
SZIGETI ENDRE

NYELVTUDOMÁNYUNK ÉS A CSILLAGOK
A nyelvi realitások ma is misztériumok számunkra.' Vagyis végső fokon

a nyelv csoda. Kutatása, művelése, alakítása: kultusz. És ennek a kultusz
nak megvan a maga tudománya: a nyelvtudomány. Anyelvtudománynak
van fejlődese és ebből a fejlődésből bontakoztak ki különféle ágazatai, irá
nyai. Nem vagyunk mindnyájan nyelvtudósok, én se, de a nyelv, anyanyel
vünk pedig leginkább mindnyájunk ügye. Tanulmányozása - Bárczi Géza
szavával élve - "mindenki számára öröm és kötelesség't.?

Öröm és kötelesség tehát, ha most felidézem Sajnovics János emlékét,
mert idén januárban volt kétszáz esztendeje, hogy Koppenhágában meg
jelentette azt a latin nyelvű könyvecskét, amit a nyelvészek röviden Demonst
rationak szoktak hívni és nem pusztán a magyar, hanem az egyetemes
összehasonlító nyelvtudomány szempontjából is korszakalkotónak tartanak.

Mit demonstrált, mit mutatott ki Sajnovics kétszáz évvel ezelőtt. Nem
kevesebbet, mint amit könyve hosszú elmébe" belefoglal és az első paragra
fussal még ki is egészít, vagyis hogy' "a magyar és a lapp nyelvazonegy
lehet, anélkül, hogy egymás beszédét megértenék". Megmagyarázza, hogy
"nem érti e kifejezésen a teljes egyazonosságot, hanem csak azt, hogy a
magyar és a lapp nyelv valamikor egy közös ősnyelvet alkotott, abban
együtt élt". Sajnovics "meglepő világossággal beszél a nyelvek rokonságáról
és elágazásáról, kimutatja, hogy idővel minden nyelv változik. kivált, ha a
nyelvközösségnek egyes részei elszakadnak egymástól. Ezzel a nyelvrokonság
helyes felfogására jutott".4

Sajnovics felismerése különösen akkor meglepő, ha felidézzük hazánk
akkori állapotát és a kor nyelvtudományának fejletlenségét.

Amikor Sajnovics 1733. május 12-én a fejérmegyei Tordason, tordasi
és kálózi Sajnovics János és Peyerl Erzsébet fiaként. megszületett, az ország
hárommillió lakosából alig egymillió-kétszázezer volt a magyar. Óriási
pusztaságok, ritkán lakott területek, külterjes mezögazdaság. A Habsburg
monarchia, túl a nemzeti felkeléseken. az ország katonai, politikai, gazdasági,
művelődési, egészség.. és szegényügyi megszervezésén fáradozik. És míg Kaunitz,
Mária Terézia révén a racionalizmus és a francia merkantilizmus szellemében
próbál újítani Magyarországon is, addig a katolikus ellenreformáció lendü
letében és főleg a jezsuita iskolahálózat nyomán sajátos barokk kép (image)
alakul ki a nemzeti tudatban a szent koronáról, a királyról, a nemzetről.

Mária országáról és ez még kétszáz év múltán is mítoszként tudott hatni."
Ez a szellem lengi át Fehérvárról azt a tájat is, ahol a Sajnovics család

húszezer holdas birtokán, a császárhű alispán és táblabíró nagyapa szerze
ményén gazdálkodik. Ezzel találkozik János Győrött a bencések ma is fenn
álló gimnáziumában, ez várja Budán is. ahol már a jezsuitáktól tanul
retorikát és poetikát. A kis Sajnovicsot azonban a matematika, a csillagászat
érdekli. Ezt is főleg a jezsuiták művelik. A tizenötéves fiú 1748. szeptember
24-én Mátyás testvére javára lemond vagyonáról és csak ötven forint év
járadékot tart meg. (Mátyás később ebből építi meg a ma is álló tordasi
katolikus templomot). Trencsénben, 'Nagyszombatban tanul, néhány évig
Pozsonyban tanárkodik végül szíve vágya' szerint Bécsbe kerül, ahol HeH
Miksa világhírű rendtársa vezeti az udvari csillagvizsgáló állomást. A csilla
gászat akkoriban olyan természetű érdeklődést keltett, mint ma az űrku

tatás. Királyok, hercegek, választófejedelmek, püspökök könnyen kaphatók
voltak arra, hogy távcsöveket szerezzenek be, megfigyelő tornyokat épít
tessenek, csillagászt tartsanak, sőt arra is, hogy ők maguk vizsgálják az
égi tüneményeket. akárcsak ma a TIT csillagászati körének lelkes fiataljai.
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1768-ban az izgatta a világ csillagászait, hogy minél jobb és töhb megfigye
lést végezhessenek arról az 1769 júniusára várt jelenségről, amikor a Vénusz
elvonul a Föld és a Nap között. VII. Keresztély dán király, maga is lelkes
asztronómus, az északi sarkhoz legközelebb eső dán felségterületen, Vardö
szigetén megfigyelő állomást állíttatott fel, oda expedíciót szervezett s arra kérte
Mária Teréziát, küldjön megfigyelőt az expedícióba. Hell maga vállalkozott az
útra és segítöül Sajnovicsot vitte magával, aki akkor már az egyik magyar
csillagdában, Nagyszombaton segéd asztronómusként működött. Miért éppen
rá esett a választás? .Minden bizonnyal azért is.. mert Hell külföldi nyelvé
szek munkáiból értesült arról a feltevésről. hogy a magyar, a finn és a
lapp nyelvek rokonságban' lehetnek. A feltevés nem volt megalapozva és
Hell a csillagászati expedíciót szerette volna felhasználni a kérdés eldönté
sére. Hell, aki Selmecen született, de már nem bírta tökéletesen a magyart,
Sajnovicsban jó segítőtársat remélt."

Nálunk akkoriban erre a lehetőségre, de még finn-magyar nyelvrokon
ságra sem gondolt senki. És nyelvészeink többsége Erdősi Sylvester János
protestáns professzor Sárvárott, 1539-ben kiadott műve óta Otrokocsi Fóris
Ferencnek a magyarok eredetéről szóló hírhedt munkájáig (1693) azt vall
ják, amit Geleji Katona István így fejez ki Magyar Gramatikatská-jában:
(1645) "A Magyar nyelv egy az Orientalis lingvák (keleti nyelvek) közzül ...
és semmi egyéb nyelvekvel az egy Sidon (zsidón) küvöl . .. rokonsága
nintsen", bár tudták, hogy "a' Babylon tornyának éppíttetésétől fogva,
mind az írásnak, s mind a' szollásnak módjában, nem kitsiny változást
szenyvedett ..."7 A héber magyar nyelvrokonságot még a nagy Révai is
vallotta akkoriban. Pedig külföldön már régen híre terjedt a vogul-osztják
magyar nyelvrokonságnak, amikor III. Iván Vasziljevics (1440-1505), Mátyás
király és Zsigmond kortársa meghódította Jugríát.. az osztjákek és vogulok
földjét és Mátyás követei is találkozhattak hódoló vezetőikkel a moszkvai
nagyfejedelem udvarában. Aeneas Sylvius Piccolomini (1405-1464), aki
1458-64 közt II. Pius néven pápaként uralkodott, Cosmographiájában (1503)
éppúgy felveti ezt a nézetet, mint lVIiechovi krakkói kanonok Tractatusában
(1517). Epp egy századdal Sajnovics előtt, egy hamburgi orvos és poli
hisztor, Martin Fogel (1634-1675) hívta fel a figyelmet a finn és a magyar
nyelv egyező sajátosságaira, ő viszont III. Cosimo toszkánai uralkodó ösz
tönzésére foglalkozott a kérdéssel s erről 1669-ben így ír" a fejedelemnek:
"... szerencsésen fölfedeztem, amit eddig, tudtommal, én előttem senki sem
vett észre, hogy a magyar és a finn nyelv egymással rokonságban van",
majd a nyelvrokonságot kiterjesztette a lappra is. Tőle függetlenül a svéd
Stiernhielm (1598-1672) is észrevette a rokonságot, de talán legjobban honfi
társának, Stahlenbergnek 1730-ban németül kiadott munkája hatott a tu
dományos közvéleményre. Ez a tudós a poltavaí csatában (1709) orosz fog
ságba került, majd Szibériába száműzték, ahol közel másfél évtizedig érint
kezhetett az észak-ázsiai népekkel, amelyeket hat osztályba rendezett. "Az
első vagy ujgur osztályhoz tartoznak - írta - az Európában lakó rnord
vinok, cseremiszek, permiek, votjákok, az Ázsiában lakó vogulok, osztjákek
és a barabai népek, melyek mindnyájan a finn, lapp, észt, magyar-székely
és a kevés megmaradt lív néppel együtt hajdan egy népet alkottak, amely
hez a hunok vagy az unok is tartoztak, kik szintén nem voltak tatárok".
Fischer szentpétervári akadémikus a magyárok eredetéről írt értekezésében
(1770) azt is észrevette, hogy nyelvünkben török, indiai és perzsa szavak
is találhatók, így a magyar isten szót az óperzsa jisdan szóból vezeti le, amely
jó istenséget jelentett.

Itthon ezekre a sejtelmekre és tapogatózásokra az egy Huszti .Andráson
(1755) kívül nemigen figyeltek fel. Se :Bél Mátyás, se Pray György, a két
nagy történész, de még Révai Miklós, a történeti nyelvtudomány első kép
viselője se akart akkor még tudomást venni északi nyelvrokonainkról.?

518



A fordulat a csillagoknak vagy inkább a csillagászat divatj ának kö
szönhető: enélkül Sajnovics aligha kerülhetett volna érintkezésbe a lappok
kal Vardö szigetén, ahol Hell Miksávai 1768. október ll-e és 1769. június
27-e közt harmincnyolc hétig tartózkodott. A csillagászok nemcsak a Föld
es a Nap közötti távolságot álIapították meg, (egyedül az összes megfigye
lők közül, csodával határos szerencsével) hanem - a lapp-magyar nyelv
rokonságot is. A többesszám használata nem véletlen, mert Sajnovics rnun
kájának létrejöttében igen nagy szerepe volt Hell Miksának, aki a szigetről

írt egyik levelében (1769. április 6.) már-már rousseaui lelkesedéssel ír a
természethez közelálló lappok és a magyárok rokonságáról: "Jóságos Isten,
ki gondolta volna, hogy a lapp nemzetben ugyanattól az anyától született
testvéreket találunk? Magyarok ők, testvéreink, a mi magyar nyelvünket
beszélik, a régi magyar viseletet hordják, a mi ősatyáink életét élik, az ő
erkölcseik szerint ..." Sajnovicaról meg így ír: ,.Igen, igen képes rá, hogy
szemelvényeket írjon és nagyon örülök, hogy őt választottam utam kísé
r§jéül, mert képes volt ily tökéletesen, ily rövid idő alatt megtanulni a
lapp nyelvet","

A mai ember valóban csodálkozik, hogy Sajnovics ilyen rövid idő alatt,
egészen minimális tudományos segítséggel, mintegy az expedíció mellék
termékeként le tudta rakni a magyar-lapp összehasonlító nyelvtudomány
alapjait. Sajnovics a hosszú sarki éjszakában, gyertyafénynél kezdte meg
munkáját, kezében mindössze Kanut Leem trondhjemi professzor dán-lapp
szótárával és .nyelvtanával, amit Koppenhágában úgy kapott ajándékba. A
mai nyomtatott kurzív betűkhöz hasonló gyönyörű írásával feljegyzett úti
naplój ából és leveleiből kiderül, hogy voltaképpen különbséget sem tudott
tenni a finnek és a lappok között, mint ahogy akkor a norvégek sem. Mi
előtt nekilátott volna a szógyűjtésnek, előzőleg élesszemű néprajzi megfi
gyeléseket végzett. A két tudós sokat vendégeskedett a lappok közt, gyakran
ők látták vendégül lapp barátaikat. Elképzelhető, milyen nehéz lehetett a
nyelvtanulás és ugyanakkor a két nyelv összehasonlítása, hiszen Leem köny
vét csak az használhatta volna, aki legalább a dán nyelv kiejtését vala
melyest ismeri. De Sajnovics még csak a szabályokat sem tudta. Szorgalmas,
kemény tanulással feküdt neki a dán nyelvnek és nyelvtannak Kauriing
dán lelkész segitségével, majd hozzálátott a lapp szavak gyűjtögetéséhez

és a magyarral való összehasonlításukhoz. A szigetről visszatérőben ki kel
lett kötniök Mauersundban, ahol Daass, egy Karjaiából származó finn misz
szionárius segítségével kibővítette az ősfogalmakra terjedő szógyűjteményét

s meghallgatta, hogy egy lapp hogyan mondja el a Miatyánkot. De a vál
lalkozás így is rengeteg szorongással járt és Rellnek egész tekintélyét latba
kellett vetnie, hogy Sajnovics a nagy küzdelemben le ne törjön."

Eletveszélyes utazás után érkezett vissza Hell és Sajnovics 1769. október
19-én Koppenhágába, ahol a legnagyobb elismeréssel és kitüntetésekkel fogad
ták őket, utóbb utcát is neveztek el róluk. A Koppenhágaí Tudományos Aka
démia, a Trondhjemi Tudós Társaság tagjaivá választotta a két magyart.
Sajnovics már januárban megjelentethette könyvét, amelynek tizenkét,
következetesen felépitett fejezetében nem érte be a korábbi nyelvösszehason
lítók kezdetlegesen szűk kelléktárával, a szóegyeztetésekkel, hanem a nyelv
rokonságban döntő szóhoz 'juttatta a nyelv legszívósabb, legjellegzetesebb
anyagát, az alaktani és nyelvtani szerkezeti elemeket is. "A nyelvhasonlító
munkájának csak a grammatikai egyezések vetnek szilárd alapot, biztosítanak
tudományos hitelt" - állapítja meg Zsirai Miklós s vele együtt örömmel
fűzhetjük hozzá, hogy ezt a felismerést elsősorban Sa~n<Nicsnak köszönhetjük."
Munkája nyomán Gyarmathitól, Révaitól, Regulytól kezdve magyar nyelv
tudósok pleiádjai tisztázták a finn magyar nyelvrokonságot, s ezzel felbecsül
hetetlen szolgálatot tettek a magyar nyelv történetének és az egyetemes
nyelvtudománynak is.
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Sajnovics éleslátása - bár könyve természetesen nincs hiba nélkül 
annál is csodálatosabb, hiszen akkor még nem bontakozott ki az a filológiai
mozgalom, amelyet Friedrich August Wolf teremtett meg 1777-től kezdve;
nincs még finn filológia; Franz Bopp még nem adta ki a szanszkrit nyelv ige
ragozásáról szóló könyvét (1816), melyet Ferdinand de Saussure az "össze
hasonlító nyelvtan" kezdetének nevez; Jacob Grimm sem alapitotta még meg
a germanisztikát (1822-36) és Dietz sem vetette meg az újlatin kutatások
(1836-38) alapját. Röviden: nem volt még mai értelemben vett nyelvtudomány.

Talán éppen ennek és egy magyargyalázó frankfurti röpíratnak" tudható
be, hogy a magát már akkor is "álmokban hintázni szerető Hunniában"
a kortárs történészek és nyelvészek közül csak kevesen (Pray György, Révai
Miklós, Gyarmathi Sámuel) ismerték fel a Demonstratio tudományos és
nemzeti [elentőségét, Az írók közül is csak néhányan (Molnár János, Dugonics
András, az Etelka szerzője, Kerecsényi Nagy László) fogadták lelkesedéssel.
Nyelvészeink a század végéig alig vesznek tudomást róla: így Kalmár György
vagy Beregszászi Nagy Pál erlangeni egyetemi tanár sem, aki nem is olvasta.
Bessenyei, Pápay Sámuel, Horváth István egyenesen elutasították az északi
rokonságot, amelyet nem tudtak összeegyeztetni az ősi magyar dicsőség utáni
vágyakozásukkal. Ezért írhatta Orczy Lőrinc csípős versikéjében: "Te pedig
csillagász; bár akárki lehetsz,' Kedves rokonaidhoz tüstént visszamehetsz,
Vélek száraz halból készült málét ehetsz, Mert lám ítéletet nyelvünkről nem
tehetsz."

Az általános visszhang tehát a bécsi magyar arisztokrácia elismerése,
és néhány magyar tudós és író lelkesedése ellenére a köznemesség soraiban
inkább kedvezőtlen volt. Sajnovics elkedvetlenedett. Rendjének 1703-ban pápai
rendelettel történt feloszlatása után az esztergomi egyházmegye papjaként
Budán telepedett le, 1778-ban még kiadta Idea astronomiae című népszerűsítő

csillagászati könyvecskéjét, szeretett volna az 1777-ben Budára helyezett nagy
szombati egyetem tanára és "Magyarország csillagásza" lenni, amelynél szebb
cimet el sem tudott volna képzelni magának. De' Pintér Jenő Magyar
Irodalomtörténetében tévesen teszi meg egyetemi tanárnak. Nem lett belőle.

1785-ben halt meg, ahogy kezdte, nagyszombati segéd csillagászként. Mint a
legtöbb pionírnak, neki is meg kellett elégednie az utókorral. A tordasi
kastély falán ez a tábla hirdeti emlékét: "E házban született 1733. május
12-én Sajnovics János nyelvész és csillagász, az összehasonlító nyelvtudo
mány kiváló úttörője. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Társadalom és
Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat 1958."10
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A felebaráti szeretet lépcső az Isten iránti szeretethez.

Szent Agoston
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