
EUROPAEUS A FINN-MAGYAR HELYNEVEKRŐL. 

Petermann A. Gothában 1867-ben Európának térképét adta 
k i ' ) , a mely egyik mellék-képen Európának népességét a nemze
tiségek szerint osztályozza és számlálja elö. Az európai népesség 
tehát állana ind-európaiakból, finn-uraliakból, turkokból, sémick-
ből, vaszkokból stb. Helytelenebb elnevezés alig lehet az ind-euró-
pai-nk\. Mert a nevezet első része, az ind, egyikre sem illik azon 
nemzetek közöl, a melyeket ind-európaiaknak neveznek ; mert ha 
mindegyiket Ázsiából lehet is, de Keletindiából csakugyan egyiket 
sem lehet származtatni, kivéve talán a czigányokat *) ; a nevezet 
másik része, az európai, pedig mindegyiket megilleti, a mely Euró
pában lakik, a zsidókat szintúgy mint a vaszkokat. Azért az ind-
európai helyett az árja nevet alkalmazván, s némileg a földrajzi 
helyzetet is követvén, az európai lakosságot imígy sorozzuk fel: 

I. Vaszkok 410,000 lélek 
II . Árják, még pedig: 

1) Keltek (erszák Írországban, galok Skócziá-
ban, valók Angliában, Wales és Korn-
wallisban, breyzadok Bretagneban, ösz-
szesen) 8.420,000 „ 

') Karte von Európa u. dem Mittellandischen Meere, entworfen u. gez. von 
F . v. Stülpnagel und g. C. Bar. Fünfte verbesserte u. vermehrte Auflage durch Dr. 
A. Petermann. 1867. Gotha, bei Justus Perthes. 

2) Tudva van, hogy közönségesen a Kr. u. XIV. századba teszik a czigá-
nyok feltűnését Európában. Schaffarik azonban megemlíti, hogy „die Zigeuner 
nach der Meinung Einigen sind Nachkommen der altén indischen (nach Herodot 
medischen Sigynner, derén alteste europaeische Colonie am adriatischen Meere in 
der Nachbarschaft der Weneter bereits Herodot erwahnt." Slawische Álterthümer, 
deutsch von Mosig v. Aehrenfeld. I. B. 28. S. (Leipzig, 1843.) 
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2) Románok, (franczia, spanyol, portugál, 
román, olasz) 89.733,000 lélek 

görög Európában 1.787,000 „ 
oláh vagy rumun 7.500,000 „ 

3) Germánok (német) 50.2^4,000 „ 
(dán, norvég, svéd, angol) 31.783,000 „ 

4) Szlávok, még pedig orosz 49.862,000 „ 
cseh, szlovák stb 5.899,000 „ 
polák (lengyel) 12.688,000 „ 
illir, szerb, bolgár . . 10.677,000 „ 

5) Lettek, litvaiak 1.750,000 „ 
6) Albánok 1.564,000 „ 
7) Oszétek, ironok, alánok 60,000 „ 
8) Örmények Európában 53,000 „ 

III. Altajiak: 
1) Finn-ugorok, úgymint: 

a) Lapp, finn, észt 2.411,000 „ 
b) Zürján, permi, vogul stb. . . . 1.290,000 „ 
c) Magyar . . 4.867,000 „ 

2) Törökök, úgymint: 
európai Törökországban . . . . . 2.100,000 „ 
európai Oroszországban 1.864,000 „ 
Ázsiában 8.500,000 „ 

3) Szamojédek 4,500 „ 
4) Mongolok 120,000 „ 

IV. Sémiek: 
• 

arámi, arab, zsidó 3.093,000 „ 
V. Georgiaiak 50,000 „ 

A számok, azt jegyzi meg maga a kiadó, többnyire csak föl- . 
tevéseken alapúinak, mit abból is észrevehetünk, hogy a ma
gyarok számát még teljes öt millióra sem teszi: mind a mellett, a 
nemzetiségek számarányának kifejezésére bátran "elfogadhatjuk 
azokat. 

E szerint Európában legszámosabbak a románok, germánok 
és szlávok, az elsők együtt 99 milliót, a germánok együtt 82-t, a 
szlávok 79-et, a lettek és litvaiak számával együtt majdnem 81 
milliót tevén ki. A nagy nemzetek után következnek Európában 
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(a 8'/a millió ázsiai török nem tartozván ide) a finn-ugorok, kik együtt 
8.568,000 számlálnak, s a keltek, kik 8.420-000-re mennek. 

Európa legrégibb lakosainak maradványai a 410,000-nyi 
vaszkok, és az albánok, a kik 1,564,000-en vannak. Amazok a régi 
ibérek, ezek az úgynevezett thrákok maradványai. (Az örmények 
újabb időben, a XVTI. század utolsó negyedében, költözének be Eu
rópába). Az ibérek és thrákok közt a keltek terjeszkedtek vala, mig a 
rómaiak és germánok el nem nyomták. A keltek maradványait Íror
szágban (hol az 186l-ki népszámlálás csak 1.100,000-et talála, a kik 
még írnyelven beszéllenek; a többi már elángolosodott), Skót, an
gol és Francziaországban találjuk, mindenütt oszló és olvadó félben. 

A románok nyugatiak (portugálok, spanyolok, francziák, ola
szok, románok az Alpokon) és keletiek (oláhok vagy rumunok, a 
Balkáni félszigeten, Bolgár, Szerb, Oláh, Moldova, Erdély, Ma
gyar országokban és Bukovinában. A nyugatiak ott keletkeztek, a 
hol ma is találjuk, az eredeti lakosságból, római gyarmatokból, 
és elrómaisodott germánokból. A keleti románok, vagy rum unok 
a Dunán túli részeken és a Balkáni félszigeten keletkeztek, az V. 
és VI. században, mint Sehaffarik is mondja, hasonlóképen az ere
deti (thrák) lakosságból, római gyarmatokból és elrómaisodott 
szlávokból. A római elem mind ezeknél, mind azoknál szabályozó, 
döntő, ennélfogva rokonítója is a két félnek; a mi különbség van 
a két fél közt, az az eredeti lakosság különbségéből, s a nyugati 
félnél a germán, a keletinél meg a szláv hatásból fejthető meg. A 
keleti római gyarmatok csak a Balkáni félszigeten jutottak a szláv 
hatás alá; a régi Dáciában soha sem laktak huzamosabb ideig 
szlávok. A mióta a Dunán inneni tartományokból, a római gyar
matok a Dunán túli részekbe vitettek, azólta Dáciában egymás
után a gótok, hunok, gepidák, avarok, bessenyők, kunok uralko-
dának a mongolok bérohanásáig. Ha tehát ott képződött volna a 
rumun nép, mai nyelve magán nem szláv hatást, hanem más nyelv-
belit mutatna, s a nép nem is nevezné magát rumwi-n&k, azaz ró
mainak, mert ezt a nevet is a byzantinus tartományból hozta ma
gával, a mely a törökök alatt is rum-ili-nek (rum tartománynak) 
nevét viseli, a melyből való a rumelia nevezet *). Se Havaselföldet 

*) Az alább idézett „de facto Magnae Ungariae" tudósításban a II. András 
vége felé a pogány magyarok felkeresésére indult négy szerzetes „per Bulgáriám 
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se Erdélyt soha senki nem nevezte rum, római országnak. A ru-
mun nép Bolgárországból és a Balkáni félszigetből költözött éj
szakra Kúti országba (a mai Hnvaselföldre és Moldovába), s onnan 
Erdélybe, Bukovinába és Magyarországba. 

A nyugati románok Európának déli és dél-nyugati részeit 
bírják, a germánok meg Európának közepét és éjszak-nyugati ré
szeit (Skandináviát, a brit szigeteket) tartják. A germánoktól ke
letre a szlávok ülnek; a szlávoktól keletre és éjszakra a finn-ugo 
rokat találjuk, kik közöl a magyarok a közép Duna mellékeire ju
tottak, a melyeket a Kárpátok választanak el a határos tartomá
nyoktól. 

Ha azt kérdezzük : mely tájakon laktak hajdan és laknak 
most a finn-ugor népek? azt felelhetjük bízvást: a melyekre a skan
dináv germánok és a szlávok nem terjeszkednek vala ki, és a me
lyekről máig nem szorították le azokat. Világos ez Skandináviára 
nézve, melynek határai nem változhatok, s a melyben délfelöl ter
jeszkedtek a germánok; nem oly világosak a mai Oroszországban 
a finn-ugorok régi tájai, mert ott a természet a Kárpátoktól kezdve 
az Uraiig határokat nem rakott sehol. De világosabbak lesznek a mai 
Oroszországban is a finn-ugor népek régi tájai, ha visszapillantunk 
Kr. u. az V. századba, s nézzük az akkori néprajzi viszonyokat. 

Mint Schaffarik megmutatta, a szlávokat az idegen népek a legré
gibb időkben vend, vind, magok magokat szerb, névvel nevezik vala. 
Ezen vendek, vindek vagy szerbek lakhelyei, Schaffarik szerint, He-
rodotos idejétől fogva Jordanes és Procopius idejéig, a Kárpátok me-
getti országok a Balttengerig, továbbá a Viadra és Viszla köztől a Do
nig. De már Krisztus előtt a skandináv germán népek, jelesen a gótok 
foglalják el a Balttenger dél-keleti partvidékeit, s Kr. u. a II. század
tól fogva nagy mozgalom keletkezik a Kárpátok megetti országok
ban, melynek egyik fő oka bizonyosan az a nyomás, melyet az uráli 
népek (a későbbi hunok, bolgárok, avarok, kazárok) gyakorlának 
az ottani népekre. A német népek, a gótok, gepidák, burgundok, 
vandálok, elhagyják a Balttenger mellékeit, s a Bug, Neszter, Dene-
per folyók mentében a Fekete tengerig és a Dunáig, s/l; iyuga-
tiabbra a mai Erdély- és Magyarországba vonulnak, míg eminnen 

Assani et per Romániám cum ducatu et expensis Domini Belae, nune Regis Unga-
riae, usque Constantinopolim pervenerunt. — Tehát nálunk is Romániának ne
vezték azt a tartományt. 
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is a hunok kizavarják. A nép-hullámok a Dunántúli részekre is 
átcsapnak, jelesen a gótok egy része; ezen hullámokkal pedig 
szlávok is jutnak a Dunántúli részekre, a hová később, kivált Jus-
tinianus idejében, mind sűrűbben tódulnak új szláv csapatok, me
lyek Moesiát, Thraciát és Illyricumot megtöltik. 

S folyvást tart a mozgalom a Kárpátok mögötti tartományok
ban. Az V. század végével a szlávok Cseh- és Morvaországban meg 
a nyugati Kárpátok inneni részein terjeszkednek; 600 körül Felső 
Ausztriában, Stájer, Karantan és Krajna tartományaiban szaporod
nak ; 634—638 a hrovátok vagy horvátok, és szerbek, hasonlóké
pen a Kárpátok megetti országból, a mai Dalmát, Horvát, Bosnyák 
és Szerb tartományokba telepednek. De azon időben a szlávok 
éjszak felé is nyúlnak, a hol a finn népekre találnak. 

Lassankint államok is emelkednek ki a szlávok közt; a cse
heknél már 695 tájban, melytől fogva 1306-ig a Przemiszl-ek ural
kodnak; Szvatopluk 870—894 nagy hatalomra teszen szert, Nagy 
Morvaországban, melyet 907-ben a magyarok megszüntetnek. A 
lengyelek a Piastok alatt jutnak állami létre 860-ban. Az orosz bi
rodalom is 862-ben kezdődik. 

A mit ma Európában Orosz birodalomnak nevezünk, melyet 
a pánszláv eszme védőjének tudunk, sőt alkalmilag valósítójának 
is képzelünk, az még a IX. század másik felében is szláv nem 
vala. Mi volt hát akkor, s mi az előbbi századokban ? Nyugat-éj
szakon a finn népek, kelet-éjszakon az ugor népek ülnek vala, dél
kelet felől török népek nyúlnak befelé; csak délnyugatról terjesz
kedik a szlávság. Ennek leghatalmasabb ellenei valának a skandi
náv varégok, kiket a finnek ruots-oknak. neveznek (ebből lett a by-
zantinus íróknál a omg a latin íróknál a russus, ruthenus, nálunk a 
rusznyák és orosz szók) sa dél-kelet felől hatalmaskodó kazárok. Se 
a finnek, se a szlávok állami létre nem vergődhetvén, a kölcsönös 
pusztításokat azonban megunván, abban egyesülnek egymással, 
hogy a varégok közöl hijjanak uralkodókat, kik törvényt szabja
nak és rendet tartsanak kozöttök, s így történek, hogy 862-ben 
Rurik Novgorodban, mely város akkor nyeré ezt a nevet, egyik 
atyjafija Szineusz Valgedjárvben (Bjelo-Osero = Fejér-tó), másik 
atyjatija Truvor pedig Iszborszkban telepedtek le. Szlávok csak 
Novgorodban valának, a többi helyeken finn népségek laknak vala. 
Ugyanazon időben két más varég hős, Aszhold és Dir, Kievben 
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kezde uralkodni, mely a kazárok adózója vala. De Kievet már Ru-
rik első utódja Oleg (879—912) foglalá el, s ezentúl a Rurik nem
zetség uralkodik egyedül. — A rószok (955, 988-ban) keresztyé
nekké lesznek, s hamar elszlávosodnak. I. Volodimir (980—1015), 
Szent Istvánunk kortársa, nagyon kiterjeszté uralkodását, de fel
osztván azt tizenkét fija között, véghetetlen zavart okoza. 

Az orosz hatalom ellenségei valának nyugatról a svédek és 
litvaiak, délkeletről előbb a kazárok és bessenyők, azután 1058 — 
1240-ig a polovczok vagy kunok, kik a bessenyők után a mai 
Moldvában és Havaselföldön is uralkodának, melyek akkori neve 
Kunország (Cumania) vala. 

De a sokfelé oszlott oroszok mégis kijebb-kijebb terjedének. 
Moszkvát 1147-ben említik először, melynek vidéke előbb Szmo-
lenszkhöz, utóbb Szuszdalhoz tartozék. Szuszdal maga előbb Rosz-
tov alá tartozott volt, de 1149-ben függetlenné lőn; 1155-ben Rosz-
tov, Szuszdal és Vladimír egy fejedelemséget tesznek, s azután 
együttesen a moszkvai fejedelem alá kerülnek, ki azontúl mind ha
talmasabbá lön. 

A mongolok 1224 ólta nyomják a kunokat, a kiket a Kalkai 
ütközetben legyőznek; 1240-ben Batü khán az orosz fejedelme
ket is megalázá. De a mongolok miatt az ugor népekben is nagy 
változás történek. 

A XIII. század feléig tehát a mai Oroszország éjszaki és 
keleti téréin nem szlávok uralkodának, jóllehet a novgorodiak, a 
kereskedés miatt, már előbb is hódításokat tőnek a keleti éjsza
kon, egész az Ural hegységig. Miféle nép vagy népek mozogtak 
hát azokon a tereken ? Közös névvel finn-nek nevezik mind azo
kat, melyek éjszaki Skandináviától fogva az Uraiig terjeszkednek. 
De már a régiek is különbséget találának a skandináviai finnek 
vagy lappok, a finn öböl és a Ladoga környékein, meg a Dvina 
mellékein lakók között, kiket biarmiaknak neveznek vala. A Kr. 
u. 550 körül írt Jordanes Scythia belsejében, azaz a mai Oroszor
szágban, az Észteket tudja, „pacatum hominum genus omnino", s 
így folytatja : „quibus in Austro assedit gens Acatziror.in i'ortis-
sima. Ultra quos distenduntur supra maré Ponticum Bulgarorum 
sedes, quos notissimos peccatorum nostrorum mala fecere. Hinc 
jam Hunni quasi fortissimarum gentium foecundissimus cespes in 
bifariam populoruui rabiem pullularunt. Nam alii Vltziagiri, alii 
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Saviri nuneupantur, qui tamen sedes habent divisas stb. Hunuguri 
autem hinc sünt noti, quod ab ipsis pellium murinarum venit eom-
morcium, quos tantorum virorum í'ormidavit audacia." — Proco-
pius, Jordanis és Justinianus császár (527—567) kortársa, a kunok 
közt szactr kunokat, (ovwot Öl, ol xai Σάβειροι χαλονμινοι), uturgur 
és kuturgur hunokat különböztet meg (de bello gothico IV. 3, 4, b.). 
Theophylactus Simocatta, Heracliii3 (612—640) kortársa, a Justi
nianus idejében ide tódúlt avarok eredetét leírván, azokat ogorok-
nak nevezi, kik a Til mellékein laknak, mely folyót a turkok feke
tének neveznek. Az ogorok legrégibb fejedelmei Var és Cheuni 
valának, azért némely ogorokat war-nak, másokat chuiin-n&k. ne
veznek. 

A Jordanis ultziagir, hunugur-jai, a Procopius uturgur, kutur-
gur-JMf azután a másutt említett szaragurok stb. úgy látszik mind 
az ogor, ugur nevet viselik magokon, mely előttünk azért is neveze
tes, mert a magyarok ugor, unger, ungar neve is, mely a legrégibb 
latin íróknál előfordul, s mely a szláv népeknél is a magyarok 
neve, onnan való. Méltán nevezzük tehát ugor népeknek azokat, a 
kik nyelvökre nézve a rinneknél is közelebb állanak a magya
rokhoz *). 

A nyelvek a népek szellemi birtokát foglalják magokban, azért 
oly nevezetes azon történeti forrás, mely a nyelvekben feltalálható. 
8 ezen forrásnak igen nagy része a helynevekhez ragadt. A ki Orosz
ország helyneveinek magyarázatát képes volna kitárni, az a tinn és 
ugor népek történeteinek nagy szakaszait fedezné fel, a melyekről 
nincs tudomásunk még. A linn tudós Europaeus rég ólta fáradozik 
abban, hogy felvilágosítsa Finn- és Oroszország helyneveit, azt ve-
vén észre, hogy Finnországban felette sok helynév van, melyet nem 

*) Ha a mi íróink csak némileg figyelmeznének az illető tudományok moz
galmaira, lehetetlen volna még most is tatár eredetűnek nevezniök a magyarokat, 
mint azt, magyar tudósítók után, Emil de Lavaleye teszi a Revue d. d. mondes, 
1868. I. Nov. füzetének 38. lapján, a hol ezt mondja: „La Hongrie offre un des 
exemples les plus instructifs de l'influenee que les institutions exercent sur les 
moeurs. Voilá un peuple d'origine tatare, de sang meridional, plein de passions 
('?), qui use de la liberté aussi correctement que les Auglais." — A népek rokon
ságát csak a nyelvek mutathatják ki, a magyar nyelv az ugor nyelvekhez tarto
zik, s sokkal, de sokkal közelebb áll a finn nyelvekhez, mint az úgynevezett török
tatár nyelvekhez. 
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lehet a tulajdonképi finn vagy szuomi nyelvből megfejteni, studván, 
mi egyébiránt köztudomású, hogy Oroszországban meg számtalan 
helynév van, mely nem az orosz nyelvből fejthető meg. Hozzáfér
vén Europaeus a Reguly hagyományainak első kötetéhez, melyet 
én az akadémia megbízásából kiadtam, s abból a vogul nyelvvel 
megismerkedvén, mely az osztjákkal együtt az ugorságnak mint
egy magja, úgy látszik neki, hogy nagyobb sikerrel foroghat a 
helynevek magyarázatában. Mert Europaeus szerint, egész Finn
országban a nem finn-nyelvbeli helynevek közt leginkább osztják 
nyelvűek kerülnek elő szakadatlan sorban az éjszaki Svéd földtői 
fogva a Svéd, Finn és Oroszországhoz tartozó Lapp földön keresztül 
a Fehértenger déli partjáig. Oroszországban sokkal déliebbre, Vla
dimír kormányzóságban (a régi Szuszdalban) és egyebütt talál 
ilyeneket. 

Most Europaeus a Suomi folyóiratnak 1868-ban megjelent kö
tetében 190 lapon első részét adá ki hosszú értekezésének, a Finn
es Oroszországban előforduló azon helynevekről, a melyek nem finn 
(annál kevesbbé szláv) nyelvűek, hanem a melyek ugor nyelvűek 
volnának, s azt tanúsítanák, hogy azokban a tartományokban hajdan 
ugor népek tanyáztak. En Europaeus munkáját olyannak találomf 

mely méltán igényli a magyar tudomány figyelmét; mert lehet, hogy 
elősegíti az ugor népek régiségeinek földerítését, melyek „éji ho
mályban" vannak elrejtve. Annálfogva, úgy hiszem, helyesen cse
lekszem, ha kimerítőbben ismertetem a finn tudósnak munkáját, 
melynek czíme: Tietoja suomalais-ungarilaisten kansain mmnaisista 
olopaikoista (— Tudósítás a finn-magyar népek régi lakó helyeiről). 

Elsőben is Europaeus az Unugur, Onugvr, Utigur, Saragvr, 
Kutsiagur, Kutrigur vagy Kuturgur neveket magyarázza ki. Eze
ket, alig is lehet másképen, összetett szóknak vévén, melyek utóré
sze ugur, a byzantinus írók ogor-]& (s tegyük hozzá a Herberstein 
által először ismeretessé vált jugar, juhar *), előrészeiket, az un, on, 
uti, sara, kutsi, kutri-t, igyekszik megfejteni. Szerinte tehát az on, un 
nagyot tenne, mert az osztják nyelvben éne, üna, uno, a vogulban 
jani nagy; un-ugur vagy on-ugur == nagy ugur. Az idi kicsit tenne, 

*) Jugariae provinciáé situs ex supradictis patet. Ruthení per aspiratio-
nem jithra proferunt, et populos juhria vocant. Haec est Jitharia, ex qua olim Hun-
gari progressi Pannoniam oecnparunt stb. Rerum Moscovitarum Coramentarii, 
Basileae. 1556. a 85. lapon. 
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mert a vogul nyelvben v-St i§, (uű) uif a lappban (uts) ve kicsiny; 
s ezekhez, úgy hiszem, a magyar öcs is sorolható; uti-ugur (utur-
gur) tehát kis-ugur. E két megfejtés nagyon valószínű, grammatikai 
tekintetben ; még inkább az, történelmi tekintetben ; mert a népek 
szerették magokat ilyen jelzőkkel megkülönböztetni. Europaeus azt 
hiszi, hogy az vnger, ungar szó (uger, ugar helyett) un-uger, un-
ugarból van vnger-, vngar-rá összevonva. — Elfogadván ezt, a Jor-
danis hvnvgvr-j& se volna egyéb, mint vn-vgur, azaz nagy ugur; 
sőt a híres ,Prater Ricardus' tudósításában előforduló Ungaria major 
is némi bizonyítékot nyerne ez által *). 

Ámbár vgri szó is fordul elő, még is az vngri, vngari szokot-
tabb. így sz. Istvánnak legelső oklevelébon ezeket olvassuk: Ste-
fanus, superna providente clementia, Ungrorvm rex; — Ingruente 
bellorum tempestate, qua intor Theotonicos ot TJngaros seditio ma-
xima oxereverat; — needum enim episcopatus et abbatiae, praeter 
ipsum locum, in regno Ungarico sitae erant. 

A saragvr (sar-ugur), Europaeus szerint, fejér ugur, mert a 
régi Sarkel-rö\ Constantinus Porphyrogenitus így emlékezik: 'Ano 
ős xárco&sr TOÖP fisQoöv /lavovfiicoq norafiov tijg díatoag avtímQa rj Ha-
r^ivaxia naQS^stai, xal xaTaxoarei y xatoixict avtcöv (IS%QI tov JSaoxsX 
tov TCO* %a£án(av xáatQov. ÍQfit]vsista( ős nana avtoTg ra 2áoxtX aanQov 
oankiov = a Dunának alsó részeitől fogva, Disztrával átellenben 
terjeszkedik a bessenyők földje, s lakóhelyeik Szarkelig, a kazá
rok váráig, érnek. Szarkel pedig nálok fejér-szállást jelent. (Con-
stant. de administr. imperio cap. 42.) A csuvasok nyelvén máig 
Sor-kil fejér ház; a voguloknál is sarrí fejér, s sarrí kvel fejér ház. 
Ennélfogva sara-gvr csakugyan jelenthet fejér ugurt. E jelző fejér 
a magyaroknál is divatozott, innen Székes-fejérvár, Gyvla-fejérvár, 
Nándor-fejérvár, szlávúl bjelograd. Fehér Magyarországnak nem 
találtam ugyan még nyomát, de igen is Fekete Magyarországnak. Sz. 
Bruno 1002 és 1008 közt II. Henrik német császárnak írt levelé
ben elbeszélli, hogy sz. Istvánnál vala, „cum moram facerem in terra 
Ungrorum," s hogy innen a Senior Rvtorvm-\\oz (kit senior Rvzorvm-

*) Tudva van, hogy Desericius, 1715 bon találta meg Rómában a Vati
káni könyvtárban azt a tudósítást Nagy Magyarországról, mely így kezdődik : 
„Inventum fűit in gestis Ungarorum christianorum, quod esset alia Ungaria major, 
de qua VII. duees cum populis suis egressi fuerant. ut habitandi quaererent sibi 
locum stb." 
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nak is ír), a ruots-okhoz (I. Volodimir-hoz-e ?) azért ment, hogy a 
bessenyőkhöz kerüljön, „ad omnium paganorum crudelissimos Pe-
zenegos." A bessenyöktöl ismét a senior Ruzorumhoz tért vissza, s 
így folytatja: „Ego autem nunc fleeto ad Pruzos, ubi qui precessit 
precedere debet, qui illa omnia fecit et nunc facere debet: clemens 
Deus et senior meus, pretiosissimus Petrus. Audivi enim de Nigris 
Ungris, ad quos, que nunquam frustra vádit, sancti Petri prima 
legatio venit, quamvis nostri, quod Deus indulgoat! — cum magnó 
peccato aliquo cecarentur: qui conversi omnes facti sünt christi-
ani." (Lásd M. Nyelvészet III. 158—163 11.). Kik és hol lehettek a 
fekete magyarok? Ademarus Chabanenis (lásd Katona I. 104) sz. 
Istvánnak Erdélybe tett hadjáratát 1003-ban így hozza fel: Ste-
phanus autem, rex Ungariae, bello appetens Ungriam Nigram tam 
vi quam timore et amore ad fidem veritatis totam illám tcrram con-
vertere meruit. E szerint a meghódított Erdélyország volt-c Unga" 
ria Nigra ? Nem kutatván most e dolgot, avval érhetjük be, hogy 
az ugor népeknél szintúgy mint a törököknél, a fejér és fekete szín 
szokott megkülönböztető jelző; tehát a sar-ugur = fejér ugur, igen 
is lehetséges. 

Végre Europaeus szerint a kutsiagir, kuturgur nem volna 
egyéb, mint kutya-ugur, mert az észtben kutsi(k&8), a zürjánben 
és votjákban kuci/ huc'an, kuc'a az1 teszik, mi kutya a magyarban. 
Ezt nem tartom elfogadhatónak, minthogy a kutya jelző megvetést 
fejez k i ; evvel tehát egy nép sem nevezi maga magát. Hozzájárul 
Procopius tanúsága, mely így szól: „Hajdan a hunnoknak sokasága 
bírta volt e vidékeket, a melyeket most említek, s mindnyáj ok
nak egy királyuk vala. Egyszer egyik királynak két fija vala, 
Utvrgur és Kvturgi/r nevű. Ezek atyjok halála után megoszták a 
birodalmat, s mindegyik a maga nevét saját részének adá, s így a 
hunnok egyik részét uturgurnak, másik részét kuturgurnak neve
zik az én időmig." Ebből annyi világos, hogy Procopius nem tud 
semmit arról, hogy az egyik nevezet kisebbítést jelentene, sőt in
kább egyenlő méltóságuaknak tartja, s azért származtatja két atya
fitól (Procop. de bello Gothico IV. 5 ). 

Én a Reguly hagyományainak I. 346. lapján a magyar szót 
így taglalván : ma-gyar, föld emberének magyaráztam. Arra, hogy 
összetett szónak gyanítsam, a régiek mo-gerf ma-ger ejtése és írása 
bátorított. Valamint az ün-nap-ht>\ ünnep, úgy megfordítva a mo-ger, 
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ma-ger-h6\ magyar lett, t. i. az összetétel utórésze az elsőhöz alkal
mazkodott, miután kiveszett volt a nép öntudatából az összetétel 
mivolta. A mi a szónak előrészét, a mo, ma-t illeti, épen nem volna 
föltetsző, ha a magyarban is megtaláltatnék a finn- és ugor nyel-
vekbeli maa, mu, mo, má, wa-nek megfelelő szó, mely „terra"; s 
ezt én a mo-ger, ma-ger szónak első részében találom fel. E szerint 
a finn pelto-Viak a magyar föld, a finn maa-nak pedig a magyar mo, 
ma = terra, ebben : mo-ger, ma-ger, felelne meg. A szónak utórészét, 
ger-t bátran azonosítom a gyer-ék} gyer-m-ek szó tőjével, melyhez 
ek kicsinyítő járult. Gyer-ek tsz parvus homo, puer; tehát a gyér 
maga = homo, vir. S hogy a gyer-ek szó igazán puer, bizonyítja a 
népünknél még divatozó mondás, gyerek az nem lány. E szerint 
mo-gyer, ma-gyer föld embere. így szeretik magukat nevezni a né
pek, p. o. a vogul má-kvm, md-gum nak, az észt is maa mees-nek = 
föld emberének nevezi magát. A mo-gyer, ma-gyer-bö\, az újabb ki
ejtés szerint, ma-gyar lett a már megemlített okból. A gyér szót pe
dig a vogul kar-hez hasonlítottam, mely ezekben fordul elő : kvsa-
kfir parázna ember, poaj kar gazdag ember, kar kalem ember holtja, 
halott, hvjs-kar, iS-kar kis ember. A vogul kar = karem is, mint a 
vogul má = mám is, a nélkül hogy az m birtokos rag volna, így a 
vogul mám-kvm = má-kvm = föld embere. Mind a kttr, mind a 
karem kicsinyítővel fordulnak elő, így : kár-kve = gyer-ek, karem-
kve tea gyerm-ek, mi annyit teszen, mint hvjs-kar, is-kar = kis em
ber. Tehát a vogul karem-nék m-je valóban nem birtokos rag, mint 
a gyerm szónak m-]e sem az*), továbbá a kar-kve gyer-ek, s ka-
rem-kve gyerm-ek olyan meglepő hasonlítások, milyenek, úgyszól
ván, csak azonos nyelvekben fordulhatnak elő. S ezek így levén, a 
mo-gyer, ma-gyer megfejtése is bizonyossá lesz. Ezt az egész meg
fejtést nem adtam elő ily bőven és világosan az idézeti könyvben, 
s lehet hogy azért támaszt kétséget ellene Europaeus. O először 
azon kétkedik, hogy a vogul k-nak (kar) magyarban gy felelhetne 
meg, holott rendesen a k-nak megfelelője a magyarban h. Ez igaz, 
s még is lehetséges a kar = gyér, minthogy a vogulban magában 
is má-kvn helyett gyakran, igen gyakran, különösen a déli vogul
ban, má-gvm fordul elő, a mi nagyon szól a magyar ger, gyér mellett 

*) Ilyen m-es végű névszókhoz tartozik p. o. a magyar tetem = csont holt
tetem ném. überbein ; a vogul lusem = tetem stb. 
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a vogul kar ellenében. Azután felhozza Europaeus, hogy Ahlquist 
szerint a kar csak rag volna, mely tulajdonság-nevekhez járul akkor, 
mikor praedicatumúl állanak. Én nem ismerem Ahlquistnak ezen 
állítását, de hihetetlen is, hogy kar csak rag („paljas paate") volna, 
mert ilyen nincsen az egész finnségben és ugorságban, a mennyire 
ismerem. Hogy ilyen szók, minők kusa kar, poaj kar, mind subjec-
tumúl, mind praedicatumúl állhatnak, azt a vogul szövegek bizo
nyítják ; de hogy kar essivus vagy praedicativus rag volna, arról 
az ismeretes vogul szövegek mitseni tudnak. S ezen bővebb kifej
tés után Europaeus bajosan fogja még a mager szót így taglalni: 
mag-er, mag is föld lévén az osztják nyelvben, er pedig ember-t je
lentvén a török-tatár nyelvekben, a melyekből az iri szó a déli vo-
gulokhoz is eljutott. A ma-gyer taglalását minden kétkedés ellen 
igazolja a gyér szó, mely a gyer-ek gyer-m-ek-ben megvan. 

A Nagy Szótár is (IV. köt. 46—59) a magyar szót így taglalja : 
mag-er, s azt mag férfinak (Kernmann) fejtegeti. A mag, magy-ot egy
nek tartja, s innen lett volna a magyaró, mogyoró is. A Horvát István 
mag-eresztő-íéle magyarázatát így bővíti a N. Szótár : „Ha pedig a 
mag, magy szót átvett értelemben veszszük, mint az emberi fajnak 
szaporítóját, akkor magere v. magy ere ani. magerő vagy magy erő 
(kern macht)." — Ezen megfejtéseket a rokon népek elnevezései 
nem javallják, mint látjuk: úgyde hogy mily eredeti felfogás terem
tette a szókat, az csak a rokon nyelvek útmutatása mellett sejthető 
meg. Ha tehát valamely magyar szónak fejtegetésével a rokon 
nyelvekben" szók ellenkeznek, azt a megfejtést nem lehet igazolni. 

A N. Szótár továbbá az unger, ungar szót nem az ugor szóval 
rokonítja, hanem a hungarus-t a hunok történeteivel fejti meg, a 
melyeket Déguignes és Neumann munkáiból merít. Nem veszi 
azonban észre azt a legyőzhetlen ellenkezést, mely a Déguignes-
féle hun történetek és a N. Szótár következtetése között áll fenn. 
A következtetés t. i. az, hogy a hunok a magyarok elei, tehát a 
hun nyelv, ha tudnók, csak régibb magyar nyelv volna, s közelebb 
állana a mai magyar nyelvhez, mint a vogul is, annál közelebb pe
dig mint akármely más rokon nyelv. Már Déguignes szerint a hu
nok (engedjük meg, a magyarok elei) a sinai, senszi, sanszi és pe-
cseli tartományok éjszaki határain laktak a Kr. e. időkben. — A 
ma ismert rokon nyelvű áltaji népek, nyugatról keletre haladva, 
így következnek: 1) a finnek az Atlanti tengertől a Ladogáig, 2) 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK VII, 1 4 
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az ugor népek a finnektől kezdve keletfelé a török-tatár népekig 
tehát a Ladoga irányától az Irtisig; 3) a török-tatár népek a Rá
mától és Irtistöl fogva éjszakon, európai Törökországtól fogva Ti
betig és a mongolságig Ázsia közepén; 4) a mongol népek, a török
tatár népektől fogva a nyugati Sinaországig; 5) a mandsu népek, 
a mongoloktól fogva Sinaország éjszaki tartományáig, a senszi, 
sanszi, pécseli tartományokig. Ily földrajzi sorban következnek ma 
egymásután az áltaji népek. S a mennyire biztosan látunk vissza
felé a történetekben, a török népeket mindenkor az ugor népektől 
keletre találjuk, valamint a mongol népek csak a török népek után 
következnek kelet felé. Európában hasonló sort látunk ma, és a múlt 
ezer években. Nyugat felől előbb vannak a germán, azután követ
keznek a szláv, s ezek után a finn-ugor népek. Az itt említett föld
rajzi sor bizonyos, azon nem lehet kételkedni. 

Vegyünk most egy más, hasonlókép bizonyos tényt, a melyet 
nem lehet kétlenie, a ki akarja és képes azt megszemlélni. A 
mai magyar nyelv az áltaji nyelvek közöl legközelebb áll az ugor 
nyelvekhez, jelesen a vogulhoz, osztjákhoz és mordvinhoz; azután 
következnek a rokonsági sorban a finn nyelvek; de a finn-ugor
ságtól távolabb állanak a török nyelvek, még távolabb a mongol 
és mandsu nyelvek. A mi nyelveink rokonságát döntőleg határoz
zák meg a számnevek és az igének tárgyi ragozása. S ezeket nem 
szükséges kiokoskodni, kitalálgatni, azokat látni kell. A számne
veknél és az igének tárgyi ragozásánál fogva a magyar nyelv ugor 
nyelv, s legközelebb rokonai a vogul, osztják, mordvin. 

Azt hiszik, mert az írott monda tartja, hogy a hunok a ma
gyarok elei; tehát a hunok nyelve csak régibb magyar nyelv volt, 
s okvetetlenül azon egyediségi jellemmel bírt, mely a magyar nyel
vet magyarrá teszi. Ha igazat mond az írott monda (mert tudnunk 
nem lehet, nem maradt nyoma a hun nyelvnek), de ha igazat mond 
az írott monda: akkor a hunok az ugor népekhez tartoztak, mit 
lehetetlen tagadni. Már most hogy egyeztessük meg az ugorság 
mai geographiai helyzetét a hiongnu-k lakhelyével ? A Déguignes 
hiongnuji ott laktak, hol ma a mandsuk laknak, a hiongnuk tehát 
vagy mandsuk vagy mongolok voltak. Mert azt lehetetlen képzelni, 
hogy az ugorok átlépvén a törökségen a mongolok és mandsuk 
helyére tették volna magokat, vagy megfordítva. Ha a hunok hi 
ongnuk voltak, akkor mandsuk vagy mongolok, s akkor nagyon 
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távol maradtak a magyar rokonságtól. De ha a hunok ugoroktvol-
tak, akkor nemcsak rokonai, hanem elei is lehettek a magya roknak. 
Az első föltevés geographiai és linguisticai lehetetlenség, melyet 
Déguignes nem is sejthetett, de hogy Neumann sem sejtette, az 
nem az én hibám. A másik föltevés geographiai és linguisticai lehe
tőség, melyet közelebbi tényekkel valósággá kell tenni. Én nem 
találtam még azon tényeket; lehet hogy sikerül egyszer megtalálni. 
De a mongol-mandsu magyarsággal igazán nagy ideje felhagyni. 
Hisz a számnevek és az igeragozás megtanulására igen kevés esz
köz és idő kell! 

Minekutána Europaeus Nestorból, és arab írókból a régi Ugor, 
Jura országnak leírását közölte, ismét a helynevekhez fordul, állít
ván, hogy osztják nyelvű helynevek nem csak a legéjszakiabb vi
dékeken találkoznak, hanem szinte egész Finnorszságban, úgy mind
azonáltal mégis, hogy a déli vidékeken inkább zürján nyelvűek 
fordulnak elő. S az látszik, úgymond, hogy az osztjákok a zürjá-
nekre következtek, mert vannak zürján nyelvű helynevek, melyek
hez osztják vég járult, p. o. Kuusamo-ban van Kolvanki, mely nyil
ván Kolva, mily nevű folyó a Zürján földön az Uraiban is van 
(Kol-va = hal-víz), s ahhoz nki osztják vég járult. Oroszországban 
az osztják nyelvű helynevek a Ladoga, Onega és Dvina mellékein 
kerülnek elő sűrűen; aValged jarvi (bielo-sero, fejér tó) vidékén és 
délfelé Vitebsz városig, meg az Oka folyó mellékein található hely
nevekből pedig azt lehet kihozni, hogy ott a magyarok és vogulok 
még egymástól el nem válva laktak. 

Erre nézve hivatkoznom lehet azokra is, miket Kézai Simon
ból, a Névtelenből és Constantinus Porphyrogenitusból közöltem a 
már idézett könyvben. (Lásd: Reguly Hagyományai I. 336—346). 
A Névtelen szerint a magyar legrégibb időben, a meddig a monda 
ér, dentumoger volt; minthogy pedig Dent az Irtis folyó, s mo-gyer 
föld embere: a magyar tehát az Irtisi ország vagy föld embere. A 
Kezai-féle Togora folyó, mely Ircaniába s evvel a Jeges tengerbe 
siet, nem más mint a Tobol, mely Ikarba vagy Ikranba foly, mert 
így híjjá még Abulgazi is az Ob folyót. A magyar monda, vagy 
történeti emlékezés tehát oda vezet fel, a hol ma is az ugorságot, 
az osztjákokat és vogulokat találjuk. A mondának azonban nincs 
fogalma a népek költözéséről, az könnyen és rövid idő alatt viszi 

14* 
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oda, a hol neki kell. Constantinus Porphyrogenitus, mint történet
író, s mint ki sokkal közelebb is áll a történetekhez, három lakhe
lyéről tud a magyaroknak, a lebediai, vagy levediai, atelkuzui, s 
az utolsó állandó lakhelyről. 945 körül a magyarok éjszak-keleti 
határosaik a bessenyök, kik a Szeret, Pruth, Neszter, Deneper fo
lyók mellékeit bírják, úgy hogy a bessenyök a Deneper felső részein 
a roszokkal, a Szeret és Pruth alsó részein a dunai bolgárokkal, a 
Don felé a kazárokkal érintkeznek. Constantinus szerint a besse-
nyőktől a kazárokhoz és uzokhoz 5 nap járó föld, az alánokhoz 6, 
a mordiakhoz (mordvinokhoz) 10, a roszokkoz 1, a magyarokhoz 
(türkökhöz) 4, végre a bulgárokhoz az alsó Duna éjszaki mellé
kein, fél nap járó föld van. A kazárok a Don mellékein terjeszköd-
vén, mely mellett a 832-ben épült vár Szarkol (vágási = fejér
szállás) van, nyugotra a bessenyökkel, keletre és délre az alánok
kal, éjszakra a fekete bulgarokkal (a Káma és Volga mellett) és 
az uzokkal érintköznek; a Mordia-föld tehát a bulgárok nyugati 
részén van. 

De azelőtt mások voltak a néprajzi viszonyok. Akkor, Con
stantinus szerint, a bessenyök az Atel és Jajk {^AtriX xal A??/), azaz 
a Volga és Ural folyók közt, a mai baskírok földjén, lakván, éj
szaki határosaik valának a kazároknak, a magyarok pedig Lebe-
diában vagy Levediában laknak vala, a hol Chydmos folyó van, 
melyet Chingylos-wak. is neveznek, úgymond Constantinus. A ma
gyarok a kazárok szövetségesei, sőt némileg alattvalóik. Lebediá-
ban savartoiasphalok nevét viselik valami okból, melyet Constanti
nus nem tud. A kazárok az uzokkal szövetkezvén legyőzik a bes-
senyőket, a kiknek helyét az uzok foglalják el. A bessenyök meg 
a magyarokat szorítják ki Lebediából, s ezek Atelkuzba telepöd-
nek. I t t , Atelkuzban, emeltetik Árpád nagy fejedelemségre, itt 
szerveződik a hetumoger, itt egyesülnek velők a kabarok, kik a 
kazároknak egyik ága, s itt kapják a byzantinusoktól a türk nevet. 
A magyarok Atelkuzban a bulgarokkal hadakoznak, a konstan
tinápolyi császár ösztönzésére. A bolgárok meg a bessenyökkel 
szövetkeznek a magyarok ellen, s a bessenyök elfoglalják Atelkuz-t 
is, a melyet most is (945 körül) tartanak; a magyarok pedig Pan
noniába vonulnak. 

A népviszonyok tehát ilyfélék valának azon időben, a mely et 
Constantinus említ: A déli bulgárok a Duna mellékein, s az éjszaki 
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vagy fekete bulgárok a Volga és Káma mellékein, déli és éjszaki 
határát teszik a rajzolt történetek helyszinének, Á kazárok, a Fe
kete tengertől fogva a Don mellékem, mintegy közepett vannak a 
két bulgarság közt. De az éjszaki bulgárok és a kazárok nem töl
tik bé a közt, mely átjáró helyül szolgál azoknak, kik a Volga és 
Jajk mellékeiről nyugat-délfelé nyomulnak. A bessenyők a magya
rokat, az uzok meg a bessenyőket követik: föl lehet tehát tenni, 
hogy a magyarok is a Volga és Jajk mellől jöttek ki, a hova meg 
Ugorországból származtak volt. Constantinus annyit tud, hogy mi
kor a bessenyők a Volga és Jajk közt laknak vala, a magyarok 
Lebediában tanyázának egy különös név alatt. 

Hol lehet Lebedia ? Ott, Constantinus szerint, Chydmos vagy 
Chingylos folyó van. Hol keressük ezt a folyót, déli vagy éjszaki 
részeiben Oroszországnak? Déli Oroszország folyóit igen jól ismeri 
Constantinus, ha ezek közt kellene keresni a Chydmos-t, az valami 
kicsiny volna, s nem lehetne felfogni, miért nem jelezte az író vilá
gosabban, azt valamely ismeretesebb folyóhoz irányozván. Éjszaki 
Oroszországban, a zürjánek földjén van ugyan Chydmor folyó, zür-
jánül As-va: de ennek mellékein nem fogjuk keresni Lebediát, 
mert az nem esett volna a bessenyők útjába, kik a messzi éjszakra 
szorított magyarok mellőzésével jöhettek volna a mai Moldovába 
és Bessarábiába. Lebediát tehát közelebb kell keresni a mai Moldo-
vához és Bessarabiához, már azért is, mert Lebediában laktuk 
alatt is közleködésben maradnak a kazárokkal. 

S valamint nem találhatjuk fel Lebediát vagy Levediát, azon-
képen nem tudjuk, mi név lappang a savartoiasphal alatt. 

A magyarokat a bessenyők követik, ezeket az uzok követik; 
az uzok pedig a később úgynevett polovczok vagy kunok. Az orosz 
krónikások szerint a polovczok vagy kunok 1061-ben hadakozá-
nak először a roszokkal. Vszevolod eléjök megyén, de legyőzetik. 
„E vala az első szerencsétlenség, melyet ez a pogány és gonosz 
ellenség a roszoknak okozott", úgymond Nestor. Ezen író szerint 
a magyarok 883—888 években vonúlának el Kiev mellett; ekkor 
a polovczok mint uzok a Volga és Jajk közti helyeket foglalák el 
a bessenyők után; ekkor tehát lehetetlen volt nekik Kiev mellett 
a magyarokkal egyesülniök, mint a Névtelen beszélli. Ez alkalma
sint a kabarok egyesüléséről tud valamit, kik Constantinus szerint 
a kazároktól elszakadván a magyarokhoz állának Atelkuzban, s e 
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kabarokat tartja kunoknak. Lehetnek-e a kabarok kunok"? azaz, a 
kazárok, kiknek egyik nemzetsége a kabar, magyarnyelvüek-e ? 
A bessenyők, kunok (uzok, polovczok) nyilván nem csak ugorok, 
de nyelvre nézve is vagy épen azonosok a magyarokkal, vagy igen 
közel rokonok. Számtalan bessenyö-telepítés történt, ha nem is a 
királyok ideje előtt, de az első királyok alatt. Ezek utódai sehol 
nem egyebek mint magyarok. A kunok még nagyobb csapatok
ban jöttek az országba, s itt kiváltságos helyzetet nyervén még 
könnyebben megőrizhették volna külön nemzetiségöket, s íme ők 
is ma a legtörzsökösebb magyarok. A csángó magyarok is Moldo-
vában a bessenyők utódainak látszanak. Mind ebből méltán követ
keztetjük, hogy a bessenyők és kunok, nyelvre nézve, vagy azono
sok voltak a magyarokkal, vagy igen-igen közel rokonok, úgy 
hogy csak nyelvjárási különbség foroghatott fenn köztök és a ma
gyarok között. 

A kazárokról ellenben azt kell tartanunk, hogy török nyel
vűek voltak, mert az annyira külön álló csuvasok a kazárok ma
radványai lehetnek, minthogy nem tartoznak azon török-tatár nyel
vű népekhez, melyek ma is keleti és déli Oroszországban laknak. 
Azután Constantinus Porphyrogenitus, a ki oly jól ismeri korának 
és az azt előző kornak történeteit, elmondván, hogy a kabarok el
szakadtak a kazároktól s a magyarokkal szövetkeztek, azt teszi 
hozzá: „Azért a kabarok a turkokat (magyarokat) kazár nyelvre 
tanították, melyet mai napig tartanak, de megtartották a másik 
nyelvet is, t. i. a turkok (magyarok) nyelvét" = o&tv xai ttjv rmv 
Xa^ágoov yXmaaav avroíc rotg TOVQXOÍQ éőída^ev, xai (t-éföi tov vvv rfjv 
nvTt/v őiáXtxrov éyovGiv 5 s^ovui dí xai rr\v rcöv TOVQXWV trígav yXwrtav. 
A kabarok külön nyelvűsége oly föltetsző tény vala, hogy róla 
Konstantinápolyba is tudomás jutott, mi bajosan történt volna, ha 
a kazár nyelv nagyon rokon talált volna lenni a magyarhoz. Tehát 
a kazár nyelv nem volt ugor nyelv. Hogy azonban milyen volt 
az, arra a magyar nyelv felelhet legvilágosabban és döntöleg is. 

A magyar nyelv mind azon népvegyületi események nyomait 
viseli magán, a melyeken általesett a nemzet. A sok szláv szó a szlá 
vokkal való érintkezést és végy ülést tanúsítja; ugyanazt teszi a 
kevesebb német szó is, mely a németek hatását bizonyítja. Van 
azonkívül a magyarban igen sok török szó, mely azonban kétféle, 
vagy szőröstől bőröstől átvett szók, vagy nem olyanok. Az elsők-
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höz tartoznak például: árpa, alma, majom, teve, oroszlán, balta, 
papucs, tepsi, deli, kapu, kalpag, korom, kapocs, kazán, kefe, sza
tócs stb. De vannak olyanok is, a melyeken hangváltozás tűnik 
elő, melyek tehát nem egyszerűen kölcsönvett szók. Különösen 
utóhangban sőt belhangban is, a török z helyett a magyar nyelv
beli szókban r van, p. o. iker, ökör, tenger, borjú, bor, térd, nyár, 
ír, karó, gyűrű, szür-ni stb., melyek a török-tatárban így hangza
nak : ikiz, öküz, deniz, buzagu, boza, diz, jaz (nyár), jaz (ír), 
kazi'k (karó), jüzük (gyűrű), söz (szűr) stb. Minthogy a z hang ná
lunk a szók mind elején, mind beljében, mind utóján igen szokott 
hang, tehát a török ikiz, öküz stbinek átvétele semmi kiejtési baj
jal nem járt volna: nem lehet tehát mást képzelni annál, hogy 
ilyenféle szók nem az ismeretes török-tatárból kerültek a magyar 
nyelvbe, hanem olyanból, melyben már r-esek voltak. A csuvas 
nyelv e tekintetben megegyez a magyarral, abban p. o. pru a borjú, 
török buzagu, sir ír, török jaz; így a magyar atlan, étlen tagadó
nak török megfelelője siz a csuvasban sir, s evvel azonos a ma
gyar szer ebben : kény-szer s= kénytelen, kényszeríteni tsz kény-
teleníteni. Más csuvas szók is inkább közelednek a magyarhoz, 
mint a megfelelő török szók. így p. o. a török jel, csuvasúl s?7 (szil), 
magyarul szél; a török dag, tau, csuvasúl tu, magyarul tő = hegy, 
a lappban is tieva hegy; török ben, min (az összes finnségben is 
min), csuvasúl ej), lip, vogulúl dm, magyarul én. Ezek világosan 
mutatják azt, hogy nem az ismeretes török-tatár nyelvekből kerül
tek a magyarba, hanem másból, a melyből való a csuvas nyelv is. 
A történetekben nem találunk más tényt, mely azoknak a magyar 
nyelvbe átültetését jelentené, mint a magyaroknak a kazarsággal 
való közlekedése, s az ezektől elszakadt kabarokkal való szövet
kezése. S a magyar nyelvnek eme tanúsága a csuvasok kazarságát 
is kétségtelenné teszi. 

Azon finnországi helynevek közt, melyeket Europaeus oszt
ják nyelvüeknek talál, melyek tehát az osztjákok ottani lakását bizo
nyítanák a mostani lakosok ideje előtt, legszámosabbak az inka, enka, 
inki, nki, s a ja, jaa, ia, io végűek, amazokban az osztják jink víz, 
ezekben az osztják jaga, jeaga folyó szók lappangván; az elsőkből 
Europaeus 151-et, az utóbbiakból 82-t hoz fel. S valamint szerző a 
helynevekből azt hozza ki, hogy valaha leginkább osztjákok bír-
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ták a legtúlsóbb éjszaki vidékeket: úgy azt is kihozza azokból, 
hogy iramszarvasokat tartó és halászó osztjákok bírták azokat. 

Lássuk most néhány példán, mint fejtegeti Europaeus a hely
neveket, s micsoda nyelvészeti tanúságot von ki azokból. 

1) Litsminki, úgymond, az osztják helynevek legvilágosabb 
példájinak egyike Kuusamoban. A név lusm-jink-höl lett, mi finnül 
luwvesi = csont-víz; a hism pedig a vogul lulem = tetem. A lusm, 
hiSem szó az irtisi osztjákban teu, a szurgutiban tlouh, a zürjánben 
és votjákban lü, a cseremiszben lut az ersza-mordvinban lovasa, az 
orosz-lappban lu$ (pan-lus = fogcsont, azaz orczacsont), a finnben 
is luu. A Lusminki = csont-víz pedig onnan vehette nevét, hogy 
ott csontokból fegyvereket készítenek. — Europaeus a vogul lusem 
szót a magyar tetem-mel azonosítja, azt állítván, hogy a magyarban 
és más ugor nyelvben az eredeti l és s sokszor t-vé keményedett 
(lus = tet). — Ez, úgy látszik nekem, nem igazoltatik a helyesen 
felfogott nyelvtények által, mert t-höl válhatik ugyan s, de soha 
nem megfordítva. Ennélfogva helyesebbnek találom a tetem és a 
lapp takte, da/te hasonlítását (Budenz J. magy. finn-ugor szóegyez. 
219. sz. a.). Két különböző szó-sort kellene tehát a kérdéses szókra 
nézve felvenni: 1) luu, lu, lü, lu§, lovaí; 2) tetem, takte, dqfte, tlouh. 

2) Rovaniemi-ben Kuoringin oja, Kuusamoban Kuoringin jarvi, 
Liperiben is Kuoringin jarvi van, azaz Kuoring-vízfolyás, Kuoring-
tó, mert oja vízfolyás, jarvi tó. E háromszor előforduló Kuoring-ot 
Europaeus osztjákúl kár-jink-nek, finnül kuori-vm-nek, kéregvíznek 
magyarázza. A kér(-eg) szónak megfelelőji az egész finn-ugorság
ban előkerülnek: finn kuori, lapp garra, kar, karr} moksa-mordvin 
ker, zürján kürs, vogul kér, cseremisz kargas. Ezen szó tehát, úgy
mond Europaeus, igen régi, s megvolt már, mielőtt az osztjákok 
Finnországba jöttek. A szó régiségét az is bizonyítaná, hogy az 
árja nyelvek részéről minden szláv ágban a kérget (kuori-t) jelentő 
kora szó találtatik; a latinban corium, görögben %ÓQIOV, walesben 
cwr olvasd kúr, írben corrach is azt jelentik. Annak pedig, hogy 
kéreg-íolyó, kéreg-tó helynevek lettek, azt az okát adja Europaeus, 
mert halászó és vadászó népnek, milyen az akkori osztják vala, 
nagy szüksége volt a fenyü-kéregre, mely házfedelűl szolgál. — Ez 
okadás elfogadható; kevésbbé lehet helyeselni, hogy Europaeus 
szeret az árja nyelvek körébe is átcsapni, mint a felhozott példa 
mutatja, melyben a finn-ugor szókat menten a latin conummal és 
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ennek rokonaival azonosítja. Lehet, hogy ez véletlen találkozás, 
de az értelemre nézve nagy különbség van a kéreg és bor, a finn 
kuori és nahka között. Inkább tartoznék ide a latin cortex, de csak 
az első felére nézve, s minthogy a szónak másik felével, a mi nyel
veink körében nem tudunk elbánni, jobb az egész szót az árja 
nyelvészetnek hagyni. A szláv nyelvekbeli kora, nem tudom, meny
nyire tartozik a latin corium rokonságához: azt azonban elfoga
dom, hogy legközelebb és legrégibb időktől fogva tartó érintkezés 
lévén a szláv népek és a finn-ugor népek között, azt az illető nyel
vek is tanúsíthatják. S erre nézve bizonyosan ez áll: a mi az egész 
finn-ugorságban, még annak azon részeiben is megvan, a melyek 
nem voltak a szlávság felé fordulva, ha az csak a szláv nyelvek
ben találtatik, s nem találtatik a többi árja nyelvekben is, azt finn
ugor tulajdonnak lehet tekinteni, mely a finn-ugorságból szárma
zott a szláv nyelvekbe. Ha tehát a szláv kora nem állana etymolo-
gicus kapcsolatban a latin cortex-vel: akkor inkább azt kell mon
danunk, hogy az a finn-ugor nyelvekből való, mintsem azt állítani, 
hogy a finn kuori, osztják kára, vogul kér, magyar kér-eg stb. szó 
az árja nyelvekben is megvan. így B,fél, puoli, pál finn-ugor szónak 
bizonyosan hasonmása a szláv nyelvekbeli pol; de minthogy ez, 
tudtomra, a többi árja nyelvekben nem találtatik: tehát a szláv 
pol-t inkább a finn-ugorból származottnak tartom, mintsem állít
sam, hogy a fél, puoli, pál-íéle szó nemcsak a finn-ugor, hanem az 
árja nyelvekben is megvan. A magyar lep, leped, lepedő, a vogul 
lep, lepil — házfedél, azonos szók; de a görögben is van ró Xe'ajo?, 
YJ Xtníg = kéreg, haj : azért nem bátorkodnám állítani, hogy a ma
gyar lep, és a görög Xéttoq etymologicus kapcsolatban vannak egy
mással. Tartsuk tehát külön a finn-ugor és külön az árja nyelve
ket, s ne akarjuk az egyiknek szavait a másikéival felvilágosítani. 
Elég dolgunk van még avval, hogy a finn-ugor sz/kat magokban 
és egymással világosítsuk fel. 

3) Uc-jokiban, a Lapp földnek legéj szakidbb zugában, Pul-
manki nevű tó van, a melyből hasonnevű foly/> ered s a Teno fo
lyóba siet. A Friies által készített lapp térképen lappúi buolbmag 
és pulmag nak van írva, de pulmang-nsik is ejtik a lappok. E szót 
pulmanki Europaeus darázsvíznek, finnül parma-vesinek, magya
rázza. A mostani osztják nyelven pedem-jink volna, vogulúl pcilm-

Az osztják megfelelő szókban a vogul l gyakran d, t (pá/m, 
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pe/m = pét/em); minek néhány példáját ide teszem : nyelv, vogul 
ríelm, osztják nádam, ríádem; nyíl, vogul rí ál, osztják ríot; nyol-cz, 
vogul ríala-lu, osztják mt, nída stb. Minthogy pedig a pu/manki-
ban is l van, azt hiszi Europaeus, hogy akkor még az osztjákok 
is pelem-et ejtenok vala, mikor tőlök ezen szó keletkezett; hogy te
hát nálok Finnországban még nem fejlett ki azon hajlam, mely 
szerint az l-et d-vó változtatják. Másfelül pedig azt hiszi, hogy mai
akkor is megvolt a hajlandóság az Z-nek r-ré változtatására, mert 
a iiálm, pelm, fedem = darázs, finnben parma, cseremiszben purmo, 
mordvinben bromo, és brum, lappban porev. S Europaeus itt is át
csap az árja nyelvekbe, felhozván a szanszkrit bhramara, az új né
met bremse, svéd bröms, ó-német brema stb. szókat. 

4) Felső Tornio-ban Juoksenki nevű folyó van, mely jóksjink, 
finnül joutsi-vesi = ív(íj)-víz volna. Most az íj az osztjákbanyö^of, 
mely az eredeti jőks alakból lett, úgy hiszi Europaeus. Mert a lapp
ban juks, juoks, a mordvinban jonks, cseremiszben jonges, vogulban 
jaut, jajt, jout, jut, magyarban íj, ív; zürjánben vuts, votjákban 
vudz (vut, vu%). — A folyó tehát arról neveztetett volna-e, hogy 
ott íjakat készítettek? 

Azonban, hogy eme helynevekben csakugyan jink ~ víz
féle szó lappanghat, világosan bizonyítja e következő: 

5) Liinanki, mely egy tó a Muonioniska és Sodankylá határ
földeken ; e tóból Liinaja nevű folyó ered. Ezek első szava liina, 
másika «H(jink) víz és ja folyó; liinanki tehát liina-víz vagy f ó, 
liina-ja pedig liina-folyó. S ez legyen átmenet, nja,jaa, ia, tőszóval 
összetett helynevekre, milyet Europaeus 82-t hoz fel. 

Az osztják jaga, jeaga, finn joki, lapp joga, szamojéd jaha kis 
folyót jelent;; tudjuk, hogy nálunk is a sa-jo (saj-jó), hé-jö, hev-jó, 
tap-jó, berek-jó, ai-jó folyó nevekben megvan ezen szó (Nyelvt. Közi. 
VI. 350. stb.). Annál érdekesebb látnunk, hogy Finnországban is az 
osztják szóval szerkezeit folyónevek fordulnak elő. 

Ezen szók ugyanazon vidékeken találhatók, a melyeken az 
ink végűek ; mind ketten az egész országban kerülnek elő, kivéve 
a Vuoksitól délre való részeket. Előbb nem igen bátorkodtam az 
io végüeket osztják-féléknek tartani, úgymond Europaeus, ha
nem zürjáneknek gondoltam, minthogy zürjánben ju a folyó; de 
szorosabb nyomozás és számos ok azt mutatják, hogy osztják szók 
azok. Felületesen nézvén a dolgot, néki a ja-véget inkább vogul-
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nak gondolná, mert a vogulban já a folyó. E felfogással ellenközik 
az, hogy ezen rövid ja-t nem találjuk Oroszország azon vidékein, 
melyeken által húzódtak el innen az osztjákok; mert azokon min
denütt joga, jega, oga, uga végű folyónevek kerülnek elö. S ezen 
végek azt mutatják, hogy Finnországban is az előtt a folyónevek 
teljesen osztják nem vogul végűek voltak, mert később rövidült 
meg a vogul já, ja az osztják jaga, jega-ból, melyet Oroszország
ban a vogul-ugor vidékeken rendesen találunk a folyóneveknél. 
Bajos is volna képzelni, hogy az osztjákok itt Finnországban olyan 
nyelvjárási sajátsággal bírtak legyen, melyet innen elmenvén 
visszaállítottak volna a régi állapotba, s mely azután a vogul nyelv
ben újra feltűnt volna. Azt is meg kell említeni, hogy vogulok nem 
voltak soha Finnországban. 

6) Éjszaki Svédországban Lulea nevű folyó van, melyet a 
finnek most is Luulaja-n&k neveznek. Egy másik Luula-ja folyó Kuh-
moban van, közel az orosz határhoz. Ezen név világosan az oszt
ják nyelvben lula-jaga, vöcsög-, vagy buvár-rucza-folyó. Egyetlen 
nehézség az, úgymond Europaeus, hogy nem tudhatom, mint van 
ezen szó a vogulban. — Erre nézve segíthetek. Vogulban luli-iiak 
híjják a vöcsögöt vagy buvár-ruczát, mint a Teremtés mondájában 
látjuk. Az elmkals (ember, égből való halandó) felmegyen Taromhoz 
megkérdeni, hogyan teremtse vagy hozza elö a földet. S a Tarom 
által „ákve táht saul májves, ákve luli saul májves" s= egy kacsa-
bőrrel ajándékoztatott meg, egy vöcsög (buvár-rucza) bőrrel aján
dékoztatott meg, a végett, hogy abba belebújván, a tengerbe buk
jék, s kihozza a földet. — A vogul luli tehát azonos az osztják lula-
val ; s így a luula-ja osztjákúl lula-jeaga, vogulúl luli-já volna. 

7) A Kalajoki-n&k (hal-folyó) eredeti tavát vagy fokát kálójá
nak nevezik. E különös névnek, úgy látszanék, rósz helyre jutott 
a vége. Ámde abban nyilván a Kalajoki régi osztják neve van 
megtartva, minélfogva a Kolaja tava finnül a Kalajoki tava. 

8) A Kernala-tóba s ebből a Hiite folyó (hiidenjoki, ördög 
folyó) által a Hám e-városi vasút mellett Vanaja-vízbe két Puu-joki 
nevű folyó esik, s a keleti Puu-joki mellékén, a Havusjárvi kápolna 
mellett Puu-jaa nevű falu van. Ebben a falu-névben is nyilván a 
Puu-joki-nak régi osztják neve van megtartva. A puu = fa szó 
azonképen minden finn-ugor nyelvben találtatik, mint a joki, jó, 
ja szó. 
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A, Turku (Ábo)-kerületben a Loima községen által a Loimajoki 
foly, melyet Loimaa-nak is neveznek, mi bizonyosan eleinte loimaja 
volt. Itt is tehát a joki vég mellett a já vég találkozik. 

Nem akarván szaporítani a példákat; röviden említem még, 
hogy a ma, mo, moi\égü helynevek is gyakoriak. Europaeus 77-et 
hord össze. Egyebek ritkábban fordulnak elő, s azok közöl hozza 
fel a Lentüra és Ivantiira tóneveket Sotkamoban, a Lievestuori-tiLY&t 
Laukaaban és a Koitere-tavat Ilamantsiban. A Koitere-böl Koita-íolyó 
ered, a mi azt mutatja, hogy a tónak neve Koit-tere, s hogy a tere, 
tvra, tuori nem más, mint a vogul tor, tur = tó. Továbbá a Lentüra 
mellett van másik tó is, Lentua, mely nyilván lent-va, lond-víz; a 
miből az is világos, hogy a lentiira-t így kell írni, lent-tiira, vogulúl 
lent-tur, mint lent-va. E lent-va pedig azért felette érdekes, mert azo
nosnak látszik a magyar lend-va folyónévvel, melyről lásd Nyelvt. 
Közi. VI. 360. 1. 

A helynevekben sok tanúság rejlik, de a helynevek magya
rázatában könnyű tévedni is. Europaeus, mint láttuk, a Luled-t a 
finnek kiejtése szerint luula-ja-nsik veszi és magyarázza; hasonló
képen magyarázza a Tornio-t, mely szerinte „náhtávásti ostjakin 
sanasta töran = kurkinen, kantasana tóra, ungarin daru, syrjánin 
túri stb." nyilván az osztják tőran szóból való, mi darvast teszen, 
a tóra tőszóból, magyarul daru, zürjanül túri stb. Tornio ennél
fogva toran-jo = darvas folyó. Ezt olvassuk a könyv 184. lapján. 
De a 191. lapon Calamnius érteközése kezdődik, mely Tornio vi
dékét földrajzilag és történelmileg leírja. Calamnius pedig így szól : 
Tornio nyilván a svéd torn, törni (torony) és ö (sziget) szókból ered, 
s eleinte Torneö-nek is neveztetett, mint azt XI. Károlynak okle
vele bizonyítja. A hely halász-hely volt, s a Sventsar nevű sziget
ben tornyot építtetének, útmutatónak és irányzónak, s így a svent-
sar-ő (szventszar sziget) lassankint torneö (torony sziget) nevűvé 
lett. — Ennélfogva a tprned folyó is torony-folyó volna, nem daru
folyó. Az is kérdés, vájjon a lule-a, ume-á, torne-á nevekben elő
forduló á = aa nemde skandináv szó, mely folyót jelent, mint a 
német aa, ah? A skandináv aa = d külsőleg is közel járván az 
ugor jaa, jaga (folyó) névhez, a tévedés nagyon könnyen a skandi
náv helynevet is finn-ugornak fejtegeti. 
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Tévednek másutt is. Nálunk is va végű folyónevek vannak, 
de még több ava végűek, melyek szlávok, p. o. morava, moldava 
stb. S így történt, hogy az igen tudós és nagyon gondos Schaíiarik 
„Schajawa"-nak írja a saját (lásd Slawische Alterthümer I. 249.1.*)) 
s ebből szláv nevet csinál. Nem volna módunk megczáfolni Schaf-
farikot, ha a gömöri szlávok a Sajót slaná-nak = sós-nak, s a dob-
sinaiak azt Salzah-nak = sós folyónak, nem neveznék. De ezekből 
világos, hogy a Sajó = saj-jó (sav-jó) = só-folyó. 

(Folytatása következik.) H U N F A L V y p ^ L . 

*) ,)Die von den andringenden Kelten aus ihrem altén Vaterlande ver-
drangten Slaven wandten sich gröstentheils, wie Nestor bezeugt, zu ihren Stamm-
genossen hinter den Karpathon ; wie dies indess gewöhnlich bei solchen Auswan-
derungen zu geschehen pflegt, blieben einige Überreste derselben auf dem südli-
chen Abhange der Karpathen, an der Waag, am Hron, an der Eipel, an der Scha-
jawa, am Hernád, an der Torisa, Ondawa und der obern Theisz zurück, vor den 
Angriffen ihrer Feinde durch die unzahligen Berge geschiitzt." 


