
KÖNYVISMERTETÉS. 

VÁLASZ DR. SEBESTYÉN GYULÁNAK. 
Az Ethnographia XVI. évf. 6. füzetében, (megjelent 1906. január

jának végén) Dr. Sebestyén Gyula, A magyar honfoglalás mondái czímű 
munka szerzője, bírálat alá veszi azt az ismertetést, melyet munkájának 
II. kötetéről az Irodalomtörténeti Közlemények XV. évfolyamának 3. 
füzetében (megjelent 1905 októberében) írtam. Válaszának bevezető fejte
getései közül avval, a mit magáról és tudományos működésének kálváriá
járól mond, nem foglalkozom, nincs hozzá semmi közöm, de egyetlen 
reám vonatkozó állítását nem hagyhatom szó nélkül. Bírálatomból ugyanis 
azt olvassa ki Sebestyén, hogy munkásságát kirekesztem az irodalom
történet köréből s átutalom a történettudományba. Ezt bírálatomban 
sehol sem mondom, ellenkezőleg, így nyilatkozom: Jelen kötet első 
fele . . . a történettudomány körébe tartozik, a második fele . . . iro
dalomtörténeti tanulmány. 

Válaszának gerincze az én »megtévelyítő botlásaimnak« és »tuda
tos ferdítéseimnek« kimutatása. Mindössze négy eset. 

1. Sebestyén szerint nem igaz az az állításom, hogy a mit elő
ször megerősített hypothesisnek tart, hogy t. i. a Keán személynév 
méltóságot jelent (Honf. mond. 11:187), utóbb (200. í.) mint tény 
szerepel. Melyikünk nem mond igazat? Olvassuk el Sebestyén művében 
a 190.1. utolsó két mondatát: 1 » . . . a perzsa eredetű Zultán, Szultán nem 
személyt, hanem méltóságot jelentett. És ha ezt jelentett, akkor éppen 
olyan mondai tévedés forgott fenn, mint a minő a Horkák; Gyulák, 
Köndök és Keánok nevében meglapult.« 

2. Bírálatomban azt állítom, hogy a fehér ló mondájában a szö
veg követről és kérésről, Sebestyén kémről és rablásról beszél. Sebestyén 
válasza azt állítja: »A ki az én idézetemet figyelmesen olvassa, benne 
nem kémet, hanem három követet talál.« Olvassuk hát el figyelmesen 
a 101. 1. utolsó mondatát: »A mondának tehát történeti indítékúi 
szerintünk csakis az szolgálhatott, hogy a kém ugor módra földet, füvet, 
vizet rabolt.« 

1 Ismertetésemből nem kaptam korrekturát. így maradt meg a nyomta
tott szövegben a 200. 1. a kéziratban levő 190. helyett, valamint az aláírásban 
a L. R. M. az L. M. R. (Elemér) helyett, a mely betűk alatt ismertettem 1903-ban 
Sebestyén Regöseit. 
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3. Ismertetésem hibáztatja, hogy Sebestyén a Botond-mondát rósz-
szül olvassa, mert a krónikás szerint Botond legkisebb a magyarok közt, 
ő szerinte pedig mondai óriás. Sebestyén azt állítja, hogy ez nem igaz. 
Idézzük Sebestyén könyvéből a két idevágó passzust: »Botond kimoz
dult a hajdani óriások közül« (167. 1. új bekezdés, második mondat) 
és »Kadocsa és Szóárd, továbbá Léi és Bulcs . . . mellé bosszúállónak 
csak a krónikás állította oda a rendelkezési állapotba jutott mondai 
óriást« (t. i. Botondot. 168. 1. első új bekezdés, második mondat.) 

4. Vörösmarty bírálatának (Arany Elveszett alkotmányáról) olva
sása. É* pontra nézve Sebestyénnek igaza van: én tévedtem. 

Ezen négy pont után következik a befejezés. Pusztán e négy pont 
alapján kimondja az ítéletet, — nem bírálatom, hanem személyem fölött. 
Azok az ismeretes irodalmi viszonyok, a melyekre Sebestyén hivatkozik, 
lehetetlenné teszik nekem — tisztességérzetem nem engedi — hogy 
bírálatának nagyszámú személyes támadásaira, durva gyalázásaira vála
szoljak. Hogy azonban minden tendenczia távol állott tőlem, azt nem 
kell hangoztatnom azok előtt, a kik irodalmi munkásságomat ismerik, 
és tudják, hogy bírálatom megírásakor, 1905. júliusában, még nem 
existaltak számomra azok a bizonyos »irodalmi viszonyok.« A kik meg 
nem ismernek, azok előtt kétségtelenné teszi bírálatomnak elismerő hangja, 
méltányoló tartalma. Ha valaki nem restelli a fáradságot, olvassa el 
azokat a bírálatokat, a melyeket akkor írtam Sebestyén munkáiról 
(1903. július \JÍ 904. október), mikor még ő sem gondolt arra, hogy 
az »irodalmi viszonyok« megváltoznak: a ki megteszi, látni fogja, hogy 
az utolsó bírálatban több az elismerés, minf az előbbi kettőben, mert 
úgy találtam, hogy az utolsó kötet jobb elődeinél. 

Ezek után azt hiszem, nyugodtan rábízhatom bárkire a döntést: 
reá szolgáltam e bírálatommal erre az elfogult támadásra, s vájjon 
kettőnk közül én vagyok-e az, a ki megtévelyítően botlottam és tudato
san ferdítettem ? A »perfid« szó ellen pedig, a melynek kimondásához 
még akkor is a legnagyobb fokú elvakultság lett volna szükséges, ha 
Sebestyén vádjai alaposak lettek volna: határozottan tiltakozom és azt 
mint rosszindulatú ráfogást visszautasítom. 

Budapesten, 1906. jan. 31. 
CSÁSZÁR ELEMÉR. 

KÉT ÁNTIKRITIKA. 

I. 
»A történtek után« legcsekélyebb okot sem találtunk arra, hogy 

t. dolgozó társunk Válaszának helyet ne adjunk; arra pedig még keve
sebbet, hogy »a birói polczról egyszerűen leintsük«. Ilyesmit »a név
telenség álarcza alatt« sem követett el: neve alatt adott férfias Válasza 
pedig azt is bizonyítja, hogy Ő nem »tülekedett«. A leintest talán a 
»bizonyára elváró mindenki« kívánságára sem cselekedtük volna meg: 


