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AZ UGOR-MAGYAR THEORIA.
(Vége.)

3.
Minthogy az ugor-magyar theoria szerint a magyar nép és
nyelv eredetét, illetôleg hova tartozâsât nem a népek és nyelvek
tanulmànyozâsâbôl, a bennok nyilvânulô tények megfigyelésébôl
lehet meghatarozni, hanem — mint Hnnfalyy ûr szépen kifejti —
mâr eleve, minden tapasztalati ismerettôl függetlenül ugornak kell
tartanunk az a-priori tétel értelme szerint : ezért egész erôvel azon
vannak, hogy a magy. nemzet eredetének a tényekre tâmaszkodô,
a raegfigyeléssel végzett kutatâsât mindenféleképen akadâlyozzâk
és az objective tôrténô bizonyitâst, a positiv igazsâgot megsemmisitsék. Ezen czél elérhetése végett gyakorolt taktikàjok : 1. hogy a
Vâmbéry bizonyitâsât, âllitâsait szândékosan félremagyarâzzâk,
illetôleg nem akaijâk megérteni ; 2. a torôk-magyar rokonsâg bizonyitâsâra felhozott tényeket megtagadjâk, azt âllltvân, hogy ezek
csinâlva vannak és igy csalâs van a dologban.
Lâssunk tehât nehâny olyan esetet, melyekben az ugor-magy.
theoria — azon czélbôl, hogy a magyar nemzetnek nem-ugor eredete ne legyen bebizonyithatô — szântszândékkal nem akarja meg
érteni, vagy pedig erôszakosan félremagyarâzza a tôrôk-eredetre
vonatkozô bizonyitàsokat.
Hunfalvy ûr idézvén Y.-nak a skyfchâk nemzetiségére vonat
kozô kôv. nézetét: «die eigentlichen Skythen, d. h. die drei kôniglichen Stàmme a) zwischen dem Ieter und Tyras, b) am Gerrhos,
c) am Mâotis, sowie die Ackerban treibenden Stàmme am Hypanis
und iBorysthenes, vielleicht auch die Agathyrsen and Sauromaten
nicht UralrAltaier, daher eventuell (im ungrischen Original : «son
dera vielleicht») Arier waren, ebenso wie die verwandten und
fremden Grenzvôlker theïU für Mischlinge, theils für entschiedene
Angehôrige des ural-altaischen Stammes zu nehmen sind », — sehogy sem akaija megérteni, mert igy folytatja: «Dies ist ànigmatisches Gerede ; denn wenn die Skythen eventuell (vielleicht) Arier
waren, wie konnten die ihnen anverwadten Yôlker entschieden
Ural-Altaier seien?»1) Pedig annak az értelme nagyon vilâgos, a
8) Vâmbéry’s Ursprung d. Magyaren 6. 1.
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mint a «die verwandten . . . die fremden — theils . . . theils» kifejezés fôlderiti. T. i. V. fol veszi, hogy a skythâk, meg az agathyrsek
ég 8auromatâk ârjâk voltak ; a velôk rokon és (a râjok nézve) idegen szomszéd-népek pedig részint («theils», ez vonatkozik a rokonokra) «tôbbféle elembôl âllô vegyülék» (mint a magy. szôvegben
van), részint (a màsodik «theils», ez vonatkozik az idegenekre) ha*
târozottan ural-altâjiak. Ez nem «ànigmatisches Gerede» ; mert
Y. nem azt mondja, hogy az ârja skythâkkal rokon népek uralaltajiak voltak. Csakhogy ha az ember elhatârozza, hogy valamit
nem ért meg, akkor azt nem érti meg, ha a napnâl vilâgosabb is.
H. ûr Y.-nak arra vonatkozô felvilâgitâsât is félremagyarâzza, hogy a byzanczi irôk miért hasznâltàk a magyarokra a turk
nevet ethnikai elnevezés gyanânt, — midôn azt irja, hogy Y. is
elismeri e nevezet hasznâlâsânak azon okât, miszerint azért. nevezték igy ôket, mert valôdi eredetôket nem tudtâk és igy az ismert
nemzetek valamelyikéhez kelle sorolniok. Éb e félremagyarâzâsa
utân elégülten kérdi : «Kell-e még tobb annak bebizonyitâsâra,
hogy a magyarok turk neve a byzantinus, arab, persa irôknâl oly
kevéssé hatârozta meg a magyarok nemzetiségét, mint a frends
elnevezés a moszlim irôknâl az eurôpai nemzeteket nem hatâroz*
hatta meg?»1) Pedig V. egészen ellenkezô értelemben nyilatkozik;
6 ugyanis ezeket irja : «minthogy az egykoru irôk az ethnikai osztàlyozàs (t. i. az egyes tôrôk népek ethn. osztâlyozâsa) szükebb viszonyàrôl csak ama tôrzsek és âgaknâl birânak tudomâssal, melyeket mâr korâbbi idôkbôl ismertek, s melyek hozzâjok kôzelebb
estek — mi sem természetesebb annal, hogy emezeknél (t. i. a jôl
ismerteknél) épûgy ûtaltak az alosztâlyok (t. i. a milyen : oszmân,
kirgiz, turkomân, bolgâr stb.) neveire, mint mâsrészrôl a tôbbi,
csak nem régen fôllépett, vagy kevésbbé ismert népeknél a tagabb
értelemben vett nemzeti név (t. i. tôrôk, turk) emlitésére szoritkoztak. Igy tôrtént, hogy . . . a byzancziak a Pontus orszâgânak északkeleti meg északnyugoti részein mâr korâbbi idôk ôta megtelepült
tôrôk népeket a khazarok, bolgârok és paczinakitâk nevén soroljâk fol, ellenben a tôrténet szinjpadân csak ujonan fôllépett magyarôkat, minthogy a szorosabb ethnikai kôteléket (t. i. specialis tôrzsbeli nevüket, a milyen a kirgiz, ôzbég, baékir, kipéak stb.) nem
ismertek, a «tôrôkôk» âltalânos névvel jelolik.» E sorok vilâgosan
*) «Ugor v. tôrôk a magyar nemzet ? 8. 1.
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mondjâk, hogy a byzancziak épen ugy nevezték a magyarokat
tôrôkôknek, mintha yalamely irô a kirgizeket, baskirokat, vagy
nogajokat «tôrokôk »-nek nevezi, mivel a tôrôkség kôrén belül,
ezen egyes tôrzseknek specialis nevét nem ismeri, csak azt tudja,
hogy tôrokôk. És ez a byzancziak hasznâlta «turk» név a kôzônségesnél erôsebb argumentum ; mert ha pl. «magyar »-nak nevezik
(mint Ibn Daszta) és nem iijâk, hogy e «magyarok» a tôrôk nemzethez tartoznak, — akkor (a historiai tanûsâgok netalân fogyatékos volta miatt) kérdéses lehetne, hogy e «magyarok» a tôrokôk
kôzé tartoznak-e és ezt még talân külôn kellene bizonyitani.
E turk név hasznâlatât V. egy vilâgos példâval illustrâlja, a
mit H. ûr szintén félre magyarâz. A moszlimok elôtt ugyanis a
frends annyi volt, mint : eurôpai ember. De a mint bizonyos eurôpai nemzeteket megismertek, ezekre ezen f rends collectivum helyett sajât specialis nevôket alkalmaztâk, igy az angolra ingiliz, a
hollandra flemenk nevet ; mig pl. a spanyol, melynek specialis nevét
nem ismerték (t. i. a «spanyol »-t), még csak «frends» (vagyis:
eurôpai) volt. És igy a spanyolra alkalmazott frends név nem hatârozta meg ezt kôzelebbrôl, csak azt mondta rôla, hogy ez is
«eurôpai», mint az ingiliz, flem enk; minél fogva a spanyolt nem
azért nevezték frendsnek ( = eurôpainak), mert nem tudtàk, hogy
eurôpai ( = frends), a mint a magyart nem azért nevezték türôknek, mert nem tudtâk, hogy tôrôk. — Mindezt talân azért nem
lehet megérteni, mert Y. kônyve nagyon zavarosan, homâlyosan,
vagy tûlsâgosan abstracte, nem szemléltetôleg van irva ? Nem ! az
a tudomânyo8 kônyv, melyet még asszonyok és leânyok is olvasnak s egy némely lelkes hôlgy hârom példânyt megvesz, hogy délutânonkint ôsszejôtt barâtnôivel felolvassanak belôle : az a tudomânyos kônyv nem lehet olyan értelmetlenül irva, hogy a tudôsok
ne foghatnâk fel tartalmât. A meg nem értés, vagy félreértés tehât
szândékolt, hogy igy az ellenôk tanuskodô argumentumokat ignorâljâk.
Értekezése 24. 1. ezt irja H. ûr: «Az Anonymus moger-1 ir.
Ez hibâs irâsmôd, kiâlt fel Vâmbéry, mert a magyar nyelv hang>
rendszere magar, magyar-t kôvetel. Az Anonymus irâsmôdja nem
hibâs, de V. nyelvtudomânya hibâs. A Temetési beszédben ott ail :
halâl-?*e&, vil&g-bele, pukul-nek; ma is némely vidéken vill&-vel
hâuyjâk a szénât. Habàr tehât a moger szônak er tagjât képzônek
vennôk is, az Anonymus irâsât nem lehetue hibâsnak mondani.»
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— Y. nyelvtudomânya nem hibâs, hanem H. ûr felfogâsa a hibâs.
Mert V.-nak nem az o— e vocalisoknak egy szôban valô irâsa ellen
van kifogâsa, hanem a g ellen, mely gy- nek olvasandô ; mert hiszen azt igyekszik bebizonyitani, hogy nemzeti nevünk «majar»bôl lett a j-nek lâgy dentalissal valô sürüdése, vagy erôsbôdése
âltal (j—dj—gy). A moger-tôl ugyanis ezt irja: «A magy. krônikâ»
sok kôzül Anonymusra utalunk, kinek moger-je szerintünk a mâr
akkor is ma^i/ar-nak hangzott szônak rossz âtirâsa . . . mivel a
gy — dj magyar kettos mâssalhangzô csak bajosan irhatô ât g'ôr'ôg
vagy latin betükkel. Igy vagyunk a késôbbi krônikâsok mogor-j&v&l

is, kik bizonyâra magyar-1 akartak irni csakhogy nem volt môdjukban, de még a XII., XIII. és XIV. szâzadokbeli egyéb okmânyokban is kôvetkezetesen g helyettesiti a gy hangot, pl. Nagrasu =
Nagyaszô, Na^to = Nagyitô, (rumulcheus = Gyümôlcsôs, Garmat = Gyarmat stb.»1) Lâtjuk, hogy H. ûr még azt is kiérti Y.
müvébôl, a mi nincs benne ; ô maga csinâl hibât Y. munkâjâban s
ezen maga csinâlta hibâért V.-t vâdolja. Egyszer azt sem érti meg,
a mi meg van V.-nâl, mâskor meg azt is érti, a mi nincs meg. Ha
akarom fehér, ha akarom fekete.
A legszebb confusio pedig a kôvetkezô. V. azt irja (170. 1.),
hogy «a persa müveltségi szôk a magyarba nem tôrôk kôzbenjârâssal, hanem a persâkkal valô egyenes kozlekedés ûtjân keriiltek . . .
ezzel a mi nézetünkkel» a finn-ugor elmélet védôi homlok-egyenest
ellenkezni fognak, «mert ez nagyot vâltoztatna fôldrajzi és tôrté
nelmi hypothesiseiken s mert ily fôltevés mellett a magyarok régi
hazâjât sokkal inkâbb déire, kôrülbelôl egészen a mai orenburgi
kormânyzôsâg hatâraihoz kellene helyezni » (t. i. a finnistâknak, ha
a persâkkal valô kôzvetlen érintkezést elfogadnâk). És a baêkir szô
magyarâzatânâl (130.1.): «a baèkir elnevezés alatt tehât a puszta
legfelsô szélén lakô tôrokôk értendôk, tulajdonképpen az utolsô .
telivér tôrokôk ez irânyban (t. i. azért «utolsô telivér tôrokôk),
minthogy a tôszomszédsâgukban élt magyarok . . . finn-ugor elemekkel nagy mértékben vegyültek ôssze». H. ûr e két passust
combinâlvân, azaz confundâlvân, a kôvetkezô felfogâshoz jut :
«Y. a persa kulturszôkbôl azt süti ki (a stylus elegantiâja!) a 407.
lapon, hogy a magyarok ôshazâjât nem ott kell keresni, a hol a
finn-ugor elmélet keresi, hanem sokkal déliebben, kôrülbelôl egé1j«Vambéry, a magyarok eredete, 200. 1.
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szen a mai Orenburg"kormânyzôsâg hatârainâl. . . . Mit teszen az :
a magyarok ôshazâjât «egészen a mai Orenburg-kormânyzôsâg
hataraihoz kell helyezni ? . . . ugyan mely hataraihoz, északi, keleti vagy déli és nyugoti hataraihoz ? . . . mintegy Szerbiât Pozsonyon tûl, vagy Belgrâdon tûl keressük-e ?» Itt V. kônyvének 130.
s 131. lapjârôl a fentebb mâr kôzôltük sorokat idézvén és a «tôszomszédsâg» kifejezés elé az «északi» fogalmat erôszakolvân
(tehât igy V.-nâl : «minthogy az északi tôszomszédsâgukban élt m a
gyarok» lenne) ezt kôvetkezteti : «az Orenburg-korrminyzôsàg északkeleti hataraihoz kozel kell ezeknek (')shazâjât keresni. Ugy de a
finnistâk kôzott csak én kerestem eddigelé a magyarok ôshazâjât s
én épcn oda helyezem, a hova Vâmbéry.*1) Ezzel meg van a magyarâzat félremagyarâzâsa. — Elôezor is V. a persa culturszôkrôl beszéltében azt mondja, hogy ha a finnistâk elfogadnâk a persâkkal
valô kôzvetlen érintkezésünket, akkor ez nagyot vâltoztatna fôldrajzi hypothesisükôn, mert a magyarok ôshazâjât az 56°—67°
szélességi fokok kôzott fekvô Jugriâtôl sokkal inkâbb déire, az
orenburgi kormânyzôsâg hataraihoz kellene helyezniôk ; még pedig
nem az északkeleti hatârt értette V., mert ha ide kellene-helyezniôk a finnistâknak, ez nem vâltoztatna fôldrajzi hypothesisükôn.
mivel ez a hely nem esne sokkal inkâbb déire, hanem ez ugyanaz
a Jugria volna, a hova a persâkkal valô kôzvetlen érintkezés elismerése nélkül helyezték ôshazânkat. Tovâbbâ, ha H. ûr azzal akart
tisztâba jônni, hogy hova helyezi Y. az âzsiai Magyarorszâgot,
miért kellett a batkir névre és a persa culturszôkra vonatkozô
helyeket eltorzitani s miért nem a maga helyén kereste ennek hova
helyezését, a midôn Y. a histôrikusok tanûskodâsa utân ezt meghatârozza. fgy az arab kûtfôk târgyalâeâban irja, hogy azIbnD aszta
féle jelen tés a magyarokat «nem ôsi székhelyokôn, a Volga s Ural
kôzott, hanem . . . mâsodik hazâjukban» talâlja.2) Az Anonymus
tanûskodâsârôl pedig igy nyilatkozik: «A Névtelen a magyarok
hazâjât Attila elôtt ugyan nem ismerte, de igenis ismerte a hetumogerek, vagyis a magyarok hét vezérének ôsi székhelyét. .. mert
a nagy sivatag az E til folyô elôtt, vilâgosan az utôbbi folyô és az
Ural kôzôtti teriiletre mutât.»3) Végre Kézai geographiai leirâsâ*) Ugor v. tor. a magyar nemzet? 35. 1.
8) A magyarok eredete, 135. 1.
3) U. o. 168.
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nâl: «nem férhet kétség ahhoz, hogy oly folyô, mely puszta erdôkôn, mocsârokon és havasokon (?) huzôdik végig (t. i. a Togora)
és végül Hyrkânia felé kanyarodik, mely néven az ô-korban Kharezm pusztâjât és orszâgât ismerték, sem az Északi tengerbe nem
szakadhat, sem pedig alatta az Irtist érteni nem lehet. Bârhonnan
szârmazzék a Togora név, az csak az Uralt (Jajik) jelolheti és e
kifejezésben «mare aquilonis» hajlandôk lennénk nem az Északi
tengert, hanem e Kaspi (h yrkân iai) tengcr északi j)artjât folismemi,
hova tudvalevôleg az Ural és a Volga ômlik___A Bessi és Cumani
albi-vel szomszédos nyugati hatârt mâr kônnyebben felderlthetjük,
mert az utôbbiak alatt tényleg az^n kunok értendôk, kik a XII.,
XIII. szâzad el8Ô felében a Volga és Don kôzott laktak.»1) Ezek sze
rint tehât Y. a magyarok ôshazâjât a Volga és Ural alsô folyâsa
kôzé és igy az orenburgi kormânyzôsâg délnyugoti hatârâhoz
helyezi, nem pedig az észak-keletihez ; hiszen a persa culturszôknâl is azt mondja, hogy a finnistâk fôldrajzi meghatârozâsâtôl, a
Jugriâtôl «sokkal inkâbb délre»; mert a magyarok a persâkkal kôz
vetlen érintkeztçk ; mig az 56°—67° szélességi fokok kôzott, az
Ob, Szoszva és Tavda mellett époly kevéssé érintkezhettek volna
kôzvetlenül a persâkkal, a mily kevéssé érintkezhetünk mai hazânkban a lappokkal (minthogy a distantiâk azonosak).
Munkâcsi szintén a Mester nyomdokân halad a meg nem
értésben, mi âltal ô is a maga csinâlta absurdumot V.-nak tulajdonitja. «Arra kivânunk râmutatni — irja — minô ellenmondâsokhoz vezet V.-nak azon egy môdszertelensége (t. i. hogy nem subjectiv môdszere van), melyet külônôsen Budenz ellen irott kritikâ*
jânak két elsô fejezetében talâlunk s mely abban 611, hogy V. mind
az ugor, mind a tôr. nyelvcsoportokbôl felhozott egyeztetéseket
egyarânt helyeselhetôknek tartja.* Ezt azutân ugy illustrâlja, hogy
V. szerint a «zw-nek eredeti alakja (ugor etymologia szerint)
is, meg (a tôr. etym. szerint) seg is, a haj-ê sag0 is, meg kat is,
a jà -è j 0m„ is, meg j ak is volt ,* «a mi pedig nyelvészeti abszurdum; mert ha egyikbôl szârmazik a mai magy. alak, a mâsikbôl
nem szârmazhatik.»2) De V. nem azt mondja, hogy egyazon
magy. szô a Budenz âltal kiokoskodott ugor ôsalakbôl is, mert
tôrôk alakbôl is szârmazott. 0 szerinte az I. kategôriâba osztott
x) A magyarok eredete, 177, 178. 1.
2) Nyelvôr, 1882. 559. 1.
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magyar szôk olyanok, hogy ezeknek, a magyar, ugor és tôrôk nyelvek àttaji egységénél fogva, mind az ugorsâgban, mind a tôrôkségben meg vannak a testvéreik (mert az altâji anya-nyelv gyermekei) s csak az hatârozandô meg, hogy az ugor, vagy a tôrôk
testvérekhez hasonlôbbak-e ? Ezen magy. szôk analogonjainak
kereséee tehât «mind a finn-ugor, mind a tôrôk-tatâr nyelvekben,
az Ô8szes ural-altâji nyelvkincsben levô kôzôsségi ssellemnél fogva
helyeselhetôk»; mert ezek olyan szôk, «melyekben a hangtani, vagy
fogalmi tekintetben kozelebbi, vagy tâvolabbi rokonsâgi fok meghatârozâsa nem kônnyü dolog, de a hol mind a két rész felé hajlô
rokonsâg tényét alig lehet kétségbe vonni.»1) Tehât az a kérdés,
hogy az illetô magy. szôknak milyen volt az altâji ôsalakja, nem
pedig a Budenz csinâlta «ugor-alapalak». — Szinnyei csak ezen
I. kategoriâba sorozott szôkat kritizâlta, vagyis azokat, melyekrôl
maga V. is azt mondja, hogy ezeknek az ugor v. tôrôk részhez
kôzelebb volta kérdéses (s ezek kôzül is sokat helyeselt Sz.) ; ellenben a III. kategoriârôl, a specialis tôrôk-magyar szôkincsrôl egy
ârva hangot sem szôlt. Ez a kritifca meg annyi, mint semmi.
Nehâny sorral alâbb megint talâl olyant Y. kônyvében, — a
mit maga (t. i. Munkâcsy) csinâlt. «Tanulsâgosak V. môdszerére
nézve az 8 ônkénytelen szôcsalâdositâsai is, melyek t. i. akként
szâzmaznak (hogy M. megcsinâlja ôket), hogy Y. ugyanazon tôrôk
szôval tôbb magy. szôt egyeztet,2) ilyen . . . oldal, gyanânt : tôr. ja n
(540. 236. I.)»8) Azt fogja V.-ra, hogy az oldalt és gyanânt-ot hangalakjâban s jelentésében eredetileg azonosnak tartja. Nem elég,
hogy a sajât hasznâlatukra (az ugor-magy. rokonsâg bizonyitâsâra)
készitenek adatokat, hanem még Y.-nak is csinâlnak — a nem hasznâlhatâsa. A Munkâcsy idézte 236.1. ez ail : «gyanânt janinda 4)
( = môdjâra, jan = môd-tôl)». Az 540.1. pedig az oldal szô alatt:
«t. t. jandak, jandaj = (oldalâhoz) mellé âllô ; a jan, jan-tôl (ol-

4) A magy. eredete, 243.
2) Itt M. téved, mert nem V., hanem Budenz szokott ugyanazon ugor
szôval tobb magy. szôt egyeztetni ; ilyenek : guggol, csolcken lapp = éohka-,
coJckete; ajtô> vég = ziirj. vom, votj. im ; tovâbbâ dôlni, csolcken = cer. éind.
ëinz. Igy aztân a guggol — csolcken — dôl valamint az ajtà és vég erede
tileg azonosok !
3) Nyelvôr 1882, 560. 1.
*) Mert a janinda csak sajtôhiba.
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dal).» — A mibÔl lâtjuk, hogy Y. az oldal-1 és gyanânt-ot nem
tartja egy eredetûnek (ilyent csak az tehet, a ki koldûst, hullâmot,
kieset, kezdést azonosnak veszi!); s âmbâr a tôrôkbenekét szôcsalâd alakilag hasonlô, mégis egészen mâs a jang, jan , jon (ut-môd,
szokâs) és mâs a ja k , ja n t ja n (oldal, kôzelség). Az alaki hasonlôsâg, de külonbozô eredetre nézve v. ô. at (lô) és at (név), jü z (arcz),
jü z (szâz) és jüz- (uszni), il (év) és il (nép) ; magyarban âr (pretium)
és âr (Fluth), ér (vena) és ér (valet) stb.
A magy. nemzet nem-ugor eredetének bebizonyitâsa ellen
valô tôrekvés mâsik môdja — mint mâr emliténk — az, hogy
megtagadjâk a tôrôk eredet mellett tanûskodô tények létezését,
vagy olyan alakban létezését, a hogyan Y. felhozza Ôket. Ez a
taetica nagyon természetes kôvetkezménye az a-priori tételnek, a
magyarok ugorsâgâba vetett eleve valô hitnek ; mert hiszen a tényeken nem lehet kifogni, s igy a sarokba szorult subjectivista
csak annyit tehet sajât védelmere, hogy megtagadja azok létezését.
Ez pedig a positiv tudomânynak, az igazsâgnak legkisebbet
sem ârt.
V. a magyar 6ta, ôte névutôt a tôr. oie-vel egyezteti.1) H. ûr
tiltakozik ezen egyeztetés ellen ; mert ô szerinte a tôr. ôte «jelentése
mâs, mert tûl-1 tesz, p. o. Eonstantinâpolyban ezt mondjâk : ôte
jaka = tulsô part, ewel az âzsiai partot értvén».2) Igen âm, de a
khivai, bokharai és khokandi kânsâgokban meg azt mondjâk : bir
ajdin ôte, értvén alatta, hogy egy hônap ôta. Az ôte jelentéee a cagatajban: elmult, mulva, ôta; az osmanliban: tûl, âtalellenben és
mult. De «hogy a szô eredetét megértsük, hogy értelmével tisztâba
jôjjünk* (mint a turkomân kôltô énekli), lâssuk a tényeket. Ujg.,
éag. ôt- = mellette, v. elôtte elmenni ; ait., kojb. ôt- = keresztül-,
âtmenni ; kaz. üt- — âtmenni, v. mellette elmenni. Ebbôl most mâr
a gerund. continuitatis cag. ôte = (elôtte) elmenve, elhaladva,
elmûlva (v. ô. magy. mûlni — mûlva) ; bir ajdin ôte = 2 hônap*
tôl elhaladva, 2 h.-tôl elmûlva = 2 hônap ôta; osm. ôte — ât-

x) A tôr. ote jelentésének illustrâlâsâi'il folemlitem azt, hogy Budenz
(M. Ug. ô . Sz. 739—743. 1.) az ôta, olta és âltal, ât névutékat egy eredetfinek tartja, 8 mindkettôt az ostj. ulti, ü tta (iiber, durch, grade gegenüber), vog. ulte, ult, ain, alu, (trans, durch, über, nach) postpositiôkkal
egyezteti.
*) Ugor v. torok a magy. nemzet? 25. 1.
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menve, âltal haladva, aztân a mi âtal van : tûl, âtalellenben ; kaz.
iitd ( = ôte) = âtmenve, âltal, ât ; mâsrészt : üt-kàn aj = a mult
hônap. Tehât az ôte térre vonatkozôlag : âltal, tûl ; idôre vonatkozva : mulva, ôta. Az âltal — tûl — mulva, ôta viszonyâra nézve
v. ô. kojb. az- (überschreiten, hinübergehen, yorübergehen) igébôl
azira = âltal és malva (tagn! azira bargan = er ging über den
Berg ; gyilni azira kilerben = über ein Jahr werde ieh kommen) ;
tovâbbâ a német Über is : (valamin) âltal, (valamin) tûl és mulva :
über die Mauem springen, über dem Flusse és über ein Jahr.
Szinnyei — és akadémiai felolvasâsâban Budenz x) — azt
mondja, hogy V. a tôrôk szôkat némileg mâsltott alakban hozza
fol, hogy igy a magyar szôkkal jobban egyezhessenek ; vagyis a
tôrôk szôknak olyan alakjât is fôlemliti, a milyenekrôl ô nekik
nincs tudomâsuk, minthogy — Szinnyei comicus kifejezése szerint
— «a szôtârakban nem sikerült fôlfedezni». Rossz Columbus lett
volna belôlük.
Tehât az a vâd, hogy Yâmbéry «a szavak hangalakjân
gyakràn holmi aprô vâltoztatâsokat enged meg magânak». A mi
pedig «hatârozottan elitélendô, mert ellenkezik a tudomâny morâljâval».2) Oh beh erkôlcstelen rossz ember az a Vâmbéry ! Ellenben
«nézzen bârki utâna Budenz minden legaprôbb adatânak az illetô
forrâsokban: a tények elferditéséuek soha mâkszemnyi nyomât
sem fogja talâlni. Ezért tüzbe merem tenni a kezem ett.8) Szent
isten ! még mindig talâlkozik egy-egy Mucius Scævola ! Én mâr azt
hittem, hogy kihaltak a rômai erények !
Tôkéletesen megegyezem abban, hogy a tényleg ferditve adott
ôsszehasonlitâs ellenkezik a tudomâny morâljâval; — minél fogva
csak egy pâr pillantâst vetek Hunfalvy Ethnographiâjâba és
Budenz ôsszehasonlitô szôtârâba.
Hunfalvy szerint (230.1.) a magy. varjn, varnyû szô analogonja osztj. voringa ; Budenz azonban jônak lâtta még rokonabbnak feltüntetni és igy keletkezett az osztj. varnaj (556. L). — Az
ûr szô ostj. testvére H. szerint (231. 1.) jo r és uort ; B. azonban
ûgy talâlta (867. 1.), hogy kôzelebb âll az ûr- hoz, ha az osztjâkok
is wr-nak, v. wrf-nak ejtik. — Az anya analogonja H. szerint (230.)
x) Mult év âpril 9-ikén.
’) Phil. Kozl. 235.
8) U. o. 214.
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vog. angve, a mit B. (745.) az angu alakban is jônak tart, mert
talân rokonabb az anya-hoz. — Megforditva : az Ügy (Fekete-Ügy)
teBtvérei az ugorsâgban H. szerint (385.) ujty és üty, migB. (591.)
csak ujty (vog. uif), de nem üty alakot ismer. Persze, hogy az üty
kôzelebb âll az ügy-hez, mint az ujty. — Az angy B.-nél (746.)
une, une ; de H. ûr gondolta, ha a m. ângy-ban nincs e, minek
volna az a vog. szôban is és igy un-ra rôviditette. — B. ûgy tudja,
hogy a nyel (manubrium) = vog. ndll (410. 1.); de miért necsinâlhatna ebbôl H. (232.), a magy. nyêl teljes hasonlôsàga érdekében,
nal (nyel) alakot? — A szer ugor testvére B. szerint (293.) vog.
sir, sir ; egy betûcsere nem a vilâg ! gondolta H. ûr (232.), sernek
is (olv. szer) mondhatjâk a vogulok, éppen mint a magyarok. Stb.
Most mâr hol az igazsâg ? Én nem. voltam sem a vogulok, sem az
osztjâkok kôzott, s igy nem tudom, melyik alakot hasznâljâk valôban ; de azt tudom, hogy — éppen az ugor-magy. theoria hiveinek
szavai utân — az egyiknek csinâlt alaknak kell lennie.
Erre azt feleli az ugor-magyar theoria, hogy a dolog nem igy
âll, itt nincBen csalâs ; mert tudnom kellene, hogy valamint a
magy. nyelvnek egy ugyanazon dialectusâban, akarom mondant :
egy u. a. helységben is ugyanazon szôt ejthetik ki két, talân néha
hârom alakban, sôt egy ember is ugyanazon szôt néha egy-, néha
mâsféleképpen mondja ; ûgy van ez az ugorsâg terén az egyes nyelvekben, sôt egyes dialectusokban is. És aztân idéznek példâkat
arra, hogy ugyanazon magy. dialectusban, vagy u. a. helységben
egy bizonyos szô nem mindig ugyanazon hangalakban ejtetik ki,
mint : vagyon— vagyoro (Habe), wnoka — onoka, nemes — nomôs,
hirtelen — hortelen, âszlô — zâszlô, buta — butu, ^amô — Aamô —'
kampô — g&m'pô, térd — térgy, kajabal — kiabâl, itthort — ittho l,
néhutt — néhu«, mogyorû — magyarû, kanâl — kalân stb. EzekbÔl
tehât meglâthatom, hogy a vogulok az ângyot arie, une és un, a
nyelet ndll és ïuil, az osztjâkok a varjût voringa és varnaj, az urat
uort és ûr alakban is mondjâk ; minél fogva râgalom az én beszédem, hogy fictiv alakokat hasznâlnak az egyeztetésnél. En szintén
igy nyilatkozvân rôluk és az imént felhozott tényekre hivatkozvân,
bâtorkodom becses figyelmoket a tôrok dialectusokra terelni. Mert
a tôrôkségre vonatkozô kûtforrâsokbôl lâthatjuk, hogy egy ugyan
azon dialectusban, vagy a gyüjtôk âltal kôzôlt ugyanazon textusban
bizonyos szôk nemcsak egyfclekêppen mondatnak ki. A forrâsok,

melyekbôl meritek, nmcsenek eldugva, hanem — mint Szinnyei
Philologiai Kozlflny. VIII. 5.
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mondja — «mind megvannak nyilvânos kôn^ vtârainkban s leg
nagyobb részûk minden ugor-nyelvész magân-kônyvtârâban is».
Ha Igy âll a dolog, akkor az ugor-nyelvészek jârtasak lehetnek az
idézendô dialectusokat targyalô müvekben ; lâssunk tehât példâkat.
Ujgurban : rng—ing (magas, igen), evek—evik (gyors), enè—
iné (nyugalom), nedek—netük (mint), nenük—nelük (miféle),
kojak—tajak (pânczél). — Cagatajban: terki—serki (asztal),
es—us (ész), ij—is (szag), ova—oba (hâz). Turkmânh&n : biz—bez
(nos), ul—ol (ô), aning—onin (ôvé), sizing—sezin (tietek), barijuram - - barijorum — barijarum (megyek), isek — esek (szamâr),
tilki — tilkü (rôka), turmak — durmak (âllani), tejmek — dejmek
(émi), tüèmek — düsmek (esni). — Osmanlib&n : hangi — kangl
(melyik), hanî — kani (hol), aga— a’a (ûr), agîz — a’iz (szâj), dôgüs — dôjüs (verekedés), dôjmek— dôvmek (verni), koméu — konsu
(szomszéd), kausmak — kavusmak (talâlkozni).
Kazânib&n : jôzek— jôzôk (gyürü), jort — sort (gazdasâg),
jium aéî— jumaci (hizelgô), siuir — sauir (szôrni), selek — selket
(râzni), sejdek — sidek (hûgy), tabis — tauîs (talâlâs), igii — ejel
(hajol), éik — ôît (szél, hatâr), calka — éajpa — éajka (himbâl),
isert — eéert (részegit). — Nogaiban : men — ben (én), benim —
menim (enyim) stb.
Altaiban : ir — ür (fonni), ôà — ôc (anfeinden), kül'jfaz —
külfad — kul^an (âtvâltozâs), stb. Kirgizben : tomul — éomul (fürdéni), salbangda — jalbangda (csüngeni), jangîz — jal^îz (egyedül), ju s — dûs (100), elü — ôlü (50), sizding — sizning (tietek),
mina — muna — mînau — munau (ime, emez), sondaj — osondaj
(olyan). Kojbalban : bes — beè (5), jegà — negà (ângy) stb. Karagaszb&n cfaj — faj (nyâr), tüiinük — dünnük (kémény), kulun —
hulun (csikô), kôpük — kôfük (hab), küm — hôm (elâsni). Sagajban : kiste — kiste (nyeriteni), ebi — ôbü (hâz), sa^a — saga — sa
— sa (neked), ma — ma (nekem), aning — ang (ôvé), to^us — tofis
— to^iz (9), ottis — ottus (30), üs — üs (3), ü^un — ücün — üzün
(érett, végett), bile — püle — mine — mînang (-val, vel), tegàr —
tegri (Himmel), küs — küé (erô), karandas — karîndas (testvér),
cügân — cügôn — tyügen (zabola), ede — idi (igy) stb.
E tényekbôl tehât az a tanulsâg, hogy nem csak az a szôkincs létezik a tôrôkségben, a mi Zenker (a finnistâk védszentje)
és Budagov szôtârâban van ; és sem Vâmbéry nem tehet arrôl,
hogy a tôrôk szôk nagy részét «nem sikerül fôlfedezniôk » Zenker-
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beu, sem a tôrokôk nem igen iparkodnak arra, hogy a finnistâk
képzelménye szerint ejtsék ki szavaikat. A subjectivista hite az,
hogy a mit ô nem ismer, az nem létezik. Sajnâlatra méltô tévedés !
Azért, hogy a im ajl (mell, csôcs), manas (die Sage, monda, mon
dés), pajkaéi (jâtszô, enyelgô, pajkos), bakaj (pata, kôrôm), saula(szôlani), ôzôn (akkan = ôzôn-folyô, ôzôn-viz), bidan (Eleenthier),
biigôlôk (bôgôly), min (bün, Sünde, Verbrechen), kaling (kelengye),
iiriin (ôrûl), üt (ut), salak , salbang (szalag és sallang) kud (csillag,
régi m. hugy) stb. stb. szôk nincsenek meg Zenkernél és igy az
ugor nyelvészek nem is ismerik ezeket : azért ezen tôrôk szôk nem
léteznek-e ? Ha ezen fôltételtôl függene a tôrôk nyelvkincs gazdagsâga, akkor bizony nagy on szegény volna.
De nemcsak a tények elferditése «ellenkezik a tudomâny
morâljâval», hanem még egyéb is. Budenz ûr nemcsak azt vallja
be, hogy Szôtâra végén nem olyan nézetben van, mint a kezdetén,
hanem azt is megmondja, hogy bizony ô maga sem hiszi minden
âllitâsât és tudja is, hogy mik nem ûgy vannak, a mint irta, de
azért ezeket nem mondja meg, nem javitja ki, hanem tessék
elhinni mindent, a mint mègirta (1. Szôtâra IX, 1.). Tehât ô maga
beismeri, hogy nem igaz, a mit irt, de mégis igaz gyanânt tukmâlja
az olvasôra. Hol van itt a «tudomâny morâlja» ? Milyen kereskedô
az, a ki tudva rossz portékât ârul jô gyanânt ? Ha ez az ugor népek
hite szerint morâl, akkor mâr ezen egy ok miatt sem vagyunk
rokonaik, mert a magy. ember ilyent nem tart moralis dolognak
4.
Az ugor-magy. theoria gnoseologiai elve az levén, hogy csak
a subjectivismus a jogosult philosophiai âllâspont, csak a subjectiv
môdszer, a deductio vezethet az igazsaghoz : ezért a positivismust,
az objectiv môdszerrel valô kutatâst teljesen elhibâzott tôrekvésnek
tartjâk és az olyan kutatôkat, a kik inductiôval gyüjtôtt positiv
adatokbôl, a tényekbôl meritik ismereteiket, szerencsétlen tévelygôknek, tudatlanoknak tekintik. Minél fogva az a tudôs, a ki az
objectivismus, a positiv filosophia szellemében bizonyit, az egyâltalâban nem tudhatja, hogy mi a valôdi igazsâg, hogy milyen és
hogyan keletkezik a tudomâny ; âllitâsai csak a tudatlansâg jelei,
mert csak a subjectiv tudôs ismerhet valamit, csak ez tudja, hogy
mi hogyan van. Mâs felfogâs, mâs bizonyitâs : tudatlansâg ; a ki
29*
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mâst âllit, mint a subjectivista, az tudatlan. S igy a magy. nemzet
eredetének kérdésében, illetôleg megoldâsâban csak az ugor-magy.
theoria bizonyitâsa, ennek felfogâsa a dologrôl, lehet helyes és
igazân tudomânyos ; mig a tôrôk-magy. elmélet minden âllitâsa
sajnâlatra méltô tévedés, a dolgok nem ismerése.
Ve8sünk most nehâny pillantâst az ugor-magy. theoria ezen
pontjâra ; lâssuk a valôban tudomânyos felfogâst és azt a magas
âllàBpontot, a melyen e theoria hivei âllanak, a honnan mindent
jobban megitélhetnek, mint a tapasztalat korében tengôdô positivistâk.
Hunfalvy ûr a két és kettô hasznàlatânak a vogul formâkéval
valô egyezését igy bizonyitja. *Két (vog. kit, finn kaht) jelzô, azért
mondjuk : két ember, két tudôs ; kettô (vog. kiti, déli vog. kitag)
nem jelzô, hanem képzôs szô, azért nem mondhatjuk: kettô ember,
kettô tudôs.» *) Tehât a kettô alak azért nem jelzô, mert képzôs
szô, mivel a képzôs szô nem lehet jelzô ! Az objectivista nvelvész, a
ki inductio ûtjân, az élô nyelvbôl vett adatokbôl szereti meriteni
ismeretét és âllltâBait, bizonyâra azon eredményhez jut, hogy a
képzôs szô is szokott jelzôül hasznâltatni. Minthogy igy beszélnek :
csalâdo* ember, ûri nép, bataZmaa kirâly, nagy fejü gyermek,
piczike teremtés stb. ezen, a tapasztalatbôl vett adatokbôl azt âllapitja meg, hogy jelzôül hasznâlnak képzôs szôt. Àmde a subjecti
vista azt deducâlja valamely a priori tételbôl, hogy ez hely*
telen ; a gyakorlati életben nyilatkozô tények hibâsak, mert hiszen
nem szabad volna képzôs szôt jelzônek hasznâlni, és igy a nyelvet
beszélô nép tudatlan. Mi azonban ne maradjunk tudatlanok, hanem
okuljunk az igazi tudomâny harczosaitôl, vessük el azt a régi,
sze-rencsétlen rôgeszménket, hogy helyesen mondunk képzôs szôt
fônév elôtt.
Munkâcsi is magasan âll a subjectiv philosophia fényes
felhôjében, messze tôlünk, kik a durva fôld rogeihez tapadva, érzékeink tanûskodàsâban bizunk és a tények szerint idomitjuk gondolatainkat. De ô benne mégis van egy szemernyi kegy; mert az
objectivista mükôdésének is juttat irgalombôl valami kis szâmbavehetôséget. Az ô itélete igy hangzik : «mi korântsem vonjuk kétségbe (mily nemes sziv!) azon nagyon érdemeket, melyek Y.-t,
mint a keleti tôrokség elsô irodalmi és nyelvi megismertetôjét ille‘) Ugor v. tor.-tat. a magy. nemzet ? 20.1.
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tik; sôt (uram, ez mâr tulsâgos kegy!) arrôl is meg vagyunk
gyôzôdve, hogy külônôsen a cagataj és osmanli nyelvek gyakorlati
ismeretét kevés eurôpai tudôs sajâtitotta ûgy el, mint ô. De (mâr
elég a dicsôségbôl) még mindez nem ôsszehasonlitô nyelvészeti
apparatus. »*) Tehât megengedi, hogy V. érti a éagatajt és osman lit s mint amannak ismertetôje érdemet is szerzett. Mily nemes
leereszkedés ! Nagyon szépen kôszôni Y. ezt a ritka elismerést.
Hiszen ô neki egész életében ûgy is az volt az ambitiôja, hogy
fâradhatatlan munkâssâga kôvetkeztében, vajha Munkâcsy az
érdemnek csak legkisebb részére is méltatnâ ; s most, midôn az ige
testté lôn, nem is tôrôdik mâr azzal, hogy a «külfôldi nagy tudôsok* hogyan itélték meg az ô tudomânyos értékét, ezek méltânylâsâra mit sem ad s egyebet sem tesz, csak e vârva-vârt elismertetésben büszkélkedik s ezt még egyszer és ezerszer nagyon szépen
kôszôni. Tudja ô azt nagyon jôl, hogy a bûvâraak, a ki a tenger
fenekérôl felhozza a gyôngyôt és a tudomâny zarândokânak, a ki a
kincsekért elmegy a messze veszélyes bânyâkba, csak nagyon kevés
érdeme van a kereskedôhôz képest, a ki a gyôngyôt elârûsitja és a
subjectiv szoba-tadôshoz képest, a ki szôtârakbôl vad elméleteket
okoskodik ki.
Nunc venio ad fortissimum virum. Fortissimus-nak nevezem
Szinnyeit 1 . azon okbôl, mert ô az a férfiû, a ki a sajât theoriâjok
alapjât legerôsebben megingatta — védelmével, Ô levén az ugormagy. theoria legderekabb sirâsôja; 2 . mert âmbâr ônmaga beismeri, hogy «együgyü vélekedései» vannak, — hogy «véges elméjével bizonyos dolgokat nem tud felfogni# s — hogy «csekélyli erejét
az olyan nagy munkâhoz», mint V. megkritizâlâsa : mégis ô itéli el
leginkâbb a tényeken alapulô ismeret értékét 8 ô nyilvâmtja legjobban, hogy a tôrôk-magy. elmélet és a turkologia szinvonala
fôlôtt milyen magasan âll.
Én Sz. ûrnak ugor nyelvtudomânyât elismerem, tehât itt csak
mint turkologus érdekel ; kizârôlag ezen oldalârôl fogom tekinteni.
— V.-nak hasonlitâsai ellen irott kritikâjâbôl csak a legnevezetesebb, legjellemzôbb eseteket fogom felhozni ; teszem pedig ezt az
érdeklôdô olvasô irânti emberszeretetbôl ; mert nem akarom elkôvetni rajta azt a martyromsâgot, hogy a mâr egyszer olvasott
ellenvetéseit Sz.-nek, ûjra fôlelevenitsem emlékezetében és igy a
*) M. Nyelvôr, 1882. 555. 1.
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lélek ellen inditott inquisitio borzasztô jeleneteit hozzam szinre.
Nem ; ezt nem teszem ; a humanus czél menteni fogja mellôzéseimet.
Constantinus Porphyrogenitusnâl az elsô magyar vezér neve :
Szalmutzész, a mely név V. magyarâzata szerint : tôrôk salmaèi =
hurokvetô (v. ô. kirg. kuruk=lazzô, hurok-tôl : kuruksi = parittyâs, és ok = ijbôl, okcî = ijàsz). Ezt a magyarâzatot Sz. kigûnyolja és azt mondja: «hissé külonosnek tünik fol, hogy ily névvel
tisztelték meg a mi ôseink fôvezérüket».*) De az még külônôsebbnek tünik fol, hogy Sz., nem ismervén Keletnek târsadalmi viszonyait, a keletiek észjârâsât és specialiter a torokségnel hasznâlatos
nevek mivoltât, természefcét, mégis ô akarja megitélni, hogy ilyenféle nevôk lehetett-e a tôrôk eredetü magyaroknak. Ugyan micsoda
megâtalkodott gondolât is volt az Y.-tôl, hogy olyan dologrôl
irjon, a miben ô valôdi mester ; hiszen Sz. példâjâbôl megtanûlhatnâ, hogy olyan dologrôl kell im i az embemek, a mihez egy
csôppet sem ért ! Sz. szerint az nagyon inæstheticus dolog, hogy a
magy. vezér neve «hurokvetô» lett volna; ilyen neve csak nem
lehetett ! Hat a Kaban baj, Dônôn baj, Eunan baj ; Bota kân, Sasik
Kara alip kirgiz és a Puga-Deke, Kir Sürgü, Oj Sürgü stb. sagaj
nevekhez mit szôl Sz., ha tudja, hogy a kaban : vadkan, dônôn :
négy éves lô, kunan : hârom éves 16, bota : teve csikaja, saeîk kara :
büdôs fekete, puga deke : bika-bak, kir sürgü : a hegy csordâja, oj
sürgü : a vôlgy csordâja? ! Sôt olyanok is vannak, mint a turkomân
Bokli (bok = merda), Sicmas (qui non cacat) ! Es ezek a tôrokôk
nem szégyenlik igy nevezni fôembereiket ! Sz. megkivânnâ tôlük,
hogy olvasgaBsâk az Eurôpâban megjelenô «Illemtan»-okat.
Az Arpadisz (Ârpâd) Y. szerint annyit jelent mint jôs, pap,
âlomfejtô (a tôr. arba, arbaj igének pra-terituma ; ugyanebbôl
arbag = varâzsmondôka). Sz. ezt sem fogadja el. «Ezen magyarâzat ellen két kifogâs tehetô : elôszôr, a tôrténelemben tudtommal
(Sz. ûr mindentudô ?) sehol sincs emlités téve arrôl, hogy Àrpâd
vezér âlmokat fejtett volna; mâsodszor nehézséget okoz a szô
alakja. Külônôs (megint külônôs !) ugyanis a præteritum névként
hasznâlva».a) E névmagyarâzat elfogadhatâsânak elsô akadâlya
tehât az, hogy Ârpâd tényleg nem volt jôs, pap; mâr pedig valaPhil. Kôzl. 66.1.
2) Phil. Kôzl. 66. 1.
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mely név csak ugy alkalmazhato valakire, ha azon tulajdonsâggal
bir, vagy olyan foglalkozâsu, a mi a névben ki van fejezve. Kérdem
Sz. urat, hogy ha hall val ami Szabô nevû emberrôi, rôgtôn szalad-e
hozzâ, hogy salon-kabâtot csinâltasson vele ? Hogyha emlitenek
Borbélyt, bemegy-e hozzâ megborotvâlkozni ? A Huszâr nevû ismerôsét nem tudja-e mâsképen képzelni, mint csak lôhâton, karddal
és sarkantyûs csizmâval ? A Sirô-t, a Yig-at azért nevezik igy, mert
amaz mindig sir, emez meg mindig nevet ? Az Arany, vagy Yas
nevû tényleg aranybôl és vasbôl van-e ? A Sôs, Édes azért ilyen
nevü, mert sôs meg édes az izôk ? Bizonyâra nem. A Szabônak,
Borbélynak, Huszâmak stb. ôse lehetett szabô, borbély, huszâr,
valamint egyéb nevüek ôseit is elnevezhették ilyen vagy olyan tulajdonsâgaikrôl, de ebbôl nem kôvetkezik, hogy a mostani ezen neveket viselôk is épen olyan tulajdonsâguak, vagy foglalkozâsuak
legyenek. A név tehât âltalâban nem fejezi ki az illetônek attributumât. Ârpâd lehetett egy papi, jôsi csalâd sarjadéka s ha nincs
egyenesen foljegyezve, hogy miért kapta e nevet, ez a kôrülmény
még nem lehet argumentum arra nézve, hogy a neve nem ilyen
jelentésti. — De Sz. ûr tudja, hogy ezt nem jelentheti, valamint
tudja azt is, hogy a tulajdonnevek nem alakulhatnak igy, mint
arpadî. Ô ezt a priori, subjective tudja, mi meg tapasztalatbôl, a
tôrôkségben nyilvânûlô tényekbôl tudjuk, hogy igenis a nevek nagy
része (a melyek valami fogialkozâsût, valamit cselekvôt jelentenek)
a præteritum alakjâban hasznâltatik ; pl. kirgiz Tilaü Berdi (a
kivânsâgot-megadta ; ber- adni, præterituma), B ajdi (a meggazdagodott, bajmak igétôl), Bektogdi (a bég szülte), Turdu Bek (az
âllhatatos, a ki megâllott) ; turkomân : Uraz Berdi (az isten adta),
Turdi beg ; ujgur. A j-T oldi (a hold telte), Kiin-Togdi (a nap feljôtte) stb. Ilyen a magy. Turdi (Csepelszigeten II. Béla vinczellérje),
a mely névnek ellenkezôje Turmaz (a ki nem âllhatatos).*) V. azért
magyarâzta Igy az ÂLrpâd nevet, mert tudta, hogy mind a jelentés,
mind az alak tekintetében egészen megegyezik a tôrôk népeknél
hasznâlatos tulajdonnevekkel. De Sz. azt érezte magâban, hogy ô
jobban tudja e magyarâzat helyes v. helytelen voltât, minthogy —
nem ismeri a tôrôk neveket. Én elhiszem, hogy az ilyen név Sz.nek «külônôs», de sem Y.-nak, sem a tôrôkôknek legkevésbbé sem

‘) Gyârfâs, A jâszkunok nyelve és nemz. 60.
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kùlônos. Ha pedig olyan igen «külônôs» 6 neki, akkor ne akarjon
tôbbet tudni e dologban, mint magok a tôrokôk.
A Jutotzasz (Ârpâd 3-dik fia) nevet V. ûgy magyarâzza, hogy
ez jutaci és «megsemmisitô, elpusztitô » jelentésü, a tôr. jutm ak
igétôl. Sz. ismét jobban tnd tôrôkül, mint V. és a tôrokôk, m ert
azt mondja, hogy e jutm ak n 6m azt jelenti: megsemmisit, elpusztit, elront. A turkolognak mit sem lehet adni Sz. privât passiojâra ;
ha az ujgurban : jutm ak = elhasznâl, megsemmisit, ju ti, jvtu k =
Yerderben, Yemichtung, Ruine s a cagatajban jutm ak = elpusztit,
megsemmisit (jojmak, kirg. gojmak — megBemmisit) : e tényleg
meglevô adatra lehet tâmaszkodnia, nem pedig valamely finnista
szeszélyére. Ha Sz. nem ismeri el e szavak létezését, azzal senkinek
sem art.
A magy. az, ez (régi oz) mutatô névmâs megfelelôi a tôrôkben: os, oé, is(bu), is(bu) ; mert az ujgur, az ô-cagataj és kirgiz
nyelvek szerint os, os = az ; pl. ujgur aju berdim oé men : ich habe
dieses gesagt ; os aitim kese : das habe ich bündig gesprochen ;*)
cagataj : khalatim os eski jamaglig éapan (Pavet de Courteille-nél :
«ma robe d’honneur, c’est cette vieille souquenille toute rapiécée»,
az én ruhâm ez a régi foltos felôltô)a). Tovâbbâ M irza A . Kazembeg — a ki született tôrôk s a tôrôk nyelvek rendes tanâra volt a
kazâni egyetemen, minél fogva aligha jobban nem tudott tôrôkül,
mint Szinnyei — az osm. isbu névmâsrôl ezt mondja (Allgemeine
Grammatik der türkisch-tatarischen Sprache, aus dem russischen
übersetzt von Julius Th. Zenker, 63 1.) «^*£1 ist zusammengésetzt
aus j i l ûs und bu
Die erste Silbe dieses Wortes muss nach aller
Wahrscheinlichkeit in der alten türkischen Sprache als selbstândiges démonstratives Pronomen im Gebrauch gewessen sein. (Gyanitâsânak igazat ad az alhangü mutatô névmâsnak, oé, os ônâllô
hasznâlata az ujg., ô-éag. s kirg. dialectusokban.) Als Beweis dafür
kann die bis heute von den Türken gebrauchte Interjection
iste oder richtiger üéte da [ecce] dienen, welche nach unserer Meinung der Locativ des Wortes ji ! ist (tehât eredeti kiejtése es, mert
igy iratik j i l ; eé pedig = magy. ez), wie aJ h i e r , der Locativ
von jj.» — De Sz. jobban tudja, mint Vâmbéry, Pavet de C.,
Budagov és Kazembeg, hogy az oé, os nem azt jelenti: «az». Sze*) Vâmb. Kudatku Bilik, 207.
*) Pav. d. C. Miradj-Nahme 70. 1.
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rinte ugyanis : «A tôrôk is-bu és oê-ol éppoly alakok, mint a magy.
em-ez és am-az ; t. i. bu=ez, o l= az és az ié, oé nem egyéb puszta
nyomatékositô elôtételnél. Azért megengedem (kôszônjük szépen),
hogy a kirgizek ônâllôan is hasznâljâk, de nem «még ma is» (mint
V. mondja az 589. lapon), hanem «mâr».1) Ime ez a subjectiv
nyelvtudomâny nyilatkozata egy tényrôl, mely nyilatkozat nem
azt mondja meg, hogy mit jelent a tôrôk népek szâjâban az oé, os,
hanem hogy Sz. ezt minek gondolja. Az ujgurok, ôzbégek olyan
tôkéletlenek voltak, s a kirgizek még ma is azok, hogy az oé, os
szô alatt azt értették, illetôleg értik, a mit a m. az jelent és ezen
rossz hasznâlatnak az a fent emlitett hârom tudatlan tudôs hitelt
adott, elhitték, hogy a tôrokôk jôl beszélnek tôrôkül; de Sz. most
megmutatta, hogy mind magok a tôrokôk, mind a turkolog-vilâg
8zôrnyü nagy tudatlansâgban vannak ; mert hiszen os, os = am ;
ié , is pedig = em ! Kétségkivül ez a legjelesebb vivmânya az ugor
nyelvészetnek — a turkologia terén. Eddigelé azt hittük, hogy
Redhouse, Pavet de Courteille, Vâmbéry, Radloff, Ilminszky,
Budagov stb. a turkologok ; de ime kisült a keserü csalôdâs, mert
Szinnyei, idôszâmltâsunk 1883-ik esztendejében, fôlfedezte onmagât. És bizonyâra ô reâ vonatkozik Ahlquist ezen itélete «Professori Vâmbéry, joka meidàn miespolvessa epàilemàttà on etevin
turkkilaisten kielten tuntija.». . 2) (V. tanâr, a ki kétségkivül
korunknak legelsô tôrôk tudôsa, stb). Csakhogy sajtôhibâbôl
Szinnyei neve helyére Vâmbéryé került, mert az bizonyos, hogy
Ahlquist kéziratâban «Professori Szinnyei# volt. Meg is illet ilyen
elismerés olyan embert, a kinek logikâja a kôzônséges emberitôl
egészen eltér. Az oa-nak a mai kirgizben külônâllô hasznâlatât,
azon kôrülménynél fogva, hogy a régi ujgurban, ô-cagataj ban is
igy hasznâltatott, minden ember ûgy gondolnâ s fejezné ki, hogy a
kirgizek «még ma is» igy hasznâljâk; de Sz. az ô magasabb logikâjâval ûgy gondolja, hogy a kirgizek «ma mâr» ônâllôan hasznâl
jâk. Lâm, a subjectiv môdszer tanitja meg az embert a valôdi gondolkodâsra.
A magy. -à, ô nomen verbale V. szerint azonos a tôr. ak, ik,
uk, ük nom. verb.-val ; mert alakban s jelentéBben egyeznek. De
Phil. Kôzl. 205.
*) Tutkimus Sivistussanoita obllais-ugrilaisten kansojen kielissà. Hel
singissâ, 1882. 27. 1.
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Sz. e tôrôk nom. verb. jelentését jobban ismeri, mint Y. és atôrôkok; meg is mondja, hogy mi az. «A -k nem nom. agentis, hanem
nom. actionis-képzô ;»*) és igy «a tôr. -k nom. verb.-képzô jelentésére nézve nem a m. -ô, o-nek, hanem az
é*-nek felel meg.» ?)
Tehât megint nem tudnak a tôrokôk tôrôkül ; mert az ô nyelvszellemûk szerint az -ak , ek, ik , uk, ük képzô nom. actionis és nom.
agentis jelentésü ; igy : tôsük (lejtô), sanak (megfontolô, habozô),
kajuk (hajô, tnlajdonképpen : sikamlô), itik (éles = âtmenô), ktdak
(fül = hallô), issik (izzô), dajak (bot = tâmaszkodô), tirik (eleven,
élô), bütük (fogyô), kolek (lovaglô, kocsizô lô, teve stb.), aldag
(csalô), tünük (âtlâtszô), sasik (büdôs), jtirük (=futô, versenylô) ;
mâsrészt : jorik (jârâs), bilik (tndâs) stb. E két jelentés âtmenetére,
illetôleg eredeti azonossâgâra nézve v. ô. konak (megszâllâs, vendéglô és vendégy megszâllô), kidak (hallâs és hallô = fül), aldag
(csalâs és csalô) stb. Egyébirânt ha csodâlkozik Szinnyei azon,
hogy miként lehet e két jelentést ugyanazon formâval kifejezni,
egyebek kôzt fôlemlithetem az angol ing participiumot, melynek
jelentése szintén nomen agentis és n. actionis ; pl. he is a diligently leaming boy, és : he was praised for leaming his lesson. Ha
nem hiszi el, kételkedjék rajta, hogy amaz a «learning» annyi
mint tanutâ, a ki tanul, emez a «learning» pedig a m. tanultfs. —
Még tôbbet is tud Sz. «De nem szabad felednünk azt, hogy a m.
-6, ô alakilag is csak lâtszôlagos megfelelôje lehet a tôr. -/c-nak ;
mert az ugor nyelvek s a régi magy. nyelv tanûsâga szerint (? ?)
eredetibb alakja -ovo, ôvô volt, melynek v-je még eredetibb b-re
mutât vissza ( . . . . HB. volor = valô, jaror = jârô»).8) E tôrôk
nom. verb. alakilag mâr egy u. a. dialectusban is igy fejlôdik :
ak —ag —at— ao— au—û, vagy -ek, ik —eü—ü, pl. cag. jirau (éneklés), jalaw (égés, lâng), jasao (tôrvény), éapao, ôapau (becsapâs) ;
kun : satuk — satou (eladâs), boèak — bosov (megbocsâtâs), buzuk
—buzor (rontâs); kaz. belew (=ujg. bilik, tudâs), kileil (= ujg.
kilik), jazaw (iras), kara?/ (nézés) ; kirg. 5 ÎIau (sirâs), tilà» (kérés),
jajlaw (nyaralô), kistau (telelô), kongrau (=kongô, harang), istaw
(megfogâs). A diphtongusbôl aztân hosszû vocalis lesz, pL kirg. alw
(vevés), berw (adâs), asil (âthâgô), korkw (megijedés); ait. keèw
(âtmenô; «kecû jer tappadi» = âtkelô helyet nem talâlt; Radloff,
l) Phil. Kôzl. 210 1.
*) Phil. Kôzl. 69. 1.
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I. k.), kelw (kelô, jôvô). — A magyarban is az -ô, ô nemcsak nom.
agentis, hanem nom. actionis is, mint : keresztelo, esküvo, induloban van, lâtogatôba menni, kérobe jônni stb. S a mint alakulnak
a tôrôkben e nom. verbalebôl ilyenek : korküsi (félôs), minws
(menôs), birüsi (ado, a ki ad), jorausi (jârôs), kilüài (jôvôs, kelôs),
lauôi (lovas), saucî (prophéta, szavas, szôs) stb. ; épen ûgy képeztetnek a m. -o, ô nom. verb.-bôl a : tud<5a, ismertf*, hazudfo, bena1os, stb. alakok. Es igy a magyar és tôr. nom. verb. nem lâtszôlag,
hanem tényleg azonosak ; s a régi magy. nyelv nem tanûskodik az
*<5, ô'-nek eredeti ovo, ôvô (ugyan hol van ilyen alak ?), hanem aô,
eô, v. av, ov alakjârôl ; mert a HB. beli volov és jarov vagy igy
olvasandô (t. i. volov- és jârov-nak), vagy pedig voUw, és jâroitnak, nem pedig volovo, ireg jârovo-nak (v. ô. tav—to. sar— sô
szar—szd, lov—lô, ja r—jô stb.). — A tôrôk nyelvek és V. magyarâzata szerint tehât a Csaba név is azt jelenti : becsapô, berohanô,
nem pedig «berohanâs», a mint Sz. csak ûgy magâtôl gondolja. *)
V. a fe j (caput) szôval a tôr. baj, bej szôt egyezteti, a mely 6
szerinte ilyen testrészi jelentésben csak bej-taè (fej-, fô-târs)
ôsszetételben fordûl elô. (Eredetôkre nézve ide tartoznak még : bej
= fejedelem, herczeg, ezredes, ait. p ij = fônôk stb.). Âmde Sz.
jôl tudja, hogy a m .f e j szôval miért nem egyezhetik a baj, bej.
«A magy. fe j szônak alapjelentése tudvalevôleg «caput» ; a tôr. bej
azonban nem egyéb, mint a baj szônak magas hangû pârja, s ez
tôrôkség-szerte «gazdag» jelentésben hasznâlatos és ebbôlfejlôdôtt az
«elôkelô, ûr, fôember, fejedelem» jelentés.»3) Tehât ezért nem
lehet azt a szôt, mely a testen, az egyes embemél a felsô részt, a
fôt jelenti, egyeztetni azon szôval, mely az emberek kôzott, a târsadalomban jelenti a fej et, a fôt. A tôr. baj, bej eredeti jelentése a
subjectiv môdszer szerint «gazdag» és ebbôl lett a «felsô, fenn levô,
fej» értelem. Nem is tudtuk, hogy az a priori tudomâny szerint az
abstract jelentés elôzi meg a concretet, hogy az ember nem azt
ismeri meg és fogja fel, a mit érzékel, szemlél ; hanem elôszôr
vannak abstract eszméi és lassankint, a fejlôdés folyamân ezeket
projiciâlja érzékleteire, a szemlélhetô objectumokra. A balgatagok
pedig azt hiszik, hogy a baj, bej eredeti jelentése : fent levô, felsô,
magas ; a cag., osm. bôjümek bôjmek (magasodni, nôni), bôjük, bijik
1) Phil. Kôzl. 69. 1.
*) Phil. Kôzl. 220.1.
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(magas), ujg. batumak (magassâ lenni), batuk (magas) stb. szôktôl.
Azutân alkalmaztâk a test felsô részére, majd késôbb a târsadalom
fôbbjeire, hatalmasaira. A baj, bej (és &«/-tas)-nak megfelelô sojong
paj ma is fejet, caputot, tebàt egyenesen testrészt jelent, pl. pajim-di p itta = fejemet tetvezzed — keress tetüt a fejemben (Radlofif, I. kôt.).
Âltalâban Sz. mindenütt ûgy magyarâzza a tôrôkôt, a mint
gondolja, a mint czéljânak megfelel. Ô nem veszi tekintetbe, hogy
a tôrôkség tényleg hogyan hasznâlja és a turkolôgok hogyan értelmezik a tôrôk szôkat ; ô mindezeknél jobban tud tôrôkül. Tudja,
— hogy a tartmak (hûzni) igében a 2 . t a tôhôz tartozik, — hogy
az ondur, undor (undok, undorltô) nem képzôs szô, — hogy a bar
nem birâst, birtoklâst fejez ki, hanem egyszerû létezést; pedig
épen ûgy, mint a magy. van (kônyvem van, hâzad van, pénze
van) a tôr. bar, var is a létezésre âltalâban és a birtokban levésre
(habere) hasznâltatik ; pl. kirg. e jigitim, jering barma? akàng
barma? baurung barma? dedi, 5'igit ajttî: elimdà jok, akàmdà
jok, baurumda 50 k, a mit Radloff (III. k.) igy fordit 0 Jüngling,
hast du ein Land? hast du einen Vater? hast du einen Verwandten ? Da sprach der Jüngling : ich habe kein Volk, keinen Vater
und keinen Verwandten. És sagaj : Tungmam, mal par sàning, es
par sàning = Bruder, du hast doch Vieh, du hast doch allerlei
Habe. Ellenben az egyszerû létezés, v. nem-létezee kifejezése mâs,
pl. komsum bunda dir = szomszédom itt van ; Bukarada éok
khalik tur = Bokharâban sok nép van ; ekmekôide ekmek
d ejil(dir) == a péknél nincsen kenyér ; sebrimizde agaélar tôgiil
tiïrler v. imesler — vârosunkban nincsenek fâk.
Mindezekbôl az a tanûlsâg, hogy a ki nem tud arabul, az ne
beszéljen arabul ; vagyis : a ki nem érti a tôrôkôt, az ne magya
râzza a tôrôkôt. A festményt kritizâlô csizmadiânak azt mondta
Apelles : Sutor, ne ultra crepidam f

Az ugor-magyar theoria, mint lâttuk, vâltig azt âllitja,
vitatja, hogy a magyar nemzet és a magy. nyelv ugor eredetü;
«hûsz éve immâr — mondja a «Nemzet» tavalyi 82. szâma —,
hogy Hunfalvy Pâl, tudôs târsâval, Budenz Jôzseffel a finn-ugor
nyelv- és fajrokonsâgunk megâllapitâsân dolgozik». E tôrekvésnek
aztân olyan kôvetkezménye lett, melyért H. ûr ûgy panaszkodik,
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hogy régôta âll hazafiatlansâg hirében, sôt azt hitték rôla, hogy ôt
az osztrâk kormâny megvesztegette, hogy a magy. nemzet hitelét
a finn rokonsâg hirdetésével lerontsa . l) Én nem az osztrâk kor
mâny rossz akaratânak tulajdonitom az ugor-magyar theoria létrejôttét, hanem az elôadtam motivumnak ; ezt pedig egész nyiltan
kijelentem azért, hogy H. ûr reâm ne gyanakodhassék, mintha én
az osztrâk kormânyrôl ilyesmit gondolnék. Tâvol legyen tôlem.
Hiszen léteztek és léteznek is olyan subjectivistâk, a kiknek semmi
kôzük nem volt az osztrâk kormânÿhoz ; minélfogva az ugor-magy.
theoria felâllitâsânak ezen gyanitott oka hatârozottan tévedés;
hiszen jôl tudjuk, hogy az igazsâg kideritése nem a kormânyoknak
dôntô befolyâsâtôl függ. Jogosari csodâlkozik tehât H. ûr azon,
«hogy valaki olyan ostobâûl gyerekes kormânyt gondolhat, hogy
az a képzelt, vagy valôsâgos eredet tagadâsâval akamâ a nemzet
hirét-nevét lerontani».2) Az e fôlôtti csodâlkozâsban én is csatlaKozom H. ûrhoz és részemrôl azt hiszem, hogy a magyar nemzet
az osztrâk kormânytôl függetlenül ugor eredetü. Ott volt ôsi
hazâja, bôlcsôje az 56°—67° szélességi fokok kôzott, hol egész
élete abban telt el, hogy a felsô Ural-hegyeken vadâszott, a Tavdâban, Szoszvâban halâszott és rénszarvas vonta szânon szânkâzott. Egyszerre csak fôlkerekedett, alâzûdult az Ural havasairôl és
hâborûskodott a besenyôkkel, kûnokkal, oroszokkal, bolgârokkal,
Pannonia, meg nyugot Eurôpa népeit sorba verte és végre letelepedett mai hazâjâban, hol nagyon fontos tôrténeti szerepet jâtszott. — Hogyan voit ez lehetséges? A magyar nemzetnek lénye*
gében meg kellett vâltoznia; a természet most az egyszer (a
finnistâk kedvéért) kibillent rendes kerékvâgâsâbôl, saltus in natura
tôrtént, a természet nem volt sibi ipsi constans. Vagyis ez volt az
elsô csoda, mert a természetben olyan tôrtént meg, a minek nem
lehetett volna megtôrténni. Ez mindegy ; egy a-priori igazsâg elôbbvalô, mint a haszontalan természeti tôrvények. A halâsz és szânkâzô nép kigondolta, hogy ô is megcsinâlja azt a bravourt, a mit
Attila, És megcsinâlta, még pedig külômben; mert a mit alkotott,
ma is, egy évezred utân meg van. És ez az egyetlen ilyen eset az
emberiség torténetében ; erre nincs tôbb példa. De igenis van, még

*) Ugor v. torok a magy. nemzet? 4. 1.
*) U. o. 4. 1.
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pedig akârhâny, — mondja H. ur. «Az osmanli nép hasonlôkép
âzsiai pusztârôl rajzott ki: vajjon szultànjai Bruszâban, azutân
Drinâpolyban, végre Stambulban ugyan azok maradtak-e mind
népestül, milyenek annak elôtte a kôzépâzsiai pusztân voltak s a
nagy Szulejman csak olyan kôzônséges lôkôtô maradt-e, milyen az
Aral-tô kornyékén kôbor életmôdot folytatôk?» x) Hat mi tôrtént
az osmanli néppel ? Ez is egészen megvâltozott ? A seldsukok is
halâszok és szânkâzôk voltak Kôzép-Âzsiâban ? Az a historia,
melyet nem a priori elvekbôl csinâlnak, a seldsukokat nem ismeri
ilyen népnek ; tehât a milyennek ismertük e tôrôkséget itt nyugoton, Eurôpâban, épen olyan volt Kôzép-Âzsiâban is. S a «kirgiz
lôkôtôk»-tôl ugyan miben külônbôztek Szulejman tôrôkjei ? erre
nagyou kivâncsi vagyok. Hogy emennek palotâja volt, amazok
fejének pedig csak sâtora, — hogy amaz bârsony kereveten, emez
meg nemezdarabon aludt, — hogy amaz mohammedân, emez meg
samân hitü volt stb., ezek lényegtelen attributumok, ezek vâltozhattak, de a lényeg, a milyen ônérvényesitésre valô dispositio
ugyanaz maradt az eurôpai tôrokôknél, a mi a turkomânnâl,
ôzbégnél, kirgiznél stb. A tôrôk nép soha sem volt ugor ; a miôta
tôrôk van, az mindig czivakodott, hâborûskodott, vagy mâs néppel,.
vagy egymâst kôzt. Mi is ilyenek vagyunk. «Âtok verte meg a
magyart, mert az együtt sohasem tart». Lényegûnkben ugyanazok
voltunk Âzsiâban, mint itt Eurôpâban ; lényegünk pedig nem az
ugorossâg. Annak daczâra, hogy a mellékes kôrülmények megvâltoztak, Nagy Lajos, Mâtyâs, Maria Terézia katonâi épen ûgy
megâllottâk helyôket, mint Ârpâdéi vagy Dsingizéi.
Ugor eredet és olyan tôrténeti szerep, a milyen a magyamak
volt: két egészen ellentétes dolog. Vagy eltagadjuk ezeréves tôrténetünket és igy ugorok vagyunk ; vagy nem tagadjuk el, és igy
tôrokôk vagyunk; de hogy ugorok levén, ilyen tôrténetünk volt, az
nem lehet. Lehetetlen, hogy a kecske is jôl lakjék, meg a kâposzta
is megmaradjon. — De H. ûr azt hiszi, hogy ûgy az egyes ember nek, mint a nemzeteknek ônérvényesithetése csak aféle mellékes,
esetleges tulajdonsâg; pedig épen abban fejezi ki az ember s a
nemzet a sajât mivoltjât, léoyegét, a hogyan teszi ônmagât a târsadalomban, az emberiség tôrténelmében s csak lényegének meg-

x) U. o. 10. 1.
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felelôleg érvényesitheti magât. A lényeg pedig azért lényeg, hogy
sohasem vâltozik ; a mellékes, esetleges attributamok vàltozhatnak
ûgy az egyesnél, mint a népeknél, de a lényeg megmarad vâltozatlanûl. S a lényeg âltal van disponâlva minden nemzet a maga szerepére, hivatâsâra ; a mely természeti tôrvényt az életbôl, megfigyelés ûtjân elvont magyar kozmondâs ûgy fejez ki, hogy : terem
az ember mindenre, mint a subagallér. Ha tekintjük egyrészt az
ugor népek, mâsrészt a magyar nép életét, eddigi tôrténetét, azt
tapasztaljuk, hogy a magyar nép egészen mâsra termett, mint az
ugorok.
Nem ûgy van, — mondja H. ûr, — hogy az ugorok szintén
jâtszottak olyan torténeti szerepet, mint a magyarok és torokok,
hogy egykor hôsok voltak, hogy volt életôkben hadakozâsi korszak,
abbôl kovetkezik, hogy a «hôst, bâtrat# jelentô szô meg van nyelvükben*) (vog. bogatur, bâter, ostj.-sam. mâdur, mater, tovâbbâ
vog. alp, ostj. ôdap). — Csakhogy, az ugor-magyar theoria szerencsétlenségére, ez a két szô sem ugor eredetü, hanem a vogulok és
ostjâkok a tôrôkôktôl, vagy mongoloktôl vették,2) a mi azt
mutatja, hogy ezen népektôl hallottâk hirét, hogy vannak «hôsôk,
bâtrak» is a vilâgon. S ezen két kôlcsônvett szôbôl kôvetkezteti H.
ûr a vogulok és osztjâkok hôsi voltat, nagy torténeti szerepét. És
elég bâtor azt âllitani, hogy ezen deducâlt hôwk, egy a priori principium dicsô sarjadékai, képezhették Attila és Dsingiz seregeit !
Ha H. ûr azt mondanâ nekik, hogy «ti egykoron a porba omlott
Eurôpa homlokân tomboltatok» : csodâlkozni ugyan csodâlkoznânak szerfolôtt, de magok sem hinnék el. Az bizonyos, hogy e hôsôket nem az isten, hanem H. ûr teremtette.
De tudjuk mâr, hogy az ugor-magyar theoria a tényekkel
nem torôdik és igy bizvâst hiszi és hirdeti, hogy ugorok vagyunk.
Nem volt nekünk olyan torténeti szerepünk, a milyenrôl a «hazafias tôrténtirôk» beszélnek; tôrténetünkre a német krônikâsok,

l) V. Ô. «A vogul fôld és nép» 169. L «A hitregék ntân a vogulok
hôêi koràrul illenék értekeznem, de arrôl egy-két néven kivlil, milyen a
pogatur, pogatir, poatr, vagy bogatir, bâtr és az alp név, mely ek bâtrat,
hôst jelentenek, mitsem tudok». — Ellenben a magyarok és tôrokôk hôsi
korârôl igen sokat lehet tudni, mert ez nem két szôbôl âll.
*) A «hôs, bâtor» a tôrôkben balir m dkatiir és ulp nlip ; a mon*
golban ba'fator (kiejtve : bâtor).
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tovâbbâ Herder, Schlôzer, Dümmler, Büdinger és Boessler adnak
fôlvilâgositâst (Kiepert szelleme lengjen fôlôttük !). Egész torténetünk jobbâra csak a merseburgi, augsburgi és mohâcsi katastrôphâkbôl âll, a mint H. ûr szépen megmondja a «Nemzet *-ben. A tobbit
csak «a vérünkbe âtment hûn rokonsâgi eszme âltal elfogult hazafias tôrténetirâs» teszi hozzâ. Hiszen Attila es Dsingiz serege is
csak csiribiri nép volt ; hât akkor a magyar — mely nem jàtszott
olyan zajos, nagy hangû szerepet — még a csiribirinél is csiribiribb ! Es ez a hitvâny natio «az elôdjeinek érdemeivel hânyjaveti magât», egy esztelenséggel, szellemi betegséggel terheli meg
vérét, melyet H. ûr «szeretne abbôl kihajtani», mondvàn: «hogyan
tisztelhetnêm azt a nemzetet, a mely az eredetével akarnâ érdemes
voltât kitüntetni» ! *).. Mikor ez a kônnyen kimondott, szigorû
itélet elhangzott a tudomâny csarnokâban, — a pilis-csabaiak
lâttâk, hogy Csabânak hûn vitézei kikeltek sirjaikbôl viadalra,
hallottâk a kardcsôrgést és kinos hôrgésûket. . . A kôltô pedig, a
ki Ârpâd nagy tettét megénekelte, biztatôan szôlt le hozzânk egébôl : Lessz még egyszer ünnep a vilâgon !
A mint a t. olvasô lâtja, mi egészen ôszintén eliteltük az
ugor-magy. theoria âllâspontjât, môdszerét s ûgy nyilatkoztunk,
hogy ez az irâny, mint az igazsâg kideritésére valô tôrekvés —
teljesen elhibâzott és hiâba valô. Azonban legyünk méltânyosak.
Joggal kérdezhetni ugyanis, hogy tehât e régôta tartô tudomânyos
kutatâsoknak épen semmi életrevalô eredménye, semmi haszna
nem volna? Kétségkivûl van; bizonyâra nagy hasznâra van a
magy. ethnologia fejlôdésének. Ez az ugor-magyar theoria t. i. a
maga philosophiai âllâspontjâval, subjectivismusâval megmutatta,
hogy a magy. ethnologiâban milyen methodust — nem kell
kôvetni; és eredményének negativitasa megtanitott bennünket
arra, hopy a magy. nemzet eredetét hol — nem kell keresnünk.
Mâr pedig a kutatô kétségkivûl hamarabb és kônnyebben ér czélt,
ha tudja, hogy hogyan ne és hol ne kutasson. Az ugor magy. theoriânak, a magyar ethnologiâban ez volt a feladata s ennek kifogâstalanûl megfelelt, ezen helyét fényesen betôltôtte; hivatâsânak
immâr eleget tett. Ezért én ismét ezzel végzem beszédemet:
Censeo Carthaginem esse delendam.
T try JÔZSEF.

1) Ugor v. torôk-e a magy. nemzet? 4. 1.
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