
A tudomány szabadságáért. 
Egyú t t a l egy kis szlavisztika. 

«A ki úgy fogja föl a dilettánsságot, hogy semmit sem kell tudni, 
elég a tiszta ész és az elfogulatlanság, az, ha erdőt vél látni, bizonyosan 
csak délibábot lát.» így végzi múltkori sorait ASBÓTH OSZKÁR, midőn «Az 
ószlovén nyelv hazája* czímtí czikkecskémre (NyK. 26:78—84) ugyan
ezen czímmel válaszolva (u. o. 218—225), «megpróbálja még egyszer, 
nem tudja-e azt a kérdést, hogy hol kell az ószlovén nyelv hazáját ke
resni, azt a kérdést, a mely ránk magyarokra nézve is annyira fontos ós 
érdekes, úgy előadni, hogy őt», tehát nem a kérdést, *én is megértsem». 
Csak úgy mellékesen mondva, «dilettánseágom* nem bírja fölfogni, mért 
volna ez a kérdés «ránk magyarokra nézve is annyira fontos*, ha bizo
nyos az, a mit ASBÓTH vitat, hogy az ószlovén nyelv hazáját nem Pannó
niában, hanem Bulgáriában kell keresni. Azt tartom, akkor semmi vagy 
nagyon kevés közünk hozzá. De hogy a dologra térjek, ASBÓTH válaszá
nak legvégéből és legelejéből egészen világos, hogy szerinte én csak oly-
féle ((dilettáns* vagyok, a ki semmit sem tud, a ki erdő helyett «csak 
délibábot lát* és a ki oly nehéz fölfogású, hogy a «szaktudósnak* ugyan
csak bajos megértetnie magát vele. Nem szólalnék föl, ha csak rólam 
vélekednék így, ha mind ezt csak nekem vágta volna a fejemhez. De ki 
nem ismer ebben arra a bizonyos hangra, a melyet ASBÓTH mindig hasz
nál, valahányszor egy-egy magyar nyelvész, akár én, akár más, szláv dol
got csak érinteni is mer ? Jegyezzo meg magának mindenki, hogy hazánk
ban a szláv nyelvtudomány AsBÓTHnak a kirekesztő birodalma, a mely
nek területére büntetlenül senki se teheti a lábát. Minden szavából ki-
érzik az a büszke szent meggyőződés, hogy a szláv nyelvtudományhoz 
nálunk csakis ő ért és csakis ő érthet; minden más magyar ember, ha 
nyelvész is, nemcsak simplex «dilettáns*, hanem rettentő tudatlan is, 
sőt még azonfölül oly vak és korlátolt, hogy AsBÓTHnak, ha szóra akarja 
méltatni, határtalan önmegtagadással végtelen mólyen le kell hozzá 
ereszkednie. így szokott ő beszélni mindnyájunkkal. «Ist einer, der es 
anders weiss, der rede!» 
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Csakhogy a tudomány respublica és res publica, a melyben mind
nyájan egyenlők vagyunk és a melyhez mindnyájunknak egyenlő közünk
van. Itt nem személyek, hanem okok döntenek. Ez áll minden tudo
mányra és így kétségkívül a szlavisztikára nézve is. Avagy talán az nem 
tudomány, hogy itt ASBÓTH vagy az okok mellőzésével egyedül vagy hát
térbe szorításukkal legfőkép vagy mégis kellő tekintetbevételükkel leg
alább egyrangú súly gyanánt mindannyiszor személyes tekintélyét veti 
latba "? Mi köze a tudománynak ahhoz, hogy a szlavisztikában ő «szak
tudós*, ellenfele meg «dilettáns*? A tudományos köztársaság elfogadja a 
legszerényebb «dilettáns* nézetét is, ha kellő okok ajánlják, és elveti a 
legbüszkébb «szaktudós* nézetét is, ha gyönge okok támogatják. Csupán, 
csak a tekintély előtt nem hajol meg. Szolgáljak talán példával ? Volna 
bőven, a többi közt egy igen nevezetes is, a mikor egy büszke «szak
tudós » a szlavisztikának egész tárházát kiaknázva állított föl egy ször
nyűséges nagy cseh bálványt és ezt egy szerény ((dilettánsnak* egyszerű 
parittyával ugyancsak alaposan sikerült leterítenie. Es a tudományos 
köztársaságnak ez a szokása meg fog maradni mindaddig, míg valaki be 
nem bizonyítja, hogy a «szaktudósnak* minden szava tudomány és a 
((dilettánsnak* minden szava tudatlanság. Különös dolog az igazság; 
sokszor keresetlen is találjuk és sokszor keresve sem akadunk rája. Azért 
kell a tudománynak minden tekintetben szabadnak lennie. Férjen hozzá 
mindenki. Ez az, a mivel ASBÓTH nem akar megbarátkozni. Mindig azt 
érezteti velünk, hogy nálunk csak neki van joga a szláv nyelvtudomány
hoz. Ezzel szemben elvégre is figyelmeztetnünk kell őt, hogy mi semmi
féle korlátozást és semmi néven nevezendő, bárkitől eredő hatalmasko
dást nem szándékozunk tűrni. «Grewaltherrschaft ward nie bei uns ge-
duldet.» Ezt rója emlékezetébe és tartsa szeme előtt. 

De hová leszünk mi szegény magyar nyelvészek, ha AsBÓTHnak 
folyton megkisérlett despotismusát nem törjük? Hátha akkor elveszít
jük jóakaró támogatását is? Mert nekünk a szlavisztika segítségére szük
ségünk van. Hogy mennyire kegyes hozzánk, az már érintve volt és még 
alább is fogjuk látni. Hogy mire becsülendő az ő támogatása, azt nagyon: 
röviden meg lehet mondani. ASBÓTH ugyanis azt hiszi és e hite szerint; 
cselekszik is, hogy neki mint magyar szlavistának a szláv nyelvtudo
mányból a magyar nyelvészek számára, venia sit verbo, csócsát kell rágnia. 
Hogy nagyon kiskorúaknak tart bennünket, az sok nyilatkozata közül 
világosan kitűnik a következőből is: «En e kérdéssel kapcsolatban kész
ségesen elismerem, hogy talán hiba volt ezt a körülményt az értekezé
semben föl nem említeni, de utóvégre is nem szlavistáknak írtam az érte
kezésemet, ok nélkül nem akartam szaporítani az olyan kérdések feszege-
tését, a melyek bennünket talán még sem érdekelnek annyira és a mellett 
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nyelvésztársaim előtt annyira ismeretlenek, hogy csak hosszadalmas tár
gyalás helyezheti kellő világításba. E tekintetben is hasonló aggodalmaim 
voltak, mint a 41. lapon a ,kereszt' szó tárgyalásánál említettek: egy a 
magyar nyelvészeknek szánt, csak a legfontosabb tudnivalókra kiterjesz
kedő értekezésben nem akartam a szláv nyelvészet speciális problémáival 
olvasóimat kifárasztani és figyelmöket pontosabb részekről elvonni. Azt, 
igaz, nem sejthettem, hogy valaki abból, hogy nem hozok mindent föl, 
a mi fölhozható, azt fogja következtetni, hogy nem is tudnék több okot 
fölhozni állításaim támogatására; utóvégre megkívánhatom, de ha vég-
nélküli fejtegetésekbe nem akarok bocsátkozni minden apróságnál, meg is 
kell kívánnom, hogy puszta szavamra is elhigyjenek egyet-mást* (NyK. 
25:449). Erre minden magyar nyelvész azt mondhatja: Köszönjük 
szépen, soha se tessék fáradni, nem vagyunk csecsemők, tudunk már 
magunk enni. Minthogy mi is csak nyelvtudományi problémákkal fog
lalkozunk, ilyenekről nemcsak a magyar nyelv körében, hanem úgy álta
lában is van kellő fogalmunk és így el tudunk igazodni, a mennyire szük
ségünk van rájuk vagy a mennyire érdekelnek, még «a szláv nyelvészet 
speciális problémáiban» is. A ki nekünk igazán szolgálatot akar tenni, 
az csak írjon mennél tartalmasabb szakszerű szláv nyelvtudományi érte
kezéseket és ne féltse se fogunkat, se gyomrunkat. Mi a szláv ételt csak 
nem tudjuk készíteni, a minthogy az nem is a mi dolgunk, habár egyik
másik könnyebb fajta bizonyosan nekünk is sikerülne, sőt már néha-néha 
sikerült is ; de meg tudjuk emészteni és épenséggel nem kell, hogy valaki 
a szánkba rágja. A ki nem győz teljesen ellátni bennünket a szükséges 
táplálékkal, soha se búsuljon; csak mondja meg, hol kapható az, a miről 
esetleg nincs tudomásunk, majd elmegyünk érte. Egy nagy részéről egyéb
iránt magunk is tudjuk, hol keresendő. Attól pedig senki se tartson, hogy 
nem férünk hozzá, mert nem magyarul van. Mindnyájan bírjuk legalább 
is a németet, eztla«pánszláv* nyelvet, a hogy igen találóan egyszer ÁSBÓTH 
nevezte, melyen «egy rengeteg» szlavisztikai «szakirodalom áll mindenki 
rendelkezésére, a ki tájékozást keres ezen a téren» (Nyr. 15:120). De 
többen közülünk egyik-másik szláv nyelvben is jártasak, azután meg leg
rosszabb esetben grammatikával, szótárral mindnyájan tudunk bánni. 
Egy szó mint száz, mi semmikép sem szorultunk arra a nagy és bosszantó 
gyámkodásra, melyben ÁSBÓTH szeretne minket tartani. 

És milyen hatalmaskodva gyámkodik rajtunk! Megköveteli, hogy 
«puszta szavára is elhigyjünk egyet-mást». Akármelyikünkre mindjárt 
ráförmed, ha nem tévedtünk is, csak más nézetünk legyen valamely szláv 
dologról, mint neki. Hogy mer nekünk in slavicis az ő engedelme nélkül 
egyáltalán nézetünk lenni! Még említeni sem szabad olyat, a mit vélet
lenül Ő nem ismer. Az a mi részünkről nagy illetlenség. Nyilván ilyet 
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követett el az is, mert más hibát nem tudok cselekedetében fölfedezni, 
a ki nem régiben VENELIN Vlacho-bolgarskija ili dako-slavjanskija gra-
mati bolgár okiratgyűjteményéből idézte afolnogi, szót. Nem is maradt 
el a rendreutasítás. Annak az adatnak már csak azért is legalább kétséges
nek kellett lennie, mivel ASBÓTH nem volt «abban a szerencsés helyzet
ben, hogy VENELIN nehezen hozzáférhető gyűjteményében fölkereshette 
volna az illető helyet» (Nyr. 25 :258). Pedig a Nemzeti Múzeum könyv
tárában L. Slav. 1122 alatt mindenki könnyen megtalálhatja; a többi 
közt én is a magam szemével láttam és a magam kezével lapozgattam. 
Nagyon örvendek, hogy ennek megemlítésével VENELINÍ valamivel 
könnyebben hozzáférhetővé tehettem. Csak attól tartok, hogy ezzel én 
is az illetlenség bűnébe estem. De sebaj, egy crimon laesaavel több a 
rováson nekem már nem árt. Hosszú lajstromot tudnék összeállítani, 
a többi között a velem esett dolgokból is, melynek minden pontja 
ékesen szóló tanúság volna, hogy nekünk ASBÓTH mindig azt dörgi a 
fülünkbe: Az úr én vagyok, teneked nincs szavad, én előttem térdet, 
fejet hajts! 

De vigasztalódjunk, nem mindenkivel bánik olyan szigorúan. Van
nak esetek, hogy nagyon csendes. Természetesen nem erre mifelénk. 
A külföldieket csak suba alatt vagy még úgy sem szokta megfenyegetni. 
Kint már megtűri, hogy valakinek más nézete legyen mint neki, sőt ott 
már tévedni is szabad, még pedig nemcsak közönséges halandónak, 
hanem olyanoknak is, kiknek nincs az a mentségük, hogy nem szak
emberek. Külföldön ő tó'le a legnevesebb szlavisták is bátran elkövet
hetik a legnagyobb hamisságokat vagy tudatlanságokat. Csak két 
nevezetesebb példát említek. Az egyik az, hogy PASTRNEK, ugyanaz 
a neves szlavista, a ki az Archív für slavische Philologie első 13 köteté
nek nagy tartalommutatóját szerkesztette, 1894-ben a Cesky Lid III . 
évfolyamában a tót viseletről írva (0 krojovych názvech slovenskych), 
elősorolt a többi közt egy sereg olyan ruhanevet is, melyeket lehetetlen 
máshonnan mint a magyarból származtatni, annyira kézzelfogható rajtuk 
a magyar bélyeg, és azokat mégis mind németből, szerbből (mert ez a 
tótokhoz nyilván közelebb esik a magyarnál) és tudja isten honnan szár
maztatta, noha néhányukat már MIKLOSICH etymologiai szótára világosan 
magyar jövevényszónak mondta. Erről ASBÓTH soha egy szót sem halla
tott. Pedig PASTENEK, habár talán szándékosan, a magyar nyelvet meg
vetve, nemcsak a mi szempontunkból, hanem még inkább a szlavisztika 
szempontjából legalább is vastag tudatlanságot, ha nem rosszabbat, köve
tett el. No de ez talán elkerülte a figyelmét. Azért lássunk olyan példát 
is, a hol az teljesen ki van zárva. JAGIC az Archív für slavische Philo
logie I . kötetében a Idncsa, lencse és szerencse szókra utalva (a melyek 
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közül az első nem is szláv eredetű), és hallgatva a Pest, mostoha, rozsda 
és mesgye szókról (a melyek közül az első elszakíthatatlanul Pannoniá
hoz van kötve), kereken megtagadja a pannon szlávoktól, kiktől legrégibb 
szláv jövevényszavaink származnak, az ószlovén nyelvre nézve oly jel
lemző st és zsd hangokat (448. L). Ez ugyan a legnagyobb sophisma, 
mert JAGIC, a lencse és szerencse szókat Pest, mostoha, rozsda és mesgye 
mellett látva, a magyar nyelv ismerete nélkül is mint kitűnő nyelvész 
csakis azt gondolhatta volna, hogy az a két szó vagy nem pannon ere
detű vagy cs-jük magában a magyarban sí-bó'l lett. De hát arra a sophis-
mára nagy szükség volt, mert a nélkül nem lett volna ürügy az ószlovén 
nyelvnek nem kedvelt pannon eredetét legalább megingatni, ha már 
végkép lerontani nem lehet. Mert hát az még sem tagadható, hogy az 
ószlovén irodalom keletkezése és fölvirágzása Pannoniába és így fájdalom 
abba az országba esik, a mely a szlávok szemében oly nagy szálka. Azóta 
az Archív olvasóit (most már a XVIII. kötet van folyóban) minduntalan 
százszor melegített kozmás lencse főzelékkel és detto szerencse rá való
val vendégelik, különösen nagy buzgósággal találgatta nekik szegény 

OBLAK. ÉS ezzel szemben mit tett ASBÓTH ? Megmagyarázta nekünk, 
mintha csakis minket kellett volna ebben okosítani, hogy JAGIC tévedett 
(A szláv szók a magyar nyelvben 12—16. 1.); de magát JAGicot soha föl 
nem világosította, legalább JAGIC folyóirata, az Archív sehol sem tanús
kodik róla. Pedig itt mint magyarnak is szlavistának is fontos oka lett 
volna fölszólalni, mert JAGIC hibája nagy veszteséget okozott és okoz 
mind a magyar, mind a szláv nyelvtudománynak, különösen az utóbbi
nak, mely ASBÓTH előtt legkevésbbé lehetne közömbös. Bezzeg ha jámbor 
magyar nyelvész csak tized akkorát botlott volna, mint e két példában 
említett «szaktudósok», hogy röpült volna a fejéhez az ASBÓTH szerint 
kitüntető és megtisztelő (NyK. 26:218) «dilettáns*, «nem szakértő*, 
«nem szlavista* és több efféle epitheton ornansokba burkolt «asinus ad 
slavisticam»! 

Mielőtt a magyar nyelvészek végkép beadnák a derekukat, kény
telenek még fölvetni azt a kérdést is, csakugyan tartoznak-e meghajolni 
annak a tekintélye előtt, a ki a szlavisztikában oly fennen leczkézteti 

• őket. Nem akarok egynémely zsengéire utalni, a melyek szaktudománya 
terén páratlan önérzettel páratlan tájékozatlanságot egyesítettek. Fiatal
kori balgaságait mindenkinek szívesen megbocsátjuk. Hane veniam peti-
musque damusque vicissim. El kell ismernünk, hogy azóta sokat, igen 
sokat tanult; de mégis kérdés, hogy annyit-e, a mekkora tekintélyt kö
vetel magának. Hadd tegyünk egy kis próbát. A múltkor újra erősen 
kárhoztatott, mintha valóságos rágalmat követtem volna el, hogy egy 
évvel ezelőtt elég vakmerő voltam a jó szlavistáknak «alattomban mű-

21* 
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ködŐ gyarló irigykedést» vetni a szemükre. Hogy ez a legigazabb igazság, 
azt mindenki tudja, a ki ismeri DOBROVSKY és KOPITAR sok titkot eláruld 
levelezését, KOPITAR és SAFARÍK elkeseredett fenekedéseit, MIKLOSICH és 
HANKA véres tollharczát és sok egyébről hallgatva azt a méltatlan bajszát, 
a melyet MIKLOSICH ellen rendeztek olyan szlavisták, a kik a nagy tudós
nak még a bokájáig sem érnek. Igazán olyan járatlan volna ASBÓTH a. 
maga szaktudománya történetében, hogy mindezt ne ismerné ? Pedig 
az ő bibliája, az Archív für slavische Philologie sokat közölt DOBROVSKY 
és KOPITAR leveleiből és az utóbb említett hajszáról is megemlékezett az 
I. kötet 413. lapján. Ide is iktatom a tanulságos szavakat. «Uní;er& 
Freudé», mondja maga JAG-IC a Vergleichende Grammatik der slavischen 
Sprachen II. és IV. kötetét ismertetve, «über das glücklich zu Ende ge-
führte Werk ist gross, aber eben so gross auch der Dank, welchen allé 
Slaven dem Schöpfer dieses Werkes schulden . . . Und doch gibt es selbst 
unter denen, die sich slavische Philologen nennen, nicht wenige, die 
sich zu den Eesultaten derForschungenMiKLosicH's möglichst ablehnend 
verhalten, die sich in nebensáchlichen Abweichungen von den Ansieliten 
MIKLOSICH'S SO sehr gefallen, dass sie diesen die Bedeutung einer princi-
piellen Yerschiedenheit beilegen, um nur dem wahren Verdienst wenig-
stens theilweise die Anerkennung versagen zu können.» Eszembe jut
hatna itt azt mondani AsBÓTHnak, a ki szintén lépten-nyomon kicsinyli 
MiKLOsicHot: fabula de te narratur. Az is nagy tudománytörténeti is
meretnek a bizonysága, hogy ASBÓTH azt a már rég elhagyott nézetet, 
mely az újszlovént az ószlovén nyelv leányának tartotta, azelőtti vála
szában újra nekem tulajdonította (NyK. 25 :449), holott tudnia kellene,, 
hogy azt bizony nem én találtam ki, hanem valaha MIKLOSICH állította 
föl. Azzal ASBÓTH csak azt a színt vette magára, melyben engem szeretett 
volna föltüntetni. 

De a tudomány története nem maga a tudomány. Nézzük tehát ezt 
is. Legjobban megvilágítja AsBÓTHnak ebbeli jártasságát és egyúttal logi
káját az «egymaga hatalmas argumentum a pannóniai elmélet ellen», ér t
vén ezen azt, hogy a glagol írásban csak egy jel van a cyrill é és ja kifeje
zésére. Erre támaszkodva, minthogy a glagol írás tartandó előbb hasz
náltnak, azt állítja, hogy az ószlovénben az a két hang nem volt kettő, 
hanem csak egy, még pedig «CYRILL bolgár anyanyelvének* sajátsága. 
szerint ja. Ennélfogva az obédü (ebéd) ésjasli (jászol) «ebben a nyelv
ben objadü- és jasli-nak hangzottak, ezt bizonyítja a CYRiLLtől össze
állított glagolita írás és a legrégibb glagolita kéziratok egytől egyig*.. 
Nem kérdem, bizonyos-e általában, hogy egy jel csak egy hangot jelent
het. Azt se kérdem, különösen a glagol írásban teljességgel nincs-e eset„ 
a hol egy jel több hangot fejez ki. A helyett ASBÓTH határozott állítása-
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val szemben egyszerűen csak ideiktatom LESKIEN következő szavait*): 
«Obwohl die etymologisclTverschiedenen und in den kyrillischen Denk-
málern als e und j a getrennten Laute in der glagolitischen Schrift durch 
dasselbe Zeichen gégében werden, ist doch kein vollstándiger lautlicher 
Zusammenfall anzunehmen, da ja eine andere Einwirkung auf vorher-
gehende Consonanten ausübt, als e: vor ersterem werden l, r, n zu 
l', r, n, vor letzterem nicht» (Handbuch der altbulgarischen Sprache. 
2. kiad. 32. 1.). Olyan nagyon kétsógtelen-e tehát, hogy az a bizonyos 
glagol jel nem két, hanem csak egy hangot jelentett és hogy obédü az 
ószlovénben objadű-nak hangzott ? De a java még hátra van. A történet
nek annyit sikerült megállapítania, hogy a kétféle ószlovén írás cseréje 
Bulgáriában történt. Csak az volt bizonytalan, hogy melyik váltotta föl 
a másikat, a glagol-e a cyrillt vagy a cyrill a glagolt. Az utóbbi föltevés 
a természetes, az előbbi képtelen ellenmondásokra visz. Azért ma már 
általánosan elfogadott nézet, hogy a glagol írás volt az előbb használt és 
hogy ennek helyébe Bulgáriában a cyrillt tették. Már most ASBÓTH 
szerint az, hogy a cyrill írásnak külön é-je és külön ja-ja van, azzal 
szemben, hogy a glagol mind a kettőre csak egy betűt használ, nem 
bizonyítja azt, hogy az ószlovén nyelv megkülönböztette az é és ja han
gokat, hanem igenis megfordítva, a glagol mint eredetibb írás egész két
ségtelenné teszi épen a meg nem különböztetést; minthogy pedig ez a 
meg nem különböztetés bolgár sajátság, tehát az ószlovén nyelv bolgár 
eredetű. A cyrill írás erre nézve egyszerűen nem bizonyít semmit. Váj
jon ? Lássuk csak. Ha a cyrill írás bolgár földön váltotta föl a glagolt 
és épen bolgár földön nem különböztetik meg az e és ja hangokat, akkor 
méltán kérdhetjük, honnan van az, hogy az a bolgár földön alakult cyrill 
írás mégis megkülönbözteti ? Nem isten csodája ez ? Ha az ószlovén 
nyelv bolgár, akkor bolgár földön az é és ja megkülönböztetésére nem 
is gondolhattak volna. Ha pedig mégis megkülönböztették, akkor csakis 
az ószlovén nyelv kényszeríthette rá, de ugyanakkor ez az ószlovén nyelv 
is szükségképen más mint bolgár. Ezt mondja a logika és ennek törvényei, 
ha nem csalódom, a szlavisztikában is érvényesek. Nem hiszem, hogy 
ASBÓTH, e következménytől megriadva, hajlandó volna a régibb nézet
hez menekülni és a glagolt tenni a cyrill írás utódjává. Ha tenné, csöbör
ből vödörbe esnék. Segíthetne ugyan még úgy, hogy a glagolt meg
hagyva régibbnek, a cyrill írást először szerb földön léptetné helyébe ; 
de akhor ellenkezésbe jutna a történettel. Azt a «palaeographiai argu
mentumot" tehát, hogy «a glagol írásban» közös «jel szolgál az e és ja 
kifejezésére*, csak hiányos ismeret és gyönge logika tarthatja «egymaga 

*) A cyrill *-t Ásbótli é-vel, Leskien é-vel jelöli. 
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hatalmas argumentumnak a pannóniai elmélet ellen». Hiszen hatalmas
nak csakugyan hatalmas, de épen a bolgár elmélet ellen, a melynek támo
gatására pedig «egymaga» is untig erősnek képzelte magát. Vájjon én 
látok-e «délibábot*? 

Azt hiszem, ebből elég világos, hogy ASBÓTH tudománya még mindig 
nem ér a csillagokig. így hát, legalább egyelőre, az sem szükséges, hogy 
a magyar nyelvészek végkép beadják a derekukat. Nagyon sajnálom, 
hogy mindezt feszegetnem kellett. Nem magam miatt tettem. ASBÓTH 
elhalmoz ugyan minden széppel, jóval; szerinte múltkori «fölszólaláso-
mon is végig vonul a dilettáns büszkesége*, sőt <(dölyfössége» (218. 1.),. 
^bolond föltevéseket eszeltem ki» (220.1.), *éte» dilettáns* (értsd: tompa 
idióta) ^eszemmel* valamit (föl nem tudok fogni* (u. o.), «nem ismerem 
az adatokat* és arra még «büszke* is vagyok (218. 1.), ^teljesen járatlan 
vagyok* a szlavisztikai «kutatások terén» (222. 1.), argumentumát «ke-
gyetlenid elferdítettem* (221. 1.) és ^alaptalan ráfogásokat* követtem el 
(222. 1.); de mindez engem nem érint. Az észbeli fogyatkozásokról, me
lyeket szememre vet, ha csakugyan sinylődöm bennök, nem ón tehetek ; 
pöröljön az istennel, hogy nekem csak olyan kevés talentumot adott; 
az erkölcsiektől pedig, melyekkel vádol, én teljesen tisztának érzem 
magamat. Nem is azért hoztam föl ezeket, hogy talán elégtételt vegyek 
magamnak értük, hanem csupán csak annak bizonyságául említem, 
hogyan szokott ASBÓTH mindenkit letorkolni és mi módon erőszakolja, 
hogy mindenki őt nagy portentumnak nézze. De hiába. Mi többiek nem 
hajlunk meg azért, mert ő követeli, ha még úgy erősködik is. Ugyan 
mért tennők ? Talán világraszóló nagy tudományos műveket teremtett ? 
Vagy ha nem is, legalább nagyon kimagaslik fölöttünk? En sokszor 
mérkőztem vele, legtöbbször valamennyünk közt. Ha valaki, én ismerem 
erejét, gyöngéjét; ezenfölül pedig ismerem magunkat is. Ép azért ki 
merem mondani, hogy a szláv nyelvtudomány terén se mi magyar nyel
vészek nem vagyunk olyan járatlanok, mint Ő gondolja, se ő nem olyan 
nagy «,czaktudós», mint a milyenül viselkedik. Azt mondta egyszer 
LESSING : «Ich wage es, hier eine Aeusseruag za thun, mag man sie 
doch nehmen, wofür man will! Man nenne mir das Stück des grossen 
CORNEILLE, welches ich nicht besser machen wollte. Was gilt die Wette ?» 
Mi nem vagyunk LEssiNGek, de talán ASBÓTH se CORNEILLE. azért máskép 
állítom föl a dolgot. Mutassa meg nekem valaki AsBÓTHnak azt a szláv 
nyelvtudományi dolgozatát, melyet akármelyik nevesebb magyar nyel
vész, ha talán jócskán több munkával, de azért ép olyan jól meg ne 
tudott volna csinálni. Nem csoda; mert ferde gondolattól vezérelve, 
egyre csak hálátlan csócsarágással foglalkozott s így dolgozatai még 
mindig olyan szárnypróbálgatásfóléknek látszanak, a milyenek a szia-
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visztika terén mi tőlünk is telnek. Fitymálja előttünk MiKLosiCHot; de 
vájjon tett-e mind eddig a Lexicon linguae palaeoslovenicae vagy a Ver-
gleichende Grammatík der slavischen Sprachen vagy az Etymologi-
tches Wörterbuch der slavisehen Sprachen és sok más vagy legalább 
a Slavisehe Elemente im Magyarischen pótlására csak egy kapavágást is ? 
Pedig mi ezek nélkül azért, hogy ő MiKi/osicHot leszólja, el nem lehe
tünk. Gondoljon nagyot és tegye magát olyan «egyetlen forrásunkká*) 
(221, 1.), a milyen még ez idő szerint MIKLOSICH. Biztosítom, jóval ked
vesebb lesz nekünk a magyar. Akkor aztán, ha még kivánni fogja, akár 
le is borulunk előtte; addig azonban, engedjen meg, nincs rá semmi 
okunk. 

Mind ezt el kellett mondanom, mert már nagyon idején volt. 
Bocsánatot kérek, ha e miatt a vita igazi tárgya, az ószlovén nyelv hazá
jának kérdése, túlságosan háttérbe szorult. Azért a «pannoniai elmélet» 
ellen vetni szokott két legfontosabb bizonyítéknak, úgy hiszem, még 
így mellékesen is eléggé sikerült feltüntetnem végtelen gyarlóságát, 
teljes semmisségét. Az egész kérdést egyébiránt részletesen és behatóan 
még ez évben akadémiai fölolvasásban fogom tárgyalni és így mostani 
mulasztásomat teljesen helyreütni. Egyelőre fontosabbnak tartottam a 
tudomány szabadságának érdekét, mint az ószlovén nyelv hazájának kér
dését. Esküdt ellensége vagyok minden despotismusnak és minden 
terrorismusnak, de legjobban gyűlölöm a tudomány terén. Kinek van 
joga valakit a szabad kutatástól eltiltani vagy elriasztani ? AsBÓTimak 
pedig csaknem minden fölszólalásában a tudomány szabadsága ellen 
irányuló törekvést tapasztalok. Erkölcsi kötelességemnek ismertem, 
hogy ez ellen mindnyájunk érdekében tiltakozzam. Talán sötéten látok; 
nem is volna csoda, mert mindig kemény harczokat kellett állanom, 
valahányszor a szükség úgy kivánta, hogy szaktudományomon kívül 
eső területen kutassak. Mindenütt utamat akarták állani olyanok, a kik 
azt hitték, hogy az a terület nekik kirekesztő birtokuk. Én ugyan, ha 
kellett, késhegyre is mentem velük ; de mindenkinek nincs kedve har-
czolni ós inkább félreáll, mintsem hogy a fejbekoppantás eshetőségének 
tegye ki magát. így lesz a tudomány «ars liberális» helyett monopó
lium. Ez ellen minden gondolkozó embernek küzdenie kell és e részben 
sok keserű tapasztalatom alapján fontosnak tartom a legparányibb jelt 
is. El kell fojtani, a hol csak csirája mutatkozik. Principiis obsta, sero 
medicina paratur. I t t nem szabad félteni a maga és nem szabad kimélni 
a más személyét. A tudományban a személy az igazság mellett egyál
talán közömbös. Nekem személyesen semmi bajom AsBomtal, ha a tudo
mányban gyakran heves ellenfelek vagyunk is ; az életben becsülöm, 
szeretem ós a tudományban is elismerem munkás voltát és igazságszere-
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tetet, mely abban is nyilvánul, hogy tévedését, a mikor meggyőződik 
róla, a mi néha nehezen és sokára esik meg, őszintén megvallja és helyre 
igazítja. Csak monopolizáló és despotikus hajlama ellen küzdök, tehát 
nem személye, hanem amaz elve ellen, mely íolszólalásaiban oly gyakran 
nyilvánul. Bármilyen kedves emberem legyen az életben, a tudomány
ban tükröt voltam kénytelen tartani eléje. Azt hiszem, ezzel csak hasz
náltam mind neki, mind a tudománynak, melynek szabadsága oly drága 
kincs, hogy a legnagyobb éberséggel és a legféltőbb gonddal kell őrizni. 

VOLF GYÖRGY. 

A 3. személynévmás j-kezdetű alakja az osztjákban. ANyK. ez 
idei első füzetében igen becses osztják adatokat közölt MUNKÁCSI BERNÁT 
PÁPAI KÁROLY hagyatékából. Különösen fontos e közlések során az l hang
nak j megfelelője, a mely eddigelé ismeretlen volt. Ennek a j -nek egy 
példája megvan AHLQVIST északi osztják szövegei közt is. AHLQVIST t ex-
tusai közül az első három mese, valamint a dalok obdorski osztják nyel
ven vannak írva, a hol az l ismeretlen. A második mesében (7. old.) ezt 
olvasom: ,Unyoi jastal: evi tailen? ju (t. i. or-menk: az erdő ördöge) 
jastal: malai ant tailem; kat evi taileni1.*) A «ju jastal* ( = ő mondja) 
mondatban ajuaz or-meijk-nek a helyettesítője, azaz harmadik szemólyű 
névmás. Ez az alak az obdorski osztjákban nem lehet általános, mert 
AHLQVIST obdorski textusaiban másutt mindenütt lu alakban találjuk 
(osztjB. lu, Surg. leu/, Irt. teu; Surg. jü%, jügh'ltjK. 2 6 : 3 1 , ju/, 
jugh no." 11.1.).**)" ' M. J. 

*) Szóról szóra: Az öreg ember mondja: birsz leányt? ő mondja: 
mórt ne birnók (tkp. birok); két leányt birok. 

**) Valószínűbbnek tai'tom, hogy a ju itten (ha ugyan nem sajtó
hiba) olyanféle nyelvbotlás, a milyeneket MERINGER és MAYER ,Versprecben 
und Verlesen' czímű könyvükben (1. ismertetését a 364.1.-n) ,Vorklánge oder 
Anticipationen' czím alatt tárgyalnak; t. i. ju jastal e belyett: lu jastal. 

tíz. J. 


