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Őstörténetünknek, a magyarság eredetének, kialakulásának, 
további fejlődésének az az élénk kutatása, mely jó félszázadon 
át a tudományos világ és ér te lmi osztályaink érdeklődésének 
kellősközepében állott, a magyar állam ezeréves fennállása után 
rövidesen ellanyhult, elernyedett, mintegy holtpontra jutott . 
A nagy tudományos felkészültséggel és hévvel, olykor meg 
éppen zajt ütő szenvedélyességgel is folytatott vitatkozások az 
egész к érd és anyagnak csak egyes részleteit tudták végérvénye-
sen felderíteni és többé már kérdésessé sem tehető bizonyosság-
gal eldönteni és megállapítani. E végérvényes eredmények kö-
zött legfontosabb a magyar nyelv finn-ugor eredetének a be-
bizonyítása és megdönthetetlen, módszeres igazolása. Nyelvünk 
finn-ugor eredetének szinte kézzelfogható evidenciája ez elmélet 
híveinek tudományos önérzetét a jól végzett munka örömével 
jutalmazta. Számukra most m á r csakugyan nem volt más fel-
adat , mint a finn-ugorság további részletes tanulmányozása, a 
főtétel alkalmazása a részletekben is. A kivívott eredmény, nyel-
vünk finn-ugor eredete, tudományos alapigazság, dogmatekin-
télyt és súlyt nyert . Iskolában, hivatalos helyeken mindenütt 
ezt tanítottuk és ezt tanultuk. 

Ez az eredmény azonban csak részleges. A magyarság ős-
történetének, eredetének kérdését csak nyelvtudományilag s csak 
egy ponton, az alapnyelv tekintetében tisztázta. Ezen a téren 
bizonyosságot teremtett. De a török nyelvi hatást és a finn-ugor 
etnikumban meg nem található, attól különböző műveltségi, jel-
lembeli és monda-költészeti stb. elemeket megmagyarázatlanul 
hagyta. És így csak természetes, hogy a finn-ugor nyelvi ere-
det, bár érvényességét el nem ismerni lehetetlen volt, közhitté, 
szívbeli meggyőződéssé izmosodni sohasem tudott. Szeretni csak 
a török rokonságot szerettük, hinni csak a hun-magyar rokon-
ságban hittünk továbbra is. Amazt egyszerűen és hidegen tudo-
másul vettük. De az volt a sejtésünk és érzésünk, hogy az 
utolsó szó még nem hangzott el, hogy az eredetprobléma végső. 
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vezérgyökere, ha egyszer sikerül azt az ismeretlenség humuszá-
ból napfényre kiásni, mégis csak a török származást vagy keve-
redést fogja igazolni. Az ircdalomtörténetírók javarésze pl. — 
mondja Császár Elemér — sohasem szűnt meg hinni a magyar 
és hun nép vérségi kapcsolatában. . . Nyíltan, tudományos dol-
gozataikban nem igen merték hangoztatni a nyelvtudósok tekin-
télye miatt, de egymás között és előadásaikban határozottan hir-
dették, hogy a nyelv és f a j kérdése két egészen külön dolog s 
így a magyarság, bár nyelvileg finn-ugor, fa j i lag lehet türk, 
mint a hun. Sőt annak is kell lennie: véralkatunk és történeti 
szereplésünk kétségtelenül török és nem finn-ugor karakterű.1 

* 

Ha ez volt a pszichológiája — pedig ez volt — az irodalomtörté-
net művelőinek, mennyivel inkább így érzett költészetünk s a 
nemzeti köziélek. 

A török rokonságot, vagy legalább is annak hitét e külső 
körülmények mellett táplál ta és fenntartot ta egy egész sereg 
benső, tudományos érv is. Az eleinte megtorpant török-rokonítók 
a r ra kényszerültek, hogy a bizonyítást a nyelvtudomány teré-
ről a történelmire és az etnológiaira vigyék át. Oda, ahol viszont 
ők voltak az erősebbek. A török eredet álláspontját nem adták 
fel, azt mondván s példákkal támogatván, ami csak erősítette 
az irodalomtörténetíróknak, költészetünknek és a nemzeti köz-
érzíiletnek említett hitét és sejtelmét, hogy más a nyelvi és más 
a vérségi eredet. A magyar nép vérségileg türk nép. Legfölebb 
keverék. Maga a finn-ugor elmélet is vallotta, hogy nyelvünkre 
nagy hatással volt még az ázsiai őshazában vagy attól nem 
messze egy török f a j ú nép és ennek nyelve. 

Az egész kérdéscsomó ott állott kibogozatlanul. Egyetlen 
főszál felfejtése sikerült. A többinek a megoldásához hiányzott 
az az ezelőtt oly intenzív munkakedv és érdeklődés. És még 
valami, a helyes módszer, a kérdés helyes föltevése. 

E mozdulatlanság idején, 1910-ben, a Kisfaludy-Társaság 
közgyűlésén olvasta fel Négyesy László a Magyar költészet ere-
dete című tanulmányát.2 E tanulmányban költészetünk eredetét, 
régiségét vizsgálva, el jut ahhoz a tételhez, hogy „a költészet 
lényegileg olyan eredetű, mint a nemzet" (9. 1.). Ekkor azonban 

1 Császár Elemér: A magyar hun-mondák kérdésének mai állása. Iro-
dalomtört. Füzetek 2. sz. 13. !. 

2 Négyesy László: A magyar költészet eredete. Budapesti Szemle 144. köt. 
1910. Külön füzetben is. A hivatkozott lapszámok err i vonatkoznak. 
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kényszerül azt kérdezni: Milyen eredetű hát a magyar nép s 
vele a magyar költészet! Majd u ta lva a kérdés nehézségére, a 
nyelvtudósok és a történetkutatók álláspontjának ellentétes vol-
tára, bizonyos előkelő tartózkodással, az álli tmányt feltételes 
módban használva, megrajzolja az egész kérdés problematiká-
ját, elmondja, hogyan oldaná meg ő a kérdést. 

Ki indul a magya r nyelv feltétlen bizonyossággal megállapí-
tott finn-ugor eredetéből, amely azt igazolja, hogy a magyar 
nép valamikor benne élt a finn-ugor népek közösségében. E kö-
zösségből utóbb teljesen kivált, elszakadt. Ez a nép, melynek 
Négyesy egyelőre nem ad nevet, illetőleg magyarnak nem ne-
vezne, a különválás után egy ideig keveredés nélkül élt, majd 
á r j a és kaukázusi kul tárhatások alá került, amelyeknél azonban 
sokkal erősebb egy ezekre következő török törzsnek a hatása. 
Ez az érintkezés mélyreható volt. Valószínűleg nem külső érint-
kezés, hanem beolvadás. , J t t kerül aztán sorra — mondja Né-
gyesy (12. 1.) — az a kérdés, hogy a két nép egyesülése minő 
lehetett: szövetségi csatlakozás-e, vagy hódítás, s ha ez, akkor 
melyik hódította meg a másikat1? Igaz-e, amit történetíróink 
tekintélyes része állít, hogy ez alkalommal a török elem azt a 
szerepet játszotta, amit a normannok Európa többi nyugati és 
északi nemzeténél, akiknek kis számmal, de nagy eréllyel a nya-
ká ra ültek és ha ta lmas nemzetekké szervezték őket? Igaz-e, hogy 
i t t is egy kisszámú török f a j leigázta a nagyobb, de nehézkes 
ós szervezetlen ugor tömeget, azt néppé, mintegy nemzetté szer-
vezte, a maga polit ikai és hadi képességeit beleoltotta, intézmé-
nyeit áthozta, egyébként azonban nyelvileg beleolvadt úgy, hogy 
attól fogva van igazán magyar nemzet, e két elem ötvényéből 
s hogy ez ú j egységben a nemzeti szervező elv török, a nyelv 
ugor eredetű." 

H a e sorokat s Négyesynek őstörténetünk megfejtésére al-
kalmasnak vélt egész módszeres, azt mondhatnám, javaslatát 
összevetjük, azzal az úttal és azokkal az eredményekkel, ame-
lyek a világháború után a Gombocz, Hóman és mások ismét 
hatalmas lendületű kutatásainak köszönhetők: azt kell monda-
nunk, mintha csak a Négyesy u j jmuta tásá t követték, az általa 
javasolt módszert alkalmazták volna. 

Nem állítom a világért sem, hogy akár Gombocz, akár 
Hóman közvetlenül vagy közvetve tudatosan Négyesyt követték. 
Mind Gombocz, mind Hóman sokkal kiválóbb tudományos fő, 
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semhogy azt lehessen még feltenni is, hogy Négyesy nélkül nem 
jöttek volna r á követett módszerükre. Viszont Négyesynek sincs 
szüksége arra , hogy efféle „hatás" megállapításával öregbítsük 
munkásságának jelentőségét. Egyszerűen csak a r ra akarunk rá-
mutatni, hogy Négyesy intui t ív módon már jó tíz évvel előbb 
megjelölte azt az irányt, amelyen a Gombocz—Hóman munkás-
sága tényleg elindult és haladt,3 fel tárva és hozva olyan ered-
ményeket és bizonyosságokat, amelyek őstörténetünknek minden 
«ddigi homályát, ellenmondását, kétségét — hisszük — végérvé-
nyesen eloszlatták és el fogják oszlatni, úgy, hogy azokat az 
eredményeket nemcsak hidegen tudomásul vettük, hanem már is 
meggyőződéssel valljuk és nemzeti lelkünk hitével hisszük is. 
Mert összhangban állanak ezek az eddig elért exakt bizonyos-
ságú tétellel, nyelvünk finn-ugor eredetével; megmagyarázzák 
és igazolják etnikumunk, vérségünk nem finn-ugor, de türk mi-
voltát; megerősítnek hun-magyar hagyományaink és mondáink 
hitében és eredetiségében; lehetőséget nyúj tanak a székely kér-
dés minden i rányú végleges megoldására is és végül biztos ala-
pot nyújtanak költészetünk eredeti szellemének és régiségének 
a pontos és nem ingadozó meghatározásához is. 

A Gombocz—Hóman és társaik követte szigorúan tudomá-
nyos út és az így elért eredmény a magyar tudományos erő és 
gondolkodás történetében a legszebb, legimponálóbb teljesítmé-
nyek közé tartozik. Becsületükre, becsületünkre válik. Érvényes-
ségük sebezhetetlenül ép. Ebben áll tudományos értékük. De áll 
abban is, hogy őstörténetünk szakadékait eltüntetik, az ellen-
mondásokat kiegyenlítik és pedig olyan módon, hogy az a nem-
zet lelkéből lelkezett, de eddig inkább csak sejtett és ösztönösen 
érzett, most azonban megnyugtató és fölemelő valóság gyanánt 
jelenik meg. Ez a Gombocz—Hóman munkásságának másik tu-
dományos, de egyúttal nemzeti jelentősége. Négyesy ezt az u ta t 
tíz évvel előbb megrajzolta, az eredményeket felvetett kérdései-
vel lehetőnek, valószínűnek megsejtette. 

Ismételten kijelentem, hogy nem állítom: post hoc, tehát : 
propter hoc. (Ámbár még ha így volna is, sem a személyi érdem, 
sem a tárgyi érték nem csökkenne.) Csak azt a tényt állítom, 
hogy őstörténetünk problematikájának haladásában a Négyesy 

3 Különösen alapvető tanulmányaikra célozok, mint Gombocz: A bolgár 
kérdés és a magyar hunmonda. Magyar Nyelv. 1921. — Hóman: A székelyek 
«redete. U. o. és A magyar hun-hagyomány és monda. 1925. 
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említett dolgozata szintén láncszem, olyan mozdulat, amely ős-
történetünk kutatásának utóbb követett helyes irányát jelezte 
s az elért eredményeket kérdés alakjában megsejtette. 

Csak az időbeli prioritást állítom. 
És ha a Grombocz—Hóman őstörténeti munkássága s mun-

kásságuknak becses eredménye tudományosságunk és nemzeti 
lelkünk önérzetét bizalommal és örömmel tölti el: mennyivel iga-
zabb és felemelőbb lehet az öröme annak a magyar tudósnak, 
Négyesy Lászlónak, aki mindazt előbb látta, sejtette s mint való-
színűséget, a maga megszokott világos és előkelően fegyelme-
zett stílusával ki is fejezte?! 

Az irodalomtörténet vizsgálati anyagában a szellemi életnek 
számtalan eleme és megnyilatkozása foglal helyet. Kizárva 
egyetlen egy sincs. így az irodalomtörténetírás, ha mélyre veti 
hálóját, a dolog természeténél fogva oly problémákat is emel 
ki, amelyeknek további kuta tása már nem az ő feladata. A ma-
gyar irodalomtörténetírás fejlettségére mutat , hogy sajá t fel-
adatának tisztes végzése mellett problémalátó is tudott és tud 
lenni. Ez kötelessége is, de érdeme is. Négyesy ezt a kötelességet 
mindig lankadatlan hűséggel s tiszteletreméltó példaadással vál-
lalta, végezte. Bokros érdemei előtt boldogan s tisztelettel meg-
hajolva köszönti őt a magyar irodalomtörténetírás. 


