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KI   AZ A  MAGYAR?



I. A Magyar Hírnév Eredete.
1.

Ezredév előtt a görög és latin műveltségű tudósok
eléggé ismerték édes hazánk földjét és népét: ámde
ezredév előtt a görög és latin irodalom Európa szivében
se Hungar — se Ugor — se Türk, — annál kevésbé
Magyar tulajdonnevet egyetlenegyszer sem említ.

Árpád kortársa Regino püspök latin vallomása ez :
»Kr. u. 889. évben az Ungar nemzet, kinek azelőtt sohasem

lehetett hirét hallani, odahagyta Scythia tájait.«

Ezredéve ősi örökségül hozta Árpád nemzete Euró-
pába magával a Magyar-Hungar-Ugor-Turk neveket.

2.

Ezekből a nemzeti tulajdonnév, miként azt anya-
nyelvén Jász-Kún-Palócz-Székely-Osángó egyaránt han-
goztatja, a MAGYAR.

Már ezredéve Atelközben járt Ibii Dusztah arabs
iró, aztán XIY. században Benaketi Szulejman Dávid,
gyé hangzónak az élő török-nyelvidom dsés selypítésével
Maflfear néven ösmeré Árpád nemzetét.

Vegyük hozzá Bíborbanszületett Konstantin császár-
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író ezredéves tanúságát; ki gye hangzónak görögös selv-
pítésével valamiképen a Lengyelt Lení/zenin, azonké])en
tulajdonnevünket Mat/zar kiejtéssel megörökítette.

Mikből hiteles egyrészről az eredeti szótest ez öt
betűs hangzása „MAGyAR“; másrészről az irodalom-
ban Magyor, Magyer, Mogyer . . . féle változatos név-
jegyeknek vagy téves megfigyelés vagy fonák szónyo-
mozás miatt hibás ízelése.

Máskülönben nemzetünk tulajdonnevének deák-
jegyekkel leírásában szerfölött jellemző a gé betű termé-
szetellenes használata dé rovására.

Ennek oka az, hogy eredetileg görögben, azután a
classicus, majd a keresztény latinságban gi betűpár ki-
vétel nélkül mindétig gyesen olvastatott.

Aztánhogy a gyé mássalhangzónak Írásmódját
gi betűkkel latinnyelv révén Szent István korában át-
örököltük : azóta e természetellenes Írásmódnak törté-
nelmi jogát éppen a „Magiar“ névjegy tette sérthe-
tetlenné.

Teszem a XIII. századi Halotti Beszédben kéglimet
gimilcetul található; mely szóknak gyes olvasását refor-
matio korában nyelvtani szabályként tanította Krdősi
János meg Csipkés György.

Máskülönben hol a józaneszű Magyar, ki elhigyje,
hogy kegyelem és gyümölcs és Magyar szók anyanyelvün-
kön valaha gével hangzottak volna ? . . .

Minélfogva irodalmunkban Magiar Magár, Magyar
helyesírási formák divatoztak oly általánosan, hogy re-
íbrmatio korban cseh-lengyel befolyás alatt még a morva
Comeniusnál, ki pedig hazai oktatásügyünk világhírű
reformátora volt, kivételesen sem találkozhatni a Szlá-
vok közt általánosan divatozó „Mad'ar“ természetszerű
írásformára.
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E szerint ,,Magyar“ hangzású nemzeti tulajdon-
nevünk eredeti névjegye történelmi jogú görög-latin
helyesírással „Magiar“, holott természetszerű szláv
helyesírással lenne „Macf'ar“.

3.

Mind kiejtés, mind helyesírás oktat rá, hogy nem-
zeti tulajdonnevünk kéttagú szó : tehát eredetileg páros
gyökerű.

Node görög-latin írók irodalmi emlékezet óta Magi
néven tudományban és erényben előljáró bölcs szerzetet
ismertek: kik Mágia szó értelmében, amint azt Lenor-
mand a kitűnő assyrolog, szinte tanítja szertartásos bi'ívé-
szettel és tanácsadó jóslatokkal foglalkoztak; kikMagis-
ter szó értelmében tanítók voltak, kik Mag/stratus szó
értelmében tisztviselők, Mágnás szó értelmében főrendek
gyanánt szerepeltek.

E bölcs Magyok — egyházi és világi irók összhangzó
tanúsága mellett — kiváltképen a dolgok lényegének
megismerésére fordították figyelmüket. Eudoxus egyház-
iró szerint bölcsészetük valamennyi felekezetiség között
legtisztább és legüdvösebb volt. Annyira tisztelték az
igazat, hogy hazudni a legnagyobb gyalázatnak tartották.
Annyira kegyes lelkűek valának, hogy élőlényt meg nem
öltek, kivéve az Istennek áldozottat.

Erre nézve a görög történetírás atyja, Kr. e. V. szá-
zadban élt Herodot, tanítja, hogy a Médok következő
6 néptörzsből állottak latin többes vonzattal írva: Busae,
Paretaki, Struchati, Arizanti, Budae, Magi,

A Magi jegyű, de többesben Magyi, egyesben Magy
hangzású méd néptörzs jellemzésére Herodot elmondja,
hogy Astyages méd király nem tudva mitévő legyen fel-
talált unokájával, a tíz éves Cyrussal, kiről álom alapján
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megjósoltatott, hogy egykoron megfosztandja nagyatyját
trónjától, tanácsba hívta a Magyokat.

A Magyok nyilatkozata jellemző: „Érdekünkben
áll, óh királyunk, hogy uralmad fennálljon: mert ha e
gyermek, ki Perzsa, kerülne helyedbe uralomra, mink
szintén, kik Médok vagyunk, a Perzsák szolgáivá leszünk
és ez idegenek előtt nem lenne becsületünk. Holott a Te
uralmad alatt, — veted egy nemzetségüek lévén,— nem-
csak uralkodunk veled, hanem nagy tiszteletben is része-
sülünk általad“.

E MAGrY méd néptörzs tulajdonneve betűről-betűre
összeülik kiejtésben és helyesírásban is nemzeti tulajdon-
nevünk szótestének első tagjával: azonfelül tökéletesen
összeülik eszméjével: mert hisz köztudomás szerint Ma-
gyarázni szó azonos jelentésű Értelmezni szóval; miből
következik az egyenlet :

MAGyAR       INTELLIGENS.

4.

Ugyancsak Méd eredethöz vezet a természetjoga
helyesírásnak Mad' névjegye is.

Nevezetesen a latinos Méd tulajdonnév Ilerodotnál
Madai betűkkel fordul elő.

Ennek eredetiségét hitelesíti az assyr irodalom
Mada jegyképe; mely Méd népnevet, egyszersmind
Media országnevet is jelent; minek perzsa kiejtése Nie
buhr Mark állítása szerint Madya, szláv helyesírással
Mad'a, Lenormaiit szerint apokopeval Mad; kiejtve te-
hát Mady.

Ezt a kiejtést támogatja Herodotnak adata, misze-
rint 633. Kr. e. Mediában huszonnyolez évig uralkodott
Mady nevű jász király.
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Nemzetünk Méd eredetűségére befoly Herodotnak
az a határozottan kinyilatkoztatott, sőt ismételt tanú-
sága, hogy már az ő korában — Kr. e. Y. században —
a Kárpátoktól Velenczéig terjedő föld Méd gyar-
mat volt.

Mit latin irók különösen a Jász néppel igazolnak.
Ugyanis a Tiszavidéki Jászok már Tacitus idejében,

mikoron még Európa a Hunnok hirét alig hallotta, ki-
tűnő huszárok gyanánt szerepeltek olykor a szövetséges
római gyalogság mellett, máskor Mark Aurél római
császár ellen. — Majd meg Ammian Marcellin szerint
359. Kr. u., tehát még mindig a Hűimkor előtt, szintén
egy Jászsági-fi rugdalta meg „Marha-Marha“ káromko-
dással a római császár székét.

Tovább lánczolgatva az eszmét: a Jász név, mely
latinnyelvű nemzeti okleveleinkben Jasson és Jason
névjegyekkel is váltakozva fordul elő,, földrajzi meg
nyelvészeti, meg történelmi emlékezettel fűződik a Mó-
dokhoz.

Tudniillik földrajzi tény, kogy manap hazánk egész
területén Jászság a legtisztább magva nemzetiségünk-
nek : hol csaknem telibe 99 perczent a Magyarság. Emlé-
kezet szerint pedig egész Hunnkorig Jász népek rajzottak
Pannóniától folyton-folyvást a Fekete-Tenger mellékén
át Kaukazig. Mit állongálok? Kaukazon túlnan Médiá-
nak székvárosa Ag-batana Jason-hegy tövében épült;
körülötte a Jasontól eredett Abarok éltek Plinius hatá-
rozott nyilatkozata szerint. A görög történetírás atyjá-
nak emlékezete pedig a kaukazi Abarral végződik, ki a
nyilazásnak fölfedezője, tehát első Jász volt.

Hol a történelmi adatok megszűnnek: ott a nyel-
vészet még világít. Hogyan is hívják a görög-latinok sa-
ját nyelvükön az íjászt? Sagittarius. Es a nyi la t? Sagitta.
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“No de Herodot nem volt Magyar; idegen létére
honfitársainak nyelvébe régente lefordított Scytha szó-
val nevezte kivált a Vendégszerető — Tenger melléki Já-
szokat; hagyományos emlékezettel okadatolván hou'v
Scytha szó a Sagltta szóból A betű kiküszöbölésével
képződött.

Es görög íróknál az Indus folyóig szerepelt Királyi
Szittyák, tulajdonképen a Jász-Kúnok, perzsa neve ős-
idők óta Saka; holott Perzsák maiglan királyukat Sak
néven szólítják.

A Jászkor legvégső nyoma Nimród utódainak, az
assyr királyoknak ezímében olvasható (még a német
assyrologok helyesírásával is) „König von Kardun//as “

E földrajzi és nyelvészeti tényekkel összhangzó a
történelmi emlékezet, miszerint világtörténetirók egy-
hangúlag, különösen pedig- Strabo íöldrajziró, Medeától
származtatják a Módokat; attól az amazon Medeától,
ki az aranygyapjas vitézzel (az Argonauták szellemes
fordítója mondhatná: Jászsági díszruhás huszárral), Ja-
sonnal Európában is megfordult.

Ez a Medea varázsló, bűvész, méregkeverő és gyógy-
tudományáról emlékezetes amazon annyira, hogy a
göröglatin Medeo igébe az ismeretes Medicus és Medi-
cina főnevekbe az orvoslás és gyógyítás eszméje lett
bemagolva.

Ezt igazolja a Módnak örményneve MAR, mi kigyó
eszmét fejez ki; megosztán a Perseus levágta Me-
dusafő, kinek hajszálai kigyók valának.

Márpegy kigyó hajdanában a Méd király családnak
és Médiának; viszont mostanában is a gyógyászatnak
jelképe.

Bizonyos tehát, hogy Méd szóhoz tudományos ér-
telmiség fűződik: mi összeülik Magyar nevünk In-
telligens eszméjével.
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Így tehát MAGI és MAD' különböző helyesírási!,
de azonos hangzású szókban okszerűen megismertük a
MAGyAR névnek MAGy gyökerét.

Továbbá e névhagyománynyal éppen nem ellen-
keznek történelmi emlékeink: a mennyiben a nemzeti
krónikások — különösen Szent Sigilbert antiochiai püs-
pök tekintélyével — hirdetik: hogy Noé legidősb fiá-
nak — Jáfetnak — magzatától, Magog nevű első Jász
királytól származott a Magyar Ararát és Kaukáz hegy-
vidéke között, a Mózes által szabatosan körülírt Para-
dicsom földjén, az Éden-kertben,

Maga Mózes pedig a Médok ősét, Madait, viszon-
tag Magog király testvérének vallja.

Ennyi összhangzó tanúskodás meghallgatása untig
elegendő a nemzeti név őseredetének megösmerésére.

5.

Valamint Media a Méd nép őshazája: úgy Ária
szintén az Ar nép őshazája. Egyfelől Ária országnév,
hajdanta Baktria, ma Turan. Chorenei örmény író nagy-
tekintélyű földrajzában meg Mechitar is Kusdi-Korazám
néven hívja ép úgy mint Elymaist. (Figyelmet kérek e
szerfölött jellemző adatra!) Fekszik az Oxus-folyó és
Kaspi tenger között. Ősi fővárosa Balk, mely különböző
időben különböző népnél Bal Balam Baktra Zariasp nevet
viselt; hol Zoroaster-nak, a bölcs Magyok szervezőjének
és turáni királynak, valamint utódainak az Abar nép-
vándorlásig szókhelye létezett; honnan Balarabér, a
Hunn-népvándorlás vezére eredt; hovávaló volt Atillá-
nak és Csabának felesége. A dicsőségben Rómával mél-
tán összehasonlítható Balk, keleties jelzővel „a városok-
anyja“, ma mérföldekre terjedő romokban hever.
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Másfelől AR szógyök népnevet jelent és örmény
meg zend nyelven vitéz — hős — erős eszméjét fejezi
ki. Innen a görögök hadistenének neve ARes. Sőt AR
szó gyökeredzik a latin Afíma = fegyver ARmacfia =
hadsereg szókban. AR gyökszóval okolható meg szinten
a Magyarnak „vitézlő“ czime és „hős“ természete.

Így hát nemzeti tulajdonnevünk páros szógyökü
szerkezetével összeilleti nemzetünk ezredéves szerkezete:
eszerint tudós elöljárók (= Magy) és vitézlő nemesség
(== AR)f páros osztálya alkotta Árpád népét; éppúgy,
mint Ázsiában Justinus—Strabo—Plinius vallomása
szerint a Pártosokét; / minek megfelelően választották
meg őseink ezredéve Álmost illetőleg Árpádot a króni-
kások szavaival PRAECEPTOR-nak és DUX-nak.

Egyébiránt AR népnév legközelebbi emlékére reá
akadunk a székelyjegyü irományokban, miket Somogyi
Antal „Régi Magyar Énekek“ czimmel kiadatott. Ebben
mindjárt az első költemény részletei:

>Árokását megvégzette Balk abar a kátár
Önt árokba venereket; kát : te hatalmas ár
Kus 1 kit nemzett Kam üs apánk; nézd ömi áradból
Elkiiáradt sokas iad maron e földre fol.

Az AR nemzet havasoknak Sur tövébe üle ;
De onnan el-szétárada, sokfelé hímüle ;
Mig Korazám földirül az Indóson kelene
Egyik része, kinek hódul a barnaság fele.*

Utána következő költeményben pedig olvasható:

»E fiú lesz Kus, kibűl nagy nép árad.
Hogyis lőtt: mert hét fia lőtt 'Evilat jó földin.
Heted volt AR  kitűl er AR ía.«

ARi többesszámú népnév második emlékére ráaka-
dunk örmény iratokban, különösen Chorenei—Faustus—
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Mechitar műveiben  mindezek, teljes tudatával a tár-
gyilagos meggyőződésnek AR népet az Ótestamentumi
Kun ivadéka gyanánt hirdetik; királyaikat pedig Arsak
néven emlegetik, holott Sak gyökszó persa nyelven
Király. Arsakida királycsalád még a Pártos-kor után is
diesően szerepelt, Áriában, holott a Pártos korban
egyik királyi székhelye volt amaiKusiatanbaii ( Elam)
fekvő Susa Ctesiphon Seleucia nevű városban,
Choaspes folyó mellett a Perzsa-öböl közelében. Innen
származik Kunság ezimerébe az oroszlán.

Harmadikul a Perzsák szentirásában — Zendaves-
tában — az ARi népek annyival inkább ismeretesek:
mert az AR illetőleg Pártos-nép volt tulajdonosa az
Avesta eredeti nyelvének, a zend nyelvnek, ,,a hősök
nyelvének“, melyen a méd születésű Zoroaster írta mű-
veit ; miről Anquetil du Perron jeles tanulmányai ki-
derítették, hogy a zend nemzetiség eredeti hazája Medi\
Egyrészről Zend szó Plinius meg Strabo nyilatkozata ér-
telmében Szittyával helyettesíthető; aztán állítólagos
„Commentar“ eszméjével „Magyart“ fejez ki. Másrészről
a Pártosok nyelve Justin tanúsága szerint Szittya és
Méd nyelvek vegyüléke; az a nyelv, melyen Szent
Tamás prédikált Jeruzsálemban Pünkösd ünnepén.
Tudnivaló az is, hogy a Pártosok uralmának megdölté-
vel szűnt meg divatozni az assyr írásmód. Utóbb AR szó
soksok népnek és tartománynak képzője lett amint arról

Negyedikül az assyr irodalom tanúskodik. Ugyanis
a legjelesebb assyrolognak, Oppert Gyulának, szabálya
szerint arra képző által országnévből népnév alakítható
például:

Susiana országnév assyrul Iíabirdo; miből Susai
népnév assyrul Habirdarra;

Perzsia országnév assyrul Parsa; miből Perzsa
népnév  assyrul Parsarra;
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Armenia országnév assyrul Harminiya; miből
Örmény  népnév  assyrul  Harminiyarra.

Ez általános szabály alól kivétel, páros kivételnél
se több se kevesebb, a Méd-Szittya  népnév:  mert

Média országnév assyrul Maci a; miből Méd népnév
ugyancsak Mada;

Scythia országnév --assyrul Baka; miből Szittya
népnév ugyancsak Saka.

Vagyis Madárra — apokopeval olvasva Magyar —
népnevet kivételesen Mada országnév helyettesíti Arra
népnév képző nélkül.

E páros kivétel pedig annál érdekesebb nemzeti-
ségünkre : mennél jobban bizonyítgatta Oppert a három-
nyelvű assyrfeliratok középső faját eleinte méd-szittyá-
nak, — holott Cyaxares méd király udvarában Tíero-
dotnak határozott vallomása alapján divatozott a Jász
nyelv ; későbben kizárólag méd nyelvűnek, mely méd-
nyelvü assyr Írásmód — úgymond ő - azonos a Pártos
királyok egyik székhelyén Susában meg Elam tartomány-
ban fölfedezettekkel. Ez állítást megerősíti Lenormant.

Végül Oppertnak e kivételes szabályát igazolhatni
a görög Herodot—Pausanias—Eustathius nyilatkozatai-
val, kik a Módokat szintén az AR néppel hozzák kap-
csolatba, midőn hirdetik: hogy a Médok hajdanában AR
néven hivattak; csak miután a Colchisi Medea hozzájuk
költözött, azután változtatták meg nevüket.

íme ez bölcsészeti, nyelvészeti, földrajzi, történeti
és régészeti nyoma a Magyar név alakulásának.

Miután megjegyzendő még jól, hogy a (Jolchisiak,
azaz Eger országiak Chorenei szerint, kik között voltak
eredetileg az éppen nem szemita Oschaldaensok, Herodot
és valamennyi iró tanúsága szerint, ágyptomi nyelvűek
és eredetűek,  valamint Mózes  nemzedéktáblája  szerint
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ágyptomi eredetű Kus is, nemzeti hagyományaink össz-
hang-zú tanúsága szerint Hunyornak és Magyarnak
nagyatyja.

Kus pedig nemzé Nemródöt: ö kezde katalmas lenni a földön.
Az ő országának kezdeti pedig Rabylon volt és Arak és Akad és Ka-
lanne Sennaar földében — A föld pedig egy ajakú és beszédű vala.«
így Mózes.

»A hős Nemród nyelvzavarodás alán 'Evilat földjére ment, mely
Perzsa tartomány akkoriban úgy neveztetett és Énét nejével két fiút
nemzett, névszerint Hunyort meg Magyort. kiktől a Hnnnok meg a
Magyarok eredtek.*

Így tanítanak nemzeti krónikáink.

II. Az Avar Hírnév Eredete.
«.

A magyar név bebizonyított eredetének igazoló
próbája az Abar tulajdonnév.

Ugyanis Bborbanszületett Konstantin byzanczi
császár ismételve határozottan hirdeti: hogy Árpád nem-
zetét   tulajdonnév illeti meg.

Node az összetett szóban iíúípaloi többesszámu
alakja byzanczi görög melléknévnek, a clas-
sieus görögnél formában divatozottnak; kifejezi
pedig a valódi igazi fogalmát vagyis a nem
valódi, nem igazi egyszóval A'L melléknévnek ellentétét.

Ha az ikerszavú összetételből őt hímnemű többes-
ragot szóvonzat gyanánt elemezzük: úgy az európai
ezredéves Magyar nemzet „Igazi Szabart“ tulajdonnevet
örökségképpen hozott Ázsiából magával.

Ámde különösen Herodot tanítja: hogy Perseus
nőül vette Bél unokáját, Andromedát; kitől született fiú
lett a legelső Perzsa, holott annakelőtte a Perzsák ön-
magukat ART  néven   hívták. Aztán   pedig   Hesichius
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meg Stephanus arra tanítanak, hogy ART nevet viseltek
Perzsáknál a HŐSÖk.

ART azonban megfelel a Magyar tulajdonnév AR
gyökének mind hangzására, mind eszméjére.

Viszont Szaba név illette meg eredetileg a Magyo-
kat: lévén a Sabáismus lényegében azonosult a Magis-
mussal.

Sabáismusról az 1139. évben született Majmon
rabbi (== zsidópap) tanítja: hogy Ábrahám életében az
egész földön a Sabáismus volt elterjedve ; sőt Maymon
korában még éltek Sabáusok Mediában illetőleg az egy-
kori Pártos birodalomban, kik az Árpád nemzetétől Le-
bediában elszakadt Kunok lehettek.

Arabs írók szerint Mediában, Cyrus-folyó mellékén,
élt pogányoknak és Mesopotamia egynémely városainak
vallása volt a Sabáismus még Kr. u. XII. században is.

Perzsa emlékezet szerint pedig Perzsiának legisleg-
első királyi széke (Jyrus-íblyó mellékén volt; hová a
Sabáismust Thamurasp király hozta be, mely aztán ez-
redéven át Zoroaster fölléptéig, Kr. e. legkevesebb
2000 esztendeig divatozott változatlanul.

Egyébiránt bizonyos, hogy a Dárius emlékfeliratai-
ban előforduló Sapardia a göröglatin földrajzíróknál elő-
forduló Zapaortenon hegyvidék Cyrus-folyó vidékén fel-
található, merre van Baku város is, hol földalatti szik-
lákból láng lobog fel; hol van a kaukazi Dagesztan az
ott található Avar nevű néppel.

Mert hát Szaba olyan kiejtési változata Abának:
milyen a Biborbanszületett Konstantinnál Szalmus Al-
mos helyett vagy Szmerdis Merdis helyett.

Úgy hogy Ptolomáusnál Szaba azonos Homernak
és Arriannak ABA néptörzsével; kik az emberiség leg-
jámborabb, legigazságszeretőbb nomzettsége gyanánt
szerepeltek.
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Máskülönben ABAR tulajdonnév AB gyöktől ere-
detére valló székelyjegyű emlékezet a „Régi Magyar
Énekek“-ben :

»E fiú lesz Kus, kibül nagy nép árad ;
Hogyis lőtt, mert hét fia lőtt 'Evilat jó földin . . .
Hatod   vala AB,   kitül  szármik ABAR nemzete.«

Árpád ezredéves Magyar nemzetének éppen ez
ABAR név ad örökösödési jogot, czáfolhatatlant az ezredév
előtti Avariához azaz Hunniához.

Valamiképen Theophylactos görög történetíró Ba-
jánnak Hunnjait azaz Álabar névvel he-
ly egzé meg; mit a IX. században Nagy-Károly frank
császár utódainak oklevelei, továbbá a Quedlinburgi meg
Vulturni krónikák esmeg számos tanúságtételek meg-
erősítenek: azonképen azaz Igazi Abar
névvel illeti Árpádnak nemzetét nemcsak Bíborban szü-
letett Konstantin byzanczi császár ; hanem IX. és X. szá-
zadból a fuldai évkönyvek meg Ditmár merseburgi
püspök, meg Roswitha gandersheimi apát, meg Witti-
chindus corbeii szerzetes esmeg többen. Ez utóbbi tanú-
ságok Árpád nemzetének tulajdonnevéről így nyilat-
koznak :

„Avarok, kiket most (894. Kr. u.) Ungaroknak hí-
vunk“; „Avarok, kik Hungaroknak mondatnak“
,,Avarok azaz Hungarok“.

Abar és Avar kiejtési eltérés magyarázata ez : görög
szókban előforduló p betűt némelykor latin szokás vé
betűvel kiejteni; például hozom fel: Bazilius Szába görög-
hangzású szókra a latinban Vazul Száva szók adják a
visszhangot.

Herodot az Abar tulajdonnévhez nemcsak az íjász
hadimesterségnek feltalálását, hanem a legfőbb értelmiség
eszméjét is fűzi:  mi a Magyar név szellemével azonos.
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Mi több nemzeti hagyományaink a „Régi Magyar
Énekek“-ben világosan emlékeznek a MAGyAR-nak
AB AR eredetére:

»Te kedeg ABAR nemzetem! éfeki havasról
Bizonybizony mondom nemzetiségünk halálos el-
lensége is, ha a Magyar Szellemet megösmerendi:
őseinket tisztelni és nemzetünket megszeretni fogja.«

7.

Oly okszerűen ismerem, oly imádattal szeretem a
tudomány eszményét, az isteni igazság-ot, hogy dia-
dalaért mindenről — mi ember előtt kedves — lemon-
dani; nemcsak szenvedni, de bármelyik perczben üdvö-
zül ten meghalni is képes vagyok.

Nyilatkozat. — Némethy Kálmán tudóstársam
második év óta mindennemű hivatalos és magán állástól
visszavonultan kizárólag nyelvtudományi tanulmányá-
nak csodaszerű nélkülözések között élt: erről min-
denkor igaz tanúságot tehetek. Budapesten, 1890.
november 24. Weixlgärtner Vincze tanár. A nyilatko-
zatban foglaltakról nekem is hasonló tudomásom van.
s így azok valódiságáról én is tanúskodhatom. Bpesten,
1890. november 25. Király Pál tanár.

Igazoló Jegy. — Vezeték és Mellékneve: Némethy
Kálmán. Rangja-foglalkozása: tudományos kutató. Ille-
tőség helye: Szécsény. Kora 36 éves. Baross Árpád
járási főszolgabíró. Kelt Szécsényben 1891. szeptember
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30-án. — Személyleírás. Termete közép. Arcza hosszas.
Haja szőke. Szeme szürke. Szája szabályos. Orra rendes.
Különös ismertető jelei: Haja hosszú, mezítláb és haja-
donfővel jár, ruházata egy fehér pendel és egy csuha.
— Szécsény nagyközség elöljárósága által 39/91. sz.
alatt kiadott községijilletőségi bizonyítvány.

Dicső Magyar! Közéig a Millennium . . . Nemzeti-
ségi vállalatom balsorsán könyörülj alamizsnáddal. . . .

»Csak“törpe nép feledhet ős nagyságot!
Csak elfajult kor hős elődöket!



K i m u t a t á s
Nemzetiségi  vállalatom   eddigi   költségeinek   födözlietésér e

küldött   szeretetadományokról:

Isten áldja az ősi dicsőségünkért lelkesülő adományozót!


