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/?OyÓ SOMOGYI
szegedi Somogyi-könyvtárban díszhelyen, la
kat alatt őrizgetünk kilenc könyvet, amelyekről 
csak úgy katalógus alapján nem igen lehetne 
kitalálni, mivel szolgáltak rá erre a tisztességre. 
Cicero: De officiis-a. a legrégibb köztük, az is 
csak 1582-ből való strassburgi kiadás. Brúnó 
Seidelius: De morbis incurabilibus, Paris, 1661., 
Hugó De Roy kis jogbölcselete: De eo, quod 
justum est, Utrecht, 1645., Barclai Argenis-ének 
1659-iki leideni kiadása, Thomas Sydenhamm 
kis formátumú orvosi könyvének (Obseruatio- 

nes medicae) címlapjavesztett 1683-as kiadása. Egy frankfurti Pharmakopia 
1698-ból, J. J. Schoeppferius Synopsis Juris-a, Frankfurt 1713., F. J. Zeno 
Respublica Christiana-ja 1718-ból s végre egy 1723-ból való kis Puffendorf- 
kötet, a Scientia morális című.

Ezek valóban nem olyan könyvek, amelyeket ritkaságoknak lehetne mon
dani. Legtöbbjük minden papi és jogi könyvtárban megvolt még a múlt 
század elején is. Egykorú sima pergament-kötésük se nagyon emeli az ér
téküket. Még tán legszemrevalóbb köztük a második helyen említett orvosi 
könyv, gróf Windhagen Joachim könyvtárából. Datált ex-libris belera
gasztva, superlibrisnak a Windhagen-címer belepréselve, kegyetlenül ágas
kodó sasok, griffek, oroszlánok. De ezek a fene állatok se tudták a balese
tektől megóvni a gyógyíthatatlan betegségekről szóló tudós könyvet. 
Az őrlapjai gyerekes ákombákomokkal vannak telefirkálva, amik inkább 
hajaznak tollal papírba metszett rúnákhoz, mint akármilyen bevett ábécé
hez. A levelein pedig égési sebek mutatják, hogy a könyv valamikor tűz
ben járt. Vagyis inkább hogy valamikor tűz járt benne. A szép kerek lyu
kakat talán szivar-tüz égette, mindenesetre kormányozható tűz, amely csak 
egy levélben dúlt egyszerre, de az előtte és utána levőt még csak meg sem 
pörkölte . . .

Az ákombákomok és az égési sebek különben a többi nyolc könyvben 
is megtalálhatók. Csak annyiban váltanak egymástól, hogy a lyukak kü
lönbözőképpen vannak csoportosítva és az ákombákomok tintája hol fakó-
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zöld, hol fakó-rozsdabarna, de mindig olyan nagyszerűen fakó, hogy annál 
különb fakóságot még igazi nyelvemléktől se lehetne kívánni.

A Somogyi-könyvtár ákombákomos könyveiben valóban nyelvemlékek 
vannak, csakhogy hamisított nyelvemlékek. A magyar nyelvemlék-hamisít
ványok családfáján ezideig ezek az utolsó hajtások, még pedig igen neve
zetes hajtások: rovásírással hamisított nyelvemlékek. Ennek köszönheti ez a 
kilenc könyv, hogy külön koporsóban tartogatjuk a ritkaságaink közt. Meg
érdemlik, mert a Somogyi-könyvtárt minden kincsével együtt nem emleget
ték annyit, mint ezeket. Leírták, fotografálták, magyarázták, egymás fejéhez 
verték őket tudósok, írók, újságírók, művészek; foglalkozott velük napilap, 
tudományos szemle, vicclap, akadémia, vidéki képviselőtestület. A legkü
lönösebb vadrózsa-per volt, amely álló egy esztendeig tartott.

1902 szeptemberében leplezték le a zilahi Tuhutum-emléket, Fadrusz 
János „pogány-oltár“-át. Hatalmas kőpiramis, tetején a napba néző turul
madárral, tövén kőből faragott bölényfej, lókoponya, — nem hiányzik itt, 
csak a táltos. De az is csak személy szerint, mert a szelleme ott lebeg: a 
gyönyörű emlékmű oldalaiba valódi ősi „táltos-énekek" vannak beróva 
valódi ősi székely betűkkel. Aki olvasni tudná őket, az nagyon épülne raj
tuk, mert Tuhutum apánk idejében már nagyon fejlett volt a szittya meta
fizika és a táltosok a végzett theológusok nyelvén beszéltek. íme például 
az egyik táltos-éneknek székely rovásból mai betűkkel átírt szövege:

Kádár táltos tisztelte lebegőt,
Dicséretére ígyen énekölt:
Lebegő-ég, ki betöltőd eget,
Kör-lebeged egész kerek földet,
Te acz mennyi testeknek lelket,
Hogy alrul büngön elé-keringnek,
Világot adnak szemeinknek,
Győzői ármány sötérletinek,
Gyalló ember is te tűled lelkezik,
Örök istenig emelkedik . . .

A magyar sajtóban futótűz gyanánt szaladt szét a szenzáció! Fadrusz 
nemcsak nagy szobrász, hanem nagy tudós is. Megtalálta valahol az ősi 
magyar írással írt nyelvemlékeket, amikről a hívatásos tudósoknak sejtel
mük se volt. Persze így szokott ez lenni mindig. Az intuíció csak a művész
nek adatik, a tudós csak gáncsoskodni tud és hibát találni a kész munká
ban. „Csudálnánk, ha most is úgy nem lenne", — írta bölcs előrelátással 
az egyik nekilelkesedett újság.

Valóban úgy is lett. A tudósok kíváncsiskodni kezdtek, hol találta a mű
vész a táltos-énekeket. Fadrusz nem jött zavarba. Megnevezte öreg Tar 
Mihály és fia Tar István omori szántóvető embereket, akik még ismerik a 
rovásírásnak az ősöktől örökölt titkát, ők rótták elő mintának a táltos-éne-
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keket is. Hát Tarék hol jutottak ezekhez az ereklyékhez? Mert hogy ők nem 
csinálták, az világos. A betűket róhatta az ő kezük, de a kör-lebeg, meg a 
büng, meg az ármány nem lehetett az ő találmányuk.

Az omori jámbor rovok is igazolták magukat. Öreg Tar Mihály csak
ugyan ismerte a hun-szittya rovás-ábécét, de csak egy népszerűsítő tudo
mányos munkából s elmulatgatta magát vele. A táltos-énekek szövegét 
pedig Király Pál nagyságos úrtól kapta, aki a budai paedagógium jeles 
tanára volt s ismert lelkes kutatója a rovásírás rejtélyeinek.

A tudós habozás nélkül vállalta is a táltos-énekeket. Ö azokat egy régi 
kéziratban találta, amelyet Karacsay Clemence grófnőtől kapott és arról 
nevezett el Karacsay-kódex-nek. Ezt a megfakult írású, valami várégésnél 
meg is rongálódott rovás-írásos kéziratot a boldogult Somogyi Antal fedezte 
fel valahol, aki ismert politikus volt, Deák Ferenc barátja, tanúit és tudós 
férfiú, nagyérdemű hazafi, akinek az emlékéhez gyanúsítás nem férhet, a 
Karacsay-kódex hitelessége kétségtelen, az a rovásírásnak egyetlen össze
függő, nyelvemléknek is kimondhatatlan becsű klenódiuma.

Erre azonban előállt Reizner János, a szegedi Somogyi-könyvtár igazga
tója az 1582-es Ciceróval és a többi nyolc könyvvel: azok mind rovásírá
sos nyelvemlékeket tartalmaznak és szintén a Somogyi Antal tulajdonából 
kerültek a szegedi könyvtárba. Csak magába a Ciceró-kötetbe 68 papírlap 
van beragasztva a könyv levelei közé, ahogy ez a régi világban szokás 
volt s az mind rovásírással van teleírva! 136 kézírásos oldal, az már egész 
könyv s valóban Somogyi Antal, aki megfejtette ezeket a székely rúnákat, 
el is nevezte a Ciceróba kötött ősi nyelvemlékeket Kova Áron könyvé-nek, 
mivel bizonyos „Halom nemzetü Kova Áron“ rótta azt valamikor a XVI. 
században, megmentvén benne a pogány magyar hit és ősmagyar nyelv 
nemzedékről nemzedékre szállt emlékeit.

Reizner óvatos ember volt, nem mondott véleményt, csak beszámolt arról, 
amit talált. Hanem véleményt mondott a Budapesti Hírlap, a Magyar Szó, 
a Budapesti Szemle, Fischer Károly Antal, Tóth Béla, Szily Kálmán és végre 
ítéletet mondott az akadémia hármas bizottsága, amelynek olyan tagjai vol
tak, mint Fejérpataky László, a palaeographus, Szinnyey József, a nyelvész 
és Sebestyén Gyula, a historikus és a rovásírás kérdésének specialistája. 
A megföllebbezhetetlen törvényszék halálos ítéletet mondott. A Karacsay- 
kódex is, a szegedi könyvtár rovásírásos könyvei is Somogyi Antalnak 
rendkívüli szorgalommal, nem is minden ügyesség nélkül készített hamisít
ványai, amelyeket a nagyérdemű hazafi tiszta hazafias lelkesedésből a Bél 
Mátyás ismert írásmutatványai alapján szerkesztett össze. A szöveget pedig 
úgy állította elő, hogy régi magyar szavakat összekevert mondvacsinált 
magyar szavakkal, belerakta a maga bolondos találmányait is, a csacsni, 
csűrni, bugyni, bolni, csörömni igéket (csacsogni, csurogni, bugyogni, bo
lyongni, csörömpölni helyett), sőt még a Bugát Pál 1836-ból való büng-jét 
( =  zenit, mert a fejünk felett csüng-büng) is beleadta a XVI. században kép
zelt Kova Áron uram szájába.
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A kegyetlen bírák, különösen a furfangos Sebestyén Gyula nem hagytak 
semmi felderítetlent ebben a híres imposztorságban. Legföljebb a tintaha
misítás receptjét nem állapították meg, pedig körülbelül az sikerült legjob
ban. És a pszichológiai nyitja nincs meg a Rovó Somogyinak, akit itt a 
könyvtárban így különböztetünk meg a könyvtáralapító és annak nevet adó 
Somogyi kanonoktól. (A néven kívül nem volt rokonság a két Somogyi közt.)

A SOMOGYI-FÉLE ROVÁSÍRÁS-HAMISÍTÁSOKBÓL
A hamisított nyelvemlék jobbról balra olvasandó szövege 

mai írással így szól:
„Sok máskép van. Verbőczit kell nézni. Teleki birodalmi 
gróf mégis ehez ragaszkodik. Külömb is a m agyar tör
vény. Vigyáz hát! Jó azomba tudnod a német czifráját 

is; nem tudhatod, mi dógod eshet."

Hogy aljas üzleti szándék nem vezette Somogyi Antalt, ahhoz szó sem 
fér. Hiszen soha kísérletet sem tett a könyvei értékesítésére. Hogy írói és 
tudós ambició ösztökélte, annak több a valószínűsége. Fiatalon délibábos 
nyelvésztanúlmányokat adott ki, amelyeket vagy észre se vettek, vagy ki
nevettek. A politikában több sikere volt, legkiválóbb kortársai méltatták 
barátságukra, az emigráció európai hírességekkel juttatta ismeretségbe, a 
kiegyezés után megint mandátumot kapott — a tápéi kerület követe volt
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— de ez mind nem elégítette ki az öregedő embert, neki olyan dicsőség 
kellett, amin nem fog a rozsda. Ezért adta ki már a hetvenes években Régi 
magyar énekek cím alatt a Kova Áron könyvét, az előszóban szerényen 
csak megfejtőnek nevezvén magát, de belecsempészvén a szövegbe fiatal
kori nyelvészeti hóbortjait, mintegy elégtételül önmagának. A dicsőség 
pillangóját azonban ezzel sem sikerült megfogni. Arany János egy pár so
ros névtelen bírálatában együgyűnek nevezte a magyar Macphersont s 
Toldy Ferenc magánlevélben úgy nyilatkozott róla, hogy Somogyi Antal 
iránt való kegyeletből jobb nem beszélni Kova Áronról.

Most már kénytelen volt az öreg úr abbahagyni a dicsőség után való ki
látástalan hajszát, de a hamisítást nem hagyta abba, azzal tovább is mulatta 
magát, ahogy a levelezéseiből sejteni lehet. Mi célja volt vele? Azt hiszem, 
erre a gyűjtő pszichológiája adja meg a választ. Somogyi Antal kuriozitá
sokat gyűjtött, mint a leveleiben dicsekszik a barátainak. Kevés könyve 
volt, de az mind csupa kuriózus dolog s mivel ahhoz szegény ember volt, 
hogy igazi kuriózumokat szerezzen, hát csinált magának olyanokat, amik
nek igazán nem volt párjuk a világon.

Gondolom, nem éppen szokatlan passzió ez s nemcsak a könyvgyüjtőket 
kísérti meg a Gonosz. Éveken keresztül kérkedett nekem egy magasállású 
állami hivatalnok barátom, hogy neki olyan préhisztorikus edényei van
nak, amilyenekre sehol se látott analógiát. Egyszer nagy könyörgésre meg 
is mutatta, de csak a bezárt vitrin üvegén keresztül. Csakugyan bámulatos 
dolgok voltak. Kőkorszakbeli agyagtalpakon laténe-tipusú csészék, sohase 
látott ikeredények stb., valamennyihez kartonlapocska támasztva, amely 
elmondta, hogy barátom melyiket hol és mikor szedte ki a földből. Leraj
zolni, fotografálni szabad volt őket, de hozzájuk érni nem. — Halálom után 
úgyis a tietek lesz, — mondta a gazdájuk, — addig azonban nem adom őket 
senki kezébe, hogy még véletlenül se érje őket valami.

Pár éve csakugyan hozzánk kerültek a kuriózus régiségek. Oly ügyesen 
voltak egymáshoz ragasztva az egymáshoz nem tartozó holmik, hogy laikus 
azt észre nem vehette és olyan nagyszerű ragasztóanyaggal, hogy mi ré
gészek olyant hivatalosan nem ismerünk. Egyet úgy hagytam belőlük, ahogy 
ránk maradt. Elriasztó példának, de egy kicsit kegyelet okából is. Hadd 
legyen meg az örökhagyó lelkének az az öröme, hogy mégis csak sikerült 
a ravaszkodása, becsapta az utókort. S azt hiszem, mikor a hátam mögött 
ropog az inkunábulák szekrénye, akkor az öreg Somogyi Antal lelke hamis- 
kodik a rovásírásos könyvekben. A zilahi Tuhutum-emlékhez már úgyse 
térhet haza . . .

Móra Ferenc.
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