelmében az emberek,
úgy vannak az ugor-magyar theoria a-priori elve szerint a culturszók es tulajdonnevek az üdvösségre és kárhozatra, — a bizonyító
képességre es absolut érvénytelenségre kiválasztva! Persze, mi
gyarló emberek sem a keresztyén, sem az ethnologiai prsedestinatioról nem tudjuk, hogy miért van így. Ezt csak a priori lehet
érteni.
Lássuk most az ugor-magyar theoria feleletét a fő kérdesre,
hogy a magyar nyelv ugor, vagy török eredetű-e ?
Hunfalvy úr az ural-altaji nyelveket egy virágágynak nevezi,
melyben'több virágbokor van. Ilyen két bokor, a többi között, az
ugor és török nyelvek bokra, egyenkint ismét több virágszállal,
mint a finn, mordvin, lapp, vogul, ostják stb. az ujgur, a cagataj,
kirgiz, altai, jakut, baskir stb. a török virágbokorban. «Ha az uralaltajiságban tudományos összehasonlítást teszünk, legelőbb az
első ízű rokonságot, azután csak a másod ízű rokonságot kell ke
resnünk. Tehát előbb kell a török-tatár nyelvi bokornak nyelveit
összehasonlítanunk, . . . . azonképen előbb kell a finn-ugor nyelvi
bokornak nyelveit összehasonlítanunk, . . . . azután foghatunk a
másodízü nyelvrokonság kinyomozásához s bátran összehasonlít
hatjuk az összes töröktatár nyelvbokrot az összes finn-ugor nyelvbokorral. De nem szabad valamelyik nyelvbokornak egyes nyelvét
akár az egész, másik nyelvbokorral, akár ennek egyes nyelvével
ös8zehasonlítgatni, különben óhatatlanúl tévedésbe, hibába esünk.
Hova tegyük már a magyar nyelvet? Vámbéry számtalanszor
erősen vitatja, sőt egész könyvével bizonyítgatja, hogy a magyar
nyelv a tör.-tatár nyelvbokorhoz tartozik*.1) Ez a fö bűne, a mint
nehány lappal tovább megmondja H. úr. «Vámbéry az egy magyar
nyelvet veti össze a t'ór'ók-tatársággal; ez alaphibája. H a nem in va
lamennyi finn-ugor nyelvet akart volna felvenni s a szorosan vett
ugorokra szorítkozik is, mégis arra az ítéletre kellett volna jutnia:
bizony ezek is oly török-tatárok, mint a magyar*.s)
A magyar nyelv első ízű rokonságának meghatározásánál
miért kell e vegett az összes finn-ugor nyelveket is hasonlítani ?
Hiszen épen az a kérdés, hogy a magyar nyelv virágszála melyik
J) Ugor v. tör.-tat. er. a magyar? 14., 15. 1.
*) Ugor v. török-t. a magyar? 23. 1.
P b llo lo g ú ű K te H n y . V I I L 2
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bokorba ültetendő, melyik bokorhoz illik jobban? Nagyon termé
szetesen ezt úgy tudjuk meg, ha e még osztályozatlan szálat e két
bokor szálaival rendre összehasonlítjuk (mert hiszen azt akarjuk
tudni, hogy melyik csoporthoz hasonlóbb), és a melyik bokor szá
laival egyezőbbnek, oda illőbnek találjuk, bizonyára ahhoz kell
soroznunk, a hozzá hasonlóbb szálakkal bíró bokorba kell ültet
nünk. Ámde H. úr nem így fogja fel a hova ültetésnek megítélését.
Hogy a magyar virágszál hova-tartozását megtudjuk, ő szerinte,
nem szabad hasonlítanunk, hanem egyszerűen az ugor nyelvbo
korba kell tennünk; s ha már épen akarunk hasonlítani a törökséggel, az egész ugor bokrot kell hasonlítanunk, mert ettől a*priori
elválaszthatatlan a magyar szál. Már így aztán szépen elérjük a
czélt. Azt akarván megtudni, hogy honnan ered a magyar nyelv,
nem szabad hasonlítás által kutatni, csak eleve ugornak venni,
vagy pedig az ugor nyelveket kell hasonlítani akkor, ha a magyart
akarjuk hasonlítani! Mondottuk már a múltkor, hogy az ugor
magyar theoria «a bizonyítandót már bebizonyítottnak veszi# s
ime csakugyan ő szerintök a probléma az argumentum.
Munkácsy szintén nagyon jól tudja, hogy a magyar nyelv ugor
és ezt minden úton-módon lehet és kell bebizonyítani; míg a törökség részéről épen olyan eljárás, a milyent a magyar és ugor nyelvek
között használnak, egyáltalában vakmerő rakonczátlanság. Isme
retes tény, hogy igen sok szónak nemcsak képzői része, hanem
tőszótagja, vagy gyöke sem fordul elő minden nyelvben egyenlő
mennyiségű hangállománynyal, hanem az egyik vagy másik már
csak két, vagy épen egy hangot őrzött meg a gyöknek eredeti
hangmennyiségéből. Ilyen esetben tehát a rokon nyelvek derítik
fel, hogy mi és mennyi veszett el egy bizonyos nyelvben. Sok eset
ben megtörténik, hogy a magyar nyelv már elejtette a kezdő consonanst, sőt néha az utána következő vocalist is, míg a roken
nyelvek az egyiket, vagy mindkettőt is megrőrizték. Az ugor
magyar theoria széltében-hosszában egyezteti az ilyen vocalis kez
detű magyar szókat consonanson kezdődő ugor szókkal, így pl. az
állani (ugor jóm-, joam-, jomlit), átallani (vort, vuart-), apró (nambir, nampri), ár (Fluth; járve, jaure), árnyék (tarom, törim), az
(tuo, tu, to), egér (lenkir, snára, sejer, hiire) egész (senk, senhl-, áak),
éhes (éig, hiuka, suz), ér (véna; ler, tar), eredni (tarét-, termala-),
igen (éenk, saka), irtózni (ro^t-), okos (vuokate-, vuokok), oldani
(nuole, nolda-), olvasni (luké-, lau-, lufit-, lúd-), őr (ver, vei), össze
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(vas, vis, vösnid), ujj tule, tuj, éute), utó (jujt, jou), üsző (vasa, váz,
m is), üres (keurin, girk, koro) stb.1) szóknak állítólagos analogonjai mind consonanson kezdődnek az ugorságban, a minek a ma
gyarban már hire sincs, de föl van téve, hogy az veszett el az illető
elejéről, a mi az illető rokon szóban még meg van.
Vámbéry szintén hasonlít ilyen magyar szókat teljesebb
alakú tör. szavakkal, a mivel tehát azt mondja ki, hogy az illető
magy. szók elejéről a törökben még meglevő consonans veszett el,
a mint hogy az illető hangok magában a törökségben is gyakran
elmaradnak a szavak elejéről. Csakhogy — fájdalom — ez a
viszony a török és magy. nyelvek közt nem engedhető m eg; mert
a török-magyar theoria nem csinált magának egy olyan a-priori
alaptételt, a mely a más nyelvekkel való hasonlítást könyörületlenül kizárná a tudományos kutatás köréből. Bizony, valljuk meg
őszintén, ez nagy ügyetlenség volt tőlünk; mert ha előbb jár az
eszünk, most mindazon kiváltságokkal dicsekedhetnénk, melyekkel
az ugor-magyar theoria hivei annyi minden csodaszerttt véghez
tudnak vinni az ethnologiában. Ha nekünk is volna ilyen a-priori
tételünk, nem mondhatná Munkácsy, hogy (a kezdő consonansok
miatt) nem egyezhetik a magy. ősz (autumnus) a tör. kös-vel, (ha
nem a finn syksy-vel), az ólom a tör. kalaj-val (hanem ugor valmff),
az orr, ór a burun-val (hanem ugor turpa, tlrva, torip stb-vel).8)
De így, a-priori alaptétel nélkül, talán semmit sem lendít ügyün
kön az a tény, hogy a törökségben is elesik a k és b a szó elejéről,
mint pl. sagaj kike, kazáni kesnd — éag. isne, kojb-.kar. et- (nye
ríteni) ; ujg. cag. keng — jak. a na, éuv. ana (tágas, térés); cag.
kizi és isi, issig (meleg, izzó); továbbá bolmak — olmak (lenni), éag.
biüni- (szétoszt) — ölüé (osztályrész), bilek — ilek, élik, (kéz) stb.
És viszont egyeztet az ugor-magyar theoria consonanson
kezdődő magy. szókat vocalis kezdetű ugor szókkal, pl. vakar
— mordv. angira, angeie; váll — finn olka, lapp olke, oalge ;
cár (Grind)— votj. ur, mrdv. uro (Geschwür); vastag — vog.
ozin, azin stb. S ezen hasonlítás helyes, mert az egyeztetés
ezélj ából föltehetjük, hogy az illető ugor szók r-n kezdődtek,
vagyis az angira előbb vangar, az olka, olke pedig v„Iga — v„gla

*) Lásd a M. Ug. 0 . Sz. illető czikkeit.
*) M. Nyelvőr, 1882. 12 f. 558.
10*
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— v„göla volt.*) Ez ugor szempontból nagyon helyes dolog és szi
gorúan következik a főtételből; ámde a magy. és török nyelvek
között ilyen viszonyt — nagyon világos, — hogy nem szabad meg
engedni. De mivel a közép-ázsiai viszontagságok között vakmerővé
edzett Vámbéry is bátorkodott ilyen, ő neki meg nem engedett
argumentummal támogatni theoriáját, Munkácsy kimondja reá a
sententiát, hogy ezen eljárásból is «kitűnik ama fennen dicsőített
török nyelvészeti apparatus fogyatékossága# s hogy mennyire ismeri
«az ugor alapra fektetett magyar nyelvtan mai tudományos alak
ját#. Persze hogy helyén a vád; mert micsoda borzasztó nagy megátalkodottság egy Vámbérytói, hogy nem fogadja el az ő tanaikat,
hogy nem hiszi el a Magy.-Ug. Ö. Szótárnak minden szavát, mint
ők, a «stúdiósa cohors#, sajtóhibástul, pótlékostul, függelékestül,,
mindenestül együtt!
Micsoda dolog h-n kezdődő magy. szót vocalis kezdetű tör.
szóval hasonlatani! Mert habár mind a magyarban, mind a török
ben néha elesik a szókezdő h (pl. hurok — urok, hurkolni — urkolni,
hiszen — iszé(n), mi jót ozott ke? écczör agy odattam (ho
zott, hogy) s a törökben^ cag. hajkar — jak.' ajdar (kiált), cag.
höl — kojb.it/, jak. iiöl (nedves), kar. hugit— kojb., soj., sag. öga
(bagoly), kún hava — tör. ara (köz) stb.), azért mégis helytelen ;i
tényekre támaszkodó egyeztetés, mert nincs olyan a-priori tétel,
mely azt mondaná, hogy «a magyar nép : török-tatár#.
Annak daczára, hogy mindkét esetben úgy viszonylik a magyar
a törökhez, mint a török önmagához, pl. a cagataj az északi dialectusokhoz, és mint a magyar önmagához, pl. a dunántuli a palóczhoz: a magy. és tör. nyelvek között rokonságot, törvényes hang
tani viszonyt nem lehet elfogadni a tények alapján, ha a-priori
török-magyar tételünk nincs!
Lássuk tovább az ugorok privilégiumait, a humanisticus ki
váltságokra empiricus voltukból származó bárdolatlanságukért nem
méltó turcisták szomorú korlátozottságával szemben. — Munkácsy
— miután mar minden apparatust, lelkiismeretet letagadott Vámbéryról — így kiált föl: «Hát azon eljárásról mit tartsunk, hogy
V. török képző-elemeket magyar önálló szókkal egyeztet, hogy pL
a tör. -jik, -cik kicsinyítő képzőt a magyar csekély\ye\ állítja

*) L. a M. Ug. Ö. Sz, illető czikkeit.
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szembe, vagy hogy a ritkább (miért ritkább?) tör. -gina, -kine diminutivumot a már képzett magy. könnyű megfelelőjének mondja*.1)
Tehát a képzőt nem szabad a másik nyelvben önálló szóval egyez
tetni. Ennél fogva én, ezen ő általok kimondott elvhez ragasz
kodva, így szólok: hát azon eljárásról mit tartsunk, hogy Budenz
ugor képző elemeket magyar önálló szókkal és (még tovább menve)
magy. képző-elemeket ugor önálló szókkal egyeztet, hogy pl. a
zürj. -köd, -köt (mit, una cum) ragot a magy. had-dal állítja szembe,
vagy hogy a m. -ság, -ség képzőt a mord. ói (nap), a magy. -röz
(ebben: id-vöz, üd-vöz) képzőt a votj. vos (Opfer, Gebet) megfele
lőjének mondja ?! A képzők és ragok különben is eredetileg önálló
szók lévén, megtörténik, hogy az egyik nyelvben még nem váltak
a nyelv formális elemeivé, hanem még mindig materiális elemek.
Most már az ugor-magy. theoria hívei minden korlátoztatás nélkül
fölveszik, hogy a mi az ugorságban még materiális, az a magyar
ban már formális elem, vagy megfordítva. De e két rendbeli elem
ilyetén viszonyát s egyeztethetését a tör. és magy. között meg nem
engedhetőnek tartják. Ismételve kérdem, hogy miért lehet és sza
bad az ugor és magy. nyelvet úgy kezelni, miért lehet a rokonság
bizonyítását minden úton-módon megkísérteni, a mint az ugor
magyar theoria hívei teszik ? És miért nem szabad más részről is
hasonló eljárást követni ? — Vagy bocsánat e faggatózásért, —
megfeledkeztem az a-priori tételről. Pedig hiszen «hincomne prin
cípium, huc refer exitum*.
Továbbá gáncsolja Munkácsy Vámbérynak szócsaládosítását,
hogy ő olyan szavakat mer egy gyökből származtatni, a milyen
nyelvészeti eljárásra neki nem volna joga.s) így pl. meg nem en
gedhető az állani — élni — válni (valamivé) — val, vol (vagyok,
voltam), továbbá a vágy — akar és szunyád — sztin stb. szóknak
három közös alapból származtatása, ámbár mind hangtanilag,
mind a jelentés tekintetében egy-egy alapformulára utalnak. A val-,
v o l^ e sse, fieri; élni= esse, létezni; válni szintén=esse, fieri (vala
mivé válni= valamivé lenni); állni alapjában hasonlóan: esse, lé
tezni; mert «állat* eredetileg= létező, a mi fennáll; így az isten a
legfőbb, a pár excellence állat, vagyis a valóban levő, létező; a négy
Ős elem = «négy éltető állat*; az isten «állatijában egy; végre
l) Nyelvőr. 1882. 560. 1.
*) Nyelvőr, 1882. 560. 1.
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v. ö. stare = állani és lenni; tör. tarmaÁ: = állani és létezni. — A vágy
és akar családositásának helyességét igazolja az, hogy magában a
törökben is azonosak, pl. ujg. bak (vágy, kivánság) és bakar (akarni,
vágyni), jak. boga (vágy) — bagar (akarni, vágyni). Épen igy
igazolja a szunnyad és szi'm egybefoglalását a törökben cag., osm.
sün = elfogy, elmúlik és elalszik, kialszik, cuv. sjiin = elaludni
és elfogyni.
Ellenben az ugor-magyar theoria nagyon szép és elmefejlesztö
szócsaládosításokat csinál, melyek közül egy párt bemutatunk az
ő bebizonyitási szabadalmaiknak ismertetése czéljából.*) Kiderül
ugyanis, hogy az állni egészen más szócsaládba tartozik, minthogy
az állással ellentétes fogalom van benne kifejezve; t. i. a vogul
jóm- (gehen, schreiten) testvérei ezek: állani — ámbolyogni — in
dulni — ingani — andalogni. A vágy pedig nem az akar testvére,
hanem a vallani-é (fateri). Az ugor j aga (fluere, currere) családjába
valók : jó (fluvius) — jutni — iktatni — illat — illani — év —inni
— ívik (a hal). Ezek mind cseppfolyós testek és cselekedetek. Az
ugor k„ga (ez is fluere, currere) családjának tagjai: halad — kullog
— kezd — kéj, kény— kotródni — kujtorog — kies — koldus — hul
lám — hullani! Az ugor p 0g (haften és fassen)-ból származtak:
fogni — fűzni — fizetni — függni — fúlni! Egy testvérek: szerelem
és szörnyű. Bizony ez csakugyan szömj ü ! A koldus —=kies — hul
lám — kezdeni együtt! Czethal az erdőben, vadkan a hullámok
közt! — De az ugor-magv. theoriának nemcsak szabad, hanem
szükséges is mindezt tennie, az ilyenféle egyeztetésekre nagyon rá
van szorulva, hogy valamennyire is elérje a kitűzött czélt; mert
még ilyen eljárás mellett is eddigelé mitsem ártottak az ellenök
szóló lényeknek.
A harmadik Szinnyei, a ki kereken tagadja, hogy a magyar
nemzet és nyelv török eredetének bizonyítása jogosult volna;
mert ilyesmit csak az ugorok részére lehet vindicálni. Arról szól
ván, hogy Vámbéry a magy. tulajdonnevek török voltával is bizo
nyítja török eredetünket, sajnálkozik rajta, mondván: «V. nagy
fába vágta a fejszét. Tulajdonneveket magyarázni nagyon bajos és
veszedelmes dolog (annak, a ki nem ért hozzá!).. . . a tulajdonne
vek oly szirtek és zátonyok a nyelvkincsben, melyeket az óvatos

*) Lásd a M. Ug. Ö. Sz. illető czikkeit.

Digitized by i ^ o o Q

ie

AZ UGOR-MAGYAR THEORIA.

143

nyelvtudós rendesen vigyázva kerül, hogy fönn ne akadjon, vagy
hajótörést ne szenvedjen rajtuk.» Tehát a tulajdonnevek alig-alig
nyomnak valamit az ethnologiában; de mégis van kivétel, mikor
bizonyos tulajdonnevek hiteles tanúi lehetnek a nemzet eredeté
nek; mert «az olyan tulajdonnevek, melyek mint köznevek is elő
fordulnak a nyelvben, nem okoznak a magyarázónak semmi nehéz
séget* *) 8 így valóban meg lehet tudni, hogy melyik nyelv birtokai, minél fogva tanúskodnak az ezen neveket viselők hovatarto
zásáról. És valóban a Vámbéry által magyarázott ős magy. nevek
talán egytől-egyig csakugyan egyszersmind köznevek gyanánt is
használtatnak, m int: Álmus (almis = hatalmas), Emesu (emeői =
szoptató), Cundu (kündü = tiszteli értékes), Ete (iti, idi = úr),
Harka (karga = holló), Bojta (bajtag = zászló), Bocsu (kirg. baksa
= pap, próféta), Alup T. (alip, alp = hős, vitéz), Geicha (jejéi =
íjász), Vajk (bajik 2) = gazdag, hatalmas), Buda (cag. buta, kirg.
bota = gyermek s a teve csikaja; v. ö. a kirgiz Bot a kán, Bota kiz
neveket), Turda (turdi = állhatatos; v. ö. turkmán Turdi bég és
magy. Turdi3) Cupan (kopan = fölkelő, lázzadó), Ursur (urusur =
harczoló), Aba (aba = apa és nagyapa), Aga (aga = bátya, úr), Borchot (borkút = sas), Budlu (budlu = czombos), Buken (bükén =
leselkedő), Cuplon (káplán = tigris), Opur (apur = kicsiny), Tatun
(tatin — békés), Zagir (sagir = szomorú, süket), Zemera (semir =
kövér, gazdag), Zolok (suluk == szép), Tasz, Thosz (tas, kirg. tas =
kő), Bulcsu (biliéi = tudós, bölcs), stb. Ámde e köznévül is hasz
nált tulajdonnevek csak akkor volnának ethnologiai becsüek, ha a
magy. nemzet és nyelv ugor eredetét bizonyítanák, de így —
mondja Szinnyei, «természetesen az eredmény nagyon kétes ér
tékű*;4) mert hát az a-priori tétel egészen világosan kizáija a
török rokonságot és így magyar neveket nem lehet a törökből ma
gyarázni. — De még egyéb akadály is van.5) Ha megengednők is,
hogy ezen ős magyar nevek csakugyan török szók, még ebből az

‘) Pbil. Közi. VII. 64.
*J A b a j; baju- (gazdagodni, nagygyá lenni) nomen verbale-ja. Más
a «meder, géméin, nichtswürdig» jelentésű bajik; ez a bal-, baj- (lefelé
menni, sülyedni) ige nőm. verb.-ja. Szinnyei ezeket Összezavaija.
*) L. Fejér Codex diplomaticusát, II. Béla által kiadott okmányban

(1138.)
4) ft) Fhil. Közi. VH. 69. és 70. 1.
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sem következik, hogy nevek viselői törökök voltak; mert először a
svéd cultura hatott a finnekre; másodszor ezen nevek viselői, a
nemzet java része, mitsem számit e kérdésben; ezekre nem lehet
támaszkodni ilyen ethnologiai probléma megoldásában; ezek nem
tartoznak azon tényezők közé, melyeket tudományos kutatás bizo
nyítékok gyanánt fogadhat, ez a rósz a tudományra nézve non ens.
Bizony igaz! Mit is törődnék a magasabb nyelvtudomány az ilyen
izgága emberekkel ? érdemes-e az olyan gaz nationak még nevöket
is említeni, a kik egy ezer éves ország megalapításának alapkövei
voltak ? Bejöttek ide Európába bajt csinálni; a szomszéd népeket
sorba verték, kifosztogatták, örökösen háborúskodtak, a helyett,
hogy inkább az iparhoz, földműveléshez láttak volna, mint a finnnek. «A finnországi, az észtországi finn ember szántó-vető, hajó
építő, hajózással kereső és egyéb iparos életmódjával bizony
nagyon felülmúlja az összes török-tatárságot*.1) Lám, ezek milyen
becsületes, jóra való emberek! Ezekről ugyan egy hadjárat sincs
följegyezve! Ellenben a magyar mindig czivakodott. Das ist ein
Betyarenvolk! Árpád, a «hét magyar* stb. mind semmirekellők
lévén, bizony ezekkel csak nem foglalkozik az ethnologia. Az ilyen
történelmi alakokat a subjectivista tudós csak mély megvetésére
tart érdemeseknek!
Ámbár a magyar névragozás nem egyezik meg az ugor név
ragozással, a magy. nyelv mégis ugor, mert következik az alapté
telből. Vámbéry ugyanis egyeztette a genitivust, lativust és accusativust a magyarban s törökben. De Szinnyei kinyilatkoztatja,
hogy ez helytelenség; a három casus egyezését nem lehet a meg
figyelésből, a tényekből megtudni. így a gén. ragja -nek nem lehet
azonos a tör. nink, neng, genitivus-szal; mert ez ellen «jelentésben
és alaki nehézségek küzdenek#. T. i. a birtokot jelölő rag nem
birtokot, hanem orr-ot, előrészt jelent, vagyis nem azt teszi, a mi
az értelme; eredeti alakja pedig noro. — E -nek ragot Sz. «látszó
lagos » genitivusnak nevezi; mert — szerinte — nem ez «az igazi
birtokos-jelölő*, ez csak tpleonastikus, azért a legtöbb esetben el
is hagyható».2) De tudni kellene Sz. úrnak, (annál is inkább, mert
Vámbéryt nyelvtörténeti tudatlansággal vádolja), hogy ez a genitivusi rag a régi magyarban nem volt czifraság csupán és bizony a
*) Hunfalvy, Ugor v. tör. a magyar? 13.1.
l) Phil. Közi. VII. 202. 1.
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birtokviszony alkalmával nagy szükség volt reá; mert különben
nem használták volna lépten-nyomon. Csak nehány előfordulási
esetet hozok fel pl. a Cornides-Codexből (Nyelvemléktár VII. k.).
Mert nem vala az isten nek anva/m/r menyorzagwafc kyralne azzonyanak egy poztoya (128. 1.). Ember nek fy&nak kedeg ninchen hol ev
feyet le haycha (128.1.) iob prophetawaA’ kevnyuenek harmyc kylenched rezeben (142. 1.). Napn<?/c fene??é>Á: fenesseget (143. 1.) stb.
Mindezen esetekben a birtok-viszonynak, nem pedi^ az orrnak és
előrésznek jelölésére volt szükség; azt pedig nagyon jól tudta a
nyelvszellem, hogy orral nem lehet birtokot kifejezni, hanem csak
birtokot jelentő szóval, a milyen a tör. itenk, neng. Tehát a -nek
birtok-jelölő volta sem nem «látszólagos#, sem nem «pleonastikus*. — «A mi az alakokat illeti — mondja Sz. — az a bökkenő,
hogy a török nyelvekkel szemben a magyar nem gyakorolja e
hangváltoztatást#,x) t. i. az n g : g, vagy tik : k változást. Nem ám,
ha csak a-priori kigondoljuk, hogy nem gyakorolja, de ha a nyelv
beli tényeket megfigyeljük, akkor igenis gyakorolja, pl. ok, okos —
tör. ong, ang; tagrad — tör. t&ng- ; legény — tör. jengi; ir/az —
tör. ongaj ; igen — tör. ing, eng, engen; jog (dexter) — tör. ong ;
hÁg — tör. ka«<7, stb. Arra fölösleges felhozni példákat, hogy e
tekintetben az egyes tör, dialectusok úgy viszonylanak egymáshoz,
mint a magyar a törökhez. — Jóllehet a-posteriori arra jövünk,
hogy a magy. lativus -vá, vé, já, jé, á, é (együré, hóra, mindenük,
öszr<>, világgá, Váraddá, Győrré, mögé, hoz]á) azonos a tör. -ga,
ja> je, a, e raggal, Sz. azt mondja, hogy ez nem áll, mert a-priori
bizonyos, hogy az -á, é lativus (tehát az egyeztetés czéljából a rag
nak felét eltagadja) a vogul -a//*gal egyezik,2) melynek jelentése
dativuBi, határvetői és essivusi. — Tényleg az accusativus t ragja
a tör. accusativussal egyezik, a mennyiben az egész északi török
ségben, a kirgiz, altai, teleut, jiá, salgandu, sór, sojoog, sagaj, kojbal, karagas, kaéincz, kizilcz stb.-ben az acc. ragja ti és ni. Csak
hogy e dolog az ugor-magy. theoria calculusait zavarván, nagyon
természetesen nem lehet elfogadni, hogy bizonyítsa azt, a mit
bizonyít, t. i. a magyar nyelv török eredetét.8)
Szinnyei egy kiválóan őszinte pillanatában belátván, hogy
bizony a magyar névmások a török névmásokkal egyeznek, szük
l ) *) Fhil. Közi. 202 1.
3) Fhil. Közi. 203.
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ségesnek találta kinyilatkoztatni, hogy a névmások egyezése nem
bizonyítja az illető nyelvek rokonságát; vagyis a nyelvek rokonságára e részben Bem kívántatik a rokonság; mert — a mint Budenzzel mondatja — *eleve is (persze még születésünk előtt!)
bizonyosnak kell tartanunk, hogy nem rokon nyelvek névmástői
is csupa vakesetbeli találkozásnál fogva (a természetben törvény
uralkodik!) nyertek egyező alakot*.1) No bizony. Az, hogy a magy.
és török névmások egyeznek, csupa vakesetbeli találkozás; de
milyen szigorú törvényszerűség művének mondanák azt, ha az
ugor névmásokkal egyeznének! S annak daczára, hogy az egyezést
fölöslegesnek tartja; mégis úgy idomitgatja őket, hogy emezekhez
minél hasonlóbbak legyenek. Elismeri, hogy az én eredeti alakja
mén (vagy mén) volt, de ezt mégis hasonlóbbnak tartja a zürj. me,
ostj. ma s cer. mén, hez, mint a tör. men-hez. A fe-nek ezen kopott
alakját veszi eredetinek a ten helyett, csak azért, hogy a tör. sennel ne egyezhessék s benne az n-t genitivusnak tartja. Mondja
aztán valaki, hogy nincs új a nap alatt! Épen így a mi és ti ala
kokat veszi eredetieknek a mink, tik helyett, hogy ugor kaptafára
üthesse őket.
Maga a magyar nyelv is földeríti e névmások mivoltát, ha
készakarva szemet nem húnyunk. Eredeti alakulásuk t. i. ilyen
volt: mén — ten — ön, mink — tink — önk. A mint az első személy
singularisához a plurális ragja k járult és lett a min + k többesi
szám, épen így alakult a ten és öw-ből a tin + k, ön + k, melyekből
aztán tik és ők lett az n elveszésével, épen úgy, mint a mink, vagy
műnk dialecticus mik, műk alakjában (v. ö. az nk : k viszonyára:
inkább— iAább, fuláw/c — fuláA-, munka, — muAra, sopánkodni —
sapákodni stb.). Minél fogva a mi és ti alakokkal eredetileg nem
egyezhetik egyrészt a zürj., votj., lapp mi, másrészt a zürj., votj.
ti, lapp d i; mert emezek a mije, mij és tije, tej alakok rövidítései,
míg a magy. mi és ti teljesebb formái mink (mik), tik (tink). Itt
tehát csak üres hangalakba kapaszkodott a finn tudomány; de az
ugorok érdekében az ilyen «Anklang» is erős argumentum.
A harmadik személyre vonatkozó névmás eredetibb alakja
ön s ez meg van ebben: ön-maga ( = ő-maga), mely épen olyan
összetétel, mint en-magam és ten-magad. Ha az ugor elmélet sze

*) Fhil. Közi. 204.
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rint a ten és ön-beli *n nem egyéb, mint ugor genitivusi rag, akkor
az en-, én-ben, sőt a mink-ben is ugyan annak kell lenni; már
pedig olyant restellenék állítani, hogy az első szm. névmás, az én
genitivus ragos, s hogy magyar őseink genitivus-szal szólították
naeg egymást ( ten) s a ki távol volt (a 3-ik személy) annak nevét
genitivusba tették. Higyje, a ki akarja. — Továbbá a magyarban
sem n, sem nen genitivus nem létezik és nem is létezett; nyelv
emlékeinkben és dialectusainkban semmi nyoma; tehát ez nem
tény, nem a valóság egy adata; az ilyen valami pedig nem kell a
positiv tudománynak. Igen ám, de mire való a «magyar nyelv:
finn-ugor» hangzású alaptétel? Arra, hogy deducaljuk belőle az
egyes eseteket. A finn, mordvin, őeremis: ugor nyelvek; ezekben
a gén. ragja n (a mord.-bán n is); a főtétel szerint a magy. is ugor
nyelv, tehát ebben is kell n genitivusnak lenni, s ha nincs, csiná
lunk, mégis muszáj lennie. És így fogtak a finnisták egy új génitivust
Hogy a harmadik személyű névmás csakugyan ön (vagyis
n-es) volt eredetileg, mutatják az igei alakok. Szerintünk ugyanis
az igeragozás úgy keletkezik, hogy az igető után járulnak a szomély-ragok; vagyis bizonyos személyből kiinduló cselekvés, vagy
biz. személyre vonatkozó szenvedés, állapot úgy fejeztetik ki, hogy
az igetőhez tesszük az illető személyt jelölő exponenset; ha a
3. személy activitasáról, vagy passivitasáról van szó, akkor ennek
exponensét mondjuk ki az igető után. Ezért a 3. személyre vonat
kozó ige-alak még ma is megőrizte nehány esetben az eredeti
formát, mint megy-ew, teszen, viszen, hisz-en, leszera, van; sőt a
többes számban minden igénél: tesz-n-ek, visz-n-ek, alusz-n-ak,
temet-n-ek, kerül-n-ek (ered. tesz-en-ek, visz-en-ek, kerül-öü-ek
stb. helyett); mint szintén a múlt idő plurálisában: ett*en-ek, ittan-ak, került-e»*ek, látogatni ment-en-ek Budát# stb. Nagyon vilá
gos, hogy pl. a tesz-en és tesz n ek alakokban az en és n a 3. sze
mélyt jelöli és pedig azért jelölheti, mert eredetileg az en, vagy ön
harmadik személyű névmás, nem pedig genitivusi rag. Ugyan mi
szükség volna pl. az írnak, jönnek stb. alakokban a plurális genitivusra ?!
Vámbéry tehát helyesen egyeztette a (már kopott) ő névmást
a tör. o, ol névmással; mert hiszen ennek eredeti alakja, vagy töve
is n-es, t. i.'on (mert gén. on-un, an-in, an-ing, dat. ona, an-ga,
acc. an-i, onu, onl, loc. an da, on-da, abl. on-dan, an-din, plur.
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an-lar, on lar stb.) 8 csak az egyes számi nominHtivusban változott
az n Z-vé, a törökségben gyakori hangváltozás következtében. Az
ö?;é-beli r hang ugyanaz lehet, a mi a miv, tiv alakok r-je.
Vámbéry egyezteti a magy. és tör. prceteritumot, mely mind
a két nyelvben t (vagy a törökben lágyulva is, d) hanggal képeztetik. így pl. ujg. tiir-tim = tűrtem, jiirüt-tim = járattam, tiir-ti —
tűrt; kirg. snula-tim = szólottam, saula-ti = szólott, tikit-tim = ké
rettem, toktat-tim = tartóztattam; sagaj tyíl-ti — gyűlt, tyíl-tik =
gyűltünk, üriin-dim = örültem, űriin-di — örült, stb. De ez Sz. ur
nák nem tetszik,1) 8 bár megengedi, hogy «mindenesetre nagyon
szembeszökő hasonlatosság . . . (s most jön el a haddelhadd!) . . .
azonban a látszat sokszor csal». íme a bölcs-salamoni ítélet. Ismét
egy tény a magy. és tör. nyelv rokonságának bizonyításáúl, tehát
most arra törekszik, hogy eltegye láb alól, mert nagyon ártalmas
az ugor elméletre nézve. Nem tudja ugyan megfejteni az ugorságból a magy. pra?teritumot; még csak meg sem kisérti, mert jól
tudja, hogy nem boldogulhat; — mindazáltal határozottan tagadja
a törökkel való egyezést a következő comicus okoknál fogva. 1 . a
•t képzőnek van egy teljesebb -tt alakja is (mondottam stb.); 2 . ez
a -tt képző o, ti, e kötőhangok közvetítésével járul a mássalhangzó
végű csonka tőhöz, míg a törökben közvetlenül; 3. utánna pedig,
az egyes sz. 3. és többes sz. 1. személyek kivételével, a, á vagy e, é
kötőhang szokott állani, míg a törökben nemcsak a, e, u, ii (mint a
magyarban), hanem még i, i is.2) Mily éles kritika! Milyen mély
belátás ! Szinnyei úrnak sokkal fontosabb a kötőliang, mint maga
a képző. Mintha bizony olyan lényeges dolog volna, hogy a magy.
nyelv kötőhangot szúr közbe, a török meg nem ; s hogy a magyar
bán az i nem szokott kötőhang lenni, a törökben pedig szokott.
Olyan nagy akadály az az i, a mi miatt a magyar nem értené meg,
hogy a captim, saulatim, kapattim stb. alakok azt jelentik, hogy csap
tam, szólottam, kapattam ? Ez bizony csak olyan szabadulni-akarás
a tények elől, mint a tengerbe esettnek törekvése, a ki még a hul
lámokba is kapaszkodik. — Hogy a í, időmértékére nézve több
esetben hosszú (vagyis tt), vigasztalja magát Sz. úr azzal, hogy
más esetekben is előfordul a t megnyújtása, pl. bizonyítom, busíttom, apritf, merítt, kerítés, szaporífíás, segíteni, guffa, füttözik,
*) Phil. Közi. 209.
f) Phil. Közi. 211.
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hiteget, hasonlít, nyerít, rémítő, stb. Tehát annak daczára, hogy
az ugorságban nincs t képzős praeteritum, a törökben s magyar
ban pedig van, — az ugor-magyar theoria mégis azt mondja, hogy
a magyar nyelv s így az igeragozás és a praeteritum is ugor, csak
hogy ez a magy. praeteritum nem egyezik semmivel sem, ez olyan
extra ugor-magyar különlegesség, édes-kedves sarjadzása az a-priori
tételnek.
Egyezteti továbbá Vámbéry a következő képzőket: magy.
-at, et (járat, menet, jövet stb.) és török -at, et, it, üt (pl. ujg. küret = kerítés, keret; éag. oj-at=szégyen, bög-et==gát, keé-it:= átme
net, ög-üt=tanács; kaz. oj-at=szégyen, ül-át= dögvész stb.);
magy. -ás, és (járás, jövés) tör. is, is, es (pl. ujg. ajlas = fordulat,
hajlás, en-is = leszállás; cag. ag-is = fölhágás, karas-ís = széttekintés, keresés; osm. cevir-is = csavarás, alis-veris = adás-vevés;
kaz. iii-es = patak, tlkp. folyás, jör-ös = járás, stb.); továbbá
magy. -rnány, meny és tör. -mán, mén (pl. éag. tegir-men = malom,
tulkp. tekermény, a mit körben hajtanak; alak mán = rabló csa
pat; osm. göce-men = nomádok, dola-man = dolmány (v. ö. ködm en); kaz. posa-man = buslakodás, citlr-man = bozót, stb.) Ezen
képzők azonossága tény, — tehát nem szabad egyeztetni, okosko
dik Sz. úr, mert 1. a megfigyelés, a tapasztalat nyújtotta ezeknek
összehasonlítását, tehát a-posteriori ismeret; 2 ) e magy. képzők a
törökségben, nem pedig az ugorságban levő képzőkkel egyeznek.
Ez ama két szarvas hiba, a mi szemet szúr az ugor-magy. theoriának; minthogy az a-priori tétel értelmében, a magy. es tör.
nyelvek között tényleg meglevő egyezést nem lehet elfogadni; ha
nem ha törik-szakad, ki kell okoskodni az ugorságból. S csak
ugyan Szinnyei, következetesen ragaszkodva a kezdetben felállított
vezérelvhez, az a-priori alaptételhez, nem is fogadja el a nevezett
képzők azonosságát, a subjectivista, vagy metaphysicus okosko
dásával támogatván tagadása helyességét. Ugyanis — ő szerinte —
az -at, et nem képző; mert a hivafaZ, jövetel, — fon ál, kötéi, to
vábbá az érték, mérték — keverék, maradék példákból «mindenki
láthatja, hogy ugyanazon képzők -t nélkül is képeznek nőm. verbalékat, a miből azt következtetjük, hogy bennük nem a t a volta
képpeni nőm. verbale-képző, hanem az, a mi utána következik#.*)

*> Phil. Közi. 211. 1.
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Tehát az -al, el és -ék képző, t nélkül is megél legtöbb esetben;
mert ez a t csak czifraság és így a járat, menet, írat stb. szókban
akár volna, akár nem a t (at, et) képző, az a-priori tétel értelmé
ben mégis csak ugor nyelv volna a magyar. Persze azt Sz. nem
tudja, hogy a hivatál, jövetei stb.-ben az igető után már képző
bokor (két képző) van, míg a fonál, kötá/ben csak egyszerű képző.
0 a -f-nek képzői jogosultságát nem ismeri el, mert ilyen nem
létezik az ugorságban. Ez tehát megint egy speciális magy. talál
mány, mint a praeteritum f-je, meg az accusativus t ragja. Fatalis
találkozás. Úgy látszik, hogy a t képzők és ragok az ugor anyanyelvnek csak mostoha gyermekei.
Az ás, és, mány, mény képzők már szerencsésebbek; mert —
a helyett, hogy a törökben meg levő, hangtanilag és jelentésre
nézve azonos analogonokat, tehát a positiv adatot, a tényt elfogad
nék — a főtételből igen elmésen le lehet őket következtetni.
Szinnyei ugyan látszólag megijeszt bennünket, midőn nagyon
szellemesen azt mondja, hogy «a török képző csak s, mert a meg
előző rövid hangzó nem tartozik a képzőhöz*, a magyarban
pedig «a voltaképpi nőm. verbale-képző az á, é . . . de ezt a tör.
*-vel semmi szin alatt sem szabad egybevetni».*) Milyen nagy
szerű ötlet! Az ás, és nem = is, eá-sel, mert abban az á, é a
képző, nem az s, emebben pedig az s a képző, nem az i, e. —
De ha utána járunk ezen á, é képzőnek és a haszontalan s-nek,
megtudjuk, hogy Budenz szerint az á, é nem egyéb, mint az ugor
g nőm. verb. (nőm. actionis) képző, az s pedig: ugor ks (finn kse)
diminutivum. Vagyis a járás, jövés eredetileg: járgkse, jövgkse.
Tessék ezeket kimondani! — A mány, mény pedig azért nem egye
zik a tör. -mán, mén-nel; mert amaz így elemezhető: m-á-ny,
in-ó-ny, melyben az m = ugor m momentán ige-képző, az á, é =
ug. g (vagy j) nőm. verbale-képző, az ny = ug. n diminutivum.
Hogy miért kell a képzőket így hurka-módra el vagdalni, és hogy
mi szükség van az ás, és, many, mény-ben diminuti v képzőre, annak
az Úristen sem, csak egyedül Budenz úr a megmondhatója.
Igen, csak Budenz úr; mert a fiatalabb ugor nemzedék csak
utána mondja, «iterat voces et verba cadentia tollit, ut puerum
ssBVO credas dictata magistro reddere#; — ellenben Hunfalvy úr

*) Phil. Közi. 211 1.
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nagyon jól tudja az ilyenféle szó-metélés helytelenségét, hiszen ő
volt az, a ki a Magyar Nyelv Szótára szerkesztőinek ilyen eljárása
ellen hevesen kikelt, azt írván róluk, hogy «mindent, de mindent
elemeznek; mintha hurkák volnának a szók, úgy szabják, szelik
hátul, elől, közepett. Keresd fel, szives olvasó, p. o. a hol szót s
azt találod róla, hogy a h kérdő jelentésű, az o távolságot teszen,
az l helyrajzi; tehát a hány betű, annyi jelentős rész, annyi tag».
(Nyelvt. Közi. VIII. k. 304. 1. 1860.). Az eféle nyelvészkedésről így
nyilatkozván H. úr, — nagyon csodálom, hogy ezen újabb szómetélési nyelvészetről mélyen hallgat. Ennek oka vagy az a gya
kori nézet-változtatás, melyről már szóltunk (Phil. Közi. II. füzet,
148— 149.1.), vagy az, hogy a közös ügynek — ugor voltunk min
den áron bebizonyítása — érdekében ilyen, tudva rósz eljárást is
meg kell engedni. Finis sanctificat média.
De ha a túlságos septicismus a hangalak, jelentés és functio
teljes azonossága daczára is kételkednék e m án — mén és mány —
meny képzők egységén; a következő s a törökben és magyarban
ízről-ízre azonos szók argumentumát józan észszel nem lehet elta
gadni. A magy. dolmány szó a nyugoti törökben dolaman ; a magyar-csángó szakmány a törökben sokman és éekmen ; a magy. ködmén a kirgizben ketpen*) (minthogy a kirg. a cagataj m-t p-re
változtatja: tüsmen — tusban (ellenség), asraan — aspan (coelum),
altmis — alpis (60), jetmis — ietpis (70), tapraak — tappak (találni),
aémas — aspas (nem megy át), tarakpen (fésűvel) stb.), a cuvaában
kismen (ujg. két-, karag., kún ked, ószaki tör. kés, kis, kéz = felöl
tem ; tehát a éuv. kis = két, ked ; s a mint a éuv. Hs-men, és kirg.
ket-pen, úgy alakult a magy. köd mén). — E török s magyar szókban
a képzők elvitázhatatlanúl azonosak s így azt bizonyítják, hogy pl.
a sütemény takar mány, tudó mány stbbeli képző is azonos a tör.
alamaw, tegirmew, éitirwan-beli képzővel; míg a mány-mény-nek
nem hogy három, hanem hat részre való darabolása sem bizonyít
semmit!
Budenz az akad, akaszt szót az ugor takistu (haften), tagep,
tagarla (hangén bleiben)-val, Vámbéry pedig a tör. tak- (akaszt),

*) Lásd KMPm3KAfl XPECTOMATIH, cocTaBHjn> a jhotiu.
TamKeHTb, 1883. V. ö. 47. 1. pl. Asan-Kajdi degen aldldí ksi (A.-K. nevű
okos ember) mondja: «Ketpenim mujunimda, kebenim knjunímda.»
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takin-(akad)-val egyezteti s mindkét esetben hallgatag oda van
értve, hogy a magy. szóból a kezdő dentalis elesett. Szinnyeinek
nem tetszik a V. hasonlítása, mert nigazolni kellett volna, hogy a
szókezdő t elenyészhetik-e a tör. nyelvekben, úgy mint pl. az ugor
ságban*.1) A nevezett szók egybevetését sem Budenz,2) sem
Szinnyei nem igazolta annak kimutatásával, hogy az ugorságban
csakugyan elenyészik a szókezdő - t ; mind a mellett az egyeztetés
nagyon helyes, mert a mi a főtételből következik, azt szükségtelen
tényekkel erősíteni, hiszen a nélkül is elgondolhatom. Az ugormagy. theoriának tehát bizonyítás nélkül is lehet bizonyítani; de
Y. ugyan ne próbáljon ilyent elkövetni, mert ő neki nincsen cso
datevő a*priori tétele! Nem is követte ő el azt, hogy minden alap
nélkül állította volna az illető török szók egyezését, hanem té
nyekre támaszkodott, a milyenekkel en megnyugtatom Sz. urat a
felől, hogy a törökségben elenyészik a szókezdő t, pl. ujg. tok-,
cag., osm. iog- (szülni), ujg. tok (szülött, gyermek), osm. dogma
(születésű), ellenben ujg. ’okul, cag. ’ogui, osm. ’óul (gyermek)
(v. ö. alt. uk — utód, ukta = fajt szaporítani, jak. ogo = gyermek,
oglen = szülni); tas — as = barát; éag. tegir, töger— egir, ’ójür
(megfordít), tevrik — evrik (megfordított); ujg. tinc — inc, alt. encii
(nyugalom) stb.
De hiába egyeznek a magy. szók a török szavakkal, hiába
olyan természetes és kézzel fogható az azonosság, a magy. nyelv
mégis ugor és ezt minden áron be kell bizonyítani; a csüréscsavarás az ugor részen jogosabb, mint az egyszerű, természetes
hasonlítás a török részről.
A csillag-ot egyezteti V. a kirgiz jilla- (ragyog, fénylik),
jolduz (csillag), cag. jilla-, jillak (u. a.), osm. cil (ragyogó) stb.
szókkal. Sz. ezt meg nem engedhetőnek tartja; mert a tör. szók
eredeti alakja j-vel, nem c, vagy .f-vel kezdődött. «A mi nyelvünk
ellenben egyetlen egy esetben sem fejlesztette (beh sok e!) a szó
kezdő j-t <*, £, vagy J-vé, tehát a föntebbi török és m. szavak egybetartozása sem fogadható el.» 3) Ezt az ellenvetést Sz. hajánál
fogva keservesen rángatta elő. Hiszen az ujgur, éagataj, turkmán,
osmanli. altai, teleut, kojbal, karagas, jis, salgandu, kacincz,
*) Phil. Közi. íílo.
*| L. Budenz szótára illető czikkét, 726. L
3) Phil. Közi. 218. 1.
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kizílcz, küerik stb. dialectusok sem fejlesztik a kezdő j -1 c, vagy
y ve, mégis olyan derék török nyelvek, mint a kirgiz, baskír, nogai,
sor, sagaj stb., melyekben a szókezdő j : 5 , vagy j : c váltakozás
rendes. S ha a magy. nyelvet azon oknál fogva nem tarthatjuk török
nek, mert benne az eredeti török 7 -nek cs felel meg, akkor rögtön
meg kell tagadnunk a sór, sagaj, kirgiz, baskír, nogai dialectusoknak török voltát is, mert az eredeti tör. jilla - (fényleni) a sorban,
sagajban cilla- (nőm. agentis: cillak = fénylő, ragyogó), kirgizben
jilla- (nőm. ag. pillák). A mint látjuk, e tekintetben is úgy viszony lik a magyar a törökhez, mint a török önmagához, pl. aéór, sagaj a
cagatajhoz; sőt e részben épen az a magyar, a mi a sór, vagy
Bagaj. (mert cillak = csillag = ragyogó, fénylő). — Vagy ha ezen
ellenvetésével azt akarja kifejezni Sz. úr, hogy a magy. és a másik
hasonlítandó nyelv között csak olyan hangváltozásokat szabad
törvényesnek elfogadni, a milyen magában a magyarban is elő
fordul (még ma is): akkor ragaszkodjék az ugor-magy. theoria is
ezen elvhez és törülje ki az Ug. M. Ö. Sz.-ból a cseleked — hödli ;
gyakor — sagarik, saura ; gyér — soré, sura; gyűlöl — hylkaá, söl
a l ; nyargal — karkaa, kargui stb. stb. egyeztetéseket, mert a ma
gyarban a c s : h, gy : sz, s, g y : h, n y : k bangváltozás még eddigelé
— hála istennek — teljesen ismeretlen. — De ha már a csillag
nak a törökségből való magyarázata (jilla — éilla — jilla, ebből
nőm. verb. jillák — éillak — 3'Illak = csillogó) a-priori nem enged
hető meg, lássuk, hogy miért és hogyan ugor eredetű ? A Magy.
Ug. Ö. Szótár tanítja, hogy a csillog- és salyog-bán a g frequent.képző, ebből a csillo-, vagy csallo-, saüo- tő = ceremis colgu, ille
tőleg colga (splendere), finn selge- e z pedig metathesissel állott
elő segle-bői (mint a éolg9 a cogla-ból); a -le, l0 képző lévén, a
■végső alapszó csak seg-, sag (ssg, sag), úgy hogy a m. csillo-, sáli
alkalmasint legközelebbről csivlo-, savlo- ( csiglo-, saglo-) alakból
keletkezette De itt még nincs maradás (t. i. a csiglo- alaknál), csak
tovább, tovább; mert «az így kifejlő (talán inkább kifejtett, mert
ezt Budenz úr fejtette ki) ssg alapigét bátran (!) egyazonnak vehet
jük a Ug (tag) splendere igével, melyből a magy. tét- ( tetszik) szár
mazik 1*.1) Itt megszakad a processus, mert ez a tsg a prototypon.
A csillag, csillog ezen származtatása tehát azért tetszik a finnisták
nak, mert hiszen a csillogás és tetszés lám egy eredetű. Hogyne!
*) M. üg. 0 . Sz. 368. 369. 1.

PhiJoloiriai Kfalöny. VUI. i.
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az ember fiile és szeme olyan erősen érzi, hogy a csillog és tetszik
tökéletesen azonos hangalak! Ugyan minek is egyeztetnők a
csillog-ot éilla-val, mikor töglö-ve 1 is leh et! Nem is csodálom, hogy
a subjectivista tudósok annyi sok titokzatos dolgot határozottan
ismernek, hiszen ily magas fokra fejlődött érzékek annyira in mé
diás rés képesek hatolni, hogy a csillogásnak physicai tényét és
a tetszésnek psychologiai létrejöttét közös forrásukban szemlél
hetik ! . . .
A csipő V. szerint = tör. sáp (több tárgynak alsó, vastag
része, fogantyúja); mert jelentéseik rokonok (a testnek «vékonyát
— Weiche — mellett az ellentét, a vastagabb része = csipő — sáp),
hangtanilag pedig igazolják e hasonlítást a tör. dialectusok, igy
ujg. süjük — cag. cüdük (édesség), kojb. singir — alt. r'ingir (orrát
kifújni), jak. sáttá — sór cátti (hét), jak. suo/ — sor cok (nincsen),
jak, «ürö^ — sór <?ürög (sziv), jak. sas — sagaj caz (tavasz), jak.
suol — sag. col (út), jak. sir — sag. cár (hely) stb. Tehát az s z : cs
( s : é) hangváltozás tekintetében a magy. úgy viszonylik a törökhez, mint emez önmagához. De Sz. úr ezt nem szívelheti mert
nem tudja felfogni (elég gyarlóság), hogy a safc-nak mi köze lehet
a «coxa, Hüfte» jelentésű szóhoz.1) Azt nem tudja, vagy inkább
nem akarja felfogni, hogy a «vastag részt» jel. szónak mi köze
lehet a «kidudorodó részt (pars tuberosa)»'2) jel. szóhoz; hanem
azt bölcsen érti, hogy a «collum, Kragen, Oberarm, unterer Theil
dér Máhne» (!) jelentésű ugor szókkal igen szépen összeillik (1.
Budenz szótárában 370,371.1.). Természetesen ezeknek szükséges
egyezniök, hogy az alaptétel kárba ne vesszék.
A gyűlöl szónak hasonlítása és magyarázata Y. szerint egé
szen természetes és könnyű; t. i. analogonjai: cag. jau = ellenség,
jaula — ellenkedni, kirg. jeii = u. a., jeiile u. a. A j : gy váltakozás
a magyarban és törökben egészen rendes (pl. éag. ja j — karag.
gyaj = nyár, éag. jakéi — kojb. gyaksi = jó ; éag. jilan — kojb.
gyilan — kigyó, jil — kojb. gyil = év stb.). E szerint gyűlölni ér
telme : ellenséges lenni valaki irányában; az ii hosszúságát pedig
megfejti a jeiile-beli eü diphtongus, mely után denomin. képző
v a n .—: Sz. azt jegyzi meg: «az ellenséges és gyűlölni fogalom
még csak össze volna egyeztethető (!), de az alakok nem. A tör. jaula-,
') Phil. Közi. 218.
a) Búd. szerint is a csipő = pars. tuberosa; 371. 1.
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jeiile- szóban az -l képző, a magy. szóban ellenben az alapszóhoz
tartozónak mutatkozik)*.1) Tehát mind az alak, mind a jelentés
igen rossz. Lássuk hát azt az igen jó egyeztetést, a mi a M. Ug. Ö.
Sz. 169. lapján van. Itt a gyűlöl testvérei: finn hylkad (repudiare,
relinquere), sylke (spuere), lapp éolgade (exspuere, eructare), mord.
selge (speien, zürj. iölal (spucken), cer. siival (spuere), vog. sült
(spucken) stb. Az ugor alaptő Sglg, melynek megfelel a m. gyűl;
a sglg-hez, illetőleg a finn sylge-hez értelem nélküli -dd képző (((ér
telem változtatás nélkül az egyszerű alapigét folytatja*) járul s ez
a syIgede, vagy hylgada és a lapp éolgade = m. gyűlöl. A gy tehát
előbb d, ez meg t és ez sz volt, vagyis a prototypon: szülgöd. Ki
nem látja be, hogy ez sokkal szellemesebb megfejtés; olyan jól
esik az embernek a szülgöd — tülgöd — dülgöd — gyüllöd — gyűlöl
processusban gyönyörködni!
A hely és tör. el, il (nép, ország, hely) egyeztetése szintén
helytelen úgy a jelentés, mint az alak miatt, mondja Sz.2) Melyik
egyeztetés helyes hát? Az ugor-magyar; t. i. a finn tila (locus,
locus agendi commodus, occasio, status rei, conditio), lapp tilje
(occasio, opportunitas), dilié (Gelegenheit). Vagyis a h váltako
zik a t-vel. «Ez mindeddig teljesen ismeretlen phonetikai jelen
ség v o lt# .3)
A menüi, menyül analogonjai a törökben: mög-, möng- (haj
lítani), möngün- (hajolni, meghajolni). Ezeket Sz. úr szerint ismét
nem szabad hasonlítani, mert «össze nem egyeztethető alakok*.4)
Nem ezen ok miatt lehetetlen ezek egyeztetése, hanem az a-priori
tétel «vető»-ja m iatt; mert bizony a hangváltozáB törvényei nagyon
szépen helyben hagyják ezt az azonosítást. Ugyanis az egyes tör.
dialectu6okban az ng szokott váltakozni n-nel, pl. éag. tang — kirg.
tan (tagadni), cag. tm g — osm. dán (napkelte), osm. dong — jak.
tönün (fordul), osm. din<jris — alt. tinis (megnyugvás), éag. min# és
min, teleut min, sag. műn (fölmegy), éag. són# — kirg. són (vég)
stb. A képző beli n és l váltakozását igazolják: gyanánt — gyalánt,
haldoklik — handoklik, nélkül — nekün, felfordul — féfordun, hol
— hun stb.; másrészt ujg. bului — éag. bulun (találkozik), ujg.
1)
*)
3)
*)

Phil. Közi. 222.
U. o. 226.
Szinnyei saját szavai.
Phil. Közi. 229.
11*
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biliZ — éag. bilin (tudatik), éag. bolganiar — sag. potyannar, cag.
bile és minen, künZer és künner stb.
Az ugor-magy. theoria hiveinek az a-priori fölállított tétel
ben vetett makacs hitét igen szépen elárulja a következő eset is. —
A m. nő- (nőni) szóval V. a tör. ön- (nőni magasbodni), en (széles
ség, vastagság) szókat egyezteti. Ámde ez ellen mind Szinnyei
mind Munkácsy tiltakozik. Amaz ezt irja: «A m. szó teljesebb
alakja növő; s ha még föl akarjuk is tenni, hogy ez egy még ere
detibb enövö, vagy önövö alakból keletkezett a kezdő vocalis elko
pásával (mint Budenz is fölteszi M. Ug. Sz. 783.): még akkor is
kétes marad a tör. ön s a föltételezett önövö egy be tartozása*.1) De
ugyan miért marad kétes ? Hiszen a tör. ön épen úgy, mint az
ugor analogonok (énim, janim, ádnane, iné) a m. nő-nek eredetibb
enö, vagy önö alakjára utalnak, sőt az ugor példák szerint még
messzebbre kell mennünk, t. i. jenö, jengö, vagy pedig ednö alakig.
Vagy talán ha a törökkel hasonlítunk, nem szabad az cnö, önö ala
kot föltételezni, csak akkor, ha ugor szókhoz hasonlítjuk s ekkor
még jenö-1 is szabad? Avagy Munkácsy találta el a helytelen egyez
tetés helyes okát, mely szerint a nő azért nem egyezhetik ön-nel,
mert e példa azt mondaná, hogy az ős török-magyar alap-nyelvben
puszta egyszerű mássalhangzóból álló gyökök léteztek?2) Igaz,
hogy mind az ugor, mind a török hasonlítás szerint a nör-ben csak
az n a tőbeli hang, de ebből nem az következik, hogy az ős magy.
nyelvben n gyök létezett, hanem az, hogy a gyöknek e még meg
levő hangja elől egy vagy két hang már elveszett, mint pl. kirg.
’rak (ered. irak, jirak = távol), ’lak (ered. ólak = gödölye), u'l (ogulr
togul = gyermek), 'rü (ered. uruk = rokon), ’nan (inán = hinni),
ylau (er. ulau = ló), magy. ’jedni (ijedni), ’randik (ivándék, aján
dék) stb. Az ilyen szókat pedig lehet és kell hasonlítani, s a mi
lyen joggal egyeztethető a kirgiz rak a éag. t/m*A>kal, vagy a nauaz tnan-nal, ép oly jogos a ’/iö hasonlítása ön-nel. Azaz: jogos
volna, ha az ön- ugor szó volna, de mivel török, az egyeztetésre
csak az ugor jlinin, (idnane alkalmas, míg az Ön és nő egybetartozása
kétes. Íme tehát az a-priori alaptétel mindent megmagyaráz; csak
ezt kell szem előtt tartanunk, ha a finnisták taktikáját érteni akar
juk ; ez az ugor ős princípium, a deducált tetelek ősanyja.
1) Pbil. Közi. 229.
2) Nyelvőr 557.
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A sejt- (sejteni) szónak török testvérei osm. sez- (fühlen), alt
sez- (u. a.), éuv. sts- (u. a.), mely egyeztetést mind a jelentés, mind
a hangalak igazolja. Ugyanis sejteni = wittern, verspüren, Ahnung
von etwas habén» s a tör. szóké csaknem azonos. A kezdő s : s
(s : sz) hangváltakozás mind a ma gyarban, mind a törökben elő
fordul, pl. sövény — szövin, tárcsa — sárosa, selyp — szelyp, sordék — wrurdék, sor— szlavóniai szór, semmi — szí. ssemmi, saj
nál — szí. s^ajnyál, visel — csángó üs^el, kevés — cs. köesz, erősen
— cs. erőset, bizonyosan — cs. bizonos^t, isten — cs. isárten; ősztég — ostég, kesztyű — kestyü, stb. Törökben: cag. saksal— jak.
«aksaj (kiszárad), ujg. siba — éuv. áima (sima), éag. siva — alt.
iiva (bekenni), éag. suvar — éuv. álvar (itatni), osm. saé — kirg.
&is (haj), osm. éu — kirg. so (az), stb. k j : z hangváltozás is szo
kásos a tör. dialectusok között, pl. cag. ke; — sag. kéz- (felöltem),
alt. pojim — sór poiim (magam), éag. bőjük — áor pözük (magas),
éag. a;ak — sór asak (láb), jajak— sór éadg (gyalog), to;-, áoj —
sag. toz (jóllakni), stb. De mindemellett a sejteni-t nem szabad
török szókhoz hasonlítani, csak ugor szókhoz. Az ugor szók azután
így forgatják ki mind alakjából, mind jelentéséből, hogy az ugor
alapige tsg, a melyből a magyarban sej vált s ehhez t momentán
képző járult; tulajdonképeni jelentése pedig az ugor példák szerint
tscire, nosse, wissen, kennem*.*) Ebből az a tanulság, hogy olyan
török-magyar egyeztetést, a milyent a szójelentés és mind a két
nyelvben uralkodó hangtörvények követelnek, nem lehet megen
gedni, hanem olyan ugor-magy. egyeztetést, mely sém a jelentéssel,
sem a hangtörvényekkel nem fér össze; mert hiszen hangtörvény
ide, hangtörvény oda, jelentés meg a pokolba! bánja is az a-priori
igazságot bíró subjectivista, ha soha t : s hangcsere nem volt is a
világon! Kezdetben vala az Ige és az Ige vala a fínnistáknál és az
Ige vala az alaptétel.
Talán elég is lesz már az a-priori elvtől való vezéreltetés
igazolására ennyi argumentum. A felhozott concret esetekből az
derül ki, hogy habár a tények török eredetet és rokonságot bizo
nyítanak, habár a törökség és magyarság közötti viszony egéőzen
egyszerű és természetes: az ugor-magy. theoria hívei mégis elle
neznek mindenféle hasonlítást, rokonság-keresést, mely nem-ugor

') M. Ug. Ö. Szót. 337.
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részre hajlik; mert lehetnek bár tényleg a nemzetet alkotó ténye
zők bármennyire azonosak a magy. és tör. népben, az a-priori
alapigazság mégis szent, ennek a valóság adatai mitsem ártanak.
A magyarság és törökség közötti egyezések nem bizonyíthatják
ezeknek egyezését; legyen bármennyi azonosság, a magyar mind
amellett ugor. A culturszók, tulajdonnevek, névragozás, névmások,
név- és ige-képzők stb. mind a törökséggel egyeznek, — tehát a
magyar nyelv ugor. Ez a magasabb tudomány logikája.
(Folyt, köv.)
T(' ry J ózsef .

MÜSPILLI.
I.
[Szorgosan szükséges
minden halandónak,
A világot ki váltig
sok bÜDével járta bé,
Hogy Isten színe előtt
bocsánatot keressen,
Szivét lelkét szabadítva
Sátánnak kezéből],1)
s Mielőtt még napja jön,
melyen holtát megéri.
Mert mielőtt válásra
lebeg a lélek fölfelé
S maga mögött a hullát
heverni hagyja,
Kitűnő had közeledik
fönn a csillagok felől,
A pokolból meg egy másik,
s körülötte harczra kelnek.
ie Szomorú lehet a lélek,
míg a sorsa megesett,
Melyik sereg sorába
sorozandják őtet.
Mert ha öt a Sátán
szörnyű népe nyerte,
Az majd mindjárt viszi,
hol vész őtet várja
Sűrű lángban és sötétben;
bizony szörnyű sors ez.
15 Ámde hogyha azoké lesz,
kik az égből küldve jöttek,
Ha megszerzik maguknak
örökül az angyalok:
Ők fölviszik, fölemelik
egyenest a mennyországba.
Ott van élet halál nélkül,
fényes világ homály nélkül,
Boldog lakás gondok nélkül,
senyvedésről senki sem tud.

*) Az első négy verset kiegészítette H. Feussner, Die altesten alliterirenden Dichtu ngswerke in hochteutscher Sprache, Han&u, 1845, gymuas.
programúi.
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