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Megemlékezés Vámbéry Árminról 
Vámbér y Ármin halálának 50. fordulójáról emlékezhetünk meg ebben 

az évben. Ez az évforduló a jeles tudós életútjának egy másik fordulójával esik 
egybe: éppen száz éve annak, hogy sor került híres köjép-ázsiai utazására, 
amelynek tudományos programját sok tekintetben még a jelenkor turkológusai 
is magukénak vallhatják. 

Vámbáry Ármin neve széles körökben járta be a világot. Tudományos 
társaságok egész sora figyelt fel munkájára: merész utazót, kiváló tudóst, 
jeles publicistát tiszteltek benne. Az uj csapások vágása — hiszen az ő munkája 
lényegében az volt — nem járt nehézség és tévedés nélkül. Az utókor a kezde
ményezést sokszor lebecsülve, az utóbbit húzta alá. 

A jeles turkológus 1832-ben született Szerdahelyen. Tanulmányait rend
kívül nehéz körülmények között, nyomorral küszködve végezte. Már ekkor 
feltűnt kiváló nyelvtehetségével, világirodalmi műveltségével. A nyelvi tanul
mányok vezették el az orientalisztikához is. 

Kemény Zsigmond és Eötvös József révén kapcsolatba került Hunfalvy 
Pállal és Reguly Antallal, a magyar nyelv finnugor eredetének fáradhatatlan 
kutatóival. A magyar nép és nyelv keleti, elsősorban török vonatkozásainak 
felderítésére irányuló terve részben az ő inspirációjuk nyomán fogamzott 
meg benne. 

Az akkoriban Európa-szerte fellendülőben levő orientalisztikai tanulmá
nyokban a török népek előkelő helyre tar tha t tak számot. Az európai tudo
mány ekkor elsősorban az Oszmán Birodalom népei által szolgáltatott anyagra 
alapozhatta turkológiai stúdiumait. A közép-ázsiai törökség felkutatása azon
ban még csak gyerekcipőben járt, s jó ideig becses eredménynek számított, 
ha ezekről az ismeretlen török népekről valaki néhány adatot közzétett. 

Vámbéry Ármin az oszmán-török nyelv tanulmányozásával kezdett 
turkológiai tanulmányaihoz. 1857-ben Eötvös József támogatásával Török
országba is eljutott, ahol hosszabb tanulmányutat te t t . I t t érlelődött meg 
benne az a gondolat, hogy a magyar nyelv török kapcsolatai tanulmányozá
sának érdekében a kutatásokat a távoli török népekre, azerbajdzsánokra, 
türkmenekre, üzbégekre is ki kell terjeszteni. Ekkor tűzte ki célul, hogy szemé
lyesen fogja felkeresni ezeket a kaukázusi, illetőleg közép-ázsiai török népeket. 

A Magyar Tudományos Akadémia bőkezű támogatásával lehetőség nyílt 
a merész terv megvalósítására, amely az utazások történetében is jelentős 
helyre tar that számot. Vámbéry 1863-ban indult útnak. Űtja során ezernyi 
nehézséggel kellett megküzdenie. Ezeken a területeken a minden ellenőrzéstől 
független nomád törzsek voltak az urak, amelyek rabszolgának hajtották el 
a kezükbe került utazókat. Még nagyobb veszély fenyegette az utazót a hivai, 
boharai, szamarkandi hatóságok részéről, amelyek minduntalan kémet véltek 
felfedezni az oda vetődő európaiban. S jaj volt annak, akiről az ilyesmi kiderült. 

Vámbéry a cél érdekében merész lépésre szánta el magát: kolduló dervis 
szerepét játszva csatlakozott egy zarándok-karavánhoz, amelynek segítségével 
el is jutott Közép-Ázsia szívébe. A kémkedés gyanújának elhárítása miatt 
eleve le kellett mondania arról, hogy jegyzeteket is készítsen. Izgalmas útleírása 
mégis turkológiai ismereteink kibővülését jelentette, ismeretlen népeket és 
nyelveket állított reflektorfénybe. 

Utazása egy csapásra világhírűvé tet te . I t thoni fogadtatása azonban már 
hűvösebb volt: több anyagot, feljegyzéseket, szövegeket, kéziratokat vártak 
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tőle. Az adott körülmények között azonban aligha lett volna ilyen gyűjtésre 
lehetősége. 

A következő évek során számos török néprajzi, irodalmi, nyelvészeti 
tanulmánya látott napvilágot. Nem mondott le azonban eredeti tervéről, 
a magyar nyelv török kapcsolatainak tisztázásáról sem. Vámbéry Ármin e 
téren azonban nem tudott lépést tartani a nyelvtudományi módszerek, a nyelv
történeti kutatás fejlődésével. így a nyelvünk finnugor eredetét igazoló kuta
tások módszere és eredményei lényegében idegenek maradtak számára. Ezért 
folytatott évtizedeken keresztül szélmalomharcot a magyar nyelv török erede
tére vonatkozó zavaros elméletének elfogadtatásáért. Az érvek és a módszer 
tekintetében azonban elmaradt ellenfelei mögött, akik e fogyatékosságát, 
hibás elméletének gyengéit joggal bírálhatták. A híres ,,ugor—török háború" 
így végül is Vámbéry vereségével ért véget. Később maga is módosította elmé
letét, s lényegében ellenfeleinek álláspontját fogadta el. 

Vámbéry életcélul a magyar nyelv eredetének, keleti kapcsolatainak 
tisztázását tűzte ki. A keleti nyelvek anyagában való elmélyedése, a nyelvé
szeti kutatások kibontakozásától való távolmaradása azonban különös fordu
latot adott tudományos pályájának. Vámbéry nem az eredeti cél elérésével, 
hanem az ehhez választott eszköz megragadásával, a török nyelvek tanulmá
nyozásával adott értékeset a tudománynak. 

Vámbéry úttörő szerepet játszott a keleti török nyelvek felkutatásában 
és tanulmányozásában. Nemcsak tanulmány út jávai, de az általa közzétett 
üzbég, türkmen stb. irodalmi művekkel is ráirányította a tudósok figyelmét 
e népek és nyelvek kutatására. Tudományos munkásságának értékelésekor, 
érdemeinek mérlegelésekor a magyar nyelv eredetéről vallott téves nézetei 
mellett, e turkológiai eredményeket is tekintetbe kell venni. Vámbéry téved
hetett és tévedett is a magyar nyelv eredetének kérdésében, a munkásságának 
gerincét képező turkológiai kutatásokban azonban sok értéket hagyott a jövő 
nemzedék számára. 

Vámbéry szóles kitekintésű turkológiai programmal lépett az egyetemi 
katedrára. Egyaránt feladatának tekintette a magyar múlt szempontjából 
fontos oszmán-török kapcsolatok és a keleti török nyelvek, a türkmen, az 
üzbég, a kazah stb. nyelv tanulmányozását. Az ő korában jelentős tudományos 
teljesítmény volt, ha valaki e keleti török nyelveken összefüggő szöveget 
jegyzett fel. Napjainkra ez a helyzet gyökeresen megváltozott. A Nagy 
Októberi Szocialista Porradalom megnyitotta e népek előtt a kulturális fel
emelkedés útját: a szocialista kultúrforradalom eredményeként akadémiák 
és kutatóintézetek létesültek ott, ahol Vámbéry idejében az írástudatlanság 
volt az úr. 

Ezekről a változásokról pedig elsősorban a magyar turkológusoknak 
nem szabad elfeledkezniük. Hiszen éppen az ő feladatuk, hogy hazánkban e 
népek szocialista kultúrájának tolmácsolói legyenek. Vámbéry Ármin munkás
sága ebben jelent számunkra útmutató hagyományt. 

* 

Vámbéry Ármin munkásságáról kimerítő bibliográfiai áttekintés, mindmáig nem 
látott napvilágot. E bibliográfiai vázlat korántsem törekszik teljességre: a legfontosabb 
tanulmányokról nyújt tájékoztatót. Az anyag időrendben kerül bemutatásra. 

Tarikhi Engerusz azaz Magyarország története czimü török kézirat ismertetése: 
Magyar Akadémiai Értesítő, A philosophiai, törvény- és történettudományi osztályok 
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közlönye I (1860), 360—362 | Muhakemet-ül-lugetejn: NyK. I (1862), 112—130; Török 
példabeszédek: NyK. I (1862), 269—306 | Északi tatárok dalai: NyK. II (1863), 117—130 
| Deutsch-türkisches Taschen-Wörterbuch, Constantinopel 1858 | Abuska, Csagataj-
török szógyűjtemény, Élőbeszéddel és jegyzetekkel kísérte Budenz József, Pest 1862 
| Travels in Central Asia, being the account of a journey from Teheran across the Turko-
man Désert on the eastern shore of the Caspian to Khiva, Bokhara and Samarcand per-
formed in the year 1863, London 1864 | Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman sivatagon át, a Kaspi-
tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett, Pest 1865 | A dél
szibériai török fajok népirodalmáról: NyK. VI (1867), 265—295 | Cagataische Sprach
studien enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der 
cagataischen Sprache, Leipzig 1867 | Vándorlásaim és élményeim Persiában, Pest 1867 
| A keleti török nyelvről, Pest 1868 | Vámbéry Ármin vázlatai Közép-Ázsiából, Újabb 
adatok az oxusmelléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz, Pest 
1868 | A magyar és török-tatár nyelvekbeli szóegyezések, Pest 1869 | Az „Ujgurok nyelv
emlékei" című munkának bevezetéséből: NyK. VII (1869), 222—241 | Magyar és török
ta tár szóegyezések: NyK. VIII (1870), 109—189 | Uigurische Sprachmonumente und 
das Kudatku Bilik, Uigurischer Text mit Transcription und Übersetzung nebst einem 
uigurisch-deutschen Wörterbuche, Innsbruck 1870 | Oroszország hatalmi állása Ázsiában, 
Történeti tanulmány, Pest 1871 | Az állítólagos kun Miatyánkról: NyK. IX (1872), 
215—219 | Geschichte Bochara's oder Transoxaniens von den frühesten Zeiten bis auf 
die Gegenwart, Nach orientalischen benützten und unbenutzten handschriftlichen 
Geschichtsquellen, Deutsche Originalausgabe, I—II, Stuttgart 1872 | Közép-ázsiai utazás, 
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman 
sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett , 
Második javított és bővített kiadás, Pest 1873 | Centralasien und die englisch-russische 
Grenzfrage, Gesammelte politische Schriften Leipzig 1873 | Der Islam im neunzehnten 
Jahrhundert, Eine culturgeschichtliche Studie, Leipzig 1875 | Keleti életképek, Budapest 
1875; A török-tatár nyelvek etymológiai szótára: NyK. XIII (1877), 249—483 | Baker, J. : 
Die Türken in Europa, Mit einer Einleitung „Die orientalische Frage als Kulturfrage" 
von H. Vámbéry und historisch-ethnographischen Anmerkungen von K. E. Franzos, 
Stuttgart 1878 | A török-tatár nép primitiv culturájában az égi testek, Bp. 1879 | A tur-
kománok nyelvéről: NyK. XV (1879), 1—54 | Die primitive Cultur des turko-tatarischen 
Volkes, auf Grund sprachlicher Forschungen erörtert von . . ., Leipzig 1879 | A magyarok 
eredete, Etimológiai tanulmány, Bp. 1882; Der Ursprung der Magyaren, Eine ethnolo
gische Studie, Leipzig 1882 | Baskir szerelmi dalok: NyK. XVII (1883), 325—379 | The 
Turcomans between the Caspian and Merv, S. 1. 1880 | Das Türkenvolk in seinen ethno
logischen und ethnographischen Beziehungen, Leipzig 1885 | Die Scheibaniade, Ein 
özbegisches Heldengedicht in 76 Gesängen von Prinz Mohammed Salih aus Charezm, 
Text, Übersetzung und Noten, Wien 1885 Kunos L: Török népmesék, 
Vámbéry Ármin előszavával, Bp. 1889 | Freiheitliche Bestrebungen in muslimischen 
Asien, Berlin 1893 | Der König von Persien [Nasreddin sah] über Deutschland, Berlin 
1894 | A magyarság keletkezése és gyarapodása, Bp. 1895 | La Turquie d'aujourd'hui et 
d'avant quarante ans, Paris 1898 | Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei 
und Sibiriens: MSFOu. XII (1898), Helsingfors | The travels and adventures of the Tur-
kish admirai Sidi Ali Reis in India, Afghanistan, Central* Asia and Persia, during the 
years 1553—1555, Translated from the Turkish, with notes by A. Vámbéry, London 1899 
| Aus dem Geistesleben persischer Frauen: ZDMG XLV (1891), 403—428 | Der Wort
schatz des Alt-Osmanischen: KSz. I (1900), 15—27 | Alt-osmanische Sprachstudien, Mit 
einer azerbaizanischen Texte als Appendix, Leiden 1901 | Der orientalische Ursprung von 
Shylock: KSz. II (1901), 18—29 | Vom Reisewerke Ewlia Tschelebi's. In: KSz. III (1902), 
72—76 | Le péril jaune, Étude sociale, Bp. 1904 | Küzdelmeim, Bp. 1905 | Zwei moderne 
centralasiatische Dichter, Munis und Emir: WZKM VI (1892), 183—208, 269—291 | Reform-
képes-e a Kelet, Bp. 1911 | Jusuf und Ahmed, Ein özbegisches Volksepos im Chiwaer 
Dialekte, Text, Übersetzung und Noten: KSz. XI (1910), suppl. (112 + 80 pp.) I Turfaner 
türkische Sprachmonumente. 1. Glossen zum Chuastuanit d. h. dem türkischen Bussgebet 
der Manichäer. 2. Glossen zur Uigurica: KSz. XII (1911—12), 158—173 | Vincze Fr. : 
Az oszmán irodalom főirányai, Vámbéry Ármin előszavával, Bp. 1912 | Á magyarság 
bölcsőjénél, A magyar—török rokonság és fejlődése, Bp. 1914. 
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