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Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom. 1/1-2. 
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Hansgerd Göckenjan - István Zimonyi: Orientalische Berichte über die Völker 
Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter. Die Gayhäni-Tradition (Ibn Rusta, Gardïzï, 
Hudüd al-TÜam, al-Bakrï und al-Marwazï). Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2001. 
(Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Herausgegeben von Klaus Röhrborn 
und Ingrid Schellbach-Kopra, Band 54). 

Zimonyi István: Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról. A Gayhànï-
hagyomány magyar fejezete. Budapest, Balassi Kiadó, 2005. (Magyar Őstörténeti 
Könyvtár, 22. A Szegedi Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
ének kiadványai. A sorozatot szerkeszti Zimonyi István.) 

Bevezető 

Kmoskó Mihálynak (1876-1931), a budapesti egyetem nemzetközi hírű szírológus 
professzorának az érdeklődése a trianoni békeszerződés sokkhatása alatt a szír keresz
tény irodalomtól a magyar őstörténet keleti forrásai felé fordult.3 Ő, aki korábban teoló-

Az olvasó és a nyomda dolgát megkönnyítendő, az arab szavakat a magyar kiejtést a lehetőség szerint 
leginkább megközelítő magyar helyesírású alakban adom. Egy-két esetben mégis szükséges a tudományos át
írás használata: ilyenkor csúcsos zárójelet < > alkalmazok. Kapcsos zárójellel { } jelölöm az idézetekben elő
forduló, az idézet szerzőjétől eredő átírásokat, amelyek az általam alkalmazott tudományos átírástól eltérnek, 
és amelyeket nem módosítottam. Ahol erre lehetőség nyílt, az idézetekben is egyszerűsítettem az átírásokat. 

2 
Kmoskó művét Zimonyi kiadásában használtam. Az eredeti kézirat egyes helyeit szúrópróbaszerűen ösz-

szehasonlítottam a kiadott szöveggel - a recenzióban erre mindig külön utalok. Ha nem szerepel külön utaló, 
akkor Kmoskó szövegét a Zimonyi által kiadott változatban idézem. Minthogy a kéziratok részben össze van
nak keverve és gyakran csak külön kutatómunka révén lehetne megállapítani, hogy épp mely műről van szó, a 
kéziratokra jelzetük és - ha van - a kötésükön szereplő cím szerint utalok. A kéziratokat a Régi Nyomtatvá
nyok és Kéziratok Tára őrzi az MTA Könyvtárában. 

Kmoskóról lásd Pataky Arnold: Emlékbeszéd Kmoskó Mihály rendes tag felett. (A Szent István Akadémia 
emlékbeszédei 11/6), Budapest, 1937. Károly Czeglédy: Monographs on Syriac and Muhammadan sources in the 
literary remains of M. Kmoskó. Acta Orientalin Academiae Scientiarum Hungaricae, 4 (1954). 19-23. o.; 
Kmoskó Mihály. Révai Új Lexikona, 12. k. Szekszárd, 2004. 29-30. o. Talán érdemes lenne egyszer megírni 
Kmoskó Mihály életrajzát. Mindabból, amit róla tudni lehet, egy kivételes képességű és képzettségű, nagy 

— 733 — 



giával, az O- és Újszövetség világával, az újonnan felfedezett asszír-babilóniai kultúrá
val, s mindenekelőtt a szír keresztény irodalommal foglalkozott, az első világháborút 
követő években összegyűjtötte azokat a keleti (arab, perzsa, török és szír nyelvű) forrá
sokat, amelyek a honfoglalást megelőzően az eurázsiai steppén vándorló magyarokra 
vonatkoznak,^lkészítette magyar fordításukat, valamint az egyes szövegeket bevezető
vel és jegyzetekkel látta el. A forrásokat tág értelemben fogta föl: beleértette mindazokat 
a szövegeket, amelyek ezen a területen a magyarokkal bármilyen kapcsolatba került né
pekre vonatkoznak. Kmoskó 1931-ben, 55 éves korában meghalt, s munkája kéziratban 
maradt. Nem tudjuk pontosan, hogy művét, műveit vagy legalábbis egy részüket miért 
nem adta ki. Arra kell gondolnunk, hogy ennek gyakorlati okai lehettek, mindenekelőtt 
pénzhiány - egy ilyen hatalmas műnek a megjelenése csak komoly támogatás mellett lett 
volna lehetséges. Mint kiadó testület a Magyar Tudományos Akadémia jöhetett volna 
szóba természetesen, ám az Akadémia anyagi lehetőségei ez idő tájt elég szerények vol
tak, s az általános gazdasági helyzet sem kedvezett az ilyen jellegű vállalkozásoknak -
gondoljunk az 1929. évi nagy gazdasági válságra. Ráadásul nem volt könnyű olyan 
nyomdát találni sem, amely egy ilyen összetett mű szedési munkálataira vállalkozhatott 
volna. Ahhoz nem férhet kétség, hogy munkájának legalábbis egy részét Kmoskó befe
jezettnek tekintette: a kézirat egy része nyomdakész állapotban van, az olvasó még a 
nyomdásznak szóló szedési utasításra is rábukkan benne. 

Kmoskó halálát követően a kéziratok egy része a Széchényi Könyvtárba, másik része 
az Akadémiai Könyvtárba került, majd később az Akadémiai Könyvtárban egyesítették a 
két anyagot. A szakemberek szűk köre mindig is tudott róla, egyesek használták is; 
1954-ben Czeglédy Károly részletesen ismertette angol nyelven az Acta Orientáltában.4 

munkabírású és hatalmas szorgalmú tudós alakja tűnik elénk, akinek azonban nem adatott meg az érzelmi ki
egyensúlyozottság adománya, és akitől - talán éppen ezért - nem álltak távol az akár ellentétes előjelű szélső
séges megnyilvánulások sem. Kmoskó filológiai eredményei függetlenek ellentmondásos politikai szerepétől. 

Czeglédy: Monographs... 19-91. o. Makkay János azt írja - részben Róna-Tas Andrásra hivatkozva - , 
hogy Kmoskó kéziratait 1945 és 1990 között egyetlenegy ember, Czeglédy Károly számára zárolták, továbbá 
hogy „a tudományos irodalomban nincs említés arra, hogy Czeglédyn kívül bárki is látta volna a kéziratokat 
1945-198? [sic] között". Makkay János: A Kmoskó-jelenség. In: i/o: Hogyan lettek a blakokból románok. 
Budapest, 1997. 44. o., 98-99. sz. jegyzet. Nos, korábbi időkre vonatkozóan nincsenek értesüléseim, de a 70-es 
években mint a (MTAK) Keleti Gyűjtemény olvasója többször hallottam, hogy a kézirat akkortájt ott volt, és 
Róna-Tas András gyakran használta. A hetvenes évek közepén írta meg Róna-Tas András megbízásából nagy
részt Kmoskó kéziratai alapján az arab és a szír földrajzi irodalom tömör foglalatát Iványi Tamás a Róna-Tas 
András szerkesztésében megjelent Bevezetés a magyar őstörténet kutatásainak forrásaiba c. mű számára (1:2. 
Budapest, 1976. 211-259. o.). Elter István is használta a kéziratot a Keleti Gyűjteményben a 70-es évek máso
dik felében. (Elter István szíves szóbeli közlése.) A Keleti Gyűjteményben ezek a kéziratok biztosan nem vol
tak zárolva. Később a kéziratok fölkerültek a Kézirattárba (MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára), és 
ma is ott vannak. Érdeklődésemre a Kézirattár munkatársai azt a felvilágosítást adták a napokban (2005. októ
ber), hogy Kmoskó kéziratai náluk sohasem voltak zárolva. Jól emlékszem egyébként, hogy amikor jómagam a 
80-as évek végén a Kézirattárban először kértem ki a Kmoskó-hagyatékot, az ügyeletes kézirattáros mosolyog
va megjegyezte, hogy a „legnépszerűbb" kéziratukról van szó. Nos, ez bizonyára költői túlzás volt, ámde arra 
azért utal, hogy többen is használhatták. Úgy vélem, az a tény, hogy Kmoskó kéziratait aránylag kevesen ol
vasták, ill. kevesen hivatkoztak rájuk, inkább azzal magyarázható, hogy a használatukhoz olyan fölkészültség 
kellett, amivel kevesen rendelkeztek. Gondoljuk csak el: hányan voltak ebben az időben Magyarországon, akik 
kiválóan tudtak arabul, szírül, perzsául, törökül, görögül stb. stb., és emellett még a magyar őstörténetben is 
otthonosan mozogtak? Czeglédyn kívül nem volt senki! Ezen túlmenően ezeket a kéziratokat nehéz használni, 
amint ezt magam is tapasztaltam. Ugyanaz a mű több fogalmazványban, több változatban is megvan, és nem 
mindig világos, hogyan viszonyulnak egymáshoz az egyes változatok. Ugyanazt a kérdést Kmoskó több he
lyütt is tárgyalja, és nem mindig az utolsó (?) változat a legjobb. Továbbá a kéziratok valamikor (valószínűleg 
Kmoskó halálát követően) összekeveredtek, és - jóllehet azóta történtek nyilvánvaló próbálkozások a rendbe-
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A kézirat esetleges megjelentetése gyakran szóbakerült a Kmoskó halálát követő évtize
dekben, talán inkább jámbor óhajként vagy megvalósításra váró kívánságként. Kiadó
ként Kmoskó kutatásainak folytatója, Czeglédy jött volna szóba természetesen, aki ren
delkezett az ehhez szükséges nyelvi és tárgyi ismeretekkel. O azonban hosszú 
pályafutása alatt ezt nem tette meg, és amennyire meg tudom ítélni, nem is állott igazán 
a szándékában. Már az ötvenes években is úgy vélte, amikor a publikálás lehetősége a 
háborút követően először felmerült, hogy a kutatás azóta oly mértékben előrehaladt, 
olyan alapvető munkák jelentek meg időközben, hogy Kmoskó hatalmas művét csak tel
jesen átdolgozott, korszerűsített formában lehetne kiadni, ami valójában egy új mű meg
írásával lenne egyenértékű. Úgy vélem, Czeglédy hozzáállása, habozása érthető. Egy 
olyan kutató ugyanis, aki szuverén módon tudja kezelni a különböző szóba jöhető nyel
veken keletkezett szövegeket, s emellett az adott szakterületen is otthonosan mozog, tel
jes joggal utasítja el, hogy hatalmas munkával publikálásra előkészítsen egy más valaki 
által évtizedekkel korábban írott munkát oly módon, hogy annak minden részletét ellen
őrzi, az adott szövegek fordítását revideálja, minden érvelését naprakész állapotba, az 
azóta eltelt idő új tudományos eredményeivel összhangba hozza: ha már egy ilyen jelle
gű munkának egyáltalán nekiáll, akkor azt saját maga fogja önálló alkotásaként újra 
megírni, hogy azután a saját neve alatt jelentesse meg. Ezen túlmenően Czeglédy a rész
letekre nagy súlyt fektető, alapvetően precíz, filológus alkat volt, aki pontosan látta, 
hogy Kmoskó munkája milyen töméntelen részletproblémát vet föl, amelyek mind meg
oldásra, de legalábbis korszerű színvonalon történő alapos tárgyalásra várnak, még mie
lőtt egy ilyen átfogó összegzésre sor kerülhetne a kor tudományos követelményeit kielé
gítő színvonalon. A szocializmus éveinek bezártsága, a nemzetközi kutatástól való 
viszonylagos elszakítottság sem ösztönözte Czeglédyt ennek a munkának a felvállalásá
ra, és ebben az irányban hatottak bizonyos személyes kutatói jegyek is. 

Évtizedek múltával azután a kéziratnak a mohamedán szerzőkre vonatkozó, azaz 
arab, perzsa és török nyelvű részének kiadását végül is Zimonyi István kezdte meg, és 
1997-ben és 2000-ben megjelentette a földrajzírók első két kötetét. A szír szerzők szö
vegeit tartalmazó rész pedig a vezetése alatt tanítványa, Felföldi Szabolcs szerkesztésé
ben jelent meg 2004-ben.5 Alapvetően Kmoskó művére támaszkodva Hansgerd 
Göckenjan német kutatóval együtt Zimonyi 2004-ben német fordításban kiadta ezek kö
zül az ún. Dzsajháni-hagyományhoz köthető földrajzi szövegeket. 

Dzsajháni számánida vezír Bokharában élt a X. sz. elején, és írt egy alapvető fontosságú 
földrajzi müvet, amely azonban elveszett. Mindazonáltal a tudományos közvélemény úgy 
tartja, hogy a kelet-európai népekről - közöttük a magyarokról - szóló számos becses hír
adás, amely különböző középkori arab, perzsa és török nyelvű müvekben őrződött meg, 
valójában Dzsajháni elveszett művéből származik. A Dzsajháni-féle anyagnak a magyar 
vonatkozású részét dolgozta föl azután Zimonyi 2005-ben megjelent monográfiájában, 
amelyet egyúttal nagydoktori disszertációként a Magyar Tudományos Akadémiának is be

rakásukra - egy részük még mindig nincs rendben, egyes írások elrendezése áttekinthetetlen. Hatalmas terje
delmű müvekről van szó, index és tartalomjegyzék nélkül természetesen, így azután alapos elmélyedés nélkül 
rendkívül nehéz bármit is megtalálni bennük. 

Kmoskó Mihály: Szír írók a steppe népeiről. (Szerk. Felföldi Szabolcs.) Budapest, 2004. (Magyar Őstör
téneti Könyvtár, 20. A Szegedi Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Tanszékének kiadványai. 
A sorozatot szerkeszti Zimonyi István.) Vö. a 202. sz. lábjegyzettel alább. 
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nyújtott.6 Ebben a műben Zimonyi kísérletet tesz arra, hogy a különböző fennmaradt szö
vegek alapján helyreállítsa Dzsajháni elveszett beszámolóját a magyarokról, továbbá tág 
összefüggésben tekintve próbálja meg értelmezni a beszámoló részleteit. Egyúttal kézirat
ok alapján a fennmaradt szövegek javított, új szövegkiadását is adja, armntjrja.^ 

E hárorrrmťrelsť5r látásra igen~jö benyomást kelt. Kitűnnek sokoldalúságukkal, s impo
náló Zimonyi István olvasottsága, széles látóköre is, amellyel felettébb tág perspektívában 
helyezi el és szemléli a honfoglalást megelőző kor magyarságára vonatkozó híradásokat, s 
ily módon műve egy átfogó szintézis igényével lép fel, és egyúttal ennek a megalapozott 
ígéretét is rejti magában. Rám rendkívül jó hatást tettek ezek a művek mindama területe
ken, amelyekben nem vagyok jártas. Ugyanakkor olyan tág horizonton mozog Zimonyi, 
kutatásai olyan egymástól távoleső területek ismeretét követelik meg, mint Közép- és Ke
let-Európa, Belső-, Közép- és Nyugat-Ázsia, Kína története, arabisztika, iranisztika, turko
lógia, bizantinológia stb., hogy önkéntelenül is fölmerül a kérdés: 'fizikailag' lehetséges-e, 
hogy egyetlenegy ember ennyi mindenhez a filológiai kutatás által megkövetelt szinten, 
alaposan értsen? Ezért azután a magam szakterületén maradva megvizsgáltam, hogyan bá
nik szerzőnk az arab szövegekkel. A teljes Dzsajháni-monográfia valójában egyetlenegy 
arab nyelvű szövegről, Dzsajháni híradásáról szól, ezt próbálja meg Zimonyi rekonstruálni 
és tág keretek között értelmezni. Ezen túlmenően számos párhuzamos, másodlagos arab 
kútfőt is felhasznál vizsgálataiban - forrásainak túlnyomó részét ezek képezik. Vizsgálatai 
során ezeket értelmezi, elemzi, magyarázza részletesen, eszmefuttatásait és érveléseit ezek
re alapozza. Ily módon tehát leszögezhetjük, hogy az arabisztikai szempontok kitüntetett 
fontossággal bírnak ebben a munkában: a források megértése, értelmezése, megfelelő keze
lése egyaránt feltételezi a megalapozott arab tudást. Mindezen müvek részletes, minden te
rületre kiterjedő értékelése és méltatása egyébként kötetekre rúgna. Vizsgálatom közép
pontjában a 2005-ben megjelent Dzsajháni-monográfia állott, vele kapcsolatban azonban 
mintegy szúrópróbaszerűen a másik két fentemlített kiadványát is vizsgáltam, s ily módon 
igyekszem segíteni azoknak az olvasóknak, akiknek nem áll módjukban elolvasni az erede
ti arab szövegeket - Kmoskó műve például nekik készült! Remélem, más szakterületek 
képviselői is követni fognak, és ki-ki megvizsgálja majd ezeket a műveket a saját szakterü
lete szempontjából. Az átfogó jellegű, multidiszciplináris munkák nagy nyereségei a tudo
mányosságnak, ám csak akkor töltik be hivatásukat, ha megállapításaik az egyes diszciplí
nák területén belül támadhatatlanok. Mindenképp kívánatos tehát, hogy részeredményeiket 
az egyes szűkebb szakterületek specialistái is megerősítsék a maguk szükségszerűen lé
nyegesen korlátozottabb ismeretei alapján. 

Zimonyi István szövegkiadói módszere 

Zimonyi műve azt ígéri, hogy „elkészült a magyarokra vonatkozó híradások eredeti 
szövegeinek új kritikai kiadása".7 Összesen 11 szövegről van szó, ebből 4 arab, 4 perzsa, 
3 pedig török. Egy arab filológus számára ez a legizgalmasabb e műben: nézzük tehát, 
mennyiben jelentenek haladást az általa adott arab szövegek! 

Zimonyi: Muszlim források... 7. o. 
Zimonyi: Muszlim források... hátsó borító. 
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Arab filológiai szempontból alapvető probléma a Dzsajháni-monográfiában, hogy 
Zimonyi nem ismeri az arab szövegek kéziratos hagyományozásának legfontosabb sajá
tosságait, ennek következtében a kézirati olvasatokkal kapcsolatos arab filológiai érvelé
sei rendre szakszerűtlenek, és ez a körülmény meghatározza szövegkiadásainak a szín
vonalát is. Arról van szó, hogy a középkorban az arab kéziratokban - különösen az ún. 
tudományos, azaz orvostudományi, földrajzi stb. szövegekben, tehát az itt bennünket kö
zelebbről érintő müvekben is - gyakran nem vagy csak hiányosan alkalmazták az egyes 
betűket megkülönböztető pontokat, s az egyéb mellékjelekkel még inkább ez volt a hely
zet, gondoljunk csak a magánhangzó-, hamza-, sadda- stb. jelekre. Amikor pedig ezek a 
pontok, illetve jelek mégis megjelennek egy kéziratban, akkor többnyire nem a szerzői 
példányból származnak, hanem valamely - nagyon gyakran felettébb tudatlan - másoló 
írta be őket a szöveghagyományozás folyamatának egy lépcsőfokán, így azután rengeteg 
hiba fordul elő bennük, időnként egészen elképesztő alakokkal is. Az sem volt ritka, 
hogy perzsa vagy török anyanyelvű írnokok másoltak arab szövegeket, ám azokat - ide
gen nyelvről lévén szó - nem értették. Továbbá a mai kor embere elfeledkezik arról, 
hogy a másolók gyakran puszta megélhetési kényszerből foglalkoztak kéziratok másolá
sával, nem pedig azért, mert azoknak a tartalma érdekelte volna őket; sokszor siettek is, 
így azután nemritkán nem az elvárható gondossággal végezték kenyérkereső tevékeny
ségüket. A másolók - és olvasók - dolga tehát nem volt könnyű, de azért egy átlagos 
arab szöveggel még csak-csak elboldogultak olyan szakterületen, amelyben járatosak 
voltak. Különösen nehézzé vált a helyzet azonban akkor, amikor idegen szavak fordultak 
elő egy szövegben, amelyeket arab tudásuk, műveltségük alapján nem tudtak rekonstru
álni: gyakran egészen hihetetlen alakokra bukkanunk. Ezért értelmetlen hosszan elmél
kedni például azon, hogy egy, az arab szempontjából idegen névben egy adott helyen b, 
n, j , vagy éppenséggel t stb. áll egy kéziratban, minthogy ezek a betűk csak egy-egy 
pontban térnek el egymástól, amelyet nagy valószínűséggel egy olyan másoló írt be a 
megfelelő írásjel alá vagy fölé, aki nem ismerte és nem értette az adott szót, az előtte 
fekvő példányban meg hiányoztak az adott pontok. Továbbá középkori kéziratokban 
adott esetben még bizonyos eltérő betűket sem könnyű megkülönböztetni egymástól. 
Példának okáért Ibn Puszta-kéziratunkban ezért olvasta Ibn Daszta alakban a szerző ne
vét Hvolszon, a mű egyes részeinek első közrebocsajtója - ő kiváló filológus volt, tehát 
nem tudatlanságból értelmezte tévesen ezt a nevet. (A helyes névalakot azután nem is e 
kézirat alapján, hanem egyéb forrásokból sikerült megállapítani.) Pusztán paleográfiai 
alapon azt sem könnyű eldönteni, hogy a madzsgarijja, stb. szóban g vagy / áll: és ha 
még többé-kevésbé megkülönböztethetőnek véljük is ezt a két betűt Ibn Ruszta-
kéziratunkban, azt nagyon valószínűnek tekinthetjük, hogy a másoló előtt lévő kézirat
ban ezek összetéveszthetőek voltak, tehát megkülönböztetésük esetlegesnek tekinthető. 
Nem lehet tehát hosszas érvelést alapozni egy-egy diakritikus pontra, illetve még kevés
bé egy-egy magánhangzójelre.8 Ebből az okfejtésből az is következik, hogy az arab kri
tikai szövegkiadás mindenkor az arab írás vonalán (arabul raszni) alapul, s a diakritikus 
jeleket a szöveg modern kiadója írja be saját belátása, illetve mindenekelőtt tudása sze-

Kivételt jelent ez alól az általános elv alól az az eset, amikor biztosan tudjuk, hogy egy, a szerző által 
írott, autográf kéziratot tartunk a kezünkben. Sajnos nagyon kevés arab autográf kéziratunk van. Egy autográf 
kézirattal többé-kevésbé egyenértékűnek számít egy olyan kézirat, amelyet a szerző gondosan átnézett, ill. javí
tásaival ellátott. Lásd alább a 36. sz. jegyzetet és a hozzá tartozó szövegrészt. 
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rint. (így egyébként az is könnyen belátható, hogy még olyan arab szövegkiadások is lé
nyegesen különbözhetnek egymástól, amelyek azonos kéziratokon alapulnak.) 

A Dzsajháni-korpusz legfontosabb szövegét - Ibn Ruszta híradását a magyarokról -
Ibn Ruszta enciklopédiájának hetedik könyve tartalmazza. Dániel Hvolszon orosz filoló-
gusjészlegesJdadását {4 8ó9)^elbasználva az arabisztika^egyik^legnagyobb alakja, 
Michael Jan de Goeje holland arabista jelentette meg az arab szöveg kritikai kiadását 
1892-ben az akkor ismert egyetlenegy kézirat alapján, s ezt javítja most ki Zimonyi Ist
ván ugyanerre a kéziratra támaszkodva, egyúttal kijelenti róla: „Az egyetlen kézirat a 
British Museumban maradt meg egy 1254-es másolatban";9 Göckenjannal közösen írt 
művében is csak egyetlenegy kéziratot említenek.10 Nos, bizonyára elkerülte a figyelmét, 
hogy a szakirodalom 1922 óta tud egy másik kéziratról is, és ez az adat szerepel három, 
előtte sem ismeretlen műben: említi Brockelmann, Kracskovszkij és Lewicki is.11 A kér
déses kéziratot a cambridge-i egyetemi könyvtár őrzi, ahol egyébként Zimonyi is járt 
kéziratok tanulmányozása céljából. A kéziratlista szűkszavú leírásából csak keveset tu
dunk meg: a kézirat datálatlan, talán aránylag késői (?).12 Nem lehetetlen, hogy a British 
Museum példányáról készített másolat, ám az is lehet, hogy egy kiváló, az eddig ismert
nél sokkal jobb kéziratra bukkantunk: ez a kérdés csak alapos vizsgálat során dönthető 
el. Megállapíthatjuk tehát, hogy a szövegkiadás elkészítése során mindenképp tanulmá
nyozni kellett volna, és nagy valószínűséggel fel is kellett volna használni ezt a kéziratot: 
ha egy unikumnak tartott kézirat mellett fölbukkan egy másik kézirata egy adott műnek, 
akkor annak az alapos vizsgálata kötelező! Ennek elmulasztását súlyos szakmai hibának 
kell tekintenünk. Mindenesetre könnyen lehet, hogy Zimonyi érvelései, amelyek mesz-
szemenően az általa unikumnak tartott kézirat olvasatain, másolói hibáin alapulnak, még 
a saját rendszerén belül is érvényüket vesztik. 

Nincs könnyű helyzetben a recenzens, midőn meg akarja állapítani, hogy milyen jel
legű arab szöveget tart a kezében Ibn Ruszta esetében, amikor fellapozza Zimonyi mű
vét.13 Először persze hisz Zimonyinak és kritikai szövegkiadásnak vélvén a szöveget iz
galommal keresi, mennyiben nyújt újat, miben javított a de Goeje által gondozott 
szövegen, minthogy ugyanazt a kéziratot használják mindketten.14 Ám azon nyomban 
zavarba is jön, mert nem érti, miért veszi vissza a kritikai szövegbe Zimonyi a kézirat 
mudzsfarijja-olvasatát, elvetvén Hvolszon és de Goeje (mudzsgarijja)/madzsgarijja-ja-

Zimonyi: Muszlim források... 21. o. Lásd még uo. 54. o. 
Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 64. o., 77. sz. jegyzet. 
Carl Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur. Leiden, 1937-1949. Supplementband I. 406. o.; 

Ignatyij Julianovics Kracskovszkij: Izbrannüje szocsinyenyija. Moszkva-Leningrád, 1955-1960. IV. Arab-
szkaja geograficseszkaja lityeratura. 159. o., 8. jegyzet. Tadeusz Lewicki: Žródla arabskie do dziejów síow-
iaňszczyzny. Wroclaw, 1977. II/2. 17-18. o. Érthetetlen számomra, hogy ezt a kéziratot - úgy tűnik - még 
senki sem nézte meg. Ugyanakkor az is igaz, hogy tudomásom szerint Zimonyin kívül más nem is lépett föl 
azzal az igénnyel, hogy új kritikai szövegkiadást készít Ibn Ruszta szövegéből. 

12 
Edward Granville Browne: A supplementary hand-list of the Muhammadan manuscripts including all 

those written in the Arabic character preserved in the libraries of the university and colleges of Cambridge. 
Cambridge, 1922. 165. o.: Suppl. 1006 [Or. 920(8)]. Browne szerint az írás "good modern naskh". Ez az állítás 
azonban mindenképp ellenőrzésre szorul. 

13 
Zimonyi: Muszlim források... 34. o. 
Ibn Rosteh: Kitâb al-a'lâk an-nafîsa VII. (Ed. M. J. de Goeje.) Lugduni Batavorum, 1892. (Bibliotheca 

Geographorum Arabicorum VII.) 142-143. o. 
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vitását.15 Paleográfiai szempontból ennek semmi akadálya, a probléma csak az, hogy ha 
Zimonyi így cselekszik, akkor meg kellene magyaráznia, hogy Ibn Ruszta miért ezt az 
alakot használta: lehetséges, hogy itt nem is a magyarokról írt? Eddig úgy tudtuk, hogy a 
magyarok neve ebben a forráscsoportban madzsgarijja. Akkor meg miért gondolja, hogy 
itt a magyarokról van szó, és a fordításában miért fordítja ezt a szót magyarokként? És 
miképpen viszonyulnak ehhez a többi rokon forrás madzsgarijja stb. adatai? Két oldallal 
később Bakri szövegében hasonló a helyzet, ám ott Zimonyi elfogadja a kiadók 
madzsgarijja-javítását két kézirat mudzsgarijja/muhfarijja, stb. olvasata helyett.16 Ugyan 
miért? (Arabul nem tudó olvasók, vigyázat! Ezen a helyen a párhuzamos magyar fordítás 
eltér az arab szövegtől: az arab szövegben madzsgarijja áll, míg a magyar fordításban 
muhfarijja, stb. alakot látunk.) A recenzens zavara nőttön nő. Miért gondolja Zimonyi, 
hogy Ibn Ruszta az általa javított alakot használta, amelyet eddig ő is másolói hibának 
vélt? Vagy azt akarja elhitetni velünk, hogy - akár egy rossz másoló - Ibn Ruszta sem 
tudta, hogy miről ír? Egy ilyenfajta kiadói nihilizmus azonban nem vezet sehová, mert 
akkor akár azt is föltételezhetjük, hogy például Dzsajháni sem tudta, hogy miről beszél. 
Valaki azonban csak létezett, aki tudta, hogy itt a magyarokról van szó, tehát a magyarok 
valamely nevét használta híradásában! De ki volt az? Továbbá érdekes lenne megtud
nunk, hogy Zimonyi minderre mikor és hogyan jött rá, mert Göckenjannal közösen írt 
müvében, sőt e monográfiája más helyén is a madzsgarijja-a\akot fogadja el helyesnek.17 

Mi történt? 
A recenzens azonban továbbmegy, és döbbenten fedez föl az új, javított kritikai szö

vegkiadásban egy rettenetes nyelvtani hibát. Abban a mondatban, ahol arról van szó, 
hogy „ők [a magyarok] súlyos élelmiszeradókat vetnek ki rájuk [a szlávokra]" - arabul 
va-julzimúnahum al-mu'an al-galíza - , a kéziratban a mu'an főnév vóv-betüjén álló 
hamza-jelet a másoló véletlenségből a szomszéd ige (julzimúna) ragjának váv-betüjére 
tette. így egy teljesen értelmetlen, nyelvtanilag hibás, eleve lehetetlen alak jött létre, amit 
már Hvolszon 1869-ben észrevett és hallgatólagosan kijavított, és ebben követte őt de 
Goeje is anélkül, hogy ezt egyáltalán az apparátusban jelezte volna - ebben de Goeje a 
szakma szabályai szerint járt el.18 És most kritikai szövegkiadás címén a kéziratnak ezt a 
szarvashibáját Zimonyi beveszi a „kritikai" szövegbe! Ugyanakkor arra vonatkozóan 
semmiféle magyarázatot nem ad, hogy az általa „javított" alak valójában mi fán terem, 
vagy éppenséggel mit jelent, illetve miért volt erre szükség: a fordításban úgy tesz, mint
ha a kritikai szövegben továbbra is a Hvolszon és de Goeje által megállapított alak álla
na.19 Ilyen hibát csak az követ el, aki nincs tisztában az arab grammatika legelemibb sza-

Hvolszon olvasata egészen pontosan mudzsgarijja. Ibn-Daszta: Izvesztyija o hozarah, burtaszah, 
bolgarah, magyjarah, szlavjanah i russzah. (ízd. D. A. Hvolszon.) Szentpétervár, 1869. 25., 103. o. 

' Van Leeuwen és Ferré kiadása szerint az általuk használt fezi és madridi kéziratban itt mudzsfarijja áll. 
Zimonyi apparátusa szerint ugyanebben a két kéziratban itt a muhfarijja alak szerepel. Minthogy nem férek 
hozzá a kéziratokhoz, nem tudom teljes bizonyossággal eldönteni, hogy kinek van igaza. Ám semmi sem utal 
arra, hogy Zimonyi látta volna ezeket a kéziratokat; egyszerűen csak van Leeuwen és Ferré kiadására támasz
kodik, úgyhogy arra kell gondolnom, hogy itt Zimonyi rosszul másolta le ezt az alakot. Abu Ubajd al-Bakri: 
Kitáb al-maszálik va-1-mamálik. ([Ed.] A[driaan] P. van Leeuwen, A[ndré] Ferré.) Tunisz, 1992. 449. o. 
Zimonyi: Muszlim források... 40. o., 5. sz. lábjegyzet. 

Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 26., 31., 64. o. Zimonyi. Muszlim források... 69., 79. o. 
18 Ibn-Daszta: Izvesztyija... 27. o.; ibn Rosteh: Kitâb al-a'lâk an-nafîsa... 142. o., 17. sor. 

Zimonyi: Muszlim források... 35. o. 
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bályaival. Hvolszon, aki legelőször adta ki ezt a szöveget, kiadásának bevezetőjében 
megjegyzi egyébként, hogy a kézirat tele van hibával, és az a benyomása, hogy perzsa 
ember másolta, „aki nem mindig értette azt, amit írt". Ezeknek a hibáknak a kijavítása 
nagyon sok munkájába került, írja.20 Node hogy kerül egy ilyen hiba a Zimonyi-féle kri
tikai szwegkiadasToszovegebe? 

És ekkor lassan felsejlik a recenzensben, hogy amit a kezében tart, az nem az, aminek 
véli, valójában nem szövegkritikai kiadás, és az egész zűrzavar fő oka az, hogy Zimonyi 
nincs tisztában a kritikai szövegkiadás mibenlétével. A kritikai kiadás során ugyanis egy 
vagy több kézirat alapján, a szövegmásolói hibák kiküszöbölésével a lehetőségek szerint 
megpróbáljuk kikövetkeztetni, helyreállítani a szerző által írott eredeti szöveget.21 Ettől 
alapvetően eltér a betűhű (= diplomatikai) kiadás, amely során egyetlenegy kézirat szö
vegét közöljük betűhíven, az összes hibával, esetleg az írás egyéb sajátosságaival egye
temben. Másként, szabadabban és sarkítva fogalmazva: kritikai kiadás során szöveget, a 
betűhű kiadás során kéziratot adunk ki. Ez a két módszer kölcsönösen kizárja egymást. 
Ily módon azt is le kell szögeznünk, hogy egy mű egyetlenegy fejezetéről vagy bekezdé
séről nem lehet kritikai szövegkiadást készíteni: ez a tevékenység teljes müvet feltételez. 
Természetesen egy adott mű valamely részének olvasataira vonatkozóan is tehetünk fon
tos megállapításokat, megjegyzéseket, ez azonban még nem kritikai szövegkiadás. 

Ha meg akarjuk érteni a jelen kiadás genezisét, megállapíthatjuk, hogy Zimonyi mun
kája során találkozott betűhű kiadásokkal (pl. Kunik és Rozen Bakri-kiadása)22 és kriti
kai kiadásokkal is (pl. de Goeje Ibn Ruszta-kiadása), ámde nem tudatosult benne a két 
módszer közötti alapvető különbség. így azután megpróbálja ötvözni őket egymással -
anélkül, hogy ennek tudatában volna. Alapul veszi de Goeje kritikai kiadását, majd ebbe 
belevisz két durva másolói hibát a kéziratból, amit egyébként maga is megtekintett. így 
kapunk egy hibás, eklektikus szöveget, amely természetesen nem kritikai kiadás, ámde a 
kézirat szövegét sem tükrözi híven, így nem is használható semmire. (A kritikai appará
tus egyébként 3 hibát tartalmaz az arab alakokban.23) 

Tovább fokozza a zűrzavart, hogy Zimonyi az egyes szövegek megállapításakor elté
rő módszereket alkalmaz. Bakri szövege esetében nem néz meg egy kéziratot sem, ha
nem egyszerűen lemásolja van Leeuwen és Ferré kiadásának szövegét.24 Ennek a kiadás
nak nagy a tudományos jelentősége, mert először teszi hozzáférhetővé nyomtatásban 
Bakri művének lehető legteljesebb szövegét,25 ámde ezzel együtt ez a kiadvány - a ki
adók és Zimonyi állításával ellentétben - nem tekinthető kritikai kiadásnak. 

Egy kritikai kiadásnál ugyanis alapvető követelmény, hogy legelőször is tisztázzák a 
kiadók a kéziratok egymáshoz való viszonyát, majd ezt ábrázolják egy sztemmában. Ezt 

Ibn-Daszta: Izvesztyija... 10. o. 
1 Paul Maas: Textkritik. 3. kiad., Leipzig, 1957. 5. o. [Grundbegriffe] 

22 
Ariszt Arisztovics Kunik - Viktor Rornanovics Rozen: Izvesztyija al-Bekri i drugih avtorov o Ruszi i 

szlavjanah. Szentpétervár, 1878-1903. 
23 

Zimonyi: Muszlim források... 34. o. 
24 Uo. 40. o.\Al-Bakri: Kitáb al-maszálik va-1-mamálik... 
2^ 
' Zimonyi azt állítja, hogy elkészült a teljes munka kritikai kiadása. Nos, a kiadók szerint a teljes mü még 

az általuk használt 10 kéziratból sem rekonstruálható, tehát helyesebb a „lehető legteljesebb" szövegről beszél
ni. Zimonyi: Muszlim források... 24. o.; Al-Bakri: Kitáb al-maszálik va-1-mamálik... 23. o. [francia előszó] 
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követően kell megállapítaniuk a szöveget, közölve az eltérő olvasatokat. Amennyire van 
Leeuwen és Ferré bevezetőjéből megállapítható, ez nem így történt. A kéziratok pontos 
viszonyát sem tisztázták a kiadók. A mü francia előszavában megígérik egyébként, hogy 
az arab előszó végén adnak egy szinopszist arról, hogy melyik kézirat pontosan mely ré
szeket tartalmazza, ámde még ezt is hiába keresi az olvasó. 

A kiadók 10 kéziratot tekintenek át, amelyek közül egy sem teljes. A mű első felében 
3 kéziratot használnak oly módon, hogy az egyiket alapul véve adják a két másik kézirat 
eltérő olvasatait. Ezt követően egy kisebb részben, amely mintegy a mű egytizedét teszi 
ki, és amely a magyarokról szóló híradást is tartalmazza, 2 kéziratot használnak oly mó
don, hogy az egyiket alapul véve adják a másik eltérő olvasatait. A mű hátralévő részé
ben azután egy kéziratot alapul véve adják több kézirat eltérő olvasatait. Az mindeneset
re megállapítható, hogy a magyarokról szóló híradás szövegében nem hozzák annak az 
isztambuli kéziratnak az eltérő olvasatait, amelynek betűhű kiadását Kunik és Rozen tet
te közzé, sem a Defrémery által közzétett szövegét. Defrémery publikációja szerepel 
ugyan a bibliográfiájukban, említik is röviden, ámde nem tudunk meg semmit 
Defrémery szövege és a jelen kiadás közötti kapcsolatról. Ezt azért is lényeges volna 
tudnunk, mert Defrémery a mű fontos részét publikálta 1849-ben.26 

Az is tudható, hogy Carlo Landberg gróf birtokában volt valaha egy Bakri-kézirat, 
amely mára elkallódott, ám az eltérő olvasatait de Goeje beírta saját Kunik-Rozen féle 
Bakri-példányának a margójára, s ez Leidenben hozzáférhető; semmi utalás nincs arra, 
hogy tanulmányozta volna a két kiadó ezeket az adatokat.27 Lehetséges, hogy az ezen ki
adások alapjául szolgáló kéziratokat nem tartották jónak, amint erről a kérdésről általá
nosságban egyszer-egyszer említést tesznek, ámde eljárásukat nem indokolják meg rész
letesen. Ezekkel az adatokkal mindenekelőtt arra szeretnénk utalni itt, hogy nem 
áttekinthető és nem ellenőrizhető egyértelműen a van Leeuwen és Ferré által követett 
módszer. Egy pillanatig sem állítjuk, hogy könnyű dolguk volt, mindazonáltal úgy vél
jük, hogy ez a kiadás nem tette fölöslegessé egy valóban kritikai kiadás megjelentetését a 
jövőben.28 Nos, ezt a szöveget másolja le Zimonyi, módosítva a kiadás kritikai apparátu
sát. Szemezget belőle - nem világos, milyen alapon -, ugyanakkor beleveszi saját appa
rátusába Kunik és Rozen alakjait. A rövidítésekre vonatkozóan semmi útmutatót nem ad, 
s csupán az eredeti müvek fellapozása során derül ki, hogy mi mit jelent. így megtudhat
juk, hogy a Q sziglum egy Fezben őrzött kéziratot, míg az M sziglum egy madridi kéz
iratot jelöl. A Zimonyi által alkalmazott Kunik, Rozen jelölési mód ráadásul durván fél
revezető. A kritikai szövegkiadásokban követett szokásnak megfelelően az olvasó arra 
gondol, hogy a személyek, modern kutatók nevével jelölt alakok az apparátusban az álta
luk javított, az általuk helyesnek tartott alakokat jelölik, amelyeket a főszövegbe az adott 
kiadás gondozója nem vett be ugyan, ám fontosnak tartja, hogy az olvasó megismerje 

Charles Defrémery: Fragments de géographes et d'historiens arabes et persans inédits, relatifs aux anciens 
peuples du Caucase et de la Russie méridionale. Journal asiatique, 4. sér., tome 13. 1849. 457-522. o. Defrémery 
cikkének külön bája, hogy a székelyek kapcsán (vö. aszkal stb.) utal az elmúlt év eseményeire, amikoris sokat sze
repeltek az újságok híradásaiban hősies küzdelmeik okán. Defrémery cikke 18494)en jelent rneg! 

2 7 - 1 
Relacja Ibrâhïma ibn Ja'küba z podróžy do krajów stowiaŕiskich w przekazie al-Bckrîego. ([Ed.] Tadeusz 

Kowalski.) Krakkó, 1946. (Polska Akadémia Umiejçtnosci, Wydawnictwa Komisji Historycznej, Nr. 84. 
Pomniki Dziejowe Polski, séria II. tom I.) 4-5., 141-142. o. 

Egyébként olvasataik sem mindig meggyőzőek. 
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őket. Ezzel szemben itt a Kunik, Rozen rövidítés az általuk publikált isztambuli kézirat 
hibás olvasatait rejti, amelyeket ők maguk sem fogadnak el, ámde betűhű kiadásukban 
betűhíven közölnek. Zimonyi apparátusát 5 hiba ékteleníti el az arab szavakban; közülük 
egy épp a magyar népnévben van.29 Megjegyezzük egyébként, hogy JBakri szövegében 
legalább egy alakot igazán ktjavíthatott^Vöína Zimonyi.T Ä kende stb. szó arab megfelelő
jében a szó végén ún. tá marbúta áll van Leeuwen és Ferré kiadásában a szokásos h he
lyett, és ebben ők bizonyára a kézirato(ka)t követik, minthogy nagy valószínűséggel nem 
ismerik ezt a szót. Ezt az alakot azonban célszerű lett volna Zimonyinak kijavítania a két 
pont eltávolításával, és akkor összhangba került volna a többi szövegváltozattal és a szó 
valószínű tényleges alakjával is, minthogy az általa adott szót egy arab olvasó könnyen 
kandatu(n)-nak vagy méginkább kindatu-nak is olvashatta - ez egy híres délarab törzs 
neve - a szokásos /z-végződésű alak kanda/kende stb. olvasata helyett, ami pedig egyér
telműen jobb. Az arab szövegkiadás elvei ezt minden további nélkül megengedik, de ezt 
még Zimonyi is megtehette volna, aki ugyan ezeket az elveket nem ismeri, ámde az álta
la is használt Kunik és Rozen-féle betűhű kiadás is ezt a jobb alakot tartalmazza, tehát 
még pontosan ilyen kézirati olvasat is van. (Önmagának is ellentmondva Zimonyi ezt az 
alakot nem szerepelteti az apparátusban.) Ugyanezt az alakot hozza Defrémery is, kétsé
ges azonban, hogy Zimonyi az ő kiadását ismerné.30 

Marvazi esetében az unikum kézirat és Minorsky kiadása alapján készítette el Zi
monyi a szöveget.31 Minorsky publikációja nem kritikai kiadás - ezt egyébként Minor
sky világosan megírja a bevezetőben - , hanem annak a másolatnak a fényképe, amit 
Minorsky készített az unikum kézirat megfelelő részéről. A kéziratot látta Zimonyi, és 
műve függelékében a fakszimiléjét is adja. Minorsky a magyar népnevet mindig 
madzsgarijjának olvassa, és úgy tűnik, ebben többnyire követi őt Zimonyi. Én úgy vé
lem azonban, hogy Minorsky itt javít, mert amennyire ez a két fakszimile-oldal alapján 
megítélhető, a kéziratban majdnem mindenütt biztosan/áll, nem pedig g (ponttal vagy 
anélkül); egyetlenegy olyan hely van, ahol esetleg kétségek merülhetnek föl.32 Ezt 
figyelembevéve az apparátusban 7 sajtóhibát számoltam össze az arab alakokban; ezek 
közül 3 azzal kapcsolatos, hogy szerintem a kézirat /djainak a helyén Zimonyi gqjnókat 
olvas (ponttal vagy anélkül). Egyértelműen megállapítható továbbá, hogy a <kalaYkalä'> 
szó hamzáját Zimonyi a vav-kötőszó fathájának nézte. Végül is ez a szöveg is eklektikus 
jellegű: nem tükrözi hűen a kézirat szövegét, ámde nem is kritikai kiadás, minthogy tar
talmaz másolói hibát is (rögtön az első szóban: mudzsfarijja).33 (Az eltérő olvasatok 
okán itt az egyes alakok értelmezése persze eltérhet. Mindazonáltal kritikai kiadásban 
ugyanaz a szó nyomós ok nélkül nem fordulhat elő eltérő, egymást kizáró alakokban egy 
és ugyanazon passzusban [mudzsfarijja/madzsgarijja].) 

Zimonyi: Muszlim források... 40. o. 
30 

A Göckenjannal közösen írt mü bibliográfiájában szerepel ugyan, ámde Zimonyi önálló müveiben nem, 
még ott sem, ahol nagyon fontos volna, pl. Kmoskó: Mohamedán írók... VI. 79-80. o.; Zimonyi: Muszlim for
rások... 24. o. 

31 
Zimonyi: Muszlim források... 44. o.; Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi: On China, the Turks and India. 

Arabic text (circa A.D. 1120) with an English translation and commentary by Vladimir Minorsky. London, 
1942. *22. o. (13. fejezet) 

32 
Zimonyi: Muszlim források... 311. o., 2. sor. 

33 
Zimonyi: Muszlim források... 44. o. 
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Abulfidá esetében Zimonyi minden változtatás nélkül lemásolja Reinaud és Mac 
Guckin de Slane 1840-ben Párizsban megjelent kiadásából a megfelelő részt.34 Ez a ki
adás, amely 3 lényegesen eltérő redakciójú kéziraton alapszik, semmiképp sem tekinthe
tő kritikai kiadásnak.35 Nagy előnye ugyanakkor, hogy a kéziratok közül az egyiket, 
amely Leidenben van, még Abulfidá életében másolták, és az ő kezétől származó javítá
sokat és kiegészítéseket is tartalmaz, így egy autográffal egyenértékűnek tekinthető.36 (A 
műnek egyébként 1846-ban megjelent egy másik kiadása is, amely két másik kéziraton 
alapult.37 A két kiadást összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a bennünket érdeklő ré
szekben gyakorlatilag nincs eltérés közöttük.) 

Zimonyi áttekinti a magyar népnév etimológiájával kapcsolatos nézeteket, ám ezek 
referálásán túlmenően semmi újat nem tudunk meg, még azt sem, hogy neki mi erről a 
kérdésről a véleménye. Hosszas fejtegetésekbe bocsátkozik e névnek az arabbetüs kéz
iratokban megjelenő különböző alakjairól (madzsgarijja, mudzsgarijja, muhfarrijja stb.), 
ám fejtegetései többnyire szakszerűtlenek és érdektelenek, minthogy nem veszi figye
lembe az arab kéziratos hagyományozás és a másolói hibák jellegzetességeit.38 Az ezzel 
a témakörrel kapcsolatos talán legfontosabb közlést ugyanakkor nem veszi észre az 
egyik forrásában, pedig ez alapjaiban kérdőjelezi meg egész érvelését még a saját rend
szerén belül is. Ez Abulfidának a magyarokról szóló híradásában található. Zimonyi 
azonban sehol sem említi, a szövegkiadásából is kihagyja -jóllehet ez annak legérdeke
sebb, legfontosabb része - , ezért arra kell gondolnunk, hogy elkerülte a figyelmét. Úgy 
tűnik, Göckenjannal közösen írott művükben sem szerepel, például a madzsgar stb. ala
kok tárgyalásánál.39 Arról van szó, hogy az arabok maguk is tisztában voltak az arab írás 
sajátosságaival s a szöveghagyományozás okozta problémákkal, ezért ha pontosságra tö
rekedtek, szavakkal leírták az egy adott szót alkotó betűket, külön kiemelve, hogy van-e 
rajtuk diakritikus pont, illetve ha van, akkor hol és hány. így olyan szöveget adtak, 
amely redundáns információtartalma révén még diakritikus pontok nélküli alakban is 
egyértelműen meghatározta egy szó betűit, mely tehát még másolás során sem torzulha
tott el a későbbiekben. (Ha akarták, természetesen a magánhangzókat is meg tudták adni 
ezzel a módszerrel.) Nos, ez szerepel Abulfidánál a magyarokat is tartalmazó táblázatban 
a madzsgarijja névvel kapcsolatosan A nevek pontos meghatározása feliratú oszlopban, 
annál a szövegnél, amelynek új javított kritikai szövegkiadását adja Zimonyi: <[al-
maggariyya:] bi-l-mïm wa-1-gïm wa-1-gayn al-mucgama wa-1-râ' al-muhmala wa-1-
mutannät al-tahtiyya turnma ha' fi l-ähir>4u; ez magyarázatokkal kiegészített és értelme
zett magyar fordításban így hangzik: „[madzsgarijja:] mím-betüvel és dzsím-betüvel és 
egypontos gajn-betűvel és pontnélküli rá-betűvel és az alul kétpontos betűvel [ez a j -

Zimonyi: Muszlim források... 40. o. Abouiféda: Géographie, texte arabe. (Publié par M. [Joseph 
Toussaint] Reinaud, et M. le B°n [William] Mac Guckin de Slane.) Paris, 1840. 

35 
Abouiféda: Géographie, texte arabe... XLI-XLV. o. 
Abouiféda: Géographie, texte arabe... XLII. o. A kiadók nem osztották Silvestre de Sacy véleményét, 

aki szerint az egész kézirat Abulfidá kezétől származik, azaz autográf. A kéziratot Schier és valószínűleg 
Fleischer is autográfnak tartotta. Lásd a köv. lábjegyzetben említett mü előszavát. 

37 
Isrnaël Abou'l Fêdâ: Géographie. (Publ. Charles Schier.) Dresde(-Berlin-Londres), 1846. 

" Zimonyi: Muszlim források... 50-57. o., kül. 50-54. o. 
39 

Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 64-66. o., 77. lábjegyzet. 
Abouiféda: Géographie, texte arabe... 222. o. 
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betű], majd há-betüvel a végén". Ez azt jelenti, hogy Abulfidá (1273-1331) a XIII-XIV. 
századi Szíriában ebben a formában ismerte e szó mássalhangzóit: m.dzs.g.r.j.h; a szóvé
gi h esetében bizonyára egyértelmű volt az olvasó előtt, hogy az egy -a végződést jelöl. 
(A leírás a magánhangzókat nem jelöli.) Az arabok egyébként a fentihez hasonló precíz 
leírásokban azlis meg^szokták^dni,4iogy^gyszónakmiiyen változatai léteznek, ám azt 
sem hallgatják el, ha kétségeik vannak, vagy ha nem ismerik a pontos kiejtést. Itt ilyen 
utalás vagy megjegyzés nincs, tehát Abulfidának nem lehettek kétségei az adott alak fe
lől. Ráadásul adataink többek között egy olyan kéziratra is támaszkodnak, amely a szer
ző javításait és megjegyzéseit is tartalmazza, tehát minden bizonnyal a szerző által is he
lyesnek tartott szöveget és alakokat ad. Ez azért fontos, mert Abulfidá kiváló szakember, 
tehát az adatai is jóval nagyobb súllyal esnek latba, mint egy-egy felettébb hiányos tudá
sú, hanyag másoló által tévesen és az adott témában való beható ismeretek nélkül leírt 
szóalak. Mindebből az következik, hogy még a XIII-XIV. században is élt legalább egy 
olyan hagyomány, amelynek alapján a kiművelt elmék a madzsgarijja alakban - és csakis 
így - ismerték a magyar népnevet, így azután nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a 
kéziratokban található korábbi mudzsfarijja, muhfarijja, muhaffarijja stb. alakok tudatlan 
másolók által elkövetett hibákat képviselnek, nem pedig a tudományos közvélemény ál
tal elfogadott alakokat, és egy művelt olvasó jól ismerte ezeknek az adatoknak az érté
két, pontosan a helyükre tudta tenni őket. Abulfidának nincsenek semmiféle kételyei e 
név mássalhangzói felől. Továbbá lehetőségként az a gondolat is fölmerül az emberben, 
hogy Hvolszon és de Goeje olvasata egyaránt legalábbis részben ezen az adaton alapul. 
Abulfidá művét mindketten jól ismerhették, és de Goeje, mint leideni arabista, bizonyára 
tudott a leideni könyvtár egyik büszkeségéről, az Abulfidá-kéziratról, amely a szerző ja
vításait és megjegyzéseit tartalmazza, s amely Reinaud és Mac Guckin de Slane kiadásá
nak egyik alapját is képezte. Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy Kmoskó kéziratában 
ez a hely szerepel, ám nem szó szerinti fordításban, bizonyára azért, mert úgy gondolta, 
hogy azzal egy magyar olvasó nem tud sokat kezdeni, ezért azután a leírása nem vilá
gos.41 így Kmoskó a megfelelő oszlopban (A név pontos kiejtése [a fordítás pontatlan; 
lásd feljebb]) egyszerűen csak megadta a helyes alakot, egyébként sajnos két hibával: 
{al-Magyarijah}, (a mi átírásunkban helyesen:) al-Madzsgarijja.42 Ez azonban ebben a 
formában elkerülte Zimonyi figyelmét. Nyilvánvalóan itt is arabisztikai műveltségbeli 
hiányossággal állunk szemben: még sohasem látott ilyen, az arab írásbeliségben egyéb
ként gyakran alkalmazott névmeghatározást, ezért nem is vette észre, miről van itt szó. 
Zimonyi valószínűleg itt is elsősorban Kmoskóra hagyatkozott, nála azonban - amint lát
tuk - ez a leírás ebben a formában nem található meg. Ez a passzus egyébként szorosan 
hozzátartozik a magyarokról szóló híradáshoz. Ebben a szó szerinti formában nyilvánva
lóan nem volt meg Dzsajháninál, és a jelek szerint nincs meg a szöveg többi változatá
ban sem, mindazonáltal mindenképp hoznia kellett volna Zimonyinak Abulfidá szövegé-

Igy ír: „...a tizedik oszlop az illető nevek pontos kiejtését rögzíti meg az arab ABC betűinek megneve
zésével, és olykor a hozzájuk tartozó magánhangzók feltüntetésével. Ismétlések elkerülése végett ... a földrajzi 
név ... Abûlfedâ átírásának megfelelő nevét adjuk." MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 
10.198. f. 349(509). 

Kmoskó átírásában hibás a g, ami helyett g-nek kellene állnia, továbbá vagy hosszú i-t, vagy pedig két y-t 
kellett volna írnia. MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 352(512). Ez a kézirat végle
ges tisztázat. 
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nél ún. „új kritikai szövegkiadásai" között, minthogy ebben a passzusban az illusztris 
szerző a madzsgarijja népnév pontos írásformáját és kiejtését adja meg. 

Külön magyarázatok hiányában képtelen vagyok követni Zimonyi értelmezési javas
latait a magyar népnév arab alakjaira vonatkozóan. Ilyeneket olvasok döbbenten -
Zimonyi angol nyelvű szómeghatározásait magyar fordításban adom: „Ibn Rusta egyet
len kéziratában azonban a fejezet címeként szereplő népnév olvasata al-mudzsf.ríja.^ Ezt 
az arab dzsafara 'kiszélesedik, felfúvódik, megdagad' igéből lehet levezetni. Ebből két
féleképpen is magyarázható a szóeleji u: mudzsfar 'középen nagy (lóra alkalmazva)' 
mudzsaffar 'teljesen fehér'. Emellett szóba jöhet még a madzsfar 'a szexualitást gátló té
nyező, a sperma(termelést) csökkentő ok; a nemi vágy elleni étel' közszó is mint értel
mezési lehetőség. A m.hf.r eddigi értelmezései mellett még megemlíthető mihfar 'ásó, 
ásóeszköz' szó is."44 Különösen érdekelne, hogy Zimonyi konkrétan milyen értelmezési 
lehetőségre gondol a magyar népnév esetében „a sperma(termelést) csökkentő ok; a ne
mi vágy elleni étel" jelentést alapul véve. 

Zimonyi javított kritikai szövegkiadásainak apparátusa sem felel meg a modern kuta
tás követelményeinek. Zimonyi nem közli az olvasóval - s még saját magával sem tisz
tázza -, hogy milyen apparátust nyújt, mit vesz bele, mit hagy ki, s ráadásul módszere 
még saját magához képest is következetlen. így azután az olvasó nem tudja, mit kereshet 
az apparátusban és mit nem. 

Az arab nyelv kelepcéi 

Zimonyi monográfiájában az arab források többségét Kmoskó fordításában hozza, s 
erre mindig utal is. Ez rendjén is volna, csakhogy a fordításoknak az eredeti szövegekkel 
való összevetése során kiderül, hogy megengedhetetlenül sok, helyenként egészen durva, 
elemi ismeretek hiányáról tanúskodó hiba van bennük. Nézzünk néhány jellemző példát! 

Nem tartom elfogadhatónak az arab elatívusz felsőfokkal való automatikus fordítását, 
amiképpen ez Kmoskónál, Göckenjannál és Zimonyinál több helyütt előfordul. Az 
elatívusz használata, illetve fordítása nehéz dió, kezdő arabisták mindig nehezen boldo
gulnak vele.45 Épp 25 év tanítási gyakorlat során az a tapasztalatom alakult ki, hogy az 
arab szakos hallgatók ezzel a problémával a másodé v során szembesülnek, majd harmad -
, de legkésőbb negyedéves korukra sikerül azután elsajátítaniuk a helyes használatot. Ibn 
Ruszta kazár-fejezetében olvassuk: „Van egy királyuk, akinek neve ísá, a legnagyobb ki
rály azonban a hazar hákán..."46 Az arab grammatika szabályainak Czeglédy fordítása 
felel meg, akinél itt a legnagyobb király helyett nagyfejedelem szerepel, de használhat
nánk akár a nagykirály alakot is.47 A kazároknak két királyuk volt, tehát az egyik eseté
ben a legnagyobb királyról beszélni értelmetlenség. Ugyanez a helyzet a passzus további 

A pont nyilvánvalóan egy rövid a, i vagy u inagángangzó helyett áll. 
Zimonyi: Muszlim források... 54. o. 

45 Ehhez a kérdéshez lásd Hans Wehr: Der arabische Elativ. Wiesbaden, 1952. kül. 588-589 [24-25]. o. 
Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 203. o.; Zimonyi: Muszlim források... 96. o. 
A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. (Szerk. Györffy György.) 

3. kiad., Budapest, 1986. 90. o. 
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részében, amely Kmoskónál és Zimonyinál így hangzik: „Legnagyobb főemberük a zsi
dók hitén van..."48 Itt is Czeglédyt kell előnyben részesítenünk, aki így ír: „A nagyfeje
delem zsidó vallású..."49 (Ezen az utóbbi helyen problémát okozhat, hogy az arabban itt 
egy másik főnév szerepel, amelynek a jelentése vezető, vezér, és ezzel a szóval a nagy 
melléknév itt nem kapcsolható^ össze a magyarban. EzeTtrhasznalhatta Czeglédy a már 
bevált nagyfejedelem alakot, amely azért is sikerültnek tekinthető, mert arab megfelelő
jéhez hasonlatosan a fő/fej szóból származik.) Más jellegű használatát is érinti az 
elatívusznak a következő mondat Ibn Rusztának a magyarokról szóló fejezetében, amely 
Kmoskónál így hangzik: „... lakóhelyeik a két folyó között terülnek el. Amint a tél beáll, 
mindegyikük a két folyó közül a hozzá legközelebb fekvő felé igyekszik s azt a telet ott 
tölti, halakat fogdosva benne. Téli tartózkodási helyük ott a legmegfelelőbb a részük
re."50 Saját monográfiájában Zimonyi itt már - helyesen - módosított Kmoskó legköze
lebb fekvő alakján, ami két folyó esetében nyilvánvalóan értelmetlenség; a kérdés azon
ban fölmerül: nem kellett volna-e ezt megtenni már a Kmoskó-hagyaték kiadása során 
is? A mondatban azonban előfordul még egy elatívusz. Lássuk Zimonyi fordítását: 
„Szállásaik a két folyó között vannak. Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikük a két 
folyó közül a hozzá közelebb levő folyónál telepszik meg. Ott töltik a telet, halakat fog
va a folyóból. Ott a legmegfelelőbb számukra a téli szállás."51 Az arab grammatika az itt 
legmegfelelőbb alakban szereplő melléknév esetében a középfokkal és a felsőfokkal való 
fordítást egyaránt megengedi: a választást a szöveg értelmezése határozza meg. Úgy vé
lem, itt is Czeglédyt kell előnyben részesítenünk: „A téli tartózkodás ott alkalmasabb 
számukra."52 Itt ugyanis föltehetően nem arról van szó, hogy a világon ez az elképzelhe
tő legeslegjobb megoldás a magyarok számára, hanem a korábban elmondottakkal imp
licit összehasonlítást alkalmazva a szerző csupán annyit akar közölni, hogy egyértelmű
en jobb a magyarok számára a folyó mellett telelni, mert ott tudnak halászni, mintsem 
hogy nyári szálláshelyükön maradjanak, amiről épp beszámolt.53 Megjegyezzük, hogy 
Kmoskó egyik kézirata tartalmazza ennek a szövegnek a német fordítását, és ott a két fo
lyóval kapcsolatos mondatokban helyesen a középfokot alkalmazza.54 

A már előbb idézett mondatban a kazárok főemberével kapcsolatban ezt olvassuk to
vább Kmoskónál és Zimonyinál: „[Legnagyobb főemberük a zsidók hitén van,] hasonló
képpen az ísá, továbbá a seregvezérek és az országnagyok közül azok, akik feléje hajla
nak; a többiek közülük oly hiten vannak, amely a turkok hitéhez hasonlít."55 Ez a 
fordítás hibás. A helyes változat: „...azok, akik hajlanak ugyanerre;...". Göckenjannal 
közösen írott művében Zimonyi helyesen értelmezte ezt a helyet.56 Vajon miért tért visz-
sza később a hibás fordításhoz? 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 204. o.; Zimonyi: Muszlim források... 245. o. 
49 

A magyarok elődeiről és a honfoglalásról... 90. o. 
Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 208. o. 
Zimonyi: Muszlim források... 35., 152. o. 
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A magyarok elődeiről és a honfoglalásról... 88. o. 
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Egy ugyanezzel a kérdéssel kapcsolatos passzust Isztahrinál így fordít Kmoskó és a 
nyomában Zimonyi: „A felekezetek közül legkisebb a zsidó; legnagyobb részük muszlim 
és keresztény, csakhogy a király és udvaroncai zsidók."57 Az udvaronc szónak a ma
gyarban erősen pejoratív értelme van; ez az eredeti arab szóból teljesen hiányzik. A 
csakhogy kötőszó is bír itt némi negatív mellékzöngével, ami az arabban szintén nincs 
meg. Az adekvát fordítás tehát így szól: „A felekezetek közül legkisebb a zsidó; legna
gyobb részük muszlim és keresztény, ám a király és a vezetőréteg tagjai zsidók." 

Azon túlmenően, hogy elfogadhatatlan, Zimonyi alábbi fordítása Ibn Haukalból egy 
érdekes további problémát is felvet: „Egyes koránmagyarázók úgy vélik, hogy Allah 
szavai szerint a kettő (tenger) között van egy akadály (barzah), erre a helyre vonatkozik, 
míg más koránmagyarázók másképpen vélekednek."58 Helyesen így szól ez a mondat: 
„Egyes koránmagyarázók úgy vélik, hogy erre a helyre vonatkoznak Allah alábbi szavai: 
'A kettő (tenger) között van egy akadály, amelyet nem hághatnak át'. Más koránmagya
rázók azonban másképpen vélekednek." Zimonyi fordítása valójában anakolúton, amely 
írott magyar nyelvű szövegben súlyos nyelvtani és stilisztikai hibának számít: egy ilyen 
mondatot hanyag fogalmazásúnak, hiányosnak és értelmetlennek érzünk. Ugyanakkor ez 
a jelenség igen gyakori a beszélt nyelvben, fordításnál pedig a rögtönzött szóbeli fordítás 
sajátossága - írásbeli fordítás során ilyesmi nem jön létre. Ez a passzus úgy hangzik, 
mintha valaki szóbeli fordítás után, diktálást követve írta volna le, miközben a fordító 
belegabalyodott a mondat színtaktikai viszonyaiba: a mondat közepére érve elfelejtette 
az első rész pontos szerkezetét, ezért a mondat második felét már a korábbiaktól eltérően 
konstruálta meg. Hiányosan felkészült diákok pontosan ugyanígy szoktak fordítani nehéz 
mondatokat arab szövegolvasási órákon. Lehetséges, hogy Zimonyi diktálás után írta le 
ezt a szöveget, anélkül azonban, hogy utólag rendbetette volna - talán mert sietett? 

Ibn Haukal egy passzusát így fordítja Zimonyi: „Allah mentsen meg minket attól, 
hogy Ptolemaioshoz hasonlóan lehetetlent állítsunk, vagy a dologgal ellentétesen jelle
mezzük azt."59 Ám a szerző ennek épp az ellenkezőjét mondja: „Isten ments, hogy egy 
olyan tudós, mint Ptolemaiosz, lehetetlent mondjon, vagy a valóságnak nem megfelelően 
írjon le dolgokat!" 

Maszúdi Murúdzs al-dzahab című művében Zimonyi félrefordítja a Pontusz és a 
Meótisz kapcsolatára vonatkozó passzust: „A Nítasz-tengert és a Máitasz-tengert szintén 
egy tengernek kell tekinteni, jóllehet a tenger összeszűkül egy bizonyos helyen kettejük 
között, mintha öblöt képezne a két víz között. [Hogyan kell ezt elképzelnünk? - O. I.] 
Nem azért nevezik Máitasznak, mert szélesebb és bővizű, és Nítasznak mert keskenyebb 
és kevesebb vize van. Nem szabad a Máitasz vagy Nítasz névben a kettőt összevonni. Ha 
ezen könyv további részében megemlítjük, s Máitaszt vagy Nitaszt mondunk, akkor ezen 
éppúgy értünk egy nagyobb vagy kisebb kiterjedésű tengert."60 Ez a rész helyesen így 
hangzik: „A Buntusz-tenger és a Májutisz-tenger szükségszerűen egy tengert kell, hogy 
alkosson, jóllehet a szárazföld egy helyen szűkületet képez közöttük, és ez a rész olyan, 
mint egy csatorna. Az a körülmény, hogy a kiszélesedett és vízben gazdag részét 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 28. o. 
Zimonyi: Muszlim források... 155. o. 
Zimonyi: Muszlim források... 156. o. 
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Májutisznak, a szűk és ke vés vizű részét pedig Buntusznak nevezik, nem lehet akadálya 
annak, hogy a Májutisz vagy a Buntusz név mindkettejüket magába foglalja. Amikor te
hát e könyv szövegében valahol a Májutisz vagy a Buntusz megjelölést használjuk, ak
kor éppen ezt a jelentést tartjuk szem előtt, amely a tenger kiszélesedett és szűk részére^ 
[egyaránt} kiterjeď.'-Most eltekintünk- áttol, hogy az új, Pellat-féle kiadás a tengernevek 
sokkal jobb olvasatait nyújtja - a régi kiadás alakjai valójában másolói hibák -, és meg
állapítjuk, hogy itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy mindkét név külön-külön is alkal
mazható az egész tengerre, amely Maszúdi szerint magába foglalja mindkét tengerrészt. 
Itt egyébként valódi filológiai gyöngyszemre bukkantunk. A két szövegkiadás és a két 
fordítás összehasonlítása révén kimutatható ugyanis, hogy Zimonyi itt még csak nem is 
az arab szöveget, hanem Pellat francia fordítását értette félre.61 

Ibn Rusztának a szlávokról szóló fejezetében egy lényeges kifejezés minden meg
jegyzés nélkül kimaradt egy mondatból Kmoskónál is és Zimonyinál is, és ily módon 
megváltozik a mondat értelme - az ember azt gyanítja, hogy azért hagyták ki, mert nem 
értették. A kérdéses passzus így szerepel náluk: „A király minden évben adót szed tőlük. 
Ha valamelyiküknek lánya van, akkor évente (a lány) ruháiból elvesz egy díszöltözetet, 
ha pedig fia van, akkor évente annak ruháiból vesz el egy díszöltözetet. Ha nincsen se 
fia, se lánya, feleségének vagy rabnőjének ruhájából vesz el egy díszöltözetet."62 

Zimonyinak Göckenjannal közösen írt művében megtalálható a hiányzó kifejezés szó 
szerinti fordításban, csakhogy nincs igazán értelme: „A király minden évben adót szed 
tőlük. Ha valamelyiküknek lánya van, akkor évente (a lány) ruháiból elvesz egy díszöl
tözetet, ha pedig fia van, akkor évente annak ruháiból vesz el egy másik alkalommal egy 
díszöltözetet. Ha nincsen se fia, se lánya, feleségének vagy rabnőjének ruhájából vesz el 
egy díszöltözetet."63 Nos, itt a szerző nyilvánvalóan ügyetlenül fejezi ki magát, nem tud
ja pontosan elmondani azt, amit közölni akar az olvasóval. Ki kell tehát találnunk, mire 
gondolhatott. Arra a következtetésre jutunk, hogy fiú esetében egy másik alkalommal is 
elvesz a király egy díszöltözetet, azaz évente összesen két alkalommal kell egy fiú után 
ilyen módon adóznia a szülőnek. Ezt egyébként indokolhatja, hogy egy fiú több hasznot 
hoz a családnak, mint egy lány, minthogy részt vesz a munkákban, vadászik stb. Könnyí
tést jelent ugyanakkor, hogy nem egyszerre kell leróni ezt a súlyos adóterhet, hanem évi 
két részletben egyenlíthető ki. A helyes fordítás tehát: „... ha pedig fia van, akkor annak 
ruháiból évente egy másik alkalommal [is] elvesz egy díszöltözetet..." Esetleg egy láb
jegyzetben magyarázat is fűzhető hozzá. 

Ibn Rusztának a magyarokról szóló híradásának a végén van egy mondat, amelynek 
új fordítása pontatlan, Kmoskóhoz képest is visszalépést jelent. Zimonyi új fordítása: „A 
rabszolgákért cserébe rumi (bizánci) brokátot, gyapjúszőnyeget és más rumi (bizánci) 
árut vesznek."64 A helyes fordítás: „Átadják nekik a rabszolgákat, majd bizánci brokátot, 
gyapjúszőnyegeket és más bizánci árut vesznek át tőlük." Valószínűleg cserekereskede-

Maçoudi: Les prairies d'or. (Texte et traduction par Qharles-Adrien-Casimir] Barbier de Meynard et 
[Abel-Jean-Baptiste-Marie-Michel] Pavet de Courteille.) Paris, 1861-1877. I. 272-273. o. Maszúdi: Murúdzs 
al-dzahab va-maádin al-dzsauhar. ([Ed.] Charles Pellat.) Beirut, 1965-1979. I. 164. o., § 294. Mas'ûdï: Les 
prairies d'or. (Traduction française ... par Charles Pellat) Paris, 1962-1997. I. 112.0., § 294. 
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lemről van szó természetesen, ámde a szövegben a csere szó nem fordul elő. Éppígy 
nincs szó eladásról vagy vételről, jóllehet az alkalmazott szavak ezt az értelmezést sem 
zárják ki teljességgel. Ebben az esetben a magyar fordításban jól vissza lehet adni az 
eredeti minden árnyalatát, nem szükséges, sőt félrevezető a szabadabb fordítással való 
élés. Göckenjan és Zimonyi közös műve ezen a helyen egyértelműen jobb. Fordításuk 
Kmoskó német szövegének néminemű átfogalmazása révén jött létre.65 

Ugyanebben a szövegben szó van korábban a szlávokról is - ez Zimonyi fordításában 
így hangzik: „Az összes velük szomszédos szakáliba (szláv) fölött győzelmet aratnak. 
Súlyos élelmiszer-ellátmány nyújtására kötelezik őket, és rabokként tarják őket."66 Pon
tosabb szöveget ajánlok: „Az összes velük szomszédos szlávokat uralmuk alatt tartják. 
Súlyos élelmiszeradókat vetnek ki rájuk, és úgy bánnak velük, mint a foglyokkal."67 A 
győzelmet arat kifejezéssel az a baj, hogy egyszeri eseményre vonatkozik, míg az eredeti 
arab szó folyamatos állapotot jelöl. Az élelmiszer-ellátmány hangulati értéke sem felel 
meg a honfoglaló magyarság korának. A mondat vége már értelmezés kérdése. Én úgy 
érzem, az arab szöveg azt akarja kifejezni, hogy általában foglyokként kezelik őket, ha a 
kezükbe kerülnek, de nem biztos, hogy folyamatosan rabokként tartják is őket: lehetsé
ges, de nem biztos. Ez is belefér, de nem föltétlenül kerül rá sor. 

Ibn Ruszta kazár-fejezetében van egy problematikus hely, amely a kazárok másodfe
jedelmével, az fsával kapcsolatos. Kmoskó fordítása első látásra hiányos és hanyag: 
„[Kinyargalása tízezer lovas élén történik,] részben olyanokból, akik után a gazdagokra 
vet ki adót."68 Göckenjan és Zimonyi közös müvében a fordítás így szól: „[0 (ísá) tíz
ezer lovas élén vonul hadba,] olyanokkal, akiknek állandó zsoldot fizetett, és olyanokkal, 
akiket a gazdagok közül sorozott be. / [Er (ľšä) zieht an der Spitze von zehntausend 
Reitern ins Feld,] mit solchen, denen er einen festen Sold gezahlt hat, und denen, die er 
unter den Reichen ausgehoben hat."69 Zimonyi fordítása: „Ezek egy része fizetett zsol
dos, a másik részüket a gazdagok állítják ki."70 A véleményünk szerint legpontosabb és 
legjobb Czeglédynél olvasható: „[(Az ísá) tízezer lovassal vonul ki,] akiknek egy része 
katonaköteles és zsoldot kap, a másik részét pedig a gazdagok állítják ki, akiket (az ísá) 
kötelezett erre."71 Kéziratos kutatások során azonban kiderül, hogy Kmoskó fordításának 
súlyos hiányosságai a kiadó számlájára írhatók, ugyanis Zimonyi kifelejtett egy fontos 
részt Kmoskó fordításából, amely a kéziratban megvan: „[Kinyargalása tízezer lovas 
élén történik,] részben olyanokból, akik hadiszolgálatra lévén kötelezve rendes fizetést 
húznak, részben olyanokból, akik után a gazdagokra vet ki adót."72 Ez megfelel Czeg-

Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 74-75. o. Kmoskó Mihály: A magyar őstörténet keleti 
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lédy fordításának, legföljebb Czeglédy fogalmazása gördülékenyebb és pontosabb. 
Ezekhez képest Zimonyi fordítása elmarad: Kmoskónál és Czeglédynél - és az eredeti
ben - lényeges különbség Zimonyihoz képest, hogy az első csoportnál katonakötelesek
ről van szó, akik egyúttal fizetséget, zsoldot is kapnak. A második csoport esetében 
Czeglédy precízebben fogalmaz. Göckenjanr es^Zímöriyr fordítása hibás, mert az arab 
szövegben nem arról van szó, hogy a második csoportot a gazdagok közül sorozza be, il
letve választja ki az ísá, hanem arról, hogy a gazdagoknak kell megfizetniük a katonák 
kiállítását. Itt megjegyezzük, hogy Kmoskó hatalmas kézirattömegében szerepel ennek a 
résznek a német fordítása is, amely így hangzik: „[Seine Reiterei besteht aus 
zehntausend Reitern,] aus solchen, denen er einen Sold flüssig gemacht hat, und aus 
solchen, die er auf die Reichen ausgehoben hat."73 A flüssig gemacht hat kifejezés itt 
nyilvánvalóan az arabban szereplő és de Goeje által udzsrija alakban olvasott ige adzsrá 
olvasatát adja vissza, egyébként nem föltétlenül szerencsésen, míg a mondat legvégén ál
ló szerkezet - anyanyelvi informátoraim szerint - németül nem értelmezhető, ámde nyil
vánvalóan ezt alakították át a szerzők az általuk publikált német változatra. Azt, hogy a 
második csoport nem a gazdagok közül kerül ki, hanem a kiállításuk történik a gazdagok 
számlájára, néhány mondattal korábban magától Ibn Rusztától tudjuk meg. Ennek a 
mondatnak a kéziratos német fordításában Kmoskó ugyanezt a német informátoraim sze
rint értelmezhetetlen szerkezetet használja: „Ihr König, der Aiša, hebt auf die Mächtigen 
und Wohlhabenden Reiter aus, entsprechend ihrem Vermögen und dem Bereiche ihrer 
Lage in Bezug auf Lebensunterhalt."74 Göckenjan és Zimonyi módosítják ezt a fordí
tást.75 Ugyanez Kmoskó magyar fordításában: „Királyuk, az íšä, a tehetős és jómódú 
emberekre vagyonuk és megélhetési viszonyaik bősége arányában lovasokat vet ki adó 
gyanánt."76 Czeglédy megint gördülékenyebb: „'.j.sád nevű vezérük az előkelőkre és 
gazdagokra vagyonuk és a létfenntartási javakban való gazdagságuk arányában lovasok 
állítását rótta ki."77 Ha most áttekintjük a fordításokat és értelmezéseket, megállapíthat
juk, hogy Hvolszon, de Goeje, Kmoskó, Czeglédy, Pletnyova, Göckenjan és Zimonyi 
mindnyájan megegyeznek abban, hogy az első csoport tagjai zsoldot kapnak, addig 
Göckenjan és Zimonyi kivételével a többiek abban is egyetértenek, hogy ezek ugyan
akkor hadrakötelezettek is.78 Ludwig, aki az írott forrásoknak a kazár seregre vonatkozó 
adatait részletes elemzésnek veti alá, nem foglalkozik ezzel a kifejezéssel, illetve kérdés
sel.79 Az igazság kedvéért ki kell jelentenünk, hogy ez a kérdés pusztán nyelvi alapon nem 
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berekre vagyonuk és megélhetési viszonyaik bősége arányában lovasokat vet ki adó gyanánt;" MTAK Régi 
Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 193(241 )-195(243). 

A magyarok elődeiről és a honfoglalásról... 90. o. 
78 

Ibn-Daszta: Izvesztyija... 18., 69-70. o.; Al-Masûdî: Kitâb at-tanbîh wa'1-ischrâf. (Ed. M. J. de Goeje, 
accedunt indices et glossarium ad tomos VII et VIII.) Lugduni Batavorum, 1894. (Bibliotheca Geographorum 
Arabicorum, VIII.) XXII. o.; [Szvetlána Alexandrovna Pletnyova] Swetlana Alexandrowna Pletnjowa: Die 
Chasaren. Mittelalterliches Reich an Don und Wolga. (Übers. Alexander Häusler.) Leipzig, 1978. 112. o. 

79 
Dieter Ludwig: Struktur und Gesellschaft des Chazaren-Reiches im Licht der schriftlichen Quellen. 

Diss., Münster, 1982. 286-293, kül. 290. o. 
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dönthető el. Csak akkor sikerülhet majd megoldást találni rá, ha előkerül valamilyen újabb 
forrás, amely erről a kérdésről részletesebben, egyértelműen nyilatkozik. Az itt szereplő ki
fejezések többféle értelmezést is megengednek. Maga ez a hely sem problémamentes: le
hetséges, hogy romlott a szöveg, az azonban bizonyos, hogy a szerző legalábbis hanyagul, 
gondatlanul fogalmazott. Azt, hogy a szöveg nincs rendben, egyik kéziratában egyébként 
Kmoskó is említi hibás németséggel: Der Text ist nicht in der Ordnung}0 

A kulcskérdés az arab szövegben az udzsrija előtt álló murtabitun/murtabatun kifeje
zés értelmezése. Czeglédy itt bizonyára de Goeje és talán Hvolszon interpretációját kö
vette, és ugyanezt az értelmezést fogadja el Pletnyova is.81 De Goeje ugyanis ezt a 
definícót adja erre a kifejezésre ezen a helyen: „murtabatun - de equitatu servitio 
principis obiigatus", míg Hvolszon állandó szolgálatra kötelezett [katonák]ról ír.82 Fel
fogható e kifejezés ugyanis aktív partieípiumként murtabitun alakban is, sőt rögtön két
féle jelentésben is. Egyik lehetséges jelentése: valakihez csatlakozó, hozzá [szorosan] 
kötődő, őt követő, a kíséretében lévő egyén}2, A másik lehetőség alapjául Dozy szótárá
nak egyik értelmezése szolgál: katonai szolgálatra kötelez, saját kíséretében szolgálatra 
alkalmaz, s ekkor a kifejezés alanya természetesen az ísá.84 Ez a megoldás sem igazán jó 
szintaktikailag, ámde a sikerültebb egyeztetések okán elfogadása megfontolandó: „tíz
ezer lovas élén lovagol ki, akiket ő állított ki, és akik ellátást [fizetséget?] kapnak [vagy: 
akikről ő gondoskodik],85 de vannak közöttük olyanok is, akiket a gazdagokkal állíttatott 
ki". Ám ha passzív partie ípiumként murtabatunnak olvassuk, és most is figyelembe 
vesszük a Dozy szótárában szereplő helyeket, amiképpen azt de Goeje is tette, akkor sem 
zárható ki egy [király vagy herceg] által katonaságában/csapatában alkalmazott egyén 
jelentés, ami akár zsoldos jelentéssel is bírhat. További problémát jelent a következő szó, 
amelyet de Goeje - úgy tűnik - igeként értelmez: udzsrija, mely-nek jelentése ellát, 
gondoskodik róla, fizetségben részesít}6 Ezt az értelmezést minden bizonnyal el kell fo
gadnunk - eddig is így tettünk -, jóllehet első látásra zavarónak tűnhet a perfektum hasz
nálata, hisz egykorú tudósításról van szó, ám rögtön észrevesszük, hogy a párhuzamos 
jelentésű vazzafa igénél ugyanezt az alakot használja a szerző. Meg kell említenünk, 
hogy a Hvolszon által közölt szövegben itt egy lényeges különbség van de Goeje szöve
géhez képest: Hvolszonnál szerepel az igealak előtt egy qad partikula. Ez természetesen 
egyértelművé teszi, hogy itt csak igealak állhat, ám mindenképp zavaró, hogy nem derül 
ki, honnan származik ez a partikula. De Goeje nem említi, hogy ő ezt törölte volna a kéz
iratban szereplő szövegből, ám Hvolszon sem említi, hogy ezt ő toldotta volna be a szö
vegbe. Mindkét lehetőség problematikus. Egy másik lehetőség lenne a kérdéses szó 

Kmoskó Mihály: A magyar őstörténet keleti forrásai. [Helyesbített cím: Mohamedán írók a steppe népei
ről.] MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms Történelem 4°242. IV. f. 239. 

[Pletnyova] Pletnjowa: Die Chasaren... 112. o. 
Al-Masûdî: Kitâb at-tanbîh wa'1-ischrâf... XXII. o.; Ibn-Daszta; Izvesztyija... 18., 69-70. o. 

Vö. Lane: Lexicon... 1014. o.; Hans Wehr: A dictionary of modern written Arabic. Arabic-English. (Ed. 
J. Milton Cowan.) 4. kiad., Wiesbaden, 1979. 372-373. o. 

84 
Vö. Reinhart Dozy: Supplément aux dictionnaires arabes. 2. kiad., Leiden-Paris, 1927. 500-502. o. 
Adzsrar 
Vö. Dozy: Supplément... 190. o.; Michael Jan de Goeje: Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Pars 

quarta. Continens indices, glossarium et addenda et emendanda ad part. I—III. Lugduni Batavorum, 1879. 205. o. 
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adzsrijjun/udzsarijjun (zsoldos) alakként való értelmezése.87 Ebben az utóbbi esetben a 
murtabitun/murtabatun adzsrijjun/udzsarijjun kifejezés második tagja lehetne egy a 
megelőzőhöz képest eltérő jelentéssel bíró önálló elem, s ebben az esetben a két szó je
lentése: hadköteles zsoldos vagy - a magyarban megcserélve a két szó sorrendjét - egy
szerűen csak_zspldos_ katona, A második^ag lehet azonban^zreiső^zinonímájaT^elme-
ző jelzője is - akár azért, mert a sémi nyelvek szívesen élnek a szinonímahalmozás 
eszközével, akár pedig azért, mert nem általánosan ismert szóval van dolgunk, s ezért a 
szerző is szükségesnek vélte a magyarázó jellegű kiegészítést - , s ekkor a kapcsolat je
lentése: fizetségben részesülő zsoldos vagy egyszerűen csak zsoldos. Meg kell említe
nünk, hogy a „zsoldos" értelmezésben a kutatók nyilvánvalóan figyelembe veszik 
Maszúdi beszámolóját a kazár uralkodó zsoldosseregéről.88 Továbbá tisztázásra vár en
nek a kérdésnek a tárgyalásánál a zsoldos fogalmának meghatározása is: vajon zsoldos
nak kell-e tekintenünk egy hadkötelest, aki szolgálatáért fizetségben, zsoldban részesül? 
E kérdés részletes tárgyalásával azt akartuk bemutatni, hogy úton-útfélen milyen prob
lémák várnak még megoldásra, mielőtt egy megalapozott, átfogó összegzésre 
váltakozhatna az ember ezen a területen. 

Maszúdinak egyik, egyébként Zimonyi későbbi okfejtése szempontjából is fontos he
lyén a fordítás hibás. Zimonyi fordítása, amely átvétel Kmoskótól: „A kikeresztelkedet
tek s a rumok a törökökkel szemben előnyben voltak, mert kétszer annyian voltak, mint a 
törökök."89 Nos, az eredetiben szereplő arab <dicf> szó jelentése valóban kétszeres, ámde 
csak egyes számban; többes számban a jelentése többszörös, sokszoros, márpedig itt így 
szerepel.90 A helyes fordítás tehát: „A kikeresztelkedettek és a bizánciak előnyösebb 
helyzetbe kerültek a törökökkel szemben, minthogy számban sokszorosan felülmúlták 
őket." Zimonyi érzi, hogy a szöveggel baj van, az okfejtése zavarossá is válik, mert nem 
jön rá, hogy a fordítása téves. 

Durva félrefordításokat olvashatunk Kmoskónál és Zimonyinál egy Jákút-idézetben: 
„Nem tart egy óráig sem és egy széles arcú, kisszemű, laposorrú nép fog jönni, s a Tigris 
partján fogja kipány-vázni lovait."91 Nos, aki rendelkezik néminemű arab irodalmi olva
sottsággal, az rögtön gyanút fog az egy óra kifejezés kapcsán, s miután meggyőződött 

A második alakhoz lásd Martin Hinds-El-Said Badawi: A Dictionary of Egyptian Arabic. Arabic-
English. Beirut, 1986.7.0. 

88 Maszúdi: Murúdzs al-dzahab... ([Ed.] Charles Pellat...) I. 213-214. o., §§ 450-452.; Mas'ûdi: Les 
prairies d'or. (Traduction française ... par Charles Pellat...) I. 162-163 o., §§ 450-452. A legutolsó paragra
fusban első mondatában Pellat a mercenaire (zsoldos) szót használja, jóllehet itt az arabban a dzsund (katonák) 
szó szerepel. Vö. me'g Ludwig: Struktur und Gesellschaft... 157-159., 286-293., kül. 290. o. 

on 
Zimonyi: Muszlim források... 84. o. Kmoskó kéziratának szövege lényegében azonos: „A kikeresztel

kedtek s a rûm a törökökkel szemben előnyben voltak, mert kétannyian voltak, mint a törökök." MTAK Régi 
Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 395(765). 

Lásd Rudolf-Ernst Briinnow-August Fischer: Arabische Chrestomathie aus Prosaschriftstellern. 11. ki
ad., Lipcse, 1985. 71. o., 2. hasáb (glosszárium). Vö. Mas'údí:_ Les prairies d'or. (Traduction française ... par 
Charles Pellat...) I. 178. o. Az igazság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy ezt a hibát párhuzamos francia fordí
tásukban Barbier de Meynard és Pavet de Courteille is elköveti, s ugyanez az alak szerepel Czeglédynél is. A 
magyarok elődeiről és a honfoglalásról... 102. o. 

91 
Zimonyi: Muszlim források... 74. o. Zimonyi elfelejti megemlíteni, hogy fordítása Kmoskótól szárma

zik. Kmoskó Mihály: A magyar őstörténet keleti forrásai. [Helyesbített cím: Mohamedán írók a steppe népei
ről.] MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms Történelem 4° 242. I. f. 172. Zimonyi kipányvázni 
alakja helyén Kmoskónál megkötni áll. 
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arról, hogy az arabban az óra áll, valamint a takúmu ige, ami valaminek a beálltát, s nem 
pedig az elmúltát jelöli, rögtön rájön, hogy a helyes fordítás így hangzik: „Nem hal még 
ki a jelen nemzedék sem, s egy széles arcú, kisszemű, lapos-orrú nép fog jönni, s a Tigris 
partján fogja kipányvázni lovait...."92 Az idézet azonban folytatódik: „Miťäwíya [sic] 
szerint: ne küldd el a guggolok két fajtáját; ..." Ennek így nincsen semmi értelme. Azt 
tudjuk ugyan, hogy a törökökről és az etiópokról van szó, node miért guggolnak? És mi
ért ne küldjem el őket? És honnan? Hová? Minderre hiába várjuk a választ. Nem véletle
nül, ugyanis ilyenről nincsen szó, a helyes fordítás így szól: „...ne keltsd föl a két nyuga
lomban lévőt [mert reádtámadnak, akárcsak az alvó oroszlán, akit fölzavartak]..."93 Egy 
fordításban nem szerepelhet eleve értelmetlen mondat, vagy ha egy mondat értelmetlen
nek tűnik első látásra, akkor meg kell magyarázni a jelentését. Muávija (tudományos át
írásban <Mucäwiya>), az első omajjád kalifa neve Kmoskónál hibásan szerepel 
<Mu'awijja>.94 Zimonyi változtat rajta <Mu<äwTya>, de a helyes alakot neki sem sikerül 
eltalálnia. Ez azért baj, mert ez az alak valójában egy aktív particípium, és téves formá
ban való alkalmazása azt sugallja, hogy használója (használói) hadilábon áll(nak) az arab 
alaktannal. Az idézet elején szereplő doxológiát általában így fordítják: „a Próféta (Allah 
áldja meg és mentse meg [minden gonosztól])", a Zimonyinál szereplő „a Próféta (Allah 
imája és békéje legyen vele)" helyett. Allah természetesen mindenható, és akarata is ki
fürkészhetetlen, valamint halandó elmével fel nem fogható, úgyhogy bármit megtehet, 
ámde többnyire úgy tartják, hogy nem szokott saját magához imádkozni, másvalakihez 
pedig még kevésbé.95 

A Kaspi-tengerbe ömlő folyókat tárgyaló helyet így fordítja Zimonyi Ibn Haukalnál: 
„Ezek mindannyian édesvizűek, de a (tenger) talaja egészségtelen, ezért a víz benne 
megposhad és büdös lesz."96 A mondat helyesen így szól: „Ezek mindannyian édesvizű
ek, de (ezen folyók vidékének a) földje rothadt és lázkeltő, ezért ott a víz megposhad." 

Maszúdi egyik helyét így fordítja Kmoskó nyomán Zimonyi: „A sivatag közepén kör 
van kivájva, mintha körzővel rajzolták volna. Ennek kör alakja kemény, lesüllyedt, sziklá
ba vágott örvényhez hasonlít, amely kör alakban húzódik.. ,"97 Nos, az eredetiben nincs szó 
semmiféle örvényről, ez nyilván félreértés révén került a szövegbe: „Alakját tekintve ez a 
kör valójában kemény, lesüllyedt sziklába vágott, mély terület, amely teljes kört alkot." 

Kmoskónak Zimonyi által gondozott fordításaiban többször esik szó a Konstantiná
polyi-öbölről, ami a Márvány-tengert jelöli.98 Itt az arabban a Halídzs al-Kusztantínijja 
kifejezés áll. Nos, az arab halídzs szó valóban használatos öböl értelemben, jelent azon-

" Az óra értelmezéséhez lásd Edward William Lane: An Arabic-English lexicon. London, 1863-1893. 
1468. o., 1. hasáb. 

A szögletes zárójelben álló magyarázó jegyzetek tőlem származnak, és az elfogadott értelmezést tükrö
zik. Lásd Lane: Lexicon... 1013. o., 1-2. hasáb. 

Kmoskó olyan jelet használ az átírásban az ajn jelölésére, amelyet nem tudok nyomdatechnikaiig rep
rodukálni, ezért ezt a jelet az általam szokott módon jelölöm. 

' Vö. Lane: Lexicon... 1412. o., c hasáb. A doxológia második felének Zimonyi-féle fordítása, ill. értel
mezése elfogadható, jóllehet sikerültebb a fentebb idézet változat, vagy az "és adjon néki üdvösséget" verzió. 
Vö. Bri'mnow-Fischer: Arabische Chrestomathie... 56. o., 2. hasáb (glosszárium). 

96 
Zimonyi: Muszlim források... 156. o. 
Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 181.0.; Zimonyi: Muszlim források... 56. o. 

98 
Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 153. o.; Zimonyi: Muszlim források... 163. o. 
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ban csatornát is, illetve alapvetően olyan víztömeget jelöl, amely egy nagyobb víztö
meggel áll kapcsolatban, illetve abból elágazik." Az a jelentéstartalom viszont hiányzik 
belőle, amit én a magyar öböl szónál erősen érzek, hogy ugyanis ennek a víztömegnek 
csakis egyetlenegy kijárata van. Szövegeink az itt említett víztömeggel kapcsolatban 
hangsúlyozzák,Jiogy mindkét végéibegy-egyirijárattal Icápcsölődik az ottani tengerek
hez. Ezért véleményem szerint itt az öböl szó használata nem fogadható el. A fordító 
persze nincs könnyű helyzetben, én mindazonáltal a Márvány-tenger analógiájára legin
kább a Konstantinápolyi-tenger kifejezést választanám. 

Marvazinak a magyarokról szóló beszámolójában Zimonyi így fordít egy mondatot: 
„Országuk egyik határa a Rúm-tengert éri. Ebbe a tengerbe két folyó ömlik."100 A helyes 
fordítás azonban így szól: „Országuk egyik határa a Rúm-tengert éri. Van ott két folyó, 
amely ebbe a tengerbe ömlik." Zimonyi fordítása azt sugallja, hogy ebbe a tengerbe csak 
két folyó ömlik. Az arab szöveg szerint azonban ömölhet bele több folyó is, bennünket 
azonban csak ez a két folyó érdekel. 

Ibn Rusztánál a tengerek leírásában is van több pontatlanság Kmoskó fordításában -
ezeket Zimonyi változtatás nélkül átveszi. Néhány jelentéktelen módosítás mellett egy 
helyütt ront Kmoskó szövegén. Az Indiai-tenger szélességét mindketten tévesen hétszáz 
mérföldben adják meg az arab szövegben szereplő kétezerhétszáz mérföld helyett. Majd 
egy cunami méretű világkatasztrófa réme sejlik föl náluk: „[Az Indiai-tenger] A napéj
egyenlőség szigetén át ezerkilencszáz mérföld távolságra vonul keresztül..." Szerencsére 
nincs ok a nyugtalanságra, csupán félrefordítottak egy mondatot. A helyes fordítás: „[Az 
Indiai-tenger] A napéjegyenlőség szigetén ezerkilencszáz mérföldnyi távolságra terjed 
túl..."101 A mondat Kmoskónál így folytatódik: „mire Habeš földjénél al-Barbar 
[Kmoskó kéziratában: al-Barbara]102 vidéke felé az al-Barbar-öböl [Kmoskó kéziratában: 
{al-Barbarí}]103 nevű tengeröböl (Adeni-öböl) ágazik le belőle..."104 Zimonyinál a ten
geröböl neve így szerepel: az <al-Barbarö>-öböl nevű tengeröböl.105 Nos, az arab szö
vegben szereplő alak helyesen <Barbarf> - csakúgy mint Kmoskó kéziratában - , s ez 
nem olvasható <Barbarä>-nak. Talán nem ártott volna Zimonyinak egy jegyzetben fel
világosítania a magyar olvasót a napéjegyenlőség szigete felől. Kmoskónál szerepel 
ugyan egy jegyzet, ámde az sem segít sokat, ráadásul nem is könnyű megtalálni az idé
zett helyet, mivelhogy Kmoskó kéziratában és a Zimonyi által kiadott változatban egy
aránt téves az idézett oldalszám.106 Kmoskó és Zimonyi említ még a fordításban ugyanott 
égkék színű rubint is.107 Nos, ilyen nincs, minthogy a rubin piros. Az itt szereplő drága-

99 

Zimonyi: Muszlimforrások... 45. o. 
Kmoskó: Mohamedán írók... V\. 175. o.; Zimonyi: Muszlim források... 161. o. Kmoskó kéziratában 

Lane: Lexicon... 783. o. 
100 

ugyanígy. MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 170(209). 
102 MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 170(209). 
103 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 175. o. 
Uo. 

104 

Zimonyi: Muszlim források... 161. o. 
Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 175. o., 666. sz. lábjegyzet. A helyes oldalszám: CDLXI. A szigetről 

lásd Hudüd al-älam: The regions of the world. In: A Persian geography 372 A.H.-982 A.D. 2. ed. (Ed. C. E. 
Bosworth.) London, 1970. 58., 188. o. 

107 
Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 176. o.; Zimonyi: Muszlim források.., 161. o. 
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követ többen zafírként értelmezik, ám ez a kérdés további vizsgálatra vár. Ezeknek a 
kérdéseknek a megoldása nem föltétlen a magyar őstörténészek feladata, ámde akkor ne is 
foglalkozzanak vele, vagy legalábbis lássák el ezeket a helyet megfelelő jegyzetekkel! Kis
sé lejjebb ezt olvassuk Kmoskónál és Zimonyinál az Atlanti-óceán leírása kapcsán: „Észak 
felé tizenkét Bartíníja (Britannia) nevű sziget terül el..."108 A helyes fordítás: „Észak felé 
tizenkét sziget terül el, amelyeket bartínijjai (britanniai) szigeteknek neveznek." 

Problémák vannak a Konstantinápolyi-tenger méreteivel Maszúdi mindkét művében 
Kmoskónál és Zimonyinál is, mert azok nem felelnek meg az arab szövegekben található 
adatoknak.109 Kmoskó vagy sietségében félrefordította ezeket a helyeket, vagy talán 
megpróbálta összhangba hozni az adatokat más forrásokkal, ámde ha így cselekedett is, 
nem ad semmiféle magyarázatot arra nézve, hogy mit és milyen alapon módosított. 
Zimonyi sem fűz semmilyen megjegyzést ezekhez a problematikus adatokhoz. 

A Tanbíh egyik helyén a szlávok nagy folyójáról eképpen ír Maszúdi Kmoskó és 
Zimonyi fordításában: „Ez hatalmas folyó; szélessége mintegy három mérföld; Konstan-
tinápolyon túl fekszik. Egy időben e folyó mentén feküdtek a námdzsín s a szakáliba kö
zé tartozó murává szállásai, de most már a burgar (dunai bulgárok) közül sokan teleped
tek oda, amikor keresztényekké lettek."110 A helyes fordítás így szól: „Ez hatalmas folyó; 
szélessége mintegy három mérföld; Konstantinápolyon túl fekszik többnapi járóföldre. 
Mellette vannak a námdzsín és a szakáliba közül való murává szállásai; sok burgar tele
pedett le ott, amikor keresztényekké lettek." A Tanbíh egy másik helyén Zimonyi meg
adja egy szó kézirati olvasatát, ám hibásan: <D.nâbï>; a helyes alak: <D.bänJ>.n{ 

Ibn Ruszta a kazárokról szóló fejezetben a kazárok főemberéről említi - Kmoskó for
dításában: „Ha az adott irányba kivonul, napernyőhöz hasonló, dob formájú tárgyat ké
szítenek elébe, amelyet lovas cipel előtte nyargalva, ő pedig táborával együtt halad mö
götte a napernyő fényét szemlélve."112 Göckenjan és Zimonyi közös művében a 
napernyő helyén ernyőhöz hasonló szimbólum (ein schirmähnliches Symbol) áll, és meg
jegyzik, hogy itt a megfelelő arab szó, úgy tűnik, napernyőt jelent.113 Ennek a szónak az 
értelmezése nem könnyű, ám úgy vélem, Czeglédy fordítása jobb, aki ezt napkoronghoz 
hasonló tárgynak fordítja.114 Nyelvileg mindkét fordítás elfogadható, ám a Czeglédyé 
mégis jobbnak tűnik, mivelhogy inkább megfelel az arab nyelv grammatikájának, mind
azonáltal alapvetően az értelmezés dönti Czeglédy javára a mérleg nyelvét. A szöveg 
kimondja ugyanis, hogy ez a tárgy úgy van kialakítva, mint egy dob, és emellett még ra
gyog, illetve világít is, mert a fényét követve vonul a sereg. Ez a leírás pedig sokkal in
kább illik egy fénylő anyagból kialakított, dobra emlékeztető tárgyra, hadi jelvényre, 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 176. o.; Zimonyi: Muszlim források... 162. o. Kmoskó kéziratában 
ugyanígy. MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 171(210). 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 153-154. o.; Zimonyi: Muszlim források... 163. o. 
Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 207. o.; Zimonyi: Muszlim források... 163-164., 219. o. 
Zimonyi: Muszlim források... 173. o., 336. sz. jegyzet. 

" Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 205. o. 
Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 54. o., 26. sz. jegyzet. Ugyanebben az értelemben lásd 

még Tabaii: Annales. (Ed. M. J. de Goeje.) Introductio, glossarium, addenda et emendanda. Lugduni 
Batavorum, 1901. CCCXVI. o. [s.v. samsza]. 

A magyarok elődeiről és a honfoglalásról... 90. o. 
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amelyet függőlegesen tartanak és amely visszaveri a nap sugarait, mintsem egy vízszinte
sen kialakított napernyőre.115 Továbbá az is meggondolandó, hogy a napernyő mint ural
kodói jelvény inkább olyan vidékeken fordul elő, ahol nagyon sokat és erősen süt a nap, 
márpedig a kazár birodalom nem tartozott ezen országok közé. Említésre méltó 
Hvolszon kommentárjar e h h e z ^ ^ l y h e z . ^ ugyMTálnapernyőként való értelmezés mel
lett tör lándzsát, ám szerinte ez (vörös)rézzel volt bevonva, és idéz egy örmény forrást, 
amely beszámol egy hadijelvényként használt zászlóról a kazároknál, amely valójában 
egy (vörös)réz ábrázolás volt.116 Ezt Czeglédy értelmezéséhez kapcsolva itt tehát feltéte
lezhetünk egy (vörös)rézzel bevont napkorong alakú tárgyat. Egyébként Göckenjan és 
Zimonyi közös művükben itt lábjegyzetben utalnak Ludwig alapvető jelentőségű disz-
szertációjának megfelelő helyére, azt azonban elfelejtik megemlíteni, hogy ott Ludwig 
éppenséggel az ő álláspontjukat cáfolja, vagyis azt bizonyítja meggyőzően, hogy Ibn 
Rusztánál itt „nem lehet szó napernyőről", illetve semmiféle ernyőről!117 Azt sem hagy
hatjuk említés nélkül, hogy noha Kmoskó tisztázatának végleges szövegében itt valóban 
napernyő szerepel, ám fogalmazványait áttekintve azt látjuk, hogy igencsak habozott, és 
eleinte, sőt még a tisztázatban is először napot írt, s csak utólag javította ki a végleges nap
ernyő alakra: „Ha adott irányba kivonul, naphoz hasonló, dob formájú tárgyat készítenek 
elébe, amelyet lovas cipel előtte nyargalva, ő pedig táborával együtt halad mögötte a 'nap' 
fényét szemlélve."118 Talán ezt érdemes lett volna megemlíteni egy lábjegyzetben. 

Abulfidával kapcsolatban szerepel Kmoskónál az „al-Malik al-Muajjid ('a segítő ki
rály')" cím.119 Ez durva hiba: az uralkodó címe természetesen al-Malik al-Muajjad (SLZ [Al
lahtól] megsegített király). Szakszerűtlen, ahogyan Kmoskó ugyanitt al-Malik al-Nászin 
később pusztán al-Maliknak nevezi - ez nem szokás a szakirodalomban. E szó jelentése 
ebben a formában a király; így, féligmeddig bizalmasan legföljebb a kísérete vagy a kor
társai nevezhették. A megkülönböztető elem a második tag, enélkül nem szokás használni 
ezt a címet. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a helytelen rövid alak Zimonyi István 
számlájára írható, mert Kmoskó kéziratában a helyes al-Malik al-Nászir forma szerepel.120 

A teljesebb, egyértelmű alak egyébként: al-Malik al-Nászir Muhammad ibn Kaláún. 

Egyéb nehézségek 

Kmoskó állításával ellentétben Makrízi Kitáb al-hitat című műve nem Egyiptom tör
ténetét tárgyalja, hanem Kairó topográfiai leírását adja, jóllehet helyenként valóban tar
talmaz történeti passzusokat is. A cím helyes fordítása A városnegyedek könyve (Kairó 
egyes negyedeiről van szó) a Kmoskónál szereplő Az emlékek könyve címmel szem-

A dobhoz vö. H. G. Farmer: Duff. In: Enzyklopaedie des Islam. [I. kiad.], Leiden-Leipzig, 1913-
1938. Ergänzungsband. 75-76. o. 

Ibn-Daszta: Izvesztyija... 70-71. o. 
Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 54. o., 26. sz. jegyzet. Ludwig: Struktur und Gesellschaft 

des Chazaren-Reiches... 198-199. o. 
118 MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 193(241)-195(243). 

Kmoskó: Mohamedán írók... VI. 90. o. A kéziratban is így. MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok 
Tára, Ms 10.198. f. 76(77). 

120 MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 76(77). 
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ben.121 Makrízi írt egyébként két nagyon fontos történeti művet is, amelyek az Egyiptom 
történetére vonatkozó legbecsesebb forrásaink közé tartoznak - Kmoskó nyilvánvalóan 
ezekkel keverhette össze ezt az egyébként gyakran idézett, alapvető jelentőségű topográ
fiai munkát. Ez azonban súlyos arabisztikai műveltségbeli hiányosság Kmoskónál és 
Zimonyinál egyaránt, minthogy Makrízi közismert és népszerű művének címe egyúttal 
egy műfajt is jelöl az arab irodalomban: a hitat szó használatos később egyszerűen hely
történeti topográfia értelemben is. így használta például Maszúdit követve a XIX. sz. má
sodik felének kiemelkedő mérnök-tudósa és államférfija, Ali Pasa Mubarak is, midőn 
Egyiptom részletes leírását nyújtó művének, melyet uralkodójának, Taufík kedivének aján
lott, a Kitáb al-hitat al-taufíkijja al-dzsadída (A Taufik-féle új topográfia) címet adta. 

Meggyőződésem szerint Arberryt, Minorskyt, Kracskovszkijt és Lewickit követve 
Göckenjan és Zimonyi félrefordítja Marvazi Kitáb tabái al-hajaván című művének cí
mét, és ily módon félreértelmezik az egész müvet. Ők ugyanis mindnyájan Az állatok 
természeti tulajdonságai/Az állatok természete című zoológiai műről beszélnek, majd 
megállapítják, hogy a mű első, hangsúlyosabb fele az emberekről, az emberiségről 
szól.122 Ez azonban egy állattani szakmunkánál szokatlan! Nos igaz ugyan, hogy a ha-
javán szó manapság elsősorban állat jelentésben használatos, ámde ennek a szónak az 
első, eredeti jelentése élőlény, s ha ezt figyelembe vesszük, rögtön feloldódik az ellent
mondás, így azután a mű címe Az élőlények természeti tulajdonságai, s a tárgya nem 
csupán a zoológia, hanem az összes élőlényre kiterjedő természetrajz.123 

Nem tekinthetjük igazán sikerültnek Ibn Száid híres müve címének a fordítását sem: 
Kitáb tabakát al-umam („A nemzetek rétegeinek a könyve"), minthogy magyarul se füle 
se farka.124 A cím fordítása nem egyszerű feladat, ám némi magyarázattal talán kielégítő
en megoldható lett volna. Javaslatunk: A népek rendjeinek a könyve. A megfelelő arab 
szó alapjelentése valóban réteg; az arab irodalomban ezt a szót gyakran használják 
könyvcímekben különböző szakemberek egymást követő generációinak jelölésére, és a 
mi esetünkben nyilvánvalóan ennek analógiájára alkalmazta a mű szerzője az egyes né
pek, népcsoportok kronologikus leírására is. Szakemberek esetében gyakran fordítják az 
osztály kifejezéssel, azonban népek esetében ez nem tűnik megfelelőnek, nem utolsó 
sorban a marxista terminológia áthallásai miatt sem. Ráadásul a nemzetek kifejezés is túl 
modernnek hat. Ezért választanám végül -jobb híján - a fentebb javasolt fordítást. A mű 
francia fordítója egyébként a kategória szót használja; szerintem ez sem jó igazán.125 

Bakri kapcsán Kmoskó megjegyzi, hogy egy alapvető fontosságú cikket nem tudott 
elolvasni, mert az ő idejében a Journal Asiatique 1849-es évfolyama nem volt meg a ha
zai könyvtárakban. Nos, ez az évfolyam 1950 óta már hozzáférhető az Akadémiai 

1̂  i 
Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 140. o. 

122 ' 
~ Marvazi: On China... 1. o.; Kracskovszkij: Izbrannüje... IV. 270. o.; Lewicki: Zrodia... 11/2. 15. o.; 

Zimonyi: Muszlim források... 25. o.; Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 45-46. o. 
Ez a kérdés egyértelműen csak a mü alapos tanulmányozása során tisztázható. Idő hiányában erre e re

cenzió keretében nem kerülhetett sor. Ehhez mindenekelőtt az előszót kellene átnézni, ám tudomásom szerint 
ez nyomtatásban nincs még kiadva. 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 23. o. 
125 

Sffid al-Andalusî: Kitâb Tabakât al-Umam (Livre des Catégories des Nations). (Trad. Régis Blachère.) 
Paris, 1935. 
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Könyvtárban, úgyhogy Zimonyinak talán nem ártott volna elolvasnia és beépítenie 
Kmoskó fejtegetéseibe Defrémery cikkét, minthogy ő már Kunik és Rozen kiadását 
megelőzően közölte Bakri beszámolóját a kelet-európai népekről, köztük a magyarok
ról.126 Zimonyi ezt saját monográfiájában sem említi Bakrinál.127 Ugyanakkor Kmoskó jtt 
félreérthetett valamit^ mert az általa idézett helyeir szó kincstárról, hogy Defrémery a 
Gayangos spanyol orientalista birtokában lévő kéziratot vette volna kiadása alapjául, s 
ezt egyébként maga Defrémery sem állítja seholsem.128 

Nem fogadható el egy tudományos műben az sem, ahogyan Kmoskó és a nyomában 
Zimonyi bánik a cím magyar fordításával egyik legfontosabb forrásunk, Maszúdi 
Murúdzs al-dzahab című müve esetében. Ez tipikus példája annak, amikor Kmoskó és 
Zimonyi teljesen szükségtelenül hozzányúl egy problémához, nem oldják meg azonban, 
hanem értelmetlen fordítást adva továbblépnek. Az arab művek címei gyakran költőiek, 
cirkalmasak, és pontos fordításuk, értelmezésük nehéz. Maguk az arabok is általában 
egy-két szavas rövid címmel utalnak egy műre a nemritkán hosszú, összetett cím helyett, 
és így tesznek az európai kutatók is - a rövid cím a teljes arab cím első néhány szava 
szokott lenni. Teljesen elfogadható lett volna tehát, ha Kmoskó egyszerűen a bevett 
Aranymezők vagy Aranymezők és drágakőbányák rövid alakot használja mintegy 
„hívószóként", rövid megjelölésként, amiképpen ezt a nemzetközi szakirodalom is teszi; 
nem föltétlenül szükséges, hogy egy a magyar őstörténettel foglakozó mű ezzel a kérdés
sel foglalkozzon. Ám ha már egyszer mégis tárgyalja a teljes alakot, akkor nem adhat 
egy értelmetlen magyar fordítást, és egyúttal azt is meg kell magyaráznia, hogy mit je
lent a cím valójában, példának okáért mik azok az aranymezőkl Kmoskó így fordítja ezt 
a címet: Aranymezők és drágakőbányák könyve a nemes királyok s a tudomány emberei 
ajándékaiban.129 Zimonyi érezhette, hogy Kmoskó fordítása értelmetlen, ugyanakkor ő 
sem tudott mit kezdeni a címmel, ezért változtatott rajta valamit, anélkül azonban, hogy 
sikerült volna egy értelmes változatot összehoznia: Aranymezők és drágakőbányák köny
ve a nemes királyok s a tudomány emberei ajándékai.12,0 Míg azonban Kmoskó változata 
csak értelmetlen, Zimonyinál az az ember benyomása, hogy valami kimaradt a címből: 
egy írásjel, talán egy vagy több szó? 

Kmoskó és Zimonyi szerint Maszúdi művének eredeti arab címe Murúdzs al-dzahab 
va-maádin al-dzsauhar \ fi tuhaf al-asráf min al-mulúk va-ahl al-diráját. A cím két rész
ből áll, s a két részt a fi elöljáró választja el egymástól, amiképp ez arab címekben bevett 
gyakorlat. Mi a kettő közötti határt függőleges vonallal jelöltük. Ez azonban így, ebben a 
teljes formában Maszúdi művében nem szerepel, amennyire ez a nyomtatott kiadások 
alapján megállapítható, a művön kizárólag az első rész áll. A cím második része az 1. fe
jezet 16. paragrafusának szövegében fordul elő kommentárként, ahol Maszúdi megma-

Kmoskó: Mohamedán írók... \l\. 79-80. o.; Defrémery: Fragments de géographes et d'historiens... A 
magyarokra vonatkozó rész arab szövegét a 464-465. o., míg a francia fordítást a 473-475. o. tartalmazza. 

127 
Zimonyi: Muszlim források... 24. o. 
Kmoskó: Mohamedán írók... V\. 79-80. o., 102. lábj. Aboulféda: Géographie. (Traduite de l'arabe ... 

par M. Reinaud.) Tome I. Introduction générale à la géographie des orientaux. Paris, 1848. CIII. o. Erről a kéz
iratról, amely ma Madridban van, lásd még Al-Bakri: Kitáb al-maszálik va-1-mamálik... 23-25. o. [francia elő
szó]. Relacja Ibrahïma ibn Ja'küba... 2., 7., 139. o. 

129 Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 142. o. 
130 

Zimonyi: Muszlim források... 23. o. 
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gyarázza műve címét.131 Ugyanakkor egyik későbbi művében, a Tanbíhban visszapil
lantva már a hosszú címmel idézi ezt a művet.132 Ilyen módon tehát legalábbis kétséges, 
tekinthetjük-e ezt a későbbi változatot a mű címének, ám ez a körülmény mindenképpen 
említést érdemel. Arra a következtetésre jutunk, hogy a cím lehetőleg pontos, nem költői 
fordítása: Aranymezők és nemes ásványokat adó bányák - ajándékok nemes királyok, va
lamint nemes és művelt emberek számára. Magyarázatra szorul azonban mindenekelőtt 
az aranymezők kifejezés. Nos, Maszúdinál és másutt is, például Bírúninál és Marvazinál 
arról olvasunk, hogy bizonyos vidékeken a föld aranyat növeszt, ott arany nő, arany te
rem. Bírúni említ olyan vidékeket, ahol az aranyrögök a föld felszínén találhatók, és 
csakis napkeltekor lehet rájuklelni, amikor felragyognak a nap sugaraiban.133 Arra kell 
tehát gondolnunk, hogy Maszúdi szeme előtt e cím kiválasztásakor olyan mezők lebeg
hettek, amelyeket arany borít fű gyanánt. Magyarázatra szorul ugyanakkor a nemes ás
ványokat adó bányák kifejezés is a bevett drágakőbányák helyett. Itt arról van szó, hogy 
az arab dzsauhar szó a drágakövek mellett magába foglalja az aranyat is, amiképpen ezt 
bizonyítja például Bírúni egyik kiváló müve is: ennek címe Kitáb al-dzsamáhir fi marifat 
al-dzsaváhir, amit általában Ásványtanként szoktak visszaadni.134 A Maszúdi által vá
lasztott cím tehát végül is arra kíván utalni, hogy e mű tele van értékes információkkal, 
amelyek, mint az arany, a mű felső rétegeiben vagy mint a nemes ásványok, beleértve a 
drágaköveket és az aranyat is, a mű mélyebb rétegeiben, belsejében egyaránt fellelhetők, 
akárhol lapozza föl is az ember. A teljes cím második részével kapcsolatosan pedig 
Maszúdi feljebb idézett magyarázatából derül ki, hogy itt a királyoknak szánt ajándékok
ról van szó, nem pedig a királyok által adományozott ajándékokról, ahogyan az ember a 
királyok ajándékai kifejezés esetében önkéntelenül is gondolná, s amiképpen Kmoskó és 
Zimonyi is értelmezte ezt a címet. Nem hagyhatjuk ugyanakkor említés nélkül, hogy tör
tént próbálkozás a murúdzs al-dzahab kifejezés aranymosókként való fordítására is. Ez 
az értelmezés első látásra mindenképpen megfontolásra érdemesnek tűnik. Brockelmann 
említi az Iszlám Enciklopédia első kiadásának Maszúdit tárgyaló szócikkében, ahol is ezt 
ő Gildemeister egy cikkéből kölcsönözte.135 A nyomában mint teljesen meggyőzőt elfo
gadja ezt az értelmezést Kracskovszkij is, Pellat viszont mint értelmetlenséget kategori
kusan elutasítja.136 Ebben a meglehetősen nehezen fellelhető, 1844-ben írott cikkében, 
amelyet Brockelmann és Kracskovszkij valószínűleg igen, ám Pellat nyilvánvalóan nem 
olvasott, Gildemeister egy leideni Maszúdi-kézirat olvasatát alapul véve értelmez egy 
indiai (Pandzsáb, ma: Pakisztán) helynév-magyarázatot.137 Érvelése első látásra meggyő-

Maszúdi: Murúdzs al-dzahab... [ed.] Charles Pellat... I. 18. o. 
13^ " Al-Masûdî: Kitâb at-tanbîh wa'1-ischrâf... 2. o. 
133 

Maszúdi: Murúdzs al-dzahab... ([Ed.] Charles Pellat...) II. 79. o., § 796.; Abu Rajhún Muhammad ibn 
Ahmad al-Bírúni: Al-Dzsamáhir fi 1-dzsaváhir. ([Ed.] Júszuf al-Húdi.) Teherán, 1995. 392. o. Marvazihoz lásd 
uo., 2. sz. lábjegyzetet. Vö. még Lane: Lexicon... 2118. o., b hasáb [s.v. <(iqyäri>]. 

Lásd pl. Al-BJrüni: In den Gärten der Wissenschaft. (Übersetzt und erläutert v. Gotthurd Strohmaier.) 2. 
kiad., Leipzig, 1991. 307. o. Még ez a fordítás sem adja vissza az eredeti arab szó teljes jelentésspektrumát, 
minthogy beletartozik az igazgyöngy, a vas, a higany, sőt még mesterséges ötvözetek is. Lásd Al-Bírúni: Al-
Dzsamáhir fi 1-dzsaváhir... 382-394. o. Vö. még Lane: Lexicon... 293. o., c hasáb [s.v. tibr]: dzsaváhir: 
„native ores". 

135 

' Enzyklopaedie des Islam. [1. kiad.] III. 464. o. 
Kracskovszkij: Izbrannüje... IV. 172. o., 2. sz. lábjegyzet. Encyclopaedia of Islam, new edition... IV. 786. o. 

137 
Jfohannes] Gildemeister: Uber den Titel des Masûdischen Werkes Murüg al-dahab. Zeitschrift für die 

Kunde des Morgenlandes, (Bonn) 5 (1844). 202-204. o. Brockelmannál, Kracskovszkijnál és Pellat-nál egy-
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zőnek tűnik, ám Pellat ma mérvadónak tekintett kiadásában az adott helyen más olvasat 
áll (mardzs/fardzs), és a kiadó nem is utal eltérő olvasatok meglétére.138 Ez önmagában 
még nem zárná ki, hogy Gildemeisternek legyen igaza, minthogy lejjebb látjuk majd, 
hogy számos olyan kézirat létezik, amelyet Pellat nem vett figyelembe. Mindazonáltal 
Ibn Hurdádzbih (IX-X. szj , Ibn al-Naďím4X.^z.Xésíbn4íaukaHX. sz.) párhuzamos 
adatai - amelyek Gildemeisternek valószínűleg még nem álltak a rendelkezésére - Pellat 
olvasatát támasztják alá. Ibn Hurdádzbih ennek a szónak megadja egy szinonimáját is, s 
ezáltal bizonyossá válik, hogy itt nem akár több kéziratra, illetve műre kiterjedő másolási 
hibával állunk szemben - a mardzs ésfardzs szó az arab írásban valóban könnyen össze
téveszthető. Emellett még mindhárman meg is magyarázzák - Ibn al-Nadím kétfélekép
pen is - az itt arannyal kapcsolatos kifejezést, amely Gildemeister érvelésének a köz
pontjában áll, s magyarázatuk alapvetően eltér a Gildemeisterétől.139 Ezért Gildemeister 
magyarázatát komoly fenntartással kell kezelnünk mindaddig, amíg ezt a kérdést a teljes 
kézirati hagyományozást figyelembe véve meg nem vizsgálja egy az indológiában is já
ratos arabista. Ám az a körülmény is súlyos kétségeket ébreszt az emberben 
Gildemeister magyarázatával kapcsolatban, hogy itt egy olyan kifejezéssel állnánk 
szemben e mű címében, amely - maga Gildemeister szerint is - semmiféle arab szótár
ban nem lelhető föl, amit szemmel láthatóan senki sem ismer, és Maszúdi is csak egy in
diai helynév magyarázatában alkalmaz, ráadásul olyan módon, amit egy az indiai viszo
nyokban különösebben nem járatos arab olvasó nyilvánvalóan meg sem ért: ezt csak 
Gildemeisternek sikerült kétségtelenül nagy és imponáló erudícióval kikövetkeztetnie.140 

Ezzel ellentétben áll, hogy a Maszúdi-mű címének a második felét egy teljesen köznapi, 
közérthető kifejezés alkotja, és a cím mégcsak nem is rímel, tehát még ilyen jellegű 
kényszer sem érvényesült a szavak kiválasztásában. Ugyanakkor még abban a - valljuk be 
- felettébb valószínűtlen esetben, ha netalántán bebizonyosodna Gildemeister interpretá
ciójának a megalapozottsága, sem veszítené érvényét feljebb vázolt értelmezési javasla
tunk. Úgy gondolom, hogy az aranymosó kifejezés - ha egyáltalán létezne - minden
képpen az aranymező metaforikus kiterjesztése révén jöhetett volna létre. A szóbanforgó 
mardzs szó alapjelentése kétségtelenül mező, tehát a murúdzs al-dzahab birtokos szerkezet 
aranymosó jelentése csak oly módon lenne magyarázható, hogy - akárcsak a fent vázolt 
módon az aranymezőknél - itt is olyan felszínekről, területekről lenne szó, ahol sok az 

aránt téves adatok szerepelnek erre a cikkre vonatkozóan. Összekeverik ezt az alig ismert, mindössze néhány 
évfolyamot megért folyóiratot a Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes c. jólismert kiadvánnyal. 
Ez azonban csak 1887-ben indult meg, ezért megjelenési évként mindnyájuknál 1894 szerepel. Nyilvánvalónak 
tűnik, hogy Brockelmann és Kracskovszkij olvashatta e cikket, csak utólag keverték össze maguk, ill. 
Kracskovszkij hagyatékának gondozói a bibliográfiai adatokat. Pellat azonban - úgy tűnik - nem látta ezt a cikket. 

138 Maszúdi: Murúdzs al-dzahab... ([Ed.] Charles Pellat...) I. 113. o., §217. 
139 

Ibn Khordâdhbeh: Kitâb al-masâlik wa'1-mamâlik. ([Ed.] M. J. de Goeje.) Lugduni-Batavorum, 1889. 
(Bibliotheca Geographorum Arabicorum [I.]) 56. o. [arab szöveg], 38. o. [francia fordítás]; Al-Nadím: Kitáb al-
fihriszt. ([Ed.] Rizá Tadzsaddud.) Teherán, 1971. 410. o.; Ibn Haukal: Opus geographicum. (Ed. J. H. 
Kramers.) 2. ed., Lugduni Batavorum, 1938-1939. (Bibliotheca Geographorum Arabicorum II, ii.) 321-322. o.; 
Ibn Hauqal: Configuration de la terre (Kitab surat al-ard). (Trad. J. H. Kramers, Gaston Wiet.) Beyrouth-Paris, 
1965. II. 314-315. o. Vö. még Maszúdi: Murúdzs al-dzahab... ([Ed.] Charles Pellat...) VI. (Fahárisz ámma), 
212. o. [s.v. Bajt al-dzahab]. „Multán" in: Enzyklopaedie des Islam. [1. kiad.] III. 779. o. 

Johannes Gildemeister (1812-1890) arabistaként Freytag tanítványa és utóda volt Bonnban. Ugyanak
kor azonban kiváló indológus is volt, azon régi orientalisták egyik legutolsó képviselője, akik sémi nyelveket 
és szanszkritot egyaránt oktattak. Johann Fück: Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. 
Jahrhunderts. Leipzig, 1955. 173. o. 
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arany, mintegy ott nő, ott terem ez a nemes ásvány. Tehát egy olvasó - amennyiben való
ban ismerné e második jelentést - egyszerre akár mindkettőre is gondolhatna. 

Minden alapot nélkülöz és teljesen elfogadhatatlan, ahogyan Kmoskó és a nyomában 
Zimonyi az egész szakirodalommal szembehaladva módosítják Abulfida nagy földrajzi 
műve, a Takvím al-buldán címének a fordítását és ily módon az értelmezését, amely sze
rintük magyarul így hangzik: Az országok helyesbítése}*1 Attól most eltekintünk, hogy 
ez a cím magyarul így különben is értelmetlen: országokat nem lehet helyesbíteni, leg
följebb a leírásukat. Kmoskó megindokolja ugyan ezt a fordítást a mű előszavára való 
hivatkozással, ám ha az ember figyelmesen elolvassa az előszót, akkor egészen más kö
vetkeztetésre jut. Az igaz ugyan, hogy Abulfida jobb müvet akar írni elődeinél, ámde ez 
az állítás számos mű előszavában olvasható, ráadásul ez itt nem is olyan hangsúlyosan 
szerepel, mint sok helyütt másutt. Elmondja továbbá Abulfida - ám erről Kmoskó hallgat -
, hogy műve megírása során Ibn Dzsazla fontos orvosi müve szolgált követendő példa
ként, és müve címét is annak a mintájára alkotta meg, Ibn Dzsazla művének címe ugyan
is Takvím al-abdán}41 A takvím általánosan ismert, fontos szakkifejezés a középkorban: 
eredeti jelentése valószínűleg pontos leírás, mindenekelőtt azonban táblázatos elrende
zésben megszerkesztett műveket jelöl, és ebben a használatában az asztronómiából szár
mazik. Ilymódon e szót Ibn Dzsazla művében Ullmann például almanachnak143, fordítja, 
egy másik, hasonló mű monográfusa pedig a német Tafelwerk144 szóval adja vissza, míg 
egy hasonló mü címében a Schachtafeln („sakktáblák") kifejezést használta a XVI. szá
zadi német fordító. Abulfida müvét kiadója és fordítója, Reinaud (szinoptikus) táblázat
nak fordítja (Tableau des contrées/Tableau synoptique des pays),145 tehát a mű címe ma
gyarul helyesen Az országok táblázatos leírása, és ez megfelel a mű szerkezetének is. 

Jákút híres földrajzi szótárának címét Kmoskó - Zimonyi jóváhagyásával - így for
dítja: Az országok ábécéje. A helyes fordítás: Az országok lexikona.146 

Nem akarunk elmélyedni az Ibn Rusztánál előforduló Karh városnévvel kapcsolatos 
vitákban, csak röviden megjegyezzük, hogy Zimonyi és Polgár Szabolcs állításával el
lentétben ilyen általánosan használt arab közszó nem létezik.147 Természetesen veszélyes 
valamiről kategorikusan azt állítani, hogy nincsen, ebben az esetben azonban ezt nagy 
bizonyossággal mégis megtehetjük. Arab szótárak dolgában általában nem állunk jól, ám 
épp a K (Káf) betű esetében szerencsére jobb a helyzet, minthogy az arab irodalmi nyelv 
átfogó nagyszótárának első kötete épp ezt a betűt tartalmazza.148 Ez hatalmas korpusz 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1.91.0.; Zimonyi: Muszlim források... 24. o. 
Aboulféda: Géographie, texte arabe... 1-3. o., kül. 3. o. [1-2. sor]. 
Manfred Ullmann: Die Medizin im Islam. Leiden-Köln, 1970. 157-158., 169. o. Lásd még Albert 

Dietrich: Medicinalia arabica. Studien über arabische medizinische Handschriften in türkischen und syrischen 
Bibliotheken. Göttingen, 1966. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch
historische Klasse, III. 66.) 101-102. o. 

Tacuinum sanitatis. Das Buch der Gesundheit. (Hrsg. Luisa Cogliati Arano. Einführung von Heinrich 
Schipperges und Wolfram Schmitt.) München, 1976. 13. o. 

Aboulféda: Géographie, texte arabe... XVII. o.; (Jő: Géographie, traduite de l'arabe ... I. 3. o. 
Kmoskó: Mohamedán írók... I/l. 86. o. 
Zimonyi: Muszlim források... 248. o.; Polgár Szabolcs: Kereskedelem a Fekete-tenger északi partvi

dékén a 9-10. században. A népvándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciája. Heves megyei régészeti köz
lemények, 2, Eger, 2000. 198-199. o. 

Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache. (Hrsg. Manfred Ullmann.) Wiesbaden, 1970-. 
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alapján készült, és sok klasszikus kor utáni, valamint tudományos szöveget is messze
menően figyelembe vesz. Minthogy a szó ebben a szótárban nem szerepel, nagy bizo
nyossággal kijelenthetjük, hogy az arabban ez a szó általánosan ismert közszóként nem 
létezik. Egy másik alapvető lexikográfiái segédeszköz, Dozy szótára, amely a klasszikus 
kor utáni, tudományos, valamint aẑ  arab világ nyugat^területeiről származó szövegekre 
vonatkozóan tartalmaz felbecsülhetetlen és máshol alig hozzáférhető anyagot, jegyzi 
ugyan ezt a szót, ám azzal a megjegyzéssel, hogy Irakban használatos arámi szóról van 
szó, amely csak bizonyos összetételekben van meg.149 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egyes városnevekkel szoros kapcsolat
ban előfordul az arabban ez az arámi szó, amely az arámiban „város" jelentéssel bír, ám
de ezek állandó kapcsolatok, és mind Irakból származnak, ahol az arab hódítást megelő
zően és még sokáig utána is sokan arámiul beszéltek, tehát ez nem bizonyít semmit, e 
szókapcsolatok első elemei nem tekinthetők arab közszónak.150 Az Iszlám Enciklopédia 
megfelelő állítása is ebben a kontextusban értendő.151 Steingass adata teljesen bizonyta
lan, ráadásul a jelentésben sincs igazán egyezés.152 Zimonyi ebben a kérdésben Németh 
Gyula A honfoglaló magyarság kialakulása című művének egyik helyére hivatkozik, ám 
ott nem az áll, amit ő állít. Zimonyi így ír: „A megoldás filológiai oldalról is megerősít
hető, ugyanis már Németh Gyula észrevette, hogy a karh szó az arabban közszóként is 
értelmezhető, ugyanis Bagdad és Szamara [helyesen: Szamárra - O. I.]153 nevéhez is 
hozzáillesztették (Németh 1930. 157)."154 Ám Németh nem ezt állítja: ő azt mondja, 
hogy „a mohamedán geográfusok Kerx nevű helyeket ismertek, s e pontusi kikötő nevé
nek reprodukálásánál ez befolyásolhatta őket. Kerx v o l l a n e v e például Bagdad legfor
galmasabb (kereskedő) negyedének. Egy másik Kerx-ről beszél Marquart." Azt Németh 
egy szóval sem állítja, hogy ez a szó arab közszóként is értelmezhető volna. Amit Né
meth Gyula állít, az tökéletesen elfogadható, ám ez mindössze csak annyi, hogy a mo
hamedán geográfusok ezt a nevet ismerték, s ez befolyásolhatta őket egy másik földrajzi 
név kiolvasásában, értelmezésében. Itt Németh Gyula bizonyára arra gondolt, hogy a di
akritikus pontok nélküli arab szöveget olvasó mohamedán geográfus/másoló ezt a szót 
egy pont beillesztésével egy általa jólismert földrajzi névként azonosította. Ez megfelel a 
pontnélküli szöveg olvasása-másolása során alkalmazott eljárásnak: minden egyes szó 
esetében a pontok variálásával próbál az olvasó értelmes szavakhoz jutni, amelyek azu
tán optimális esetben még a szövegkörnyezettel, a szöveg értelmével is összhangban 
vannak. Ez utóbbi követelménynek nem mindig sikerül eleget tenni, például a mi esetünk
ben sem. Németh Gyula itt tehát arra utal, hogy nem kötelező elfogadni a kézirat K.r.h ol-

Dozy: Supplément... 454. o., 1. hasáb. Lásd még Fleischer kiegészítését: Heinrich Leberecht Fleischer: 
Kleinere Schriften, 1885-1888. [újranyomás], Osnabrück, 1968. II. 756-757. o. 

Jacut's: Geographisches Wörterbuch. (Hrsg. Ferdinand Wüstenfeld.) [újranyomás] Leipzig, 1924. IV. 
252-257. o. 

Enzyklopaedie des Islam. [1. kiad.] II. 817. o.; Encyclopaedia of Islam, new edition. Leiden-London, 
1960-, IV. 652. o. 

152 Polgár: Kereskedelem... 199. o. 
153 

Szamárra város Irakban, míg a Szamara földrajzi név a Dnyeper egyik mellékfolyóját és a Volga egyik 
mellékfolyóját jelöli, valamint egy jelentős város neve a Volga mentén a hasonnevű folyó torkolatánál. A város 
neve a szovjet időkben Kujbisev volt. 

Zimonyi: Muszlim források... 248. o. Az idézett hely: Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialaku
lása. Budapest, 1930. 157. o. 
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vasatát, hanem a pontok megváltoztatása révén ez a szó nyugodtan másképpen is olvasha
tó. Például Kardzs/Kercs-nek. (Egyébként nagy hiba Szamárra városának arab nevében 
emfatikus sz-t használni az átírásban. Sajnos még az Iszlám Enciklopédiában is előfordul 
sajtóhiba, csak hát azt nem szabad szolgaian lemásolni.155) Polgár Szabolcs is félreérti Né
meth Gyula idézett kijelentését, amikor így ír: „Németh Gyula utalt arra a lehetőségre, 
hogy a K.r.h névben nem feltétlenül a város saját nevét kell keresni... A karh 'megerősített 
város, város' arameus eredetű jövevényszó az arabban... A magyarok tehát a 'város'-ba, a 
karh-ba mentek."156 Ügy vélem, egy ilyen értelmezés esetén ennek a szónak egyébként is 
határozott névelővel kellene állnia az arabban. Zimonyi és Polgár ötlete egyébként jó és 
szellemes, a probléma csak az, hogy az égvilágon semmi sem támasztja alá. 

A 2005. évi Dzsajháni-monográfiájában szereplő „Kazária a 10. században József ki
rály levele nyomán" című imponálóan elegáns térképpel kapcsolatban Zimonyi elmu
lasztja megemlíteni, hogy Artamonov kazár történetéből emelte át munkájába.157 

Bakri kapcsán meg kell még jegyeznünk, hogy a szlávokról szóló beszámolójának lé
tezik egy kommentált holland fordítása is az arab földrajzirodalom egyik legjobb ismerő
je, de Goeje tollából. Én magam ezt nem láttam, de talán nem lett volna haszontalan be
lenéznie Zimonyinak, még akkor is, ha föltételezzük, hogy például Kowalski beledol
gozta de Goeje eredményeit Ibrahim ibn Jakúbról szóló monográfiájába. 

Marvazinak a törökökről szóló beszámolója idézi Galénoszt is. Ennek kapcsán 
Göckenjan és Zimonyi megállapítja, hogy Galénosz szóban forgó kommentárja Hippokra
tész A levegőről, a vizekről és a helyekről című művéhez arab fordításban elveszett, ezért 
Marvazi szövegét nem lehetséges összevetni az arab fordítás eredetijével. Nos, a tudomány 
nagy szerencséjére tévednek, a mű ugyanis megvan egy kairói kéziratban, s ez 1970 óta 
ismert. Az is köztudomású a szakirodalomban 1970 óta, hogy a Göckenjan és Zimonyi ál
tal forgatott latin fordítás felettébb hiányos. A kéziratos arab szöveg fakszimile kiadása 
egyébként 2001-ben jelent meg, míg a kritikai szövegkiadást Gotthard Strohmaier készíti 
elő Berlinben a Corpus Medicorum Graecomm című sorozat számára.158 

Bizonyára a Balassi Kiadó számlájára írható a Dzsajháni-monográfia ama szépséghibá
ja, hogy a függelékben az egyik arab betűs szöveg fakszimiléjének a tükörképét látjuk.159 

A fordítások magyar nyelvezete 

Nem igazán jó Kmoskó fordításainak magyar stílusa. Helyenként egyáltalán nem le
het rájönni, mit akar mondani, s csak az arab eredeti föllapozása segít a megértésben. Az 
a benyomásom - ez azonban még további vizsgálatra szorul -, hogy Kmoskó nyelvhe
lyességi hibáit, rossz szóválasztásait az magyarázhatja, hogy talán nem tudott igazán jól 

Zimonyi: Muszlim források... 249. o.; Encyclopaedia of Islam... new edition. IV. 653. o., 2. hasáb. 
" Polgár: Kereskedelem... 199. o. 

157 
Zimonyi: Muszlim források... 146. o., 2. térkép. Mihail Illahonovics Artamonov: Isztorija hazar. 2. ki

ad., Szentpétervár, 2002. 391. o. 
Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 256-257. o., kül. 76. sz. jegyzet. Fuat Sezgin: Geschichte 

des arabischen Schrifttums. Band III. Leiden, 1970. 37., 123-124. o.; Galen's Commentary on the Hippocratic 
treatise On airs, waters, places in Arabic translation. (Ed. Fuat Sezgin.) Frankfurt am Main, 2001. (Publications 
of the Institute for the History of Arabic-Islamic Science, Series C, Facsimile Editions, Volume 65.) 

Zimonyi: Muszlim források... 324. o., XXVII. sz. szöveg. 
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magyarul. Illaván született, és a Paliasz lexi-kon adatai szerint Trencsén vármegye lakos-
l ságát ezidötájt 93,4%-ban szlovákok, 4%-ban németek és 2%-ban magyarok alkották. 
Nagy valószínűséggel tehát szlovák lehetett az anyanyelve. (Úgy tűnik egyébként, hogy 
felnőtt korában is jól tudott szlovákul: közreműködött egy tízkötetes szlovák nyelvű bib
liafordítás elkészítéséhen,Jielyesebben^afordításokrevideálásában vetfrészt.^Közép
iskoláit magyarul, egyetemi tanulmányait viszont németül végezte. Természetesen tudott 
magyarul, de talán nem tökéletesen, mindenesetre más művei is azt a benyomást keltik, 
hogy nem igazodott el a magyar nyelv stílusrétegei között sem. Nem tudta megkülön
böztetni például a tudományos stílust a kávéházi csevej nyelvétől, amint ennek számos 
példáját láthatjuk az iszlám keletkezéséről írott és a nagy tekintélyű Magyar Szemle Tár
saság által kiadott könyvében is. Mohamed próféta kedvenc feleségéről, Áisa asszonyról, 
az Igazhívők Anyjáról például így ír: „Ha a próféta legkedvesebb feleségét, a gyermek
asszony Aisát azzal gyanúsítják, hogy a banú Musztalik ellen viselt háború alkalmával 
urához hűtlen lett és emiatt hetekig sírva hervad, miközben a próféta azon töpreng, fel
szarvazta-e a kicsike, vagy sem, a kritikus pillanatban előáll a deus ex machina és felvi
lágosítja, hogy Aisah oly ártatlan, mint a ma született gyermek."161 A próféta kapcsán ezt 
olvassuk az arabokról: „Amint azonban a próféta hazatért, újabb bántalmazásokban és 
csúfságokban volt része: leköpték, háza előtt rondítottak, szidalmazták, úgy amint azt az 
arabok oly förtelmesen értik."162 Majd könyve végén az arab-iszlám történelem talán leg
jelentősebb dinasztiáját röviden így jellemzi: „így mutatkozott be az abbászidák 'áldott 
uralkodóháza', ahogy ezt a képmutató rablóbandát a következő századok hazug és ten
denciózus történetírása nevezte."163 Ez a stílus magyar nyelvű tudományos műben ma is 
elfogadhatatlan, és 1929-ben még inkább az volt. 

A Fihriszt kapcsán megemlítünk egy kisebb hibát, amely jól példázza, milyen csap
dák leselkednek a gyanútlan olvasóra ezekben a művekben. Dzsajháni kapcsán Kmoskó 
a Fihriszt&í idézi: „azok közé az iskolások (mutakallimün) közé tartozott, akik külsőleg 
muszlimoknak vallották magukat, titokban pedig a zandaqa tanainak hódoltak".164 Nos, 
az első meglepetésből felocsúdva a zárójelben megadott arab szó alapján az arabista rá
jön, hogy Kmoskó itt az iskolás szót skolasztikus értelemben használja, minthogy a 
mutakallim szó jelentése racionális teológus, skolasztikus. Ez azonban egy átlag magyar 
olvasótól nem várható el, úgyhogy ezt a kiadónak - Zimonyinak - mindenképpen meg 

Véleményem szerint ez komoly szlovák nyelvi stúdiumokat feltételez, különösen ha figyelembe vesz-
sziik, hogy magyar középiskolába járt, amiképp ez valószínűnek tűnik. Ennek a bibliafordításnak a munkálatai 
1904-ben kezdődtek meg, és a kész mű 1913 és 1926 között jelent meg. Az Ószövetséget Andrej Hlinka fordí
totta, legalábbis részben a szegedi Csillag börtönben, ahol 1906 és 1909 között raboskodott magyarellenes te
vékenység miatt. A börtönben sokat beszélgetett-vitatkozott Kun Bélával, aki ez idő tájt szintén a Csillag bör
tön lakója volt Szegeden. Én magam ezt a kiadványt nem láttam; a bibliográfiai adatok a Cambridge-i 
Egyetemi Könyvtár katalógusából származnak. 

Kmoskó Mihály: Az iszlám keletkezése. Budapest, 1927. 16. o. 
162 Uo. 10. o. 
163 Uo. 78. o. 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 58. o. Az idézőjel törlendő, minthogy ez Kmoskónál helytelenül sze
repel Fihriszt-idézetként. Dyen szószerinti passzus nincs a Fihrisztben: ez a Kmoskó általi - egyébként korrekt 
- parafrázisa a Fihriszt szövegének. Azt csak mellékesen jegyezzük meg, hogy Dzsajháni manicheussága nem
csak ebből a félmondatból derül ki, hanem abból is, hogy ez az egész leírás a manicheusok vezetőiről szól. 
Ugyanakkor Dzsajháni manicheus voltának megítélése során nem árt az óvatosság: közismert tény, hogy ebben 
az időben a manicheus kedvelt szitokszó volt, amit nemritkán minden alap nélkül sütöttek rá emberekre. 
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kellett volna magyaráznia egy jegyzetben. Am nyilvánvaló, hogy ő sem az eredetit, sem 
Kmoskó magyar fordítását nem értette, ezért érintetlenül hagyta Kmoskó szövegét. 
Ugyanakkor azonban érezhette, hogy itt valami baj van, mert monográfiájában az iskolá
sok szót már tudósokkal helyettesítette, ami nem fogadható el.165 Kmoskó magyar nyelvű 
kézirataiban ez a kifejezés az általam látott helyeken mindenütt így szerepel, minden 
megjegyzés nélkül.166 Ám ugyanezen passzus német fordításában már félreérthetetlenül 
fogalmaz: Theologen, illetve Scholastiker.161 Innen Zimonyi rájöhetett volna a helyes ér
telmezésre. Bizonyára fölütötte a szótárt, de talán azért nem lelt rá a megfelelő jelentés
re, mert mai fogalmakban gondolkodik, és nem járatos a középkori iszlám civilizáció vi
lágában: úgy véli, Dzsajháni geográfus volt, és ezzel nem egyeztethető össze a teológia 
művelése. Ám a középkorban az emberi tudás volumene a mainál sokkal kisebb volt, és 
a mai korra jellemző nagyfokú specializáció sem alakult ki még, így azután gyakran 
ugyanaz az ember több, egymástól akár távoleső tudományterületet is művelhetett pár
huzamosan. Tehát Dzsajháni lehetett adott esetben szakképzett teológus is, és akár még 
több más tudománnyal is foglalkozhatott még mellette, amiképp ez gyakorta megtörtént 
azidőtájt. A helyes fordítás tehát mindenképpen teológus/skolasztikus kell, hogy legyen, 
és egy lábjegyzetben elhelyezett magyarázattal oldhatjuk föl ezt a látszólagos ellentmon
dást. Az már csak részletkérdés, hogy az arab <zandaqa> szó Zimonyi állításával ellentét
ben nem a <zindïq> ("[manicheus] eretnek") többes száma, az ugyanis <zanädiqa>, hanem 
egy elvont főnév jelentése „(manicheus) eretnekség".168 

A magyar fordítás nyelvezetével kapcsolatban nem mehetek el szó nélkül amellett, 
hogy Kmoskó és Zimonyi az arab szövegekben előforduló raísz szót következetesen fő
nöknek fordítja a honfoglaló magyarság kontextusában.169 A mai magyar nyelvben a fő
nök szó autómosókhoz, üzemi konyhákhoz kapcsolódik, valamint a bizalmas munkahe
lyi nyelvben használatos („Bejött már a főnök?"). A honfoglaló magyarság esetében a 
vezető, vezér szó használandó, ugyanígy a kazárokról szóló híradásban is - ugyan ki hal
lott már Álmos főnökről vagy Árpád főnökről? 

A korszerűség kérdése 

Az arab szövegkiadások a XIX. században és a XX. század első felében elsősorban az 
európai könyvtárakban őrzött kéziratokon alapultak. A világ legnagyobb és legjobb arab 
kéziratgyűjteményei azonban Isztambulban és Kairóban vannak (ebben a sorrendben), s 
ezek kincsei csak a XX. század folyamán váltak - és válnak - fokozatosan hozzáférhető
vé. Ugyanakkor fontos kéziratok bukkannak föl például a misztikus szúfi rendek török
országi feloszlatását követően is az 1920-as évektől kezdődően. A szintén nagy és fontos 
iráni gyűjtemények csak lassan kezdenek megnyílni. Láttuk, hogy egy arab szövegkiadás 

Zimonyi: Muszlim források... 15. o. 
166 MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 41 (43). Ms 10.199. f. 337. 

Kmoskó Mihály: A magyar őstörténet keleti forrásai. [Helyesbített cím: Mohamedán írók a steppe népe
iről.] MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms Történelem 4° 242. IV. f. 36., 42., 95. 

Zimonyi: Muszlim források... 15. o., 8. sz. lábj. 
Ez még Czeglédynél is így szerepel. 
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elkészítése, a szöveg értelmezése - kipontozása! -jelentős mértékben függ a kiadó tudá
sától, ismereteitől, a párhuzamos hagyományozás, másodlagos források figyelembevéte
létől. Ezért azután kiemelten fontos az arabisztikában mindig a legújabb szövegkiadás 
használata, mert az az addig ismerthez képest lényegesen eltérő szöveget is adhat. Ter
mészetesen nem mindig^ könny iL eligazodni ezen a területen, mertr-^főleg^ KeletérT^ 
gyakran jelennek meg újnak mondott kiadások, amelyekről az alapos szemrevételezés 
során derül csak ki, hogy valójában elavult régebbi kiadások egyszerű utánnyomásai 
vagy szolgai másolatai. Az sem ritka, hogy egy-egy keleti kiadásban önkényes változta
tásokat hajtanak végre a szövegeken. Közismert tény, hogy számos szövegnek a közké
zen forgó kiadása nem jó, illetve sok szöveg még egyáltalán nincs is kiadva. Súlyosan el 
kell tehát marasztalnunk Zimonyit és Göckenjant, amikor egyes kulcsfontosságú szöve
gek esetében nem veszik figyelembe a Kmoskó óta eltelt időszak eredményeit. Különö
sen áll ez három jelentős arab forrásra, amely az itt tárgyalt művekben fontos szerepet 
játszik. Ibn al-Nadím Fihriszt}ét Kmoskó Gustav Flügel 1871-ben és 1872-ben megje
lent kiadásában, Maszúdi Murúdzs al-dzahab című művét C. Barbier de Meynard és 
Pavet de Courteille 1861 és 1877 között napvilágot látott kiadásában, míg Jákút 
Irodalmárlexikonát D. S. Margoliouth 1907 és 1927 között megjelent kiadásában idézte. 
Ez teljesen rendben volt akkor, minthogy Kmoskó idejében ezek a kiadások számítottak 
mérvadónak. Azóta azonban kiderült, hogy ezek jelentős mértékben romlott kéziratokon 
alapultak, és ma már mindhárom mű hozzáférhető sokkal jobb hagyományozású, bár 
nem mindenben problémamentes, modern kiadásban: a FihrisztoX Rizá Tadzsaddud adta 
ki 1971-ben Teheránban, Maszúdi művét Charles Pellat publikálta átdolgozott kiadás
ban 1965 és 1979 között Bejrútban, Jákút enciklopédiáját pedig lhszán Abbász jelentette 
meg 1993-ban Bejrútban. Nem fogadható el, hogy Zimonyi úgy adta ki Kmoskó fordítá
sait 1996-ban, hogy ezeket a modern kiadásokat figyelmen kívül hagyta. Kmoskó műve 
nem magyar nyelvemlék, amelynek minden szavát hűen kell megőriznünk, hanem fordí
tás, amely azzal a céllal készült, hogy bizonyos arab stb. szövegeket hozzáférhetővé te
gyen azon magyar olvasóknak, akik nem tudják az eredeti szövegeket elolvasni. Ám ha 
időközben kiderült, hogy az eredeti szövegekben nem az áll, mint amit annak idején 
Kmoskó olvasott, akkor az adott fordításokat át kellett volna dolgoznia Zimonyinak az 
újabban hozzáférhetővé vált kéziratok adatainak figyelembevételével. Az eltérések gyak
ran nagyok és lényegesek! Hasonlóképpen elemzéseiben sem veszi figyelembe sem ő, 
sem Göckenjan az újabb szövegkiadások eredményeit. Egy-egy alkalommal utal ugyan 
Zimonyi a jegyzetekben Pellat új francia Maszúdi-fordítására vagy Dodge - egyébként 
sokmindenben problematikus - angol nyelvű Fihriszt-fordítására, azonban ez mindig 
kimerül egy oldalszámra való utalásban, s az adott helyen található, gyakran lényegesen 
eltérő szövegről soha nincs mondanivalója. Vagy szava sincs például arról, hogy a 
Fihriszt Dzsajhánival kapcsolatos egyik helyén Kmoskó szerint „évjáradékról" van szó, 
míg Dodge „ágyasokról" értekezik.170 Belátjuk, hogy Dzsajháni földrajzírói tevékenysé
ge szempontjából ez másodlagos, ámde akkor Zimonyinak az egész kérdést figyelmen 

Kmoskó: Mohamedán írók... VI. 58. o.; Zimonyi: Muszlim f orrások... 15-16. o.; [Al-Nadím: Fihrist] 
The Fihrist of al-Nadïm, ed., transi. Bayard Dodge. New York, 1970. 302-303. o. Isztambuli kéziratgyüjtemé-
nyek tanulmányozása nyomán Hellmut Ritter már 1928-ban, tehát még Kmoskó életében felhívta a figyelmet 
arra, hogy milyen rossz a Flügel-féle Fihriszt-kiadás szövege. Hellmut Ritter: Philologika. I. Zur Überlieferung 
des Fihrist. Der Islam, XVII (1928). 15-23. o.; Vő: Nachtrag. Der Islam, XVIII (1929). 316. o. 
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kívül kellett volna hagynia, ha viszont már úgy döntött, hogy mégis tárgyalja, akkor ala
posan kellett volna elemeznie ezt az egyébként valóban nehéz helyet a legújabb eredmé
nyek figyelembevételével. (Úgy véljük egyébként, hogy itt Kmoskónak van igaza, min
denesetre ez az egész kérdéskör még alapos vizsgálatra vár.) Egyébként Pellat új 
Maszúdi-kiadásáról legalábbis 2000-ben már tudott Zimonyi és bizonyára Göckenjan is, 
mert Zimonyi említi Kmoskó müvéhez írott egyik lábjegyzetében.171 Akkor miért nem 
használták? Bibliográfiájukban sem szerepel. Nem tudom elképzelni, hogy Zimonyi ne 
vette volna kézbe Pellat új Maszúdi-kiadását, ez ugyanis egy olyan művet érint, amely 
monográfiájának egyik fő forrása, amelyet rendszeresen idéz, és amely Kmoskónál is 
központi szerepet játszik, hiszen 90 oldalon át foglalkozik vele.172 Csak arra tudok gon
dolni, hogy megnézte az új kiadást, ám megrémült, midőn tudatosult benne, hogy az mi
lyen sok helyen és alapvetően tér el a régitől, ami szükségessé tenné Kmoskó müvének 
teljes átdolgozását-újraírását. Ezért azután a későbbiekben egyszerűen figyelmen kívül 
hagyta. A tudományos kutatás szempontjából ez etikátlan és elfogadhatatlan. 

Ha Zimonyi figyelembe vette volna az új szövegkiadásokat, nem érhetné gáncs, mert 
többé-kevésbé megtette volna azt, ami egy átlagos kutatótól elvárható. Ámde egy igé
nyes filológus még itt sem állhatott volna meg, minthogy a helyzet Maszúdi müvével 
kapcsolatban további nehézségeket is rejt. Ha ugyanis az ember áttanulmányozza Pellat 
új, ma mérvadónak számító kiadását, és az előszót is elolvassa, kiderül, hogy a kiadás 
elkészítése során Pellat használt egy egész és egy fél új, korábban nem ismert kéziratot, 
valamint messzemenően figyelembe vette a modern szakirodalom és a rokon források 
adatait, s ilymódon a korábbinál lényegesen jobb szöveget nyújt. Ám azt is megtudjuk az 
előszóból, hogy a műnek számos más kézirata is létezik, s ezeket Pellat eredeti terve sze
rint föl akarta használni az új kiadás elkészítéséhez, erről a tervéről azonban később le
tett, minthogy úgy vélte, ez a munka meghaladná erejét.173 Ebből az következik, hogy 
számos olyan kézirat van, amelyet még senki sem vizsgált. Lehetséges, hogy ezek sem
mi újat nem nyújtanak, ámde ennek az ellenkezője is igaz lehet. Mindenesetre a megala
pozott kutatáshoz elengedhetetlen lenne a kéziratos hagyományozás vizsgálata, mint
hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábban ismert kéziratokban is - épp 
a bennünket érdeklő, az arab kultúra szempontjából számos idegen adatot tartalmazó ré
szekben - óriási eltérések vannak az egyes kéziratok között. Ismeretének jelen szintjén a 
szöveg nem teszi lehetővé a Zimonyit érdeklő kérdések kutatását. Két lehetősége lett 
volna: vagy meg kellett volna várnia, amíg valaki más elkészít egy új, korszerű szöveg
kiadást, vagy pedig alaposan meg kellett volna vizsgálnia az őt érdeklő részeket a Pellat 
által eddig figyelmen kívül hagyott kéziratokban. Ez természetesen nagy munka, mind
azonáltal úgy vélem, ezt a munkát nem lehet megkerülni: nem lehet olyan elemzést, il
letve összefoglalást készíteni, amelyről a megírása pillanatában tudjuk, hogy megbízha
tatlan, mert hiányos és esetleg téves adatokon alapul, és bármikor érvényét vesztheti. A 
vetést követi az aratás, a sorrend megfordítása nem lehetséges. 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 142. o., 20. jegyzet. 
172 Kmoskó: Mohamedán írók... 1/2. 135-225. o. 
173 

Pellat szerint e műnek vannak kéziratai többek között Párizsban, Berlinben, Bécsben, Leidenben, Lon
donban, Oxfordban, Cambridge-ben, Manchesterben, Strassburgban, Milánóban, Fezben, Algírban, Kairóban, 
Isztambulban, Moszulban és Bankipore-ban. Maszúdi: Murúdzs al-dzahab va-maádin al-dzsauhar... ([Ed.] 
Charles Pellat...) I. 5-6. o. [előszó]. 
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A Fihrisztb&n, illetve helyesebben a mû Flügel-féle kiadásában a Dzsajháni műveit 
ismertető szövegrész nyilvánvalóan romlott. Létezik azonban egy párhuzamos hagyo-
mányozás is Jákút Irodalmárlexikonában, amely a Fihrisziből, illetve annak egy korábbi, 
jobb kéziratából származik. Kmoskó és a nyomában Göckenjan megpróbálja ezt felhasz
nálni (igaz, elavult kiadás_aJaj)jánX^Jiionográfiájában^imonyi erre kísérletet sem tesz. 
A Tadzsaddud-féle újabb kiadás előrelépést jelent ugyan, ám az egész kérdéskör új, át
fogó vizsgálatot igényel. Mindenesetre a kérdés tárgyalása sem Kmoskónál, sem 
Göckenjan és Zimonyi közös művében, sem Zimonyi monográfiájában nem fogadható 
el. Egyébként úgy vélem, Kmoskó elemzése és értelmezése ezen a helyen még a saját 
kora tudományos színvonalának sem felelt meg.174 Dzsajháni egyes műveinek a címét 
már akkor is lehetett volna meggyőzőbben rekonstruálni, és természetesen az sem öreg
bíti Kmoskó hírnevét, hogy az egyik címben nem ismerte föl a teológus Abu 1-Abbász 
al-Nási nevét, jóllehet őt a Fihriszt többször is említi, egyszer egy Kmoskó - és 
Zimonyi - által is idézett helyen Dzsajhánival egyetemben a vezető manicheus teológu
sok között. így azután a helyesen Al-Násinak a (teológiai) tantételekről írott művéhez 
fűzött kiegészítésekként értelmezendő címből a teológus nevét tévedésből köznévnek vé
lő és lefordító Kmoskónál A szakaszokból előálló könyvhöz írt adalékok könyve lett. 
Zimonyi ehhez semmiféle megjegyzést nem füz.175 A Jákút Irodalmárlexikonában sze
replő Dzsajháni-életrajzban előfordul egy perzsa szó, hazín, amit Jákút szerint Dzsajháni 
minisztertársa gyakran használt, és ami perzsául szerinte menekülést jelent.176 Ezt a he
lyet fordításban hozza Kmoskó, Göckenjan és Zimonyi, valamint önálló monográfiájá
ban Zimonyi is, mindenfajta kommentár nélkül, holott ennek a szónak az értelmezése 
nehéz, és problémát okozhat az olvasónak: ha már egyszer idézik, akkor meg is kell ma
gyarázniuk!177 Nos, itt Kmoskó jobb filológus Göckenjannál és Zimonyinál: a kéziratá
ban ugyanis az ehhez a helyhez fűzött megjegyzésében elismeri, hogy nem tud mit kez
deni ezzel a kifejezéssel, talán provincializmus lehet, írja.178 Ez így becsületes, és ez a 
helyes eljárás, ám ezt a lényeges megjegyzést Zimonyi kihagyta a nyomtatott kiadásból. 
Ugyanezen a helyen Jákút idézi Dzsajháninak egy perzsa szavajárását is. Nem vagyok 
iranista, és nem is áll szándékomban idegen vizekre evezni, ám nem kell föltétlenül ira-
nistának lenni ahhoz, hogy az ember megütközzön azon, hogy ezt a kifejezést összesen 
háromféle átírásban leli föl az itt tárgyalt művekben. Ráadásul a Göckenjan és Zimonyi 
által helyesként megadott mindkét alak valószínűleg téves mindhárom előfordulási he
lyén, mert ők egytagú szavakat adnak meg, a Dzsajháni szavajárásában szereplő kifeje
zés pedig bizonyosan két szubsztanciális tagból áll, amit a perzsában nem szokás egy 

Ez a megállapítás a nyomtatásban megjelent szövegre vonatkozik. Kézirataiban Kmoskó többször visz-
szatér ennek a kérdésnek a tárgyalására, és az ott adott bemutatás némileg precízebbnek, meggyőzőbbnek tű
nik, noha elmélyült összehasonlításra idő hiányában nem volt módom. 

Kmoskó: Mohamedán írók... VI. 51. o., 60. sz. jegyzet. Azt már szóvá sem tesszük, hogy különbség 
van adalékok és kiegészítések, valamint szakaszok és (teológiai) tantételek között. 

176 Jákút: Mudzsam al-udabá. ([Ed.] Ihszún Abbász.) Bejrút, 1993. 2319. o. 
177 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 53. o., 69. sz. jegyzet. A jegyzetben szereplő értelmezés Jákútnál a 
főszövegben áll. Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 6. o.; Zimonyi: Muszlim források... 15. o. 

Ez az arab szövegben szereplő szó talán a modern perzsa azin „innen" arab átírásban. Vö. Steingass: 
Persian-English dictionary. London, 1977. 45. o. Jákút szövegéből következtethetően ezt a szót Dzsajháni kife
lé! takarodj! értelemben használta, és ez a jelentés a perzsa alakkal összhangba hozható („innen" > „[el] in
nen!"). Lutz Richter-Bemburg (Tübingen) szíves közlése. 
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szóba írni. Itt bizonyára szerepet játszott, hogy az arab szövegben egy szó szerepel, ámde 
Jákút bizonyára nem tudott perzsául, és Kmoskó már perzsa tudása birtokában bonthatta 
ezt a kifejezést két szóra. Az is érthetetlen, hogy Zimonyi egy lábjegyzetben mintegy he
lyesbíti Kmoskó átírását. Ámde ha szerinte a Kmoskó által adott alak hibás, akkor miért 
hagyja benne a szövegben?179 Nem ártana, ha ezeket a műveket egyszer egy szakképzett 
iranista is átnézné! 

Zimonyi és Göckenjan egyik legfontosabb forrása a perzsa nyelven íródott Hudúd al-
álam. Ennek részletesen kommentált angol fordítását Minorsky adta ki 1937-ben. E mű 
második kiadásban is megjelent 1970-ben Bosworth gondozásában mintegy 53 oldalnyi új 
jegyzettel kibővítve - e jegyzetanyag elsősorban Minorsky hagyatékából, a perzsa szöveg 
kiadójától, Manuchihr Sotudeh-tól és Bosworthtól származik. Ez az új kiadás szerepel 
ugyan Göckenjan és Zimonyi közös művének, valamint Zimonyi önálló monográfiájának a 
bibliográfiájában, ámde mindig a régi kiadást idézik, az új kiadásra utaló egyetlenegy idé
zetet sem találtam, úgyhogy arra kell gondolnom, hogy az első kiadást használták, és csak 
utólag illesztették be a bibliográfiájukba az új kiadásra vonatkozó adatot. Nem ellenőriz
tem az egyes utalásokat, mindazonáltal nehezen tudom elképzelni, hogy az 53 oldalnyi új 
jegyzetanyagban sehol se legyen olyan kiegészítés, ami kapcsolódik a jelen művekben tár
gyalt kérdésekhez. Ez az eljárás nem növeli az olvasónak a műbe vetett bizalmát. 

A filológia útvesztőiben 

Több problémával találkozunk az arab szavak latin betűs tudományos átírásánál. Mint 
ismeretes, egységes átírási rendszer nem létezik, több rendszer van használatban, s minden 
kutatónak magának kell választania közülük. Alapvető követelmény azonban, hogy egy 
művön belül csak egy rendszer használható, s az esetleg különböző forrásokból származó 
alakokat egységesíteni kell. Zimonyi ezt gyakran elmulasztja. Példának okáért az arabban 
az au és aj hangkapcsolatot egyesek kettőshangzóként fogják föl, amely egy magánhangzó 
és egy ún. félhangzó kapcsolatából áll, és ennek megfelelően <Ibn Hauqal> és <al-
Gaihânï> alakot használnak. Ez a szokás német nyelvterületen. Mások ezekben a hangkap
csolatokban egy magánhangzó és egy mássalhangzó kapcsolatát látják, és ennek megfele
lően <Ibn Hawqab» és <al-Gayhanï> alakot írnak. Ezt a szokást angol nyelvterületen köve
tik. Mindkét álláspont elfogadható, ám semmiképp nem lehet keverten alkalmazni a kétféle 
alakot, amiképpen ezt Zimonyi teszi, aki az <al-Gayháni> alak mellett következetesen az 
<Ibn Hauqal> alakot használja.180 Másik egyszerű példaként az arab határozott névelő át
írását említhetjük. Köztudott, hogy a határozott névelő (al-) l hangja a reákövetkező névszó 
szókezdő mássalhangzójához bizonyos esetekben hasonul a kiejtésben, más esetekben 
nem. Ezt az arab írás nem jelöli, ott mindig / betűt írunk. Ami a tudományos átírást illeti, 
angol nyelvterületen az arab írást követik, tehát mindig l-t írnak, pl. al-nahr. Német nyelv
területen viszont a kiejtést követve az asszimilált alakokat használják, tehát pl. az előbbi 
esetben an-nahr alakot írnak. Ezt a tudományos irodalom használata során az átvételkor fi-

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 53. o.; Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 6. o.; Zimonyi: 
Muszlim források... 15. o. 

Recenziónkban a Dzsajháni és az Ibn Haukal alakot használjuk, ami látszólag ellentmond fenti megál
lapításunknak. Ennek azonban az az oka, hogy mi - Zimonyival ellentétben - nem tudományos átírást haszná
lunk, hanem a kiejtést próbáljuk lehetőség szerint visszaadni. Vö. az 1. sz. lábjegyzettel fent. 
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gyelembe kell venni: amikor az ember cikket vagy könyvet ír, egységesíteni kell a külön
böző forrásokból származó alakokat. Zimonyi ezt rendszerint elmulasztja. 

A sémi nyelvek között az arab is rendelkezik két olyan mássalhangzóval, amelyek az 
európai nyelvekből többnyire hiányoznak: a gégezárhanggal, amelyet az arabban az ún. 
hamza jellelfrunkr valamint a garatban ieépzett zöngés réshanggal, amelynek neve ajn. 
Az előbbit a görög írásban használatos spiritus lenis ( '), az utóbbit a spiritus asper (c) je
löli a latin betűs átírásban. Az írógép elterjedése óta elfogadott a spiritus lenis helyett az 
aposztróf ('), illetve a spiritus asper helyett a kitevőben álló kis c betű ( c ) használata is, 
minthogy a legtöbb írógépről a görög írásjelek hiányoznak. Ebben a konvencióban 
egyébként minden átírási rendszer megegyezik. Nos, Zimonyi az ajn jelölésére a kitevő
ben álló kis c betűt ( c ), míg a hamza átírására a többi három jelet felváltva használja. Ez 
elfogadhatatlan, mert ily módon a spiritus asper nála rendszeresen szolgál a hamza jelö
lésére. Egy betű/hang átírására mindig egy jelet kell alkalmazni! 

Az is zavaró, hogy a neves geográfus és történész, Abulfidá (átírásban helyesen <Abü 
1-Fidä'>) neve Kmoskó nyomán következetesen helytelenül szerepel számtalan előfordu
lásának minden egyes helyén (Zimonyinál <Abü-l-Fidä>). Az első elem után ma nem 
szokás kötőjelet írni az átírásban, minthogy az arabban ezt nem írjuk egybe a következő 
elemmel - másutt egyébként többnyire Zimonyi is követi ezt az elvet, itt akkor miért 
nem? A név végén pedig áll egy hamza, ami az arabban teljesértékű mássalhangzó. Ez 
kéziratokban hiányozhat ugyan, ám e név írásában a szakirodalom a művelt nyelvhasz
nálatot követi. A perzsa nyelvű Hudúd al-álam címében Zimonyi és Göckenjan a máso
dik szót mindig nagybetűvel írja, eltérően az egyéb arab írással íródott müvek címétől. 
Miért? Ez nem személynév! Csak arra tudok gondolni, hogy valamely angol nyelvű mű
ben ezt így látták, és onnan vették át gondolkodás nélkül, angol művekben szokás 
ugyanis a címek fontosabb szavait nagybetűvel írni. Ámde ez így elfogadhatatlan: egy 
művön belül egységes elveket kell követni. Vagy így, vagy úgy. 

Mindezek önmagukban talán kis hibáknak tűnnek a kívülálló számára, és ha egyszer
egyszer találkozna velük, a szakember is sajtóhibának vagy talán megbocsátható figyel
metlenségnek tartaná őket - egy ilyen terjedelmű és nehézségű műbe elkerülhetetlenül 
becsúszik egy-egy elírás. Ám ezek a hibás alakok rengetegszer fordulnak elő, szinte 
minden oldalon, akár többször is, így nyilvánvalóvá válik, hogy nem elírásról, hanem tu
datlanságról van szó, s ettől azután arabisztikai szempontból az egész művet a dilettan
tizmus szelleme lengi át. 

Abulfidá szövegének fordításában téves alak <al-ask.k> áll Zimonyinál az arab szö
vegben előforduló népnévnek (vö. aszkal stb.) megfelelően; ez semmiképp nem felelhet 
meg az arab alaknak.181 A helyes alak <al-s.k.k> lehet, ahol a pontok rövid magánhang
zókat jelölnek {a, i vagy u), vagy pedig, ha nem tekintjük határozott névelőnek az első 
elemet, egy <\l.s.k.k> alak is elképzelhető.182 Kmoskó kéziratában ez helyesen szere
pel.183 Göckenjan és Zimonyi adata jobb, de az sem méltó egy filológiai műhöz. Azt ol-

181 
Zimonyi: Muszlim források... 41, 57. o. 

182 
Itt a pontok az előbb említett magánhangzókat jelölhetik, de nem szükséges, hogy mindig mindenütt 

álljon magánhangzó - ezt az arab hangtan szabályai határolják be. Azt is le kell szögeznünk, hogy az általáno
san elfogadott konvenciónak megfelelően a szókezdő gégezárhangot (hamzát) általában nem jelöljük az átírás
ban, most azonban kivételt teszünk. 

183 MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 362(522). 

— 770 — 



vassuk náluk, hogy Abulfidá Reinaud-féle szövegkiadásának 233. oldalán <as-S.k.l> 
alak szerepel.184 Most eltekintünk a sajtóhibától, hogy az itt tárgyalt adat valójában a 
223. oldalon szerepel, és megállapítjuk, hogy ott nem ez, hanem <al-S.k.k>, illetve a 
Németországban szokásos átírást alkalmazva, amely figyelembe veszi a névelőben leját
szódó hasonulást, <as-S.k.k> áll. Ennek az alaknak a szóvégi k betűje persze paleográfia-
ilag könnyen összekeverhető az / betűvel, tehát minden további nélkül javítható ilyen 
módon, csakhogy a szerzőknek világosan meg kell mondaniuk, hogy itt emendációról 
van szó.185 Ez itt azért is fontos, mert a kiadás során olyan kéziratot is fölhasználtak, 
amelyet a szerző átnézett és javításaival ellátott. Ez tehát azt jelenti, hogy míg 
Abulfidának semmiféle kétsége nem volt, hogy a magyar népnév esetében a helyes olva
sat madzsgarijja, addig ennek a névnek az esetében ő a helyes olvasatot már valószínű
leg nem ismerte. Némi megütközéssel veszi tudomásul a recenzens, hogy Göckenjannal 
közösen írt művében Zimonyi itt jobb alakot ad, mint a 4 évvel később megjelent mo
nográfiájában, ahol hibásan értelmezte ezt az alakot. Vajon mi késztette álláspontja 
megváltoztatására? 

Következetlen és zavaró az a mód, ahogyan Zimonyi pontokat használ bizonyos arab 
szavak átírásában. Ráadásul sehol sem közli, hogy ezek a pontok valójában mire is szol
gálnak. Egy arabista persze tudja, hogy Zimonyi itt olyan rövid magánhangzók (a, i vagy 
u) meglétére (vagy hiányára) utal, amelyeket az arab írás nem jelöl, ám amelyek az adott 
szó adott helyén előfordul/iamak, egy átlag magyar olvasótól azonban nem várható el, 
hogy erre magától rájöjjön. A fő probléma azonban az, hogy többnyire nem világos, illetve 
Zimonyi nem indokolja meg, hogy miért éppen az adott helyekre teszi a pontokat, ugyanis 
azok ugyanannyi erővel számos más helyen is állhatnának. 

Ibn Ruszta művének a szlávokról szóló fejezetében Kmoskó x betűvel jelöli egy szláv 
városnév egyik mássalhangzóját, amelynek pontos értékét nem lehet megállapítani, 
minthogy a megfelelő írásjel a kéziratban nincsen ellátva diakritikus pontokkal, és a szö
vegkörnyezet alapján sem azonosítható a név: {Wâxîb}.186 Ezt természetesen egy ma
gyarázójegyzetben már Kmoskónak az olvasó tudomására kellett volna hoznia. Kmoskó 
szövegének kiadásában Zimonyi ezt azután minden megjegyzés nélkül módosította a kö
vetkező alakra: <Wâxïx>. Ez azt jelenti, hogy véleménye szerint az utolsó mássalhangzó 
meghatározása is problematikus, jóllehet azzal kapcsolatban Kmoskónak még nem vol
tak kétségei. Azt kell mondanunk, hogy Zimonyinak ehhez joga van, ez a föltételezés 
nem alaptalan, talán csak célszerű lett volna egy másik jelet alkalmazni, mert az előbbi
vel azonos jel alkalmazása azt sugallhatja, hogy mindkét esetben azonos mássalhangzót 
jelöl az x betű, márpedig erről nincs föltétlenül szó. Mindenképp indokolt lett volna 
azonban egy lábjegyzetben tájékoztatni e betű értékéről az olvasót, mert az igazán nem 
tudhatja, hogy itt „kísértet-betükről" van szó. Ez a „Vákszíksz"-hangalakot sugalló szó 
azután önálló életre kel Zimonyinál és Göckenjannal, és egy idő után az embernek az az 
érzése támad, hogy tulajdonképpen ők sincsenek már régen tisztában ennek a névalaknak 
a pontos természetével, és maguk is azt hiszik, hogy a város neve Ibn Rusztánál, illetve a 
mű kéziratában ténylegesen Vákszíksz.187 

Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 59. o., 54. lábjegyzet. 
I o ^ 

Vö. Ibn-Daszta: Izvesztyija... 95, 111. o., ü-jelü lábjegyzet. 
186 MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.198. f. 200(248). 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 209. o.; Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 75.0., 110. 
jegyzet. Zimonyi: Muszlim források... 226., 263. o. 
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Az arab helyesírás egyik alapvető szabálya kimondja, hogy az egy betűvel írt eleme
ket, így a többnyire ás-jelentésű vav-kötőszót is kötelező egybeírni a következő szóval. 
Zimonyi ezt az arab szövegek lemásolása során mindenütt következetesen különírja, így 
sikerül neki Ibn Ruszta nyúlfarknyi, alig 12-soros szövegében csak ebből 30 helyesírási 
hibát összehoznia^ Szózatán Bakriríár? sorbárTZ(7hibát, Marvazinál 8 sorban 23 hibát, 
valamint Abulfidánál 3 sorban 10 helyesírási hibát eredményez. Bizonyára perzsa stúdi
umai zavarhatták meg, a perzsában ugyanis az alakilag azonos, ám teljesen eltérő eredetű 
kötőszót különírják.188 

Zimonyi bibliográfiájával kapcsolatban megjegyezzük, hogy elfogadhatatlan az a 
módszere, hogy szerzővel és címmel bíró műveket rendszeresen a szöveg gondozójának 
a neve alatt szerepeltet. Ez olyan, mintha egy magyar bibliográfiában vagy például 
könyvtári katalógusban József Attila összes versei az S betűnél, Stoll Béla neve alatt len
nének föl véve - és csak ott! - , mert ő készítette a kritikai kiadást. Ha egy német szerző, 
Max Vasmer művét orosz fordításban idézi Zimonyi, a szerző nem szerepelhet a cirill 
betűs átírásnak megfelelően az F betű alatt. Vagy legalább használjon utalókat! A bibli
ográfia az olvasónak készül, aki meg akar találni egy művet. 

Megjegyzések Zimonyi módszereiről 

Kutatási területéből következően Zimonyi munkássága során többször foglalkozik 
ugyanazokkal a szövegekkel, akár többször is visszatér ugyanarra a problémára. Ám azt fi
gyelhetjük meg, hogy ugyanarról a kérdésről gyakran megváltoztatja a véleményét, ugyan
azt a szöveget hol így, hol úgy fordítja, anélkül, hogy megindokolná, mi késztette álláspont
ja megváltoztatására. Nézzünk egy példát! 

Ibn Ruszta szövegének egyik híres helyén arról ír, hogy a kazárok a Don mentén fek
vő Sarkéi váránál körülsáncolták-körülárkolták magukat a magyaroktól és más népektől 
való védekezésül.189 Korábbi műveiben Zimonyi erről a híradásról többször azt állította, 
hogy ténylegesen megtörtént eseményt nem tükröz, hanem valójában Mohamed próféta 
híres árok-csatáját a muszlimokban felidéző irodalmi toposz.190 Egyhelyütt kategoriku
san így fogalmaz: „Nem sáncolásról, hanem árok ásásáról van szó, ami egy Koránból 
kölcsönzött toposz... Az tehát, hogy a kazárok valamiféle árokrendszerrel különítsék el 
magukat a steppén, fel sem merülhet. Ez a passzus tehát Sarkéi felépítéséhez nem köthe
tő, így automatikusan elesik az a feltételezés, hogy Sarkéit a magyarok ellen építették 
fel."191 Toposzok természetesen léteznek, ám azt, hogy valami valóban az, bizonyítani is 
kell, márpedig Zimonyi ezzel adósunk marad. Az pedig józan paraszti ésszel felfoghatat
lan számomra, hogy Zimonyi miért gondolta, hogy a kazárok a síkságon nem hozhattak 
létre árokrendszert védelmi céllal. Amiként egy recenziómban rámutattam, éppenséggel 

Iránban kiadott arab szövegekben előfordul ez a szokás, ámde nekünk az arabok által helyesnek tartott 
írásmódot, ill. az ennek megfelelő nemzetközi gyakorlatot kell követnünk. 

189 
Ibn Rosten: Kitâb al-aclâk an-nafîsa... 143. o., 1-3. sor. 

190 
A honfoglalás korának írott forrásai. (Szerk. Kristó Gyula.) Szeged, 1995. 34. o., 50. sz. jegyzet. 

Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 74. o., 102. jegyzet. 
Zimonyi István: A 9. századi magyarokra vonatkozó arab források. A Dzsajháni-hagyomány. In: A hon

foglaláskor írott forrásai. (Szerk. Kovács László, Veszprémy László.) Budapest, 1996. 57. o. 
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síkságokon szoktak árokrendszerrel védeni erődöket, nem pedig meredek hegycsúcs
okon: gondoljunk csak Árva várára vagy a Brassó melletti Törcsvárra!192 Mostani mo
nográfiájában azután Zimonyi teljesen megváltoztatja véleményét, már szó sincs toposz
ról, ugyanakkor nem ad semmiféle indokolást arra vonatkozóan, hogy mi késztette erre a 
lépésre.193 Azt természetes dolognak kell tekintenünk, hogy egy kutató időnként módo
sítja a véleményét, azonban ezt mindig meg kell indokolnia: közölnie kell az olvasóval, 
milyen új adatok, szempontok felmerülése okán hajt végre 180 fokos fordulatot! 
Zimonyi azonban azt sem indokolta meg régebben, hogy milyen alapon gondolta, hogy 
ez a hely toposz, és ugyanígy most sem támasztja alá érvekkel, hogy végül is mi késztet
te álláspontjának gyökeres megváltoztatására. Különösen visszatetsző az az ellentmon
dást nem tűrő, kategorikus fogalmazás, amellyel él. Ráadásul Zimonyi akkor írta le, 
„hogy a kazárok valamiféle árokrendszerrel különítsék el magukat a steppén, fel sem 
merülhet", amikor már évtizedek óta ismert volt a szakirodalomban, hogy régészek pon
tosan lokalizálták a Sarkéit övező árokrendszer maradványait.194 Pletnyova egyébként 
Sarkéi fekvése kapcsán egyenesen mesterséges szigetről ír!195 Zimonyi még azt is felrótta 
annak idején Czeglédynek, hogy körülsáncolásról beszélve félreértelmezte a szöveget, 
minthogy az arab eredetiben a handaka ige szerepel, amelynek jelentése nem ez, hanem 
árkot ás.196 (Megjegyezzük egyébként, hogy az általunk látott helyeken Kmoskó is min
dig sáncolásről beszél itt.) Attól most eltekintünk, hogy a dolgok természetéből fakadó
an a sáncolás és az árokásás a legtöbb nyelvben tágabb értelemben szinonimaként is 
használatos, minthogy e két tevékenységre gyakran egymással kapcsolatban kerül sor. 
Csak azt állapítjuk meg, hogy Czeglédy esetében nagy valószínűséggel itt nem csupán 
véletlen szóválasztással állunk szemben. Czeglédy jól ismerte a szakirodalmat, és már 
akkor is közismert tény volt, hogy a kiterjedt ásatások során a mély árokrendszer mellett 
rábukkantak a Sarkéit védő sáncrendszerre is, jóllehet ez utóbbit - szemben az árokrend
szerrel - Sarkéi építői nem fejezték be.197 Egyébként Czeglédy ezt az adatot hallhatta 

yz Keletkutatás, 1996. ősz-2002. tavasz, 282-283. o. 
193 

Zimonyi: Muszlim források... 252-253. o. 
Mihail Illarionovics Artamonov: Szarkel-Belaja Vezsa. In: Trudü Volgo-Donszkoj arheologicseszkoj 

ekszpegyiciji. I. Moszkva-Leningrád, 1958. (Matyerialü i isszledovanyija po arheologiji SZSZSZR, 62.) 8-11. o., 
1-2. sz. illusztráció; Pavel Alekszandrovics Rappoport: Kreposztnüje szooruzsenyija Szarkela. In: Trudü 
Volgo-Donszkoj arheologicseszkoj ekszpegyiciji. II. Moszkva-Leningrád, 1959. (Matyerialü i isszledovanyija 
po arheologiji SZSZSZR, 75.) 9., 12-14. o., 5. sz. illusztráció; Mihail Illarionovics Artamonov: Hazarszkaja 
kreposzty Szarkel. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1 (1956). 321-341. o., kül. 323-
325. o.; Mihail Illarionovics Artamonov: Isztorija hazar. Leningrád, 1962. 300. o.; [Pletnyova] Pletnjowa: Die 
Chasaren... 47., 101-103. o.; Peter B. Golden: Khazar studies. Budapest, 1980. I. 69. o., 213. sz. jegyzet; 
Szvetlána Alekszandrovna Pletnyova: Szarkel i «Solkovij puty». Voronyezs, 1996. 4-8., 166. o. Sarkéi lokali
zálása Popov (1895) nevéhez kapcsolódik, ám ezt tudományosan Artamonov bizonyította meggyőzően, aki a 
30-as években, majd pedig 1949-1951 között nagyszabású ásatások során tárta fel ezt a régészeti lelőhelyet. 
Artamonov gazdag eredményeinek feldolgozását és kiadását halála után (1972) tanítványa, Pletnyova folytatta. 
Pletnyova egyébként azt is megemlíti, hogy pl. a Kaspi tengertől nyugatra fekvő dagesztáni síkságon feltárt ka
zár erődök esetében mindig alkalmaztak árok- és sáncrendszert. [Pletnyova] Pletnjowa: Die Chasaren... 47. o. 

[Pletnyova] Pletnjowa: Die Chasaren... 102. o. 
Zimonyi: A 9. századi magyarokra vonatkozó arab források... 55., 57. o. Zimonyi itt nem nevezi meg 

konkrétan Czeglédyt, ámde korábban említi, hogy ezt a szöveget Czeglédy fordításában idézi, tehát kijelentése 
reá vonatkozik. 

197 
Artamonov: Szarkel-Belaja Vezsa... ll.o.; Rappoport: Kreposztnüje szooruzsenyija Szarkela... 12., 

14-15. o., 5. ill.; Artamonov: Isztorija hazar... 300. o.; [Pletnyova] Pletnjowa: Die Chasaren... 101-102. o. 
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akár személyesen Artamonovtól is: föl kell tételeznünk, hogy midőn Artamonov 1955. 
október 6-án előadást tartott Sarkéiról Budapesten, az MTA régészeti konferenciáján, a 
hallgatóság soraiban bizonnyal Czeglédy is ott volt, és nehéz elképzelnünk, hogy a két 
kiemelkedő tudós ne használta volna föl ezt az alkalmat személyes beszélgetésre, Judo
mányos eszmecserére 4s. Czeglédy ^zämänT ež áhnáf is fontosabb lehetett, mivel 
Artamonovban Sarkéi legjobb ismerőjét tisztelhette, aki régészetileg nagyrészt feltárta 
ezt a fontos erődöt, mielőtt azt 1952-ben végleg el nem nyelték a Cimljanszki víztároló 
hullámai.198 Zimonyi 2005-ben megjelent monográfiájának sem érvelése, sem bibliográ
fiája nem kelti bennem azt a benyomást, hogy akár azóta elolvasta volna a Sarkéi régé
szeti feltárására vonatkozó alapvető szakirodalmat.199 Mindezek alapján tehát kénytelen 
vagyok megállapítani, hogy Zimonyitól nem áll távol az, hogy légből kapott ötleteit 
örökérvényű törvényként tálalja fel gyanútlan olvasóinak. 

Rendszeresen előfordul Zimonyi monográfiájában, hogy egy fordítás esetében min
den megjegyzés nélkül utal ugyanannak a szövegnek más fordításaira is, ám ha azokat 
felüti az olvasó, azt találja, hogy ott lényeges eltérések vannak az ő fordításához képest. 
Ilyenkor elvárható, hogy megindokolja, milyen alapon választott ő eltérő értelmezést 
ugyanarra a helyre vonatkozóan. Az embernek az az érzése támad, hogy ő maga is bi
zonytalan, és mintegy svédasztalhoz invitálja az olvasót: válasszon ízlése szerint.200 

Alapvető megfontolások 

Nem férhet hozzá kétség, hogy Kmoskó, Göckenjan és Zimonyi müvei hatalmas erő
feszítéssel, óriási munkával készültek. A szerzők roppant tudásanyagot mozgattak meg, 
nagyon nagy forrástömeget néztek át. E hallatlan munka során tág téren mozogtak, 
számtalan egymástól aránylag távoleső területet érintettek. Eközben arabisztikai szem
pontból gyakran foglalkoztak olyan kérdésekkel, amelyek még további kutatást igényel
nek, elkövettek számtalan kisebb-nagyobb, nemritkán egészen durva hibát. Gyakoriak a 
roppant zavaró pontatlanságok is. A hibák és pontatlanságok egy része nincs közvetlen 
kapcsolatban a magyar őstörténettel, így akár azt is mondhatná valaki, hogy eme negatí
vumoktól nyugodtan eltekinthetünk, hisz úgy sincsen hatásuk a művek központi kérdés
feltevéseire. Ezt az álláspontot azonban a leghatározottabban vissza kell utasítanunk: egy 
tudományos műtől igenis elvárható, hogy mindama kérdéseket, amelyeket tárgyal, kor
rekt és pontos módon dolgozza föl, és ugyanilyen válaszokat adjon a kérdésfeltevésekre. 
Ha egy kérdést nem tud vagy nem akar megoldani, akkor ezt mondja meg nyíltan, vagy 

Artamonov: Hazarszkajakreposzty... 321. o. 
199 

Zimonyi: Muszlim források... 250-254. o. 
200 

Néhány példát hozunk. Monográfiájában Zimonyi ismerteti Dzsajháni műveit, majd utal Dodge fordítá
sára is, ám ott lényeges eltérések vannak. Zimonyi: Muszlim források... 16. o. Egyhelyütt hoz egy Maszúdi-
idézetet Kmoskó fordításában, egyúttal a lábjegyzetben utal Pellat fordítására is, ám ott szó sincs semmiféle 
örvényről. Zimonyi: Muszlim források... 56. o., 43. sz. jegyzet. Vö. 97. sz. jegyzetet és a hozzátartozó szöveg
részt fent. Monográfiájának a 164-165. oldalán Zimonyi hoz egy hosszú Maszúdi-idézetet és a 322. sz. jegy
zetben utal Pellat fordítására is, ám ott egy passzusban lényeges eltérések vannak. Vö. a 60. sz. jegyzettel és a 
hozzátartozó szövegrésszel fent. Az Ibn Ruszta kazár fejezetében szereplő fénylő tárgy leírása során 
Göckenjannal együtt megjegyzés nélkül utalnak Ludwig disszertációjára, ám az az adott helyen éppenhogy az 
ö álláspontjukat cáfolja. Göckenjan-Zimonyi: Orientalische Berichte... 54. o., 26. sz. lábjegyzet. Vö. a 117. sz. 
jegyzettel és a hozzátartozó szövegrésszel fent. 
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ne foglalkozzon vele. Egyébként az a benyomásom, hogy szerzőink mintha nem is len
nének tisztában azzal, hogy milyen sok probléma, részletkérdés vár itt még megoldásra, 
s így önkéntelenül is a kegyetlen szarkazmusáról híres Alexander Pope egy már köz
mondásként is elterjedt sora jut eszembe e müvek olvastán: Fools rush in where angels 
fear to tread. Eltérő mértékben ugyan, de ezek a művek olyan elképesztő mennyiségű 
pontatlanságot, hibát tartalmaznak, aminek még a töredéke is elfogadhatatlan tudomá
nyos művek esetében. Ahol csak felüti őket az ember, rögtön problémákba, téves ada
tokba, sajtóhibákba ütközik. 

Nem kerülhetünk meg egy alapvető kérdést, hiszen különleges esettel állunk szem
ben. Kmoskó művét mintegy 70 évvel a megszületése után, kéziratos hagyatékból adta ki 
Zimonyi. Az azóta eltelt hosszú idő okán sokmindent másképp látunk, a kutatás nagy
mértékben előrehaladt, és sok új adatot is megismertünk időközben. A kérdés így hang
zik: érdemes volt-e, illetve így kellett-e kiadni Kmoskó művét? A válasz nehéz. A recen
zens természetesen örül, hogy végre kézben tarthatja és kényelmesen hátradőlve 
tanulmányozhatja ezt a már-már mitikus aurával övezett alkotást, amelyről oly sokat hal
lott; ámde a feltett kérdésre nem tud pozitív választ adni. Egy tudományos művet kétféle 
módon lehet kiadni mintegy 70 évvel a megírását követően. Tekinthetjük a korabeli tu
dományosság dokumentumának, és akkor változtatás nélkül, akár fakszimilében adjuk 
ki, esetleg elláthatjuk részletes előszóval, jegyzetekkel, amelyekben rámutatunk mindar
ra, amiről azóta másként vélekedünk. Kiadhatjuk azonban kurrens szakirodalomként is, 
ámde ebben az esetben a művet alaposan át kell dolgoznunk, „modernizálnunk" kell 
olymódon, hogy mindenben megfeleljen a mai kor tudásszintjének, hiszen az olvasó is 
naprakész ismeretekért veszi majd kézbe, és nem tudománytörténeti kuriózumot lát majd 
benne. Zimonyi nyilvánvalóan a második módszert próbálta alkalmazni, ám végül is 
csupán egy hibrid változatra futotta neki. Amint az előszóban leírja, a kézirat egyes ré
szeit átcsoportosította, a fordításokat az eredeti arab szövegekkel összevetette, és a ki
sebb hiányokat vagy pontatlanságokat, illetve a zavaró régies nyelvtani formákat kijaví
totta, a szórendi problémákat orvosolta. Az arab szavak átírását a ma használatos 
normához igazította.201 Helyenként új jegyzetekben utal az újabb tudományos eredmé
nyekre. Mindezek alapján az olvasó azt hiszi, hogy olyan művet tart a kezében, amely 
ebben a formában mai tudásunkat tükrözi, és kurrens szakirodalomként fogja használni, 
mert Zimonyi ezt a benyomást kelti benne. Ez azonban nem felel meg a valóságnak: a 
mű jelentős mértékben Kmoskó korának tudományos színvonalát képviseli, a kutatás 
akkori állapotának felel meg - helyenként még annak sem -, adatai gyakran hibásak, il
letve elavultak. Zimonyi tehát félrevezeti olvasóit. További problémát jelent, hogy a mü
vet kéziratból publikálta. Tiszteletben tartjuk Zimonyi kutatói éthoszát és elhisszük neki, 
hogy a fordításokat gondosan egybevetette az eredeti arab szövegekkel. Sajnos a vég
eredmény siralmas, ugyanis Kmoskó fordítási hibáit, pontatlanságait rendre nem veszi 
észre, és változtatás nélkül átveszi, ezért azután kénytelenek vagyunk levonni a követ
keztetést, hogy ez azért történhet meg, mert egész egyszerűen nem tud megfelelően ara
bul, nem rendelkezik az ennek a szakterületnek a műveléséhez szükséges felkészültség
gel. Ebből természetesen az is következik, hogy az arab források esetében kutatásai 
során Zimonyi alapvetően nem az eredeti szövegekre, hanem fordításokra, elsősorban 

Kmoskó: Mohamedán írók... 1/1. 10-11. o. Mint írja, ezeket a változtatásokat nem jelzi. 
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Kmoskó fordításaira támaszkodik. Az látszik, hogy forgatja az eredeti arab szövegeket 
is, ám nyilvánvalóan nem képes önállóan használni őket. 

Kmoskó művének egyes részei teljesen elavultak és túlhaladottak. Gondolok itt pél
dául Maszúdi Murúdzs al-dzahab című művének tárgyalására, illetve a belőle vett mint
egy 90 oldalnyi &>r4ításra.^ szweg ^z^mpontjából^alapvetö" fontosságú Tulajdonnevek 
esetében Kmoskónál - az akkor rendelkezésre álló szövegkiadás nyomán - az esetek túl
nyomó többségében másolói hibákat felmutató alakok szerepelnek. Kmoskó bizonyára 
tudta, hogy pl. a Pontusz helyén az arab szövegben álló Nítasz alak egyszerű, könnyen 
javítható másolói hiba révén jött létre oly módon, hogy a másoló rossz helyre tette a pon
tokat. Itt az új, Pellat-féle kiadásban már a helyes - javított - Buntusz alak szerepel. 
Ugyanez a helyzet a Máitasz alakkal is; az új kiadásban itt már Májutisz áll, amiben már 
egy laikus is könnyen felismeri a Meótisz nevet. Úgy vélem, ezt a részt teljesen át kellett 
volna dolgozni; ebben a formában elavult és a magyar olvasó számára egyúttal félreve
zető is. Ugyanez vonatkozik a Fihrisztre alapozott eszmefuttatásokra is (lásdd feljebb). 
Rengeteg pontatlanság, hiba van mind Kmoskó saját szövegében, mind a fordításaiban. 
A mű nincs rendesen megjegyzetelve, nagymértékben hiányzanak a mai olvasót eligazító 
jegyzetek. Kmoskó művében természetesen sok érték, sok becses adat is rejtezik, ámde 
ezeket el kell különíteni a téves, hibás alakok és adatok tömkelegétől. Egyetlenegy ada
tát sem lehet elfogadni anélkül, hogy az ember ne ellenőrizné. Erre azonban csak egy 
szakember képes. Tudományos mű esetében nem jelent elfogadható színvonalat, ha min
den adata ellenőrzésre szorul. A mű ugyanakkor nyilvánvalóan a keleti nyelveken nem 
tudó szakemberek, elsősorban történészek, valamint a müveit nagyközönség számára ké
szült, őket azonban menthetetlenül tévútra viszi ebben a formájában. Ha arabista szak
ember adta volna ki, óriási munkával átdolgozhatta és korszerűsíthette volna, továbbá a 
hibáit is kijavíthatta volna, ámde megfelelő felkészültség hiányában ezt Zimonyi nem te
hette meg. így azután egy olyan művet tartunk a kezünkben, amely véleményem szerint 
ebben a formában nagy kárt okoz, és egyúttal méltatlan módon Kmoskó Mihály sémi fi
lológusi hírnevét is megtépázza, ami ellen ő már nem védekezhet. E mű kifejezetten ká
ros hatást fog gyakorolni a magyar kultúrára, mert több olyan, nagy érdeklődésre számot 
tartó szakterületre vonatkozó alapvető információkat tartalmaz tévedésekkel teli formá
ban, amelyekre vonatkozóan más irodalom magyar nyelven nem hozzáférhető. Sajnos 
ezek a téves adatok fognak majd elterjedni a magyar tudományos életben, minthogy 
mindenki ezt a művet óhajtaná modern szakirodalomként forgatni.202 

Kmoskónak az 5. sz. lábjegyzetben említett, a szír írókat tárgyaló műve bizonyára hasonló problémákat 
vet föl. Nem tisztem e mű értékelése. Úgy vélem azonban, óvatosságra intheti az olvasót az a körülmény is, 
hogy Kmoskó nem említi müvében Baumstark 1922-ben megjelent szír irodalomtörténetét, ezt a kulcsfontos
ságú bibliográfiai kézikönyvet. Komoly kétségek merülhetnek föl egy olyan átfogó jellegű művel kapcsolat
ban, amely úgy készült, hogy munkája közben szerzője nem vette figyelembe ezt az alapmüvet - ha most az 
azóta eltelt 80 év egyéb tudományos eredményeitől eltekintünk is -, bármilyen jól tudott is szírül a szerzője, és 
bármilyen sok becses adatot, részletet tartalmazzon is egyébként. Érthetetlen számomra, hogy Kmoskó miért 
nem használta Baumstark bibliográfiáját, hisz ez a mű 9 évvel a halála előtt jelent meg. Nem ismerjük ponto
san Kmoskó műveinek időrendjét, ám azt tudjuk, hogy az első világháború után kezdett el foglalkozni a ma
gyar őstörténet keleti forrásaival. Lehetséges, hogy mire hozzájutott, már kész volt a szír résszel, és így az 
egész mű gyökeres átdolgozásra szorult volna? S talán ezért is habozott e mű kiadásával? Futólag átnéztem 
Kmoskó kéziratát, ám seholsem bukkantam Baumstarkra való utalásra, jóllehet találtam még 1927-es utólagos 
beszúrást egy lábjegyzetben (utalás Moravcsik egyik cikkére), tehát ekkor még Kmoskó bizonyosan foglalko
zott ezzel a kézirattal. Elképzelhetetlennek tartom, hogy Kmoskó ne ismerte volna Baumstark művét. Az 1920-
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Kmoskó, Göckenjan és Zimonyi viszonya az arabisztikához 

Föl kell tennünk a kérdést: hogyan lehetséges az, hogy Kmoskó Mihály, a nagyhírű 
sémi filológus ilyen sok pontatlanságot, esetenként súlyos hibát követett el az arab szö
vegek fordítása során és az arab kultúrával kapcsolatos fejtegetéseiben? Megvallom, az 
első meglepetéseket követően ez a kérdés hosszan foglalkoztatott. Kmoskó kéziratait át
lapozva meg kell állapítanunk, hogy igenis jól tudott arabul. A fogalmazványaiban 
ugyan rábukkan az ember egy-egy súlyos nyelvtani hibát tartalmazó alakra, amelyek azt 
sugallják, hogy lehettek problémái az arab alaktannal: pl. {Mucâwijjah}, {Mucawijjah}, 
{Mu'awijah}, {al-Muqadasí}, vagy {Mutahar ibn Tâhir al-Maqdisî], valamintérthetet
len módon Ibn Ruszta művét de Goeje kiadására hivatkozva többször is {Kitâb al-aWîq 
an-naßsah} alakban említi a helyes, és de Goeje kiadásának címlapján szereplő {Kitâb 
al-ďläq an-nafisah) helyett.203 Egy végleges tisztázatban fennmaradt kéziratában bukka
nunk a következő, két hibát is tartalmazó alakjára a magyar népnévnek: {al-
Magyarijah) .204 Kmoskó ugyanakkor nagyon sok nehéz arab szöveget jól lefordított. Ha
talmas célt tűzött maga elé, és nem férhet hozzá kétség, hogy elképesztően nagy munkát 
végzett aránylag rövid idő alatt. Megfontoltabb, alaposabb munka esetén bizonyára sok 
hibát sikerült volna elkerülnie, ám ő nyilvánvalóan sietett, talán betegsége űzte, érezte, 
hogy ideje rövidre van szabva, és el akart készülni a reárótt feladattal. Azt minden 
arabista tapasztalatból tudja, hogy egy-egy nehezebb mondaton, fordulaton gyakran na
pokig, sőt hetekig is kell gondolkodnia, míg végre rájön, hogy mi is áll a szövegben. 
Márpedig ezekben a szövegekben gyakorta bukkan nehézségekre az ember. Ezért is 
csúszhattak be azután Kmoskónak kisebb-nagyobb fordítási hibák, nem is kis számban. 
Azt is felróhat]uk neki, hogy számos alkalommal olyan fordítást, értelmezést ad, ami 
nemcsak téves, hanem önmagában véve is értelmetlen.205 Ami pedig az arab irodalom
mal és kultúrával kapcsolatos ismereteit illeti, azok már nem voltak oly alaposak, hogy 
könnyedén meg tudott volna írni olyan átfogó jellegű irodalmi és történelmi összefogla
lásokat, mint amilyenekre vállalkozott. Nem rendelkezett e téren azzal az olvasottsággal, 
ami vállalkozásának kellő alapot biztosított volna. Fiatalabb korában más területen moz
gott, más dolgok érdekelték, és csak felnőtt fejjel kezdett hirtelen az arabisztikával fog
lalkozni. Arabisztikai műveltségbeli hiányosságait is kiküszöbölhette volna alaposabb 
munkával, pontosabb utánanézéssel, ám ő nyilvánvalóan sietett. Ugyanakkor azt sem fe
ledhetjük, hogy számos olyan alapvető kézikönyv még nem állott a rendelkezésére, ame
lyeket ma már egy egyetemi hallgató is magától értetődően használ. Az Iszlám Enciklo-

as évek természetesen gazdaságilag nehéz idők voltak, ámde egy ilyen alapvető fontosságú könyvhöz csak 
hozzá lehetett jutni. Valószínűnek tartom továbbá, hogy Kmoskó személyes kapcsolatban is állhatott 
Baumstarkkal, hisz közel egykorúak és mindketten eminens szírológusok voltak, ám akár közös egyházi hátte
rük is szorosabb kapcsot képezhetett köztük: Kmoskó katolikus pap volt, s Baumstark is közismert volt egyhá
zi kötődéséről. Anton Baumstark: Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich
palästinensischen Texte. Bonn, 1922. XV. 378 o. Kmoskó Mihály: Kivonatok szír irók munkáiból/Szír források 
Góg és Magóg népeiről. MTAK Régi Nyomtatványok és Kéziratok Tára, Ms 10.197. f. 163(166). [Moravcsik 
Gyula: Muagerisz király. Magyar Nyelv, 23 (1927). 266 köv. 1.] 

203 
Ezeknél az alakoknál Kmoskó átírásait adjuk vissza csekély módosítással. Vö. a 94. sz. lábjegyzettel 

fent. (A Muávija és a Madzsgarijja egyébként nem ugyanahhoz a névszótípushoz tartozik.) Az Ibn Ruszta-mü 
címének helyes alakjánál Kmoskó átírását követtük. 

Ehhez az alakhoz, amely Kmoskónál pontosan így szerepel, lásd a 42. sz. jegyzetet fent. 
205 

Lásd a 93., 129., 141., 146. sz. lábjegyzeteket és a hozzájuk kapcsolódó részeket a főszövegben. 
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pédia első kiadásának publikálása ugyan már folyamatban volt, ám a lényegesen bővebb 
második kiadásnak még a gondolata sem merült föl ezidőtájt. Brockelmann nagy arab 
irodalomtörténete, amely címével ellentétben valójában egy nélkülözhetetlen bibliográfi
ai mű, a ma ismert, lényegesen kibővített formájában még nem volt hozzáférhető. De 
nem létezett még Sezgin hatalmas összefojlalójriűve az arab írásbeliségről sem, és ter-
mészetesen Index Islamicus sem volt még. Ez talán érzékelhetővé teszi, milyen körül
mények között kellett dolgoznia Kmoskónak, ugyanakkor azt is részben magyarázza, 
hogyan követhetett el sok olyan hibát, amit ma e művek föllapozásával könnyedén elke
rülünk. Ezeken túlmenően úgy vélem, Kmoskó munkakörülményei sem voltak igazán 
kedvezőek, amikor ezeket a műveit írta. Egyetemi tanár volt Budapesten, ugyanakkor az 
1920-as évek elejétől kezdve plébánosként is működött Pusztazámoron. Ebbe a szépfek
vésű, hangulatos kis faluba, ahol a sírja is áll, ma másfél-két óra alatt lehet eljutni autó
busszal Budapest központjából, ám akkor az utazás bizonyára jóval körülményesebb 
volt.206 Ugyanakkor Kmoskó olyan jellegű tudományos munkát végzett, amely elenged
hetetlenné tette sok forrás, számos segédeszköz egyidejű használatát, de nem nélkülöz
hette a budapesti könyvtárak gazdag gyűjteményeit sem. Ezért azután ha Budapesten tar
totta a könyveit, akkor Pusztazámoron nem tudott rendesen dolgozni, míg ha Puszta
zámoron volt a könyvtára, akkor a Budapesten töltött időt nem tudta rendesen kihasz
nálni. Megállapíthatjuk tehát, hogy Kmoskó elképesztően nagy munkát végzett, munká
jának a terjedelme azonban jelentős mértékben a minőség rovására ment. 

Zimonyi műveit áttanulmányozva sajnos arra a következtetésre jutunk, hogy nem 
rendelkezik az ennek a szakterületnek a müveléséhez elengedhetetlenül szükséges 
arabisztikai felkészültséggel. Ezen utólag nem csodálkozunk, hiszen átfogó, rendszeres 
arabisztikai tanulmányokat nem folytatott, azaz egyetemi végzettségre nem tett szert 
ezen a szakterületen - pedig erre Magyarországon van lehetőség - , hanem altajistaként 
foglalkozik arab forrásokkal, és jelen munkájából egyértelműen kiderülnek tudásának 
alapvető hiányosságai. A minimális, bevezető jellegű, részben magánúton, népszerű tanfo
lyamokon végzett foglalkozások nem vértezték föl a tudományos kutatáshoz elengedhetet
lenül szükséges, megalapozott tudással. Nem a diplomát, nem a papírt, hanem a tudást hi
ányoljuk - ha a munkája jó volna, senki sem tenné szóvá, hogy mit és hol (nem) tanult. 

Göckenjanról bibliográfiák és az interneten olvasható web-oldala révén megállapítha
tó, hogy sokoldalú képzettségre tett szert a történelem, a klasszika filológia, filozófia, 
bizantinológia, szlavisztika, valamint orientalisztika terén. Munkássága is nagy területet 
ölel föl: a középkori Magyarország segédnépeiről írta nagysikerű doktori disszertációját, 
majd elsősorban a steppe népeivel, a lovasnomádokkal, Délkelet-Európa, valamint Kö
zép-Ázsia történetével és az Észak-Kaukázus vidékének népeivel foglalkozott. A magya
rokon kívül érdeklődési körébe tartoznak a mongolok, csecsének, oszétek, tatárok, baskí-

Kmoskó életrajzának megírása még várat magára. Mindazonáltal felmerül a kérdés, nem büntetésből 
helyezték-e esetleg Kmoskót Pusztazámorra. Meghökkentőnek tűnik ugyanis, hogy a budapesti egyetem nem
zetközi hírű tanárát, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, akit munkája minden tekintetben szorosan a fő
városhoz köt, elhelyezik plébánosnak egy olyan, Budapesttől viszonylag távol eső, nehezen megközelíthető, 
szegény kis faluba, ahol korábban még plébánia sem volt sohasem. (Kmoskó volt a falu első plébánosa. A fa
luban egyébként nagy szeretetnek örvendett.) Czeglédy professzor mesélte Kmoskóról, hogy élete második ré
szében feszült volt a viszonya a római katolikus egyházzal. Az egykori tanítvány, Pataky mindenesetre úgy 
tudta, hogy Kmoskó kinevezése saját akaratából történt, ugyanakkor néhány év múltán letette hivatalát, de to
vábbra is Pusztazámoron élt, és foglalkozott híveivel. Pataky: Emlékbeszéd... 7. o. 
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rok, illetve általában véve Oroszország keleti népei, valamint Törökország keresztény 
lakossága is. Megállapíthatjuk tehát, hogy az arabisztika nem áll az ő érdeklődésének a 
középpontjában sem.207 Mindazonáltal Zimonyinál bizonyíthatóan jobban tud arabul. 
Amint már fentebb említettük, Göckenjan és Zimonyi 2001-ben megjelent közös művét 
is szúrópróbaszerűen vizsgáltuk arab filológiai szempontból Zimonyi 2005-ben írt mo
nográfiája kapcsán. E mű szintén tartalmaz számos problematikus helyet, hibát, úgyhogy 
adatai ennek is mindig ellenőrizendők, mindazonáltal az általunk vizsgált helyeken több 
esetben jobb megoldásokat ad, mint Zimonyi 4 évvel későbbi opusza.208 Meghökkentő, 
hogy már többé-kevésbé jól megoldott kérdéseket egy szerző egy későbbi munkájában 
rosszabb megoldásokkal helyettesítsen, ráadásul ezt soha sehol sem indokolja meg. Ezt a 
jelenséget csak úgy tudom értelmezni, hogy ezek a jobb elemek Göckenjantól származ
nak, Zimonyi nem interiorizálta őket, ezek az adatok az ő fejében „nem élnek", s midőn 
a monográfiáját írta, elmulasztotta fellapozni közös művüket, hogy megnézze, ott mi 
szerepel az adott kérdésről. Másik értelmezési lehetőségként az kínálkozik, hogy 
Zimonyi fellapozta ugyan közös művüket, ám kellő képzettség hiányában nem tudott 
dönteni az eltérő adatok között, és tanácstalanságában végül is a kényelmesebben kezel
hető, Kmoskótól származó magyar nyelvű adatokat választotta. 

A recenzens portyázásai 

Nem tartozik ugyan közvetlen szakterületembe, mégsem állhatom meg, hogy ne kifo
gásoljam azt a hanyagságot, amely például a görög szavak idézésében vagy az orosz for
dításokban érhető tetten. Az idézett görög alakokban sok a hiba.209 A görög szavakat kel
lő gondossággal még az is le tudja másolni, aki nem járatos ebben a klasszikus nyelvben. 
Nem fogadható el, ha egy műben a görög szavak hol hangsúlyjelekkel és hehezetekkel, 
hol meg nélkülük szerepelnek. Egy lábjegyzetben Zimonyi idéz egy latin nyelvű láb
jegyzetet de Goeje Ibn Ruszta-kiadásából. Kicsit alakít rajta, megtűzdeli 6 sajtóhibával, 
ettől azután természetesen az egész érthetetlenné válik. Jól ismerem de Goeje kiadását, 
mégis elő kellett vennem az eredetit, mert Zimonyi idézésében egyszerűen nem értettem 
a lábjegyzetet.210 Előfordul Zimonyinál egy rövidke óorosz idézet is - benne két hibá
val.211 Ami az orosz fordításokat illeti, nézzük például a következő passzust az Orosz ős-
krónikából Zimonyi fordításában - a pontatlanságokat, illetve hibákat kurziváljuk: „Ezen 

" http://www.uni-giessen.derg814/Goeckenjan.html 
" Lásd pl. az 53., 56., 63., 181. sz. jegyzeteket, ill. a hozzájuk tartozó részeket a főszövegben. 
209 Pl. Zimonyi: Muszlim források... 94., 139. o., 252. sz. lábjegyzet (kétszer), 173. o. (fent), 181. o. (két

szer), 182. o. 
Zimonyi: Muszlim források... 51. o. 38. sz. lábjegyzet. Ibn Rosteh: Kitâb al-a'lák an-nafisa... 142. o., d. 

lábjegyzet. E hibák nagyrészt a Word for Windows-program nem megfelelő használata számlájára írhatók. 
Közismert, hogy ezt a programot nem tudományos céllal, hanem irodai használatra készítették. Ezért 'felhasz
nálóbarát' szolgáltatásként a program minden pont után a leírt kisbetűt automatikusan nagybetűre javítja ki, 
abból kiindulva, hogy a pont a mondat végét jelöli, és a kisbetű csak tévedésből kerülhetett oda. Ámde a jelen 
esetben rövidítésekről van szó, ezért Zimonyinak vissza kellett volna javítania a program által tévesen javított 
alakokat. O ezt elmulasztotta, ettől azután az egész idézet érthetetlenné vált. 

211 
Zimonyi: Muszlim források... 104. o., 148. jegyzet. A veverica szónak részesesetben kell állnia az elöl

járó miatt. 
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testvérek (Kij, Scsek és Horiv legendás városalapítók) halála után pedig a drevljánok és 
más környékbeliek sanyargatták (a poljánokat). Majd a kazárok találtak rájuk, ahogy azo
kon a hegyeken és erdőkben éltek, és ezt mondták a kazárok: »Fizessetek nekünk adót.« A 
poljánok pedig megtanácskozván, füstönként adtak egy kardot, amelyeket a kazárok elyit^ 
tek fejedelmüknek és véneiknek^ és^ztmondták nekikr»fme7üjadörtaláltunk.« Azok pe
dig megkérdezték tőlük: »Hol?« Erre azt válaszolták: »A Dnyeper folyó menti hegyeken és 
erdőkben.« Majd megkérdezték: »És mit adtak?« Ők pedig megmutatták a kardot. Erre azt 
mondták a kazárok vénei: »Fejedelmek, nem jó ez az adó! Mi ezt egyélű fegyverekkel, 
szablyákkal kutattuk fel, ez azonban kétélű fegyver, vagyis kard. Ők egyszer majd tőlünk 
és más földekről is adót fognak szedni.« És az általuk kimondottak beteljesedtek, mert nem 
saját akaratukból mondották ezt, hanem isteni kinyilatkoztatás által."212 

A helyes fordítás: „Ezeket az éveket követően, ezeknek a testvéreknek (Kij, Scsek és 
Horiv legendás városalapítóknak) a halála után pedig a drevljánok és más környékbeliek 
sanyargatták (a poljánokat). Majd a kazárok találtak rájuk, ahogy ezeken a hegyeken az 
erdőkben éltek, és ezt mondták a kazárok: »Fizessetek nekünk adót.« A poljánok pedig 
megtanácskozván, füstönként adtak egy kardot, amelyeket a kazárok elvittek fejedel
müknek és véneiknek, és ezt mondták nekik: »íme, új adót találtunk.« Azok pedig meg
kérdezték tőlük: »Hol?« Erre azt válaszolták: »A Dnyeper folyó fölötti hegyeken az er
dőben.« Majd megkérdezték: »És mit adtak?« Ők pedig megmutatták a kardot. Erre azt 
mondták a kazárok vénei: »Fejedelem213, nem jó adó ez! Mi ezt egyélű fegyverrel, va
gyis szablyával kutattuk fel, az ő fegyverük azonban kétélű, vagyis kard. Ők egyszer 
majd tőlünk és más földekről is adót fognak szedni.« És az általuk kimondottak betelje
sedtek, mert nem saját akaratukból mondották ezt, hanem isteni parancsolat okán." 

Még egy hely az Orosz őskrónikából Zimonyi fordításában: „6393 (885). évben ... És 
Olegnek adtak egy scseljagot, mint ahogy régebben a kazároknak adtak."214 Helyesen: 
„A 6393 (885). évben ... És Olegnek adtak fejenként egy scseljagot, mint ahogy régeb
ben a kazároknak adtak." 

Kívül esik ugyan a szakterületemen, mégis úgy érzem, nem mulaszthatom el felhívni 
az olvasó figyelmét egy árulkodó hibára. Egy perzsából készült Gardízi-fordításban 
Zimonyi magyarázatként megadja egy szó eredeti perzsa alakját is a következő módon: 
„és ott elveszik tőlük (nafaqa) a fenntartásukhoz szükséges élelmiszereket."215 Csakhogy 
a nafaqa jelentése nem „elveszik tőlük", hanem „a fenntartásukhoz szükséges élelmisze
rek". A két szó eltérő szófajhoz tartozik: az egyik ige, a másik főnév, és egy nafaqa ala
kú szó eleve nem lehet ige a perzsában. A Zimonyi által is használt standard, Habíbi-féle 
szövegkiadásban e helyen a szövegben egyébként nem az általa megadott egyes számú, 
hanem az arab többes számú alak áll: nafaqât. Zimonyi monográfiája és a másik két mű 
egyébként számos perzsa forrást is tárgyal, sőt Zimonyi 4 perzsa szövegnek is adja új, 
kéziratok alapján javított szövegkiadását. Talán nem lenne fölösleges, hogy alkalomad
tán egy szakképzett iranista is lássa ezeket a szövegeket. 

Zimonyi: Muszlim források... 234. o. Megtartottam Zimonyi magyarázó jellegű betoldásait (zárójelben). 
A knyázse szó az óoroszban és a modern oroszban is egyes szám vocativus, s nem többes szám alany-

esetü alak. 
Zimonyi: Muszlim források... 234. o. 

215 
Zimonyi: Muszlim források... 242. o. 
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Összegzés 

Recenziónk e három műnek alapvető fontosságú aspektusára, az arab filológiát érintő 
vonatkozásaira terjedt ki, minthogy elsősorban arab nyelvű szövegekkel foglalkoznak. 
Vizsgálódásaink középpontjában Zimonyi 2005-ben megjelent monográfiája állott, s a má
sik két művet szúrópróbaszerűen, a Zimonyi monográfiájához kapcsolódó kérdésekben 
vizsgáltuk. Mi az e művek által érintett problémáknak csak egy részével foglalkoztunk. Ta
lán sikerült ily módon érzékeltetnünk, milyen sok kérdés vár még megoldásra ezen a téren. 

Zimonyi „javított" szövegkiadásaival kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy azok 
nem tekinthetők kritikai szövegkiadásoknak, az arab szövegeken egyetlen esetben sem javí
tott, hanem minden szövegen kisebb-nagyobb mértékben rontott. így azután az általa gon
dozott szövegeket a jövőben minden kutatónak a saját érdekében szigorúan mellőznie kell. 

Mindama helyeken, ahol Kmoskó és Zimonyi műveit vizsgáltam az arab adatok és 
források kezelésére vonatkozóan, tűrhetetlen mennyiségű kisebb-nagyobb, gyakran egé
szen durva hibára, pontatlanságra találtam, és ahol csak kinyitottam őket, mindenütt 
problémákba ütköztem. így azután nem tehetek mást, minthogy - legalábbis az arabisz-
tika területén - óvom az olvasót e müvek használatától, mert minden egyes adatuk ellen
őrzésre szorul, erre pedig egy átlag olvasó nem képes. Zimonyinak Göckenjannal közö
sen írt műve a másik kettőnél egy fokkal jobb: mint láttuk, több helyen Kmoskóhoz és 
Zimonyi önálló monográfiájához képest pontosabb adatokat nyújt. Ugyanakkor erről a 
műről is elmondható általánosságban, hogy arabisztikai szempontból sok benne a prob
léma, a hiba, a pontatlanság, és adatai mindenütt ellenőrizendők. 

Ha meg próbáljuk vonni annak a mérlegét, hogy Kmoskó müvének kiadása során 
Zimonyi hogyan bánt a szerző kéziratban fennmaradt szövegével, akkor az általunk vizs
gált helyek alapján azt kell mondanunk, hogy noha előfordult olyan hely is, ahol csekély 
mértékben javított Kmoskó szövegén, többnyire ennek az ellenkezőjét figyelhettük meg, 
azaz inkább rontott rajta. Hibáit, félrefordításait érintetlenül hagyta, s - mint láttuk - nem is 
korszerűsítette e müvet, hogy tudásunk mai szintjét tükrözze, noha ezt a látszatot kelti. 

Ezeket a könyveket a budapesti Balassi és a wiesbadeni Harrassowitz Kiadó adta ki 
igen szép, szemet gyönyörködtető formában. Ezzel félrevezetik az olvasót, az ugyanis 
szoros kapcsolatot vél felfedezni külcsín és belbecs között: úgy véli, hogy egy szép 
könyv egyúttal jó, megbízható is. Mint láttuk, az itt tárgyalt kiadványok esetében sajnos 
nem ez a helyzet. 
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