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AZ UGOR-MAGYAR THEORIA.
(Folytatás.)

2.
Az ugor-magyar theoria gnoseologiai elve az, hogy az inductióval, a megfigyeléssel szerzett, vagyis a tapasztalatból vett isme
ret nem lehet igaz; a tények mit sem bizonyítanak; hanem meg
fordítva, az eleve, a tapasztalattól mentten megalkotott ítéletem
lehet helyes, a mely általános ítéletemből következik aztán ismere
tünk egész rendszere. A megfigyelés tévútra vezet, míg a kigondo
lás a positiv igazsághoz.
Lássuk most olyan argumentumokat, melyek ezen elv meg
valósítása által bizonyítják a magyar nemzetnek ugorságát.
V. török eredetűnek állítja a magyar nemzetet — a többi okok
mellett — azért is, m ert az arab és persa historikusok, geographusok és utazók, a byzanczi császárok vagy egyenesen töröknek ne
vezik, vagy pedig a törökök nemzetiségéhez tartozónak mondják.
Ezen íróknak egy része utazott a törökök és magyarok között; más
része nem fordult ugyaQ meg közöttük, de közvetlen szomszéd né
pek voltak reájok nézve; ismét más része, császári állásánál fogva,
vagy személyesen érintkezett ezek követeivel, vagy az ő követeik
amazokkal, szóval politikai összeköttetésben éltek velők: minek
következtében e nevezett íróknak okvetlenül kellett ismerni úgy a
magyarokat, m int a többi törököket és ha csak föl nem tesszük,
hogy ezen írók, sőt az egész byzanczi, arab és persa világ és még
a római szent szék is (mert ez is Turkia királyának nevezi a koro
nán a magyar királyt) természettől annyira buták voltak, hogy vala
minek felfogására egyáltalában nem volt szellemi képességök, bi
zonyára hitelt kell adnunk azon tanúskodásuknak, hogy az álta
tok ismert magyarok az előttük szintén ismert törökök közé
tartoztak.
Azonban Hunfalvy úr egészen másképpen nyilatkozik e do
logról. Ibn Daszta tanúskodásáról ugyanis ezt m ondja: «A magya
rokat a legismertebb nemzetek valamelyikéhez kelle számítania.
Már se a rómaiakhoz, se a görögökhez, se pedig az arabokhoz nem
számíthatta, tehát a törökökhez sorozá, a kiknek életmódjuk in
kább, mintsem amazoké, hasonlít vala a magyarok életmódjához.
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Ebből a körülményből pedig korántsem lehet nemzetiségi azonos
ságra, vagy ethnikai kapcsolatra következtetni.* Továbbá «Bölcs
Leó . . . és Constantinus Porph___ szintén tor&nak nevezik a m a
gyar nemzetet, de csakis azért, a miért Ibn Daszta is annak ta r
totta volt. * *) Tehát az arab, persa, byzanczi írók, a római pápa
azért nevezték törököknek a magyarokat, mert valaminek csak
kellett nevezni, ha már írtak róluk, és görögnek, rómainak vagy
arabnak szégyenlették nevezni. Oh be ostobák voltak esek az
író k ! valóságos idióták !
De hát kik ismerték a magyarokat, ha ezek a közöttük járt,
velők érintkezett, csakhogy ész nélkül való szerencsétlen keletiek
nem ism erték? Megmondja ezt H. úr. «De hogyan nevezték a ma
rokat a nyugat-európai latinul írók ? . . . Begino . . . a X. és XI.
századokbeli annalesek . . . mind ungri, ungari, ungariinük neve
zik, pedig már néha azokat is tudóskodás leli} mit Ekkehardusból
veszünk észre, ki a 958. évről írja : qui autem Ungros Agarenos
putant, longa via errant. Tehát okoskodnak vala a magyarok erede
téről is ; de azért egyik sem nevezé turkféléknek. . . . Valóban az arab
és persa szerzők nagyobb tájékozottsággal nem bírtak a magyarok
eredetére nézve, mint a latinul író európaiak.#2) Ez azt bizo
nyítja, hogy a magyarok nem törökök, hanem ugorok voltak. Mert
hiszen azt minden józaneszü ember beláthatja, hogy a klastromban
élő szerzetesek, a kik soha nem jártak törökök és magyarok között,
a kik tudóskodási viszketegből okoskodtak a magyarok eredetéről
és még sem támadt az a gondolatuk, hogy ezek törökök, — mon
dom, e szerzetesek sokkal jobban ismerhették a magyarok erede
tét, m int az ázsiai magyarokkal összeköttetésben élő keleti írók.
Nagyon világos, hogy valamely nemzet eredetét, mivoltát úgy is
merhetem meg, ha beülök valamelyik nyugot-európai klastromba
és a karos székben üldögélve, mutató újjamat homlokomhoz téve,
csöndesen elmélkedem a föld-teke másik oldalán élő népek ethnologiai viszonyáról; ellenben ha az illető népek közé elmennék,
látnám s hallanám őket, vagy politikai összeköttetésben élnék ve
lők, nagyon természetesen azt sem tudnám, hogy miféle emberek
kel van dolgom. Mesebeszéd tehát az, hogy valamely nép mivoltját úgy tudjuk meg, ha azt tanulmányozzuk, ha megismerkedünk
*) Ugor v. tör. a magyar? 7. és 8. 1.
9) U. o. S. és 9.
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vele; ez a fáradalmas eljárás nem vezet czélhoz; sokkal egysze
rűbb és kényelmesebb az, hogy okoskodjunk, gondoljunk ki vala
m it és meg van ismerve a nép. Az ugor-magyar theoria így jár e l ;
az ő módszere: a hogyan gondolom, úgy van.
Hunfalvy úr tehát azon írók tanúskodását nem ismeri el, a
kik saját tapasztalatukból ismerték a törököket és magyarokat,
mert az autopsia nem bizonyíthat. Ethnographiájában (43. 1. jegy
zetben) elbeszéli, hogy «egy London melletti kertben látott egy
hindu családot, melynek a magyar czigányokkal való tökéletes ha
sonlóságát azonnal felismerte». Én nem hiszem el, hogy az a hindu
család annyira hasonló volt a magyar czigány okhoz, mert H. úr
mind a hindu családot saját szemeivel látta, mind a magyar czigányokat jól ism eri; ha sem egyiket, sem másikat nem látta volna,
elhinném, a mit m ond; m ert bizonyára: a m int Ekkehard a klastromban jobban ismerte a magyarokat a keleti utazóknál, H. úr is
csak úgy ismerhette volna föl igazán a hindu és czigány azonossá
gát, ha nem megy Londonba, hanem itthon elmélkedik.
De föltéve, hogy a nyugoti írók ungri, ungari nevezete argu
mentum gyanánt vehető a magyar nemzet eredetének meghatáro
zásában, lássuk, hogy mi mellett tanúskodik. H. úr azon körül
ményből, hogy a magyarokat ugoroknak nevezték, aztán a vogulokat s osztjákokat is ugoroknak hívják, egyszerűen azt következteti*
hogy a magyarok finn*ugorok voltak. De ne madártávlatból néz
zük a tényeket, hanem vizsgáljuk meg közvetlen közelségből.
Tudva levő, hogy a törökség egyik legrégibb és legnevezete
sebb törzse, az ujgur, már Kr. e. megtelepedett a Thien-Shan mel
lett és elég magasfokú társadalmi szerkezetet s culturát fejtett ki,
sőt nagyon fontos politikai szerepet játszott. így a nép ujgur, ha
zája Ujguria néven ismertessé vált. A IV. században már keresz
tyén hittérítők jöttek Ujguriába. A törökség között és az idegenek
előtt kiváló szerepük következtében nevöket az ethnikai és geographiai tulajdonneveknek (H. úr által is elismert) vándorlási árja
elragadta s egyéb, ezekkel összeköttetésben levő és nem levő török
törzseket is ujguroknak neveztek, mint annak előtte «hún»-nak; és
így történt, hogy már régi időtől fogva Ujguria névvel jelölték
nemcsak keleti Turkesztánt, hanem Eözép-Ázsia egész északi ré
szét.— Az «ujgur, ugur» név eredete tehát a tulajképpeni ujguroknál van s ezeknek, mint az írók előtt hírökből legismertebb török
nek neve, vált a többi törökségnek is nevévé, m int a tulajdonképpi
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«hún» törzs neve is, ugyanezen ok miatt, egyéb török törzsekre is
alkalmaztatott. Em itt a «hún», amott az «ujgur, ugur# név — pars
pro toto — a «török» általános fogalom jelölője lett.
Priscus (448) a Sogdia keleti részén, vagyis keleti *Turkesztánban lakó unnugur népről tesz említést, a mely név határozottan az
ujgur törökökre vonatkozik s csakugyan a középkorban is volt itt
ilyen nevű török törzs (a toguzgurok-, toguz-ujgurokkal együtt). —
Agathias Colchisban, a mai láz földön, lakó hunugur népről tesz
említést, mely Unugur nevű várost épített.1) E nevek semmiképpen
nem vonatkozhatnak vogulokra és osztjákokra, vagy Jugriára, mert
itt csak török népek voltak. — Jordanis (ooO) írja a Pontus
vidékén lakó hunvgurokvól, hogy «azoknak merészségét sok
bátor ember rettegte. Azt olvassuk róluk, hogy első lakhelyük
Scythiában volt a Meeotis tenger mellett, második Mossiában,
Thraciában, Dáciában, harmadik megint Scythiában a Fekete
tenger mellett. »2) Ebből világos, hogy e hunugurok a hun tö
rökök, vagyis Attila húnjainak m aradványai, vagy rokonai
voltak. — Theophylactus (612—640) a varchunokat odoroknak
(Menandemé 1 ugur) nevezi, kiktől megrettennek az unogur,
sabir és más hűn népek. «Ez a nép nagy száma és hadi gya
korlata által igen hatalmas volt. Lakik pedig kelet felé, a merre
a Til folyik, m it a turkok feketének neveznek. »8) A fekete Til
(K ara-Itil): a Volga, a fehér Til (Ak-Itil): a Káma. Itt az ogor
és unogur név ismét csak török népet jelenthet («unogur . . . és más
hún népek*; a hun népek pedig nem vogulok és ostjákok voltak).
Szólnak még a byzanczi írók unogur bolgárokról is. Bölcs Leó
(Árpád kortársa) a magyarokat, egy ugyanazon passusban, unger,
turk és hun néven említi, midőn azt írja, hogy &fö-ban a bolgáro
kat segítették. Tehát az «unger» is csak azt jelenti, a mit a «turk»
vagy a «hun». — Hincmar szerint Német Lajos birodalmát 862-ben
egy új ellenség dúlta, qui ungri vocantur (t. i. a magyarok). — Methodius szerint a magyar király: korolju ungrskomu (ungricus rex).
— Tahari (924) a kazarokat fehér ugoroknak (ugri bjelii), a m a
gyarokat fekete uguroknak (ugri cernii) mondja. — Rubruquis
(1253) az ujgurokat j ugur oknak nevezi, midőn írja : « . . . e földet
*) K&llay F., Új Magy. Muzeum 1850—51. évf.
*) Hunf. Ethnogr. 119. 1.
8) Hunf. Ethnogr. 132. 1.
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Organnak nevezik.........itt láttam először bálvány-imádókat, kik
nek sok felekezetök v a n ; elsők a jugurok, Organ és a hegyek között
vegyesen laknak keresztyénekkel és saracénokkal. . . itt esik Caracorum . . . a jugurok délre a hegyek között laknak, azért van,
hogy a moalok (mongolok) azok betűit vették á t . . . s azoknak be
tű it majd minden nestorianus ism e ri. . . ezek után vannak a tangutok keletre.»*) — A genuaiak és a tatár khánok szerződési okmá
nyai (1380. 1381. és 1387.) és a kaffai közjövédelmekről szóló
tcartolario della Masseria di Caffa* (1446.) a kipcsaki kháuság tö
rök nyelvét lingva ugaresca, ogarescanak nevezik.2) — Végre a nyugoti írók nemcsak a húnokat, avarokat és kunokat, hanem a Desti
Kipcak és Taurica török lakóit ugoroknak nevezik.
Az ujgur, ugur vagy ogor név története tehát azt mutatja,
hogy eredetileg és jogosan csak török népek elnevezése; eleinte
jelenté a tulajdonképpeni ujgurokat, keleti Turkesztán lakosait, az
tán egyéb török törzseket is, de e terjedelme daczára is megma
radt az eredeti birtokosain is, a m int Rubruquis igazolja. A ma
gyarokat is már elég korán, £3ő-tól fogva nevezik ungroknak,
ugoroknak. Ellenben a ma ugor nevű népeket eredetileg nem ne
vezték így, hanem csak későbben. Jordanis írja, hogy Hermanarik
meghódítá a merem, mordemsimnis népeket, vagyis a merjákat és
mordvinokat. Constantinus P. (950) Mordiát (a mordvinok földe)
« m lít; 8 nem nevezik ezen népeket ugornak s hazájukat Ugrianak.
Hunfalvy úr maga írja: «Nestor nennt die Merja- und MordvaVölker Tschuden, wie die Russen die tigriseken Vólker überhaupt
Tschuden nannten.*8) Vagyis nem ugoroknak nevezték őket. Az
ugur, ugor névnek a vogulokra 8 osztjákokra alkalmazása csak
Nestor (vagyis 1110.) után kezdődött; és így mikor már a még ke
leten élő magyaroknak, egyéb török népekkel együtt, ugor volt a
nevök, akkor a vogulokat és osztjákokat még nem nevezték így,
csak később ragadt reájok ez a név, bizonyára azért, hogy az
«ugor» nevű törököknek vagy szomszédjai vagy pedig meghódoltja i voltak és a szomszédok, illetőleg hódítok neve ő reájok is át
szállóit, — de ekkor a magyar nép már két évszázad óta lakott
mai hazájában; minél fogva az a Jugria, melyből a finnisták ván*) Gyárfás A jászkunok nyelve és nemz. 32.
*) Gr. Kuun G., Adalékok Krím történetéhez, 31. 1.
8) Vámbéry’s Ursprung d. Magyarén 14. 1.
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dorqltatják, s az az ugor nép, melytől származtatják, a magyarok
nak ama vidékek felé laktakor még nem is létezett.
Ha tehát a nyugoti szerzetesek a klastromokban jobban ér
tesülhettek a magyarok eredetéről, m int a keleti írók, és így az
általuk használt ungri névvel ethnikai hovatartozásukat bizonyít
hatjuk, akkor ezeknek tanúsága is csak a török eredetnek argu
mentuma lehet, éppen úgy m int a valódilag hiteles keletiek turk
nevezete.
Most következik egy fontos fölfedezése az ugor nyelvtudomány
nak. «A finn ugor nyelvekben — írja H. úr — a singularison és plu
rálison kívül duális is van. Ezt a jelenséget V. csekély dolognak veszi,
sőt azzal is, hogy a magyarban és törökben a dualisnak nincs nyoma,
a magyarnak törökségét bizonyítja.*1) Mi természetesebb ennél?
Ha az ugor nyelvekben van, ellenben a magyarban meg a török
ben nincs duális, e tekintetben a magyar a törökkel egyezik; m ert
csakugyan sem a név-, sem az igeragozásban tényleg nincsen s
régibb nyelvünkben sem volt (nyelvemlékeink tanúsága szerint)
duális.— De mit ér a tény, hogyha a duálist lehet következtetni!
A lapp, vogul s ostják ugor nyelvekben van duális; az a-priori té 
tel szerint «a magyar nyel^: ugor#, tehát a magyarban is van s
ha nincs, fogni kell. És csakugyan a fogás sikerül i s ; m ert azt
mondja H. úr, hogy «a magyarban még nyomát is találjuk a dua
lisnak, t. i. a kettő szóban; K é t: vog. k it; k e ttő : vog. kiti, kitag.
Az 5 a magy. szóban (ugyan hol van ez az ó ?), m int az ag a déli
vogulban, a duális képzője s a vog. ag — au meg is fejti a magy.
o-nak (melyik magy. <5-nak?) eredetét. »2) A kettő szó a kétiöl az
ő képzőben különbözik, tehát ezen ó'-nek kellene magyarázatát
adni, de H. úr állandóan egy ó-rul beszél, mely az ag—au-ból fej
lődik. Nem arról van szó, hogy egy ó miből fejlődhetik, hanem
arról, hogy a kettőben levő ő micsoda ?
így megmagyarázván egy bizonyos 6-1, erről a megfejtetlen ó'-ról azt mondja H. úr németül (ugyan miért nem lehetett
ezt a magyar értekezésben is megmondani?): «In den Wörtern
két, kettő; kit, kitag . . . liegt mehr Beweiskraft, als in Vámbery’s
ganzem gros$en Buche.»s) Ez. m ár aztán a furcsaságok non plus
*) Ugor v. török a magyar ? 19. 1.
*) U. o. 20. 1.
8) Vámbéry’s Ursprtmg d. Magy. 41.
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ultrája. Megfejti H. úr, hogy a vogul ag ragból a magyarban ó vá
lik, de azt nem tudja megmagyarázni az ugorságból, hogy a kettő
nek ő képzője miből le tt; minél fogva ez az ismeretlen o, mely nem
megy ugor kaptafára, a magyar nyelvnek ugor eredetét sokkal
inkább bizonyítja, mint Yámbéry egész könyve! Vagyis a magy.
nyelv ugorságának az a legnagyobb «Beweiskraft»-ja, hogy nem
lehet összeegyeztetni.
A két és kettő alakok használatáról azt tudjuk, hogy amaz
jelzői, emez főnévi természetű. Pl. e kifejezésben; két embert lát
tá l? kettőt láttam, a kérdésben levő «két# jelöli a szóban levő do
log (számbeli) attribútumát, tehát adjectivum; az «ember* képvi
seli magát a kérdés alatt álló dolgot, ez a substantivum ; — míg
a feleletbeli «kettő*, adjectivumi szerepén kívül, a substantivumot
is helyettesíti és kifejezi épen az ő képző által. Ugyanilyen szerepű
két osztálya van a török számneveknek, melyeknél a főnévi hasz
nálatú számok képzője eö, eil,—ö, ií (alhangú számoknál ao, au)
pl. éag. ikeö, v. ikeil = kettő', kirg. ekeii, alt. akii, sag. ikő stb. így
a föntebbi magy. példa a törökben (altai): eki kizi körgönüng ? —
ekünii körgönüm. A magy. kettő számnév ó’-je tehát ugyanaz, a mi
a törökben eö—ő. Használatukra nézve v. ö. két embert láttál ? —
kettőt láttam ; török (alt.): eki kizi körgönüng — ekünü körgönüm.
Azonban ezen eö—ö nem a duális ra g ja ; mert a többi számokhoz
is járul, már pedig a hétben, vagy nyolczban csak nem jelölhet ket
tős számot. így a kettőbeli ó'-vel azonos ő (alh. ó) képző van meg
(a kettőnk, kettőtök, kettőjük analógiájára) a hármónk, hármójuk,
négyó'nk, hatónk stb. alakokban, melyek a törökben is éppen így
képeztetnek (ekeümüz, ekübis, stb.). Ennek functiója tehát az, hogy
az attribútumból, vagy adjectivumból substantivumot képezzen. —
Látjuk, hogy az ugor-magyar theoria istenigazában hozzá lát a
nyelvészkedéshez; neki nem elég, a mi van a nyelvben, tehát csi
nál új tárgyat. H a m ár csinált n genitivust, miért ne csinálhatna ő
duálist is, hiszen ezek úgyis hiányoztak a magyar nyelvből ? Mit
ér az olyan nyelvtudomány, a mely csak a nyelvben meglevő ada
tokat magyarázza, de nem tud csinálni adatokat! Ha ilyen gyarló
volna a finn-ugor nyelvtudomány, szégyenében a föld alá bújna.
Em lítettük már az ugor-magyar theoria híveinek azon eljárá
sát, hogy egy bizonyos tényből megcsinálja a többieket; abból,
hogy 2 x 2 == 4, azt következteti, hogy 2 x 2 = 24. Ezen önkény-
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tes deductiónak, illetőleg e szerfölött helyes számításnak újabb
épületes példáit találjuk.
Munkácsy V.-nak azon argumentumát, hogy az önhangzóilleszkedés meg van tartva a magyarban és törökben, míg a finn
ugorban hiányzik, — «merész állításnak* nevezvén, |azt mondja,
hogy «az a nagyra tartott következetesség a török nyelvekben
sincs meg m indenütt úgy, a mint V. hiszi. * Aztán felhozza, hogy
a cuvasban, kojbalban, kazáni tatárban «csak úgy hemzsegnek*,
illetőleg «sűrűn fordulnak elő* a vocalis-harmoniával ellenkező
szók.1) A cuvas csakugyan megszegi az önhangzó-illeszkedés törvé
nyét, de csak ez az egy nyelv; s ennek ilyetén eltérését a közös
török nyelvszellemtől, megmagyarázza a többi törökség irányában
elfoglalt helyzete, a mennyiben ezt részint a törökség zömétől ős
idők óta tartó elzárkózottsága, részint az orosz és finnugor nyelvek
hatása egy egészen külön török nyelvvé tette, míg a többiek csak
dialectusoknak tekinthetők. De a koj bal, kazáni és a többi dialectuBok tisztán megőrizték a vocalis-harmonia törvényét. Az, hogy a
kazániban ez a három s csakis ez a három sz ó : karenddé (rokon,
atyafi; n e m : testvér, m int M. írja), mina (nekem), sifia (neked)
kivételt képez, még nem rontja meg a törvényt a kazánira sem,
annál kevésbbé a törökségre nézve. — Hogy a kojbalb&n is «sűrűn
fordulnak elő* a vocalis-harmonia ellen vétő szók, annak nem a
kojbalok az okai, hanem Castrén, a ki kojbal grammatikát írt és
a vocalisokat nem úgy írta le, a mint a kojbalok kiejtették. Ezt n a
gyon jól tudja és megmondja Kadloff, a ki úgy írta le a kojbal szó
kat, a m int a kojbalok kimondották. Halljuk tehát, mit mond Badloff.2) «Auch H err Schiefner hat in dér Einleitung zűr kojbalischen
Sprachlehre diese mangelhaftc und schuankende Vokalbezeichnung
hervorgehoben, leider konnte er sie aber nicht verhessem, da er
die sprachlichen Aufzeichnungen Castrén’s nicht mit einem eingebornen Kojbalen revidiren konnte.* És aztán kimutatja Castrén
leírásának hibáit. «So gebraucht Castrén für die getrübte Yocale
y> y> wie auch für h meist e
lautet zwischen y und h ; y zwischen y und i; í zwiscken h und i»), z. B. ade (a^u) sein Pferd,
tutep (TyTjn) haltend, korep (K Ö pyii) stehend. iíep (ijin) trinkend*
stb. Továbbá: «So führt er auch für diese getrübte Vokale und
*) Nyelvőr 1882, 562.1.
*) Proben d. V. dér türkischen Stamme Süd-Sibiriens. II. Theil. XIX. 1.
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fü r n einen neuen Vokal y ein . . . so findet sich sar^x (caphír)
gelb». S végre «das lange h wird durch y, i, a, o ausgedrückt, z. B.
syn ( c h h ) das Maral, auch sin, tfnmade (T U H M a^ u ). Háufig eteht
auch a für n und u für a, z. B. órtezende für opTaaunaa, maltak
fü r m u j i t u k , kales für Khcibim#. — A kojbal nyelv hangtanát csak
Radloff gyűjteményéből, nem pedig Castrén grammatikájában levő
mondából ismerhetjük meg (v. ö. pl. Castrénnál: Bárennan sekkan
balaze dogol, — Radloffnál pedig helyesen: Párínang síkkan palazi jo^ul stb.). Tehát azon egy tényből, hogy magában a éuvasban
nincs meg teljes épségben a vocalis-harmónia; még nem követke
zik, hogy a törökségben sincsen meg. Vagyis 2 x 2 nem 24.
A mordvin nyelvben a szókezdő consonansok torlódásának
okául a török nyelvek hangsúlyozását tartja Munkácsy. «Tudvalevő
dolog — írja — hogy a törökségben a szó utórészén van a hangsúly,
ezért igen gyakran megesik, hogy a hangsúlytalan első szótagban
levő könnyű önhangzó (i, i, e) kiesik#.1) Munkácsy megint így
okoskodik: minthogy a törökben néha a szó utórészén van a hang
súly, tehát mindig ott van. A közelismerés szerint legalaposabb
turkologus, Bedhouse, ki e tudománynyal való foglalkozásban
őszült meg, a «The Turkish Vade-Mecum of ottoman colloquial
language* ez. művében (London, 1877, az «of accent# fejezetben,
12. 1.) azt tanítja, hogy a török hangsúlyozás általában ingadozó,
de a szókincs túlnyomó részének első szótagjára esik a hangsúly és
csak kevesebb esetben a szó utórészére; s szótárából meggyőződ
hetünk a török szókincs hangsúlyozásának mibenlétéről. Innét
tehát ism ét világosan látható, hogy 2 x 2 csakugyan n e m : 24,
noha a fínnistáknak nagy hajlamuk van ilyen számolásra.
Az ugor-magyar theoria azon alapelvének igazolására, hogy
szerinte a valóságnak, a tényeknek bizonysága semmit sem ér, ha
nem csak a kigondolás, — kell-e erősebb argumentum, mint
Szinnyei példája? Ő ugyanis mindjárt czikke elején egész őszintén
elismeri Vámbéry könyvéről, hogy «oly szemmel láthatólag és kéz
zel foghatólag van benne feltüntetve a magy. nyelvnek török volta,
hogy az olvasónak szeme-szája eláll és elméjükben megfogyatko
zottaknak kénytelen tartani (bizony!) azokat az elvakult tudóso
kat, k ik . . . konokúl ragaszkodtak abbeli nézetükhöz, hogy a mi

*) Nyelvőr, 1882. 553. 1.
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nyelvünk nem török, hanem ugor#.1) És ezen belátása daczára
mégis azt iparkodik bebizonyítani, hogy V. elmélete n em . igaz, a
magy. nyelv nem török. Tehát azon igazság, melyet szemmel lát
hatunk és kézzel foghatunk, nem igazi ismeret, nem helyes tu d á s !
Hanem az a tényleges igazság, a mit kigondolunk, a mit valamely,
a tapasztalattól függetlenül fölvett tételből deducálunk, a kacskaringós okoskodások, a miket az ember hallani hall ugyan, — de
meg nem érthet, vagyis a mit a tények nem bizonyítanak. így pl.
a nek és nenk, ning genitivus, a csillag és cillak egyezése, az állni
és vol-, vaK (esse), a vágyni és akarni együvé tartozása nem lehet
helyes, m ert ez szemmel láthatólag és kézzel foghatólag igaz;
ellenben a nek és noro (orr), a csillag és töglő egyezése, továbbá
az állni és indul, ámbolyog, in g ; a vágyni és vallani, vagy a kies,
koldus, hullám, kezdeni stb. egybetartozása éppen azért igaz, m ert
az ember semmi módon nem tudja megérteni, hogy micsoda ész
volt még az is, a ki ezeket összeterelte! Minél kevésbbé értjük,
hogy az út és szél (ventus), a nyáj és hús, a dagadás és bedugás
fogalmak, meg az id és éavdes, erő és kjdura, a szin es tdhte hang
alakok azonosak, annál szilárdabban az igazság. Hiszen a tudo
mánynak éppen az a czélja, hogy a mit e nélkül, természetes eszé
vel megértene az ember, azt a cultiválás által végképpen érthetet
lenné tegye reá nézve. És e szent czél elérhetése tekintetében az
ugor-magyar nyelvészet valóban a tudományok ideálja!
Menjünk tovább és lássuk e sajátságos subjectivismus nyilat
kozatait.
Szinnyei így itél: «Az önhangzó-illeszkedés közös jellemző
sajátsága az összes altáji nyelveknek s így a speciális török-magyar
rokonság bizonyítására nem alkalmas.» Még mindig a fölfedezések
korát éljük. Azután: «a cseremiszben és a magyarban a hangzó illeszkedés meglehetős jól (csak ?) van conserválva; az éjszaki ugor
ágban jobbadán elenyészett. De hogy az utóbbi nyelvekben is meg
volt az önhangzó-illeszkedés, arra határozottan lehet következtetni
bizonyos consonans-sajátságokból.*2) Ez már aztán derék argu
mentum ! Azon körülmény, hogy a magyart az önhangzó-illeszke
dés a törökséghez vonja, szükségesnek éreztek az ugorság, sőt az
egész altajiság számára is önhangzó-illeszkedést csinálni, hogy így
Phil. Közi. 26 l.
a) Phil. Közi. 76. 1.
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aztán a magyar mégis ugor lehessen. A tény csak az, hogy a csere
miszben meg van ez a tulajdonság, a melynek megvoltát könnyen
érthetjük a reá gyakorolt igen erős török hatásból, m ert a szó
kincscsel, képzőkkel stb. együtt bizonyára némi nyelvérzék ragadt
reá a török hangtani sajátságokból. Ellenben az ugorság többi tag
jában és ezek között — a mi nagyon fontos — éppen a vogulosztjákban és a zürjén-votjákban is hiányzik, pedig az ugor elmélet
szerint ezek közé tartozik szorosabban a magyar nyelv is. A sza
mojéd nyelvekből is csak a kamaszin dialectusban van meg a vocalis-harm onia.*) Ellenben a török és mongol nyelvekben már
tényleg meg van, úgy, hogy nem szükség következtetni semmiből.
I tt tehát megint azzal van bizonyítva a magy. nyelv ugor volta,
hogy az ebben meglevő vocal-harmoniát az ugor nyelvekben is
lehet következtetni, ha m ár éppen szükség van rá. De a magyar
ban és törökben nem kell következtetni, mert tényleg meg van,
tehát bizonyít is rokonságot; míg azzal a lekövetkeztetett vocalharmóniával csak annyit lehet bizonyítani, mint az n genitivusszál, az -ő dualissal, vagy a frequentativ - személyraggal (mert
Budenz szerint a lát-sz, ír s z stb-ben a 2. szm. ragja frequentativképző, ugor sk !)
Iker testvére ennek ez a másik eset. Y. a magy. nyelv török
voltát a hangrendi párhuzammal is bizonyítja; mire Sz. megint
előáll subjectivismusával: «Elmondhatjuk bátran (talán inkább :
merészen, hősiesen), hogy e sajátság a finnben legalább is oly tel
jesen van kifejezve, m int a magyarban (???); s ezt m ár csak azért
sem lehet tanúképpen szerepeltetni a közelebbi török-magyar rokon
ság m ellett; mert közös sajátsága az összes altáji nyelveknek és
úgy szólván természetes folyománya a hangzó-illeszkedésnek. »2)
Ism ét egy részből következteti az egészet, megteremti a tényeket.
2 x 2 = 24. Abból, hogy a finnben van hangrendi párhuzam, kierő
szakolja az egész ugorságra is. Pedig — a m int Budenz tanítja —
az ugorságban a szavak egy bizonyos vocalis színezettel állapodtak
meg s csak az egyes ugor nyelvek között fordul elő azon eset, hogy
valamely szó az egyikben al-, a másikban felhangú, de nem egy
ugyanazon nyelvben; pl. ugor vitte, vit, vet — vogK. at (öt); ug.
kive, kev, kü — vogK. káv (kő); vog. et — ostj. at (éj); vog. kát —
l) Mtlller Fr. Grundriss dér Sprachwissenschaft. II. 13. 166.
*) Phil. Közi. 79. 1.
Philologiai KözlOny. VIII. 3. 4.
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ostj. két (kéz); vog. kit — ostj. kát (két) stb. — Gyönyörű bizonyí
tási m ód! Minthogy a ceremisben van vocal-harmónia, a finnben
pedig hangrendi párhuzam, — tehát az egész ugoreágban is van és
így a magy. nyelv ugor! Látjuk, hogy az ugor-magyar theoria nem
éri be azzal, hogy a meglevő adatok hasonló voltából, a tényekből
következtetné a rokonságot, hanem előbb ezen adatokat kiokoskódja, deducálja. így a világnak minden nyelvét össze lehet
boronálni.
Szinnyei szerint «oly hangok megvolta az ugor nyelvekben
és a magyarban, melyek a töröktatárban nem használatosak, hatá
rozottan a magyar nyelv ugorsága mellett és a töröksége ellen
bizonyítanak.#1) Valamely nyelv hovatartozásának egyik legfonto
sabb kritériuma kétségkívül az illető nyelv physiologiai föltételé
nek minősége; m ert bizonyára valamely nép nyelve nem tartózhátik olyan népek nyelvéhez, melyek hangjainak kiejtésére nem
alkalmas az ő organuma, hanem olyan népekéhez, a melyekkel
beszédszervcinek dispositiójában megegyezik. Sz. úr nagyon jól
ismeri ezen kritérium erős voltát és azért fordított egyet a való
ságon. Mi azonban maradjunk hívek a tényekhez és lássuk, hogy
mit vallanak ezek. A magy. nyelvben nincs egyetlen olyan hang
sem, mely a törökségben szintén nem volna meg. A tény az, hogy
nem minden egyes hang használtatik minden egyes tör. dialectusban, s hogy némely hangok a törökségben általában ritkán hasz
náltatnak szókezdőkül; de ez nem azt teszi, hogy e hangok tehát
nincsenek meg a törökben. Azon hangok, melyek nem az összes
tör. dialectusokban fordulnak elő, a következő jésített hangok:
ny, ty, ly, g y ; s ezek a kojbal, karagasz, jis, salgandu, sór, sojong,
teleut, sagaj* kacincz stb. dialectusokban használtatnak. Azon han
gok pedig, melyek szókezdőkül csak ritkán alkalm aztatnak: / , v, l,
n, r. Ezek közül az / és v hangokat a kelet-turkesztáni, karagasz,
és osmanli, az «-t a kojbal, sagaj, sór, karagasz, kacincz; végre az
l- és r-et a kara-kirgiz, sór, sagaj és kacincz használja szó elején.
A teljes meggyőződés végett ajánlom Sz. úrnak Radloff munkáját.
Ebből látható, hogy a magyar és török ugyanazon hangok kimon
dására van disponálva, tehát e két nyelv rokonságának meg van a
lehetősége. Ellenben az ugorságban olyan hangok fordulnak elő,

») Phil. Közi. 80. 1.
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m elyek a magyarban nincsenek s nem is voltak; és így a magy.
népben nincs meg a pbysiologiai föltétel azon hangok kimondá
sára, a minek az az oka, hogy beszédszerveik nem azonos alko
tásnak. Ilyen speciális ugor hang van kilencz, u. m. t (th), S (dh),
I (ti), / (dl), 8 (szj), z (zj), r (rj), c (czj); 5 (dzj). Ezeket igen szépen
elhallgatta Sz. ú r ; m ert hát az összehasonlító nyelvészetben nem
csak csinálni kell, hanem rontani is, ha szükséges. Ez nagyon
ügyes eljárás volt, őszintén megvallom; a legderekabb intrikusnak
becsületére válnék. Ismervén a magy. nyelv hangálladékát, úgy
csinált, hogy egyfelől kitagadott 9 ugor hangot, hogy így a magy.
nyelv az ugorsággal egyezzék; másfelől ismét kitagadott 9 török
hangot, hogy így a magyar a törökkel ne egyezzék. Persze speculálni kell az embernek, hogy ezélj át érje.
A magy. -hoz, hez ragot (eredetileg névutó) Szinnyei (Budenz
után) az ugorságból magyarázván (azaz: meg nem magyarázván),
azt mondja, hogy a -hoz, vagy hozzá ered. hozjá alakjának «ízről
ízre megfelel az osztB. yoza (chozja) zu, an.#1) Budenz szótárában
ezek egyeztetéséről ezt találjuk. «Kétség sincs, hogy a m. -hoz
(•hoz) csak rövidültje a hozzá-nak, ez meg e. h. hozjá ,* az is vilá
gos, hogy a vég 4 -ban foglaltatik a hova-irányt jelölő rag, úgy
hogy tőszóúl ez tűnik föl hozj- (hozjo-). Szintígy az oszt. yoza
a-jábanvan irányrag; tője tehátyoz, illetőlegyos (e.'h. yóéa yoée).»2)
Ezen osztj. yoza használatára nezvé v. ö. pos yoza = a czélhoz,
mun yoza = hozzánk, lu yoza — nála. Ezt ismét subjectiv mód
szerrel lehetett előállítani. A magy. nyelvben nincs zj v. szj hang
és a nyelvtörténet tanúsága szerint nem is volt, ezért a positiv
ism eret nem fogadhatja el, hogy a hozzá tője hozj. Nem létező
alapkőre nem hogy nem szabad, hanem nem lehet építeni. A hozzá,
illetőleg eredeti hozjá tője tehát csak hoz lehet, melyben já a lativus ra g ja ; mert a lativ-rag — mint m ár előbb is említettük —
vá, vé, já, jé, á, é ( = tör. ga, ge, ja, je, a, e). E névutó személy
ragokkal összekötve: hoz-já-m, hoz-já-d, hoz-já-ja, (hozzája), hozjá-nk (hoz-já-m-uk), hoz-já-tok, hoz-já-juk. Ebben az alapszó nem
egyéb, mint a sagaj kaz (és kéz), kojb. kaz, kirgiz kas, ujg., cag.
hat = oldal, közelség, melynek használata ugyanaz, mint a magyar
ban, t. i. az alapszó után lativus és birtokos személyrag áll, így:
#

*) Pbil. Közi. 20G.
*) M. Ug. 0. Sz. 119. 1.
21*
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kaz-im-a = hoz-zá-m, kaz-iog-a = hoz-zá-d, kaz-i-n-a = h oz-zá-ja,
stb. Rendes névutói használata szintén egyezik mind a két nyelv
ben. Tudjuk, hogy a magy. névutók'is eredetileg főnevek, melyek
a saját főnevükkel birtokviszonyban állva, a hely- vagy irány-ragot
és a 3. szm. birtokos ragját fölvették, pl. császárnak el-őtt-e, szék
nek al-att-a, elmének mi-att-a, annak felette, «Nándorfejérvárnak
bel-őll-e» (Székely István), kert bel-ől-e, ház bal-ól-(a), uruzag
be-l-é-(je), nugalma bel-é-(je); így a törökben is : el ic-i-ne = or
szág beléje, el ic-in-din = ország belőle, el ié-in-de = ország benne.
Éppen igy használtatott a hozjá is. A mint eredetileg: ő melléje,
ő mögéje, ő beléje, v. ő hozzája, úgy v o lt: ház hoz-já-ja (hozzája =
házhoz), kút hozzája (kojb. kutuk kazina), apám hozzája (sag.
abam kazina). A -hoz eredeti használatában tehát így ala k u lt: ő
hoz-já-ja, czél hoz-já-ja (a raggá vált főnév lativ- és birtokos rag
gal, mint a törökben); míg az osztj. yoza szereplése lu yoza ( = ő
hoz-já), pos yoza ( = czél hoz-já), vagyis a főnév, vagy személyes
névmás után áll egy másik (eredetileg) főnév lativraggal, de a 3.
szm. birtokos ragja nélkül.
A török-magyar theoria szerint a -gál, gél, hál, kél frequentativ-képző azonos a török -kala, kele, galaf gele, vagy (sagaj:) -kai,
kel, kil, kil frequentativum'mal (pl. bar-gala = járkál, ic-kele =
iddogál, tartkil = húzkál, tyaj-kal = himbálózik, keskil = elvag
dal). Ez az egyeztetés, minthogy szemmel látható és kézzel fogható,
nem tetszik az ugor-magyar theoriának. Sz. így nyilatkozik: «A m.
-gál, gél és -kál, kél két különböző képző; amannak kezdő gr-jében
a frequent. g (ered. ng) képzőt, az utóbbinak A:-jában pedig a mo
m entán k-i ismerhetjük föl.*1) Azonban lássuk közelebbről, hogy
milyen csoda alkotású ez a magy. képző. Budenz szerint a gál, gél
m agyarázata: a g = ugor ng frequentativ-képző; az á, é = ugor
g ( j ) frequentativum, az l ismét = ugor l frequ.-képző. Nagyon
kiváncsi vagyok, hogy őseink hogyan ejtették ki a jogondnggl
(— iddogál) és jomlndnggl (— álldogál) igéket (mert az iv- tő =
ered. jogo-, a második d = ugor nd frequentativum ; az áll — ered.
joml, a d szintén = ug. nd frequent.; 1. Budenz szótára 731. és
827.1.). Képzelem, hogy mennyire izzadt szegényeknek az arcza s
a verejték csurgott homlokukról a kinos nyögéstől, a mit ilyen,

x) Phil.. Közi. 208.1.
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physiologice veszedelmes gyakorító igék kimondása okozott. H i
szem is, hogy ezeket nem igen gyakran használták; m ert már az
ő s időkben is ismerte az ember azt az élet-philosophiai elvet, hogy
bolond az, a ki a veszedelmet keresi. Beh nagy áldása is az Úristen
nek, ho^y újabb időben vocalisokat is találtak ki! A mi szegény
őseink, ezek hiányában, nem tudtak segíteni beszédükön; valósá
gos kin lehetett rájok nézve az élet, tudom kérték is «hug isten w
uimadsacuc mia jorgossun w neki(c), es kegiggen es zoboducha
pucul kinzotviatul.» No meg is szabadultak szegények, őket «ur ez
hom us világ timnucebelevl m ente»; de azt hiszem, hogy nem
annyira «oz gimilsnec keseruv vize#, m int inkább a borzasztó
consonans-torlódás volt az, mely «turchucat mige zocoztia vola.»
Mi pedig, a vocalis - korszak szerencsés gyermekei, «wimagguc
urom c'isten kegilmet#, hogy eleinknek e tm uncas világ#-bán átélt
szenvedéseiért «oggun mend jovben rezet#.
A -kál, kél csak abban különbözik az előbbitől, hogy benne
ez a -k — ugor k momentán képző, míg az ál, él azonos az előbbi
pZ-vel. Hát nem valóságos isten-csodája* e a nyelv! Milyen bámula
tos mathematikai pontosság van a cselekvések meghatározásában!
M ert az iddogál tulajdonképpeni jelentése: négyszeresen frequentative Í9 zik (mert az id- után levő: -do-g-á-1, n$gy gyakorító-képző),
az úszkál (ered. uj-szk-k-g-l) pedig: gyakori, de pillanatnyi dupla
frequentatióval úszik (mert az vj tő u tá n : szk, sz = frequent., k =
mozzantos, az á, l két frequ.-képző). Ha aztán még az 5-ik gyakoritó-képző, az sz ( = második személy ragja, iddogál* sz) is hozzá
járul, akkor a második személy olyan gyakran iszik, hogy bizonyo
san lerészégedik.
Annak a bizonyítása is igen érdekes, hogy a magyar nyelv
ben a török elem kölcsönzött s főlpg az r-es szók a cuvasból van
nak kölcsönözve. Tudvalevő, hogy egyrészt a z : r váltakozás a
cuvasban nincs keresztülvive következetesen (mert tör. tűz — cuv.
tűz, tör. hoz — éuv. pu?, tör. sez — öuv. aiz, tör. dengi* — cuv.
tini? stb.), másrészt több szó a cuvasban r-es, míg a magyarban
z-8, vagy megfordítva (pl. iz-ibe, tör. iz — éuv. jir, magy. tű r —
cuv. tűz, m. tenger — cuv. tini*), tehát a cuvasból való kölcsönzés
ről szó sem lehet. De Sz. nem azért subjectivista nyelvész, hogy'
ne tudná megcsinálni, a mit akar, a mi az a-priori tételből követ
kezik. Ámbár a cuvasban és magyarban r-es szók bizonyítják,
hogy ezeket a cuvasból vettük — így hangzik a tételök-— mind a
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mellett a cuvasban nem r-es szók is azt bizonyítják, hogy ezeket
is r*esen vettük onnan. «A tenger a mai cuvas tinié alakkal szem 
ben csak azt bizonyítja, — okoskodik Sz. — hogy az ó-cuvasban
ezen szónak okvetlenül r-es alakban kellett meglennie, mert m ás
különben a magyarban sem volna r-es alakja. (!! Rettenetes jó
logika!) A éuvas tinié véleményem szerint dialecticus alaknak
tekintendő, mely idő folytán kiszorította a rendes hangváltozással
alakult dengir v. tingir szót (mert ilyen ó-éuvas alakot tételez föl
a m. tenger; v. ö. m. tengely: oszm. dingil).*1) Mi bizonyítja teh át
hogy az r-es szókat s ezek között a tenger-t is a cuvasból vettük ?
Az, hogy a kölcsönzés megraagyarázhatása ezéljából föl kell te n 
nünk, hogy a éuv. tinié akkor, midőn kölcsön vehettük, tingir
vagy dingir alakú volt; m ert «ilyen ó-cuvas alakot tételez föl a m .
tenger#. Édes istenem ! milyen szép mesterség az a nyelv*tudo
m ány; olyan szépen lehet szavakat csinálni, a mint az ember
ak a rja ! Lám, most egy ó-éuvas szóra volt szüksége Szinnyeinek,
és egy pillanat alatt úgy megcsinálta, hogy egész gyönyörűségét
abban leli. Bizonyosan a cuv. tűz is r-es (túr) volt régebben; s
mikor a magyarok elhozták ( tűrni), mindjárt z-s alakra változott,
így lehetett a puz, sez is előbb r-s (pur, ser), csak azért, m ert a
cuv ások kedveskedni akartak velők a magyaroknak, tapasztalván,
hogy ezek igen szeretik az r-en végződő szókat. Ámde ezekkel
pórul jártak a éuvasok; mert a pur nem kellett nekik, a ser (t. i. a
sez)-bö\ csak azért is sej-1 csináltak (t. i. sejteni).
Végül még egy példát hozunk fel arra nézve, hogy az ugor
magyar theoria elvei szerint a tények semmit sem bizonyíthatnak.
Szinnyei megbotránkozik azon, hogy Vámbéry a magy. öcs-öt a
cag. aci, eéi (bátya) szóval egyezteti; m ert hiszen hogyan lehetne
azonos olyan két ellentétes fogalom, m int az altérer Brúder és
jüngerer B rúder! — Nem is szólva arról, hogy a magy. öc*-nek az
ugor analogonok szerint idomított vsps* s öpse alakját (Budenz
Szótára 846.1.) nem tudják bebizonyítani, — azon csodálkozom,
hogy Szinnyei, ki a saját nyelvtudományáról olyan fennen s
Vámbéryéről oly kicsinylőleg beszél, ilyen nagy magyar nyelvész
létére nem tudja, hogy a magy. öcs jelentése nemcsak fiingerer
Brúder, hanem, mint a csángó s más nyelvjárásban, álterer Brúder

*) Phil. Közi. 240.
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is, tehát a tulajdonképi jelentése általában fivér, Brúder, sőt — a
m ennyiben a magyar leány vagy asszony a nála fiatalabb nővérét
vagy asszonytársát öcsém-nek vagy öcsém-asszony-n&k hívja —
alapjelentése : testvér. A csángó pl. azt m ondja: öczém négy évvel
előbb teremlett ( = született), mint é n ; vagy: mi öezészek vagyunk
( = testvérek). — Másrészt a törökben sem csupán alterer Brúdert
jelent ez a szó, hanem éppen úgy, mint a magy. öcs-nek, ennek is
alapjelentése fivér vagy testvér. Mert a éag. ad?-nak megfelelő
sagaj aga = Brúder (teh. ajani — öcsém és bátyám ); míg a koj
bal oiyi = das jüngste Kind (Sohn oder Knabe); ez pedig ama két
alakkal azonos, minthogy a cag. c-nek, vagy a sag. 3 -nek a kojbalban ty felel meg; pl. cag. i<5 — kojb. ity (inni), cag. kac — kojb.
katy (futni), cag. köc — kojb. köty (nomád életet élni); sag. ff a —
kojb. igya (anya), sag. pa$á (nővér) — kojb. btigyá (néne), stb. —
E tények bizonyítják, hogy a magy. öcs = őag. aéi eci; m ert egyrészt a csángó öcz-ve1 ( = alterer Br.) azonos a köz magy. öcs
( = jüngerer Br.), valamint a éag. ací, eci (alterer B r.); másrészt
a kojb. otyi-Yal (das jüngste Kind) azonos a cag. aéi, valamint a
magy. öcs. — Ugyanezt mondja az a mathematicai axióma, hogy
ha két mennyiség külön egy harmadikkal egyenlő, akkor azok
egymást közt is egyenlők. Az ilyen principumok szilárdságát pedig
nem féltem az ugor-magy. theoriától; — de ha megdönti, akkor
veszve vagyunk.
(Vége köv.)
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Niketas Eugenianostól.
Erős az íjas, a kit nézni sem merünk,
Mint kis legyecske múltkor serlegembe hullt.
Ittam s lenyeltem: és azóta szüntelen
Csiklatja rezgő szárnya bévül szívemet.
Ép mostan is — de fáj ! de kínos állapot! —
Csipked, harapgat: már egész beteg vagyok.
P. T. E.
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