
A NYELVTUDOMÁNYRÓL. 
OLVASTATÉK AZ AítADEMU NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNTI O S Z T A L Y Ü L É S É B E N 1863. MART. 2. 

Egyike a szanszkrit , s általában a nyelvészeti tudományuk
ról Európa szerte híres tudósoknak, Müller Miksa, az oxfordi tu
dományos egyetem tanára. Én öt legelőször e munkájáról : „Gya
korlati segéd a keleti háború székhelyei nyelveinek tanulására, a 
katonatisztek számára" x) emlegetem (lásd az 18ő5-ki akad. Értesí
tőben a Török, Magyar és Finn Szók egybehasonlítását, melynek 
elejét 1854. octob. 20-kán olvasám itt). E munkának második kia
dását is eszközlötte szerző következő czím alatt : „A keleti háború 
székhelyeinek nyelveiről, a három, úgymint sémi, árja és túrán, 
nyelvcsalád átnézetével együtt, s Pétermann Ágoston rajzolta nép-
irati térképpel" 2). Legújabban 1861. tavasz- tavaszutó- és nyárelő -
hava folytában Müller a „királyi intézetben =• Royal Institution" 
kilencz felolvasást tárta a nyelvtudományról, melyet ugyanazon 
évben kiada e czím alatt „Lectures on the Science of Language = 
olvasások a nyelvtudományról, Londonban 1861", melyet az Edin-
burgh-Review 1862-ki télhóbeli füzete megismertete; melynek a 
párizsi akadémia jutalomdíjt itéle oda, s melyet a szerző jóvá-

!) Suggestions for the assistance of officers in learning the languages 
of the Seat of war in the East, London, 1854. 

*) The languages of the Seat of war in the East. With a Survey of 
the three families of Language Semitic, Arian, and Turanian. By Max Mül
ler M. A. Ph. D. Taylorian professor of european languages and literature 
at the University of Oxford. Second Edition , with an appendix of the mis-
sionary alphabet and an ethnographical map , drawn by Augustus Péter
mann. London, Williams and Norgate, 1855. 
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hagyásával egyik barátja Böttger Károly igen hozzáértöleg német 
nyelvre fordíta *). 

Müller maga, a német fordításhoz írt előszavában, azt mondja : 
„A nyelvek az emberi szellem történeteinek legősibb és legnyomó
sabb évkönyveit foglalják magokban, s ha emez évkönyvek meg
fejtése a nyelvtudomány feladata, a szellem tudományának feladata 
lesz, ez újdon megnyitott forrásokból az emberi gondolkozás igazi 
történeteit helyre állítani. Hivatkozom egyik legnagyobb német böl
cselő és nyelvvizsgáló szavaira, ki azt mondta : „ Je crois véritable-
rnent que les langues sönt le meilleur miroir de l'esprit humain, 
et qu' une analyse exacte de la signification des mots ferait mieux 
connaitre que toute autre ehose les operations de l'entendement = 
én valóban azt hiszem, hogy a nyelvek az emberi szellem legjobb 
tükre, s hogy a szók jelentéseinek szabatos elemzése az értelem 
működését bárminél is jobban megismertetné." — A nyelvek tehát 
kettőről értesíthetnek bennünket, az értelem eredeti működéséről, 
s az emberi szellem történeteiről, azaz megmondhatják annak, ki a 
nyelvek geológiai írását olvasni tudja, melyek ama törvények, 
melyek igazgatása alatt folyt legrégibb időben az emberi értelem 
működése; s mi foglalatoskodtatja vala ugyan az időben az emberi 
szellemet. Müller munkájához hatalmas érdek csatol : érdeklődünk 
tudni, hogy az ő előadása szerint a nyelvtudománynak általában 
mennyire sikerül már a nyelvek geológiai írásának értelmező ol
vasása, — s valóban ma nem lehet többé nemzet, melynek tudo
mánya itt érdekelve nem volna — ; másodszor érdeklődünk tudni, 
hogy marad-e a magyar nyelvtudománynak is tenni valója a nyel
vek geológiai írásának értelmező olvasásában, vagy megtettek-e 
már e tekintetben is, avagy bizonyosan meg fognak-e tenni rövid 
idő alatt mindent nálunk nélkül is azok, kik az európai szellem mun
kájának élén állanak s abban izzadnak ? Amaz érdekből ismerte
tem Müller munkáját, s úgy reménylem, az ismertetés útján felele
tet is fogunk találni az érdek által támasztott kérdésekre. 

Müller a tudományok első kezdeteiről beszéllvén elmondja, 
hogy minden tudományra valamely gyakorlati szükség vitte az em
bereket , hogy előbb csak empíria uralkodott^jokban, p. o. a füvé-

*) Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, von Dr. Max Mül
ler stb. für das deutsche Publicum bearbeitet von Dr. Carl Böttger, Profes-
sor am Herzogl. Gymnasium zu Dessau. Leipzig 1863. 
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szet, melyet botanika görög szóval nevezünk el, eleinte csak a ta
karmányfüvek ismeretében, a csillagászat a hajósoknak a csillagok 
járása utáni tájékozásában áll vala stb. A tudományra való első 
lépés az osztályozás, mely által a tapasztalat iitján megismert tár
gyak sokaságát némi általános ismérvek szerint elosztályozzák, s 
így egységet hoznak a sokféleségbe. Az osztályozáson alapúinak a 
rendszerek; s mikor már rendszert alkot az ismérö elme, a szükség 
vezérletté tapasztalat kezdeteitől jó tova haladt már az ismeret; 
végre az elmélet, vagy a tények mivoltuk szerinti értelmezése, utolsó 
foka az ismeretnek. A nyelvtudomány két népnél kezdődött, a hin
duknál és a görögöknél : ámde megfordított rendben a többi tudo
mányokkal. Mert általában igaz ugyan, hogy gyakorlati szükség 
kelti föl a tapasztalati ismeretet, melytől fogva hosszú út van az osz
tályozásig és a rendszerig, még hosszabb az elméletig : néha mégis 
az emberi elme előre szalad, s a tények okairól szeret okoskodni, 
mielőtt magokat a tényeket megismerte volna. így történt az a' nyelv
vel a hinduknál és görögöknél. Ezek a magokén kivül más nyel
vekkel nem törődtek; az ismeret útján az osztályozásig sem érhet
lek : mégis elmélkednek vala a nyelvnek eredetéről, mivoltáról. A 
hinduk jelesen a szók taglalásában, mely már a Kr. előtti VI. szá
zadból való (Panini), minden más nemzetet felülmultak; s ama gon
dolat , a nyelv valamennyi szavait kis számú gyökérszókra vezetni 
vissza, mit Európában először Henricus Stephanus a XVI. század
ban kisérte meg, a brahmánoknál legalább 500. évvel Kr. e. szo
kott vala. Nem volt neves görög bölcs, ki arról ne elmélkedett 
volna : mi a nyelv ? mely kérdést ép oly korán állítottak fel, mint 
azokat : mi az ember ? mi az egész világ ? Nyelvosztályozásra csak 
akkor érének az emberek, midőn idegen nyelveket kellett tanúlniok, 
mi a rómaiaknál kezdődik, kik a görög nyelvre szorultak ; még in
kább az ujabb európai nemzeteknél, kik a latin, görög, sőt a biblia 
miatt, a héber nyelvre is szorultak. Eleinte azonban a nyelvtudomány 
philologia, mely a nyelvet vagy nyelveket csak eszköznek használja 
az illető irodalmak megértésére; így volt és van latin philologia, 
sémi philologia stb. A valóságos nyelvészet, mely a nyelvet magát 
teszi tárgyává, s mely előtt valamely vad amerikai népnek nyelve 
szinte nagyobb becsű, mint az Iliász nyelve, ha mélyebben enged 
belé pillantani a nyelv ősi természetébe, az a nyelvészet csak a leg
újabb kor szüleménye. 
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Az ismeretes nyelvek számát nem igen lehet meghatározni, de 
az alig lehet kisebb kilenczszáznál. Ennyi nyelv van tehát a nyel
vész előtt: képes-e azokat meg- és áttanúlni ? „Mindjárt elején óvást 
teszek amaz elővélemény ellen, úgymond Müller, hogy annak, ki a 
nyelvet magát kutatja, nagy nyelvtudósnak kell lennie. En ez olva
sások folytában száz meg száz nyelveket fogok emlegetni, melyek 
közzől soknak a neve is alig ismeretes. Ingyen se gondolja senki, 
hogy én azokat mind úgy tudom, mint a mívelt ember a görögöt, 
latint, francziát vagy angolt tudja. így én valóban kevés nyelvet 
tudok, s nem is törekedem Mithridatesz vagy Mezzofanti hirére. A 
nyelvvizsgálónak teljességgel lehetetlen mind azon nyelvekben, a 
melyekkel foglalkozik, gyakorlottságra szert tennie. Nem vágyako-
dik arra, hogy kachikal nyelven is szólhasson, melynek számára 
nem rég tanszéket állítottak a guatemalai tudományos egyetemnél; 
vagy arra, hogy a cseremisz nyelvnek finomságaiba merüljön; dics
vágya arra sem fogja ösztönözni, hogy a szamojédek vagy újszé-
landiak irodalmait átvizsgálja. Nyelvtan és szótár teszik nyomozá
sainak tárgyát, ezekből tanúi, ezeket taglalgatja." így szól Müller, 
de az nem elégít ki bennünket. A nyelvésznek lehetetlen a nyelve
ket mind megtanulnia, ő kénytelen a nyelvek legnagyobb számára 
nézve nyelvtannal és szótárral beérni. Ezek jól is vezérelnék, mert 
mint Müller ugyanott mondja, egy-egy ködarab is sok felvilágosí
tást szerez az ügyes geolognak, ha a nyelvésznek kellő kődarabokat 
úgy adhatnák eléje, mint neki kellenek. Ámde ki írja, kiírhatja 
meg az ilyen nyelvészeti nyelvtanokat és szótárakat ? Csak Müller-
féle nyelvész, ki p. o. a cseremisz nyelv finomságainak megértésére 
azon úton ért , mely úton értek akár a latin akár a görög nyelv tu
dományos felfogására. Ha a szanszkrit nyelv tudása nélkül lehetet
len volt az európai árja nyelveket tudományosan felfogni : legalább 
lehetséges, hogy más nyelvfajhoz tartozó nyelveket sem lehet ma
gokban és külön, hanem csak a magok fajának egybehasonlító visz-
gálata után, felfogni. Bizonyosan sokra segít a nyelvtudományban 
az árja és sémi nyelvészet : de lm nem lehet mondanunk, hogy e 
két nyelvfaj kimeríti a nyelvnemdl, azt sem lehet hinnünk, hogy e 
két nyelvészet minden más nyelvészetet pótol. Alításunk szerint te
hát, a Müllerféle feladat, a nyelvtudomány, nem sikerülhet még tö
kéletesen , mivelhogy a többi nyelvfajok még nincsenek úgy átta
nulva, és nyelvtanokban meg szótárakban előadva, mint az árja és 



Mjr, LER. A NYELVTUDOMÁNY. 73 

sémi nyelvek. Azért nem kevesbbé érdekes látnunk, mit tudhatunk 
már is a nyelvről Müller szerint. 

Sokat vitatott kérdés : hogyan lett a nyelv ? kitalálták-e az 
emberek, közmegegyezés útján, vagy isten öntötte-e beléjök ? A 
biblia mondja, hogy Ádám nevezé el az állatokat és a többi tárgya
kat, s ez alkalmasint a legjobb felfogás, míglen a nyelv maga nem 
ád feleletet ama kérdésre. — Természeti vagy történelmi-e a nyelv
tudomány? Természetinek mondja Müller, de jól tudja, hogy a nyelv 
minden természeti tárgytól különbözik, mert történetei vannak. A 
nyelvnek történetei a hangbeli fogyatkozásban és tájnyelvbeli újúlás-
ban állanak; mindakettö az emberi önkényen kivül lesz, s azért nem 
lehet a nyelvtudományt a történelmi tudományokhoz sorozni; mert 
hol az emberi akaratnak nincsen hatása, ott szorosan véve történe
lemről nem lehet szó. Tiberius császár egyszer nyelvhibát követvén 
el, s őtet azért Marcellus megfeddvén, a jelenlevő Capito azt jegyzé 
meg, hogy az mind jól van latinul mondva, mit a császár mond, s 
ha még nem volna az, nem sokára azzá lesz. „Capito hazudik, fe
lele Marcellus, mert, oh Caesar, embereknek odaajánlhatod ugyan a 
római polgárjogot, de szóknak nem." Zsigmond magyar király és 
német császár, a kosztniczi zsinaton elnökölvén, latin beszédében 
azt monda többi közt: „Videte, Patres, ut eradicetis schismam Hus-
sitarum." — Serenissime Rex, schisma est generis neutrí, kiálta fel 
egy szerzetes. — Hát te honnan tudod ezt ? kérdé a czászár ? — 
Alexander Gallus mondja. — S ki az az Alexander Gallus ? kérdé 
a császár. Az egy szerzetes. — Nem bánom, feleié amaz, én meg 
római császár vagyok, az én szavam csak ér annyit, mint akármely 
szerzetesé. Mind a mellett, úgy tudjuk, schisma nem lett generis fe-
minini a római császár kedvéért. E két mulató adomával Müller 
kézzelfoghatóvá akarja tenni, hogy az ember akaratjának nincsen 
hatalma a nyelveken. — A hangbeli fogyatkozás annálfogva is neveze
tes , mert azon alapúi a nyelvtani alakulás. A mit most nyelvtani 
végzetnek, képzőnek, ragnak, nevezünk, az valaha ép szó volt, mely 
más szóval csak összetételben állott vala. Müller először tehát ösz-
szetételeken mutatja fel a hangbeli fogyatkozást. A húszat jelentő 
szó a szanszkritban vingati, a latinban viginti stb. A két szó elején 
ott van dvi és az ebből rövidült vi; miben nincs szokatlan. A latin 
bis az eredeti dvis (angolul tioice, görögül dis) helyett van; a kérdé
ses vi tehát kettőt jelent. Tíz a szanszkritban dac,an, miből daQati 
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— tized; dagati pedig a yt-vel összetevődvén, elvesztette az első da 
tagot, s lett vi-gati (vincati), vi-dagaü helyett. A szanszkrit vi-gati-
hoz igen közel áll a görög-dór ei-kati ; s a latin vi-ginti ugyanazon 
eredetű. Hozzátehetjük a magunkéból a mordvin kom-sz, a vogul 
kú-sz, osztják chú-sz és magyar húsz szókat, melyek mind viginti-t, 
azaz két tizet tesznek, s melyeket a mordvin szó által fejthetünk 
meg legjobban. Föltehetjük, hogy a mordvinban eleinte az összetétel 
kavto-dasz, vagy kavto-tíz ( = két tíz) volt, mely a hangbeli fogyat
kozás útján (kav = kom) előbb komt-dasz vagy komt-tíz, azután 
komttz (dasz vagy tíz = tz ess ez, mint nyol-tíz, kilen-tíz-böl lett 
nyol-cz, kilen-cz), végre komsz lett, megfogyatkozván mind a kavto, 
mind a dasz vagy tíz szó. Ugyanezen úton lett kav és kom helyett 
vogulban kú, osztjákban chú, s a magyarban hú, mely nyelv az élő
hangú k-t nagyon szereti A-vá változtatni, p. o. a mordvin koto ma
gyarban hat, a mordvin kon magyarban hó és hav, luna és mensis, 
a mordvin kul'an magyarban hallok, a mordvin kov magyarban 
hov-a stb. 

Ezen az úton lettek azután a nyelvtani alakok is. Feltetsző 
például hozza fel Miiller a franczia ment-t, ilyenekben : bonnement, 
elégamment stb. Erről azt mondják a nyelvtanok: a franczia nyelv 
ment képzővel alkot igehatározókat. De honnan jő e képző ? A latin 
így mondta például: „insistam forti mente", a franczia most azt így 
mondja : , , j ' insisterai fortement". A latin bona mente, vera mente 
stbiből, a hangbeli fogyatokozás útján, lett : bonnement, vraiment 
stb. s miután a mente szó így fogyni és értelméből ki kezdett vet
kőzni, lassankint képzővé vált, mely azután olyan szókhoz is járul, 
hol a mens-nck semmi dolga, p. o. a franczia kalapács is ,lourde-
ment' esik a földre, pedig nincsen mens-e. 

A nyelv az emberben él; az ember öntudatlanul teremti azt; 
minden új szóval születik, minden szóval hal, mely kivesz a szo
kásból. A nyelvek valódi élete a tájnyelvekben lüktet; a tájnyelvek 
ama forrásbeli patakok, melyekből a folyó, az országos vagy iro
dalmi nyelv, táplálkozik. Hol nincsen irodaiam, ott a nyelv tájnyel
vekre oszlik , melyek nagyon változnak, melyekben tehát a nyelv 
meg meg újul; de ez állapodj hasonlít olyan vidékhez, melynek for
rásbeli patakjai nem származnak el egy folyóba, s mocsárban veez-
teglenek. Ha tehát az irodalmi nyelv megköti is a tájnyelvek buja
ságát ; de áldás a nemzeti életre. Az irodalmi nyelvek mintegy haló 
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szervezetek; ha ezeken a bujálkodó tájnyelvek erőt vesznek, új iro
dalmi nyelvek támadhatnak, mint például a latin irodalmi nyelv 
háta megett az olasz, spanyol, franczia stb. nyelvek támadtak. De 
teremthet-e a tájnyelv valamit, mi az előbbi nyelvben nem volt 
meg? A román nyelvek, mint látjuk, újat nem teremtettek, mit a la
tinban nem lehetne találni, legfölebb új összetételeket alkottak a 
már meglévő anyagból. De Castrén tanúsága szerint némely mon
gol tájnyelvek a grammatikai élet új szakaszába lépnek, mert az 
igeszóban a személyi végzeteket hozzák elő (a burját és tunguz táj
nyelvek) , melyek a mongol irodalmi nyelvben nincsenek meg. — 
Nekem úgy látszik, hogy ebben csalatkozik Castrén. A hangbeli fo
gyatkozás a tájnyelvekben is okvetetlenül mutatkozik 5 s egy táj
nyelv sem képes visszatérni a rég elhagyott állapotra. De a táj nyel
vek megőrizhetik azt, mit az irodalmi nyelvek elvesztenek : a bur
ját és tunguz tájnyelvek, alításom szerint, nem most teremtik az igék 
személyi végzeteit, hanem mi kezdjük most észrevenni, a mit ők 
elejétől fogva őriznek, s tartanak. Erősen azt hiszem, hogy a táj
nyelvek a hangbeli fogyatkozásra nézve, úgy állanak egymáshoz, 
mint a rokon nyelvek, mit legjobb lesz Müllerböl vett egy példa 
val megmutatnini. A létige vagyok a szanszkritban asmi, görögben 
e.vni sffpi, ebből tiftí), litvánban esmi; az igetö as (es), a személyi 
végzet mi = én. A három nyelv itt a hangbeli fogyatkozásra nézve 
azon fokon áll. De vagy a szanszkritban a-si (as-si helyett), a görög
ben es-si (iffffí ebből stg), litvánban es-si; az igetö itt is as (es) s a 
személybeli végzett si = te. Valamint lehetetlen itt azt alítani, hogy 
a görög és litván nyelv a második személyben helyre állította, mit 
a szanszkrit elvesztett volt: azonkép lehetetlen amott is vélni, hogy 
a burját és tunguz tájnyelvek most kezdik előhozni, mit az irodalmi 
mongol nyelv elvesztett. A tárgyszerű alítás az , hogy itt a görög és 
litván nyelv megörzötte a teljes alakot, mely a szanszkritban már 
fogyni kezdett; s amott a nevezett tájnyelvek örzötték meg a teljes 
alakot, mely az irodalmi nyelvben már megfogyott. 

A' nyelvosztályozás kitűnő hasznára van a tudománynak, ha 
nemzetségbeli vagy fajbeli egyszersmind; tudniilik, ha az osztályo
zás az eredetet és származást követi, mit Müller genealógiai (fajbeli) 
osztályozásnak nevez. Csudálkozni lehet, hogy azt a rómaiak, kik
nek annyi rokon nyelvű népekkel volt dolguk, nem vették észre. 
De vakká teszi vala az előítélet, mely szerint elöttök minden nem 
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latinul és görögül beszéllő nép barbár volt; a barbárok nyelvével 
Július Caesarféle emberek sem gondolának. Valóban csak vakság 
nem látta a gyakran előforduló példát, mely 

latinban : ^oíban : németben : 
habeo haba ich habé 
habes habais du hast 
habét habaith er hat 
habemus habam wir habén 
habetis habaith ihr habét 
habent habant sie habén. 

Azonban míg az ismert nyelvek száma kicsi vala, nem igen 
juthattak a nyelvek osztályozására; s midőn nagyobb vala is már 
az ismert nyelvek száma, a vallási előítélet a héber nyelvet tartotta 
az emberi nyelvek anyjának. Ez előítélet támogatására igen sok tu
dományt vesztegetének a XVII. és XVIII. század folytában. Leib-
nitz első ingatá meg ez előítéletet. „Ugyanannyi okkal lehet vitatni, 
hogy a héber nyelv az emberiség ősnyelve, úgymond, mennyivel Qo-
ropius 1580-ban azt bizonyítgatá, hogy a paradicsomban hollandul 
beszélitek." Közbe legyen mondva, Foris Otrokocsitul fogva a leg
újabb időig a magyar irodalom sem maradt el abbeli igényével, hogy 
a paradicsomban magyarul beszélitek, s a héber nyelv is- inkább 
magyar mintsem héber. Folytatja Leibnitz : „a héber nyelvet ős-
nyelvnek tartani, ép annyi, mint gondolni hogy az ágak és gallyak 
a fának eredete." Nagy Péternek Bécsből 1713 őszhava 26-kán le
velet íra Leibnitz, mellyben arra szólítja fel, hogy nagy birodalmá
ban a különböző nyelvű népek közt szógyűjtéseket tétessen, nyelv
osztályozás végett; ugyanarra szólítgatá fel ismerőseit mindenütt, 
jól tudván, hogy nyelvosztályozásra sok anyag kell. Sokat tön azu
tán e tekintetben Hervas (1735—1809.) spanyol jezsuita, ki Ameri
kában mint hittérítő a nyelvek rendszeres tanulására fordította volt 
figyelmét. Visszatérvén onnan Rómában éle, hol a jezsuita hittérítők 
közt sok alkalma vala mindenünnen tudósításokat szerezni; még a 
szanszkrit nyelvről is , melyről Fra Paolino de San Bartolomeo (né
met karmelita szerzetes) Rómában 1790-ben az első szanszkrit nyelv
tant adta, nyere tudomást, bár tökéletlent. Jelentős munkájának 
„Idea del Universo" egyik szakaszában az emberről és nyelvről ér
tekezik, s erre nézve az 1800-ban spanyolul kiadott nyelvek katalo-
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gusa főérdekü. Hervas 300-nál több nyelvből gyűjtött volt mutat
ványokat és tudósításokat, maga 40 nyelvről íra grammatikákat. 
Első állítá, hogy a nyelvek rokonságát leginkább grammatikai bi
zonyítékokra kell alapítani; elvété a héber nyelv ősnyelvüségét; 
fölismeré a magyar, lapp és finn nyelvek közti rokonsogát (miben 
azonban nem Hervas volt az első); föl azt, hogy a héber ; kháldai, 
szir; arab, éthiop és ámbár nyelvek csak tájnyelvei egyazon eredeti 
nyelvnek; sőt meghatározá a maláji nyelvfajt is sokkal előbb mint 
Humboldt, s hogy a görög és szanszkrit nyelvek közti fölismert ro
konságból több eredményt nem hozott k i , abban leginkább ama vé
leménye akadályozá, mely szerint a görögök Indiából hozták volna 
bölcseleteiket és hitregéiket, s az alkalommal némely nyelvtani vég
zeteket is a szónemek meghatározására. 

E század elején egy másik munka is képviselé a nyelvtudo
mányt, t. i. Adelung Miihridatese, melynek első kötete 1806-ban 
jőve k i , másodika, már Adelung halála után, 1809-ben Vater, har
madik és negyedik kötetei 1816- és 1817-ben következének Vater 
és ifjabb Adelung eszközlésével. Adelung részint Hervas-t, részint 
az orosz kormány által kiadott szógyűjteményeket használá. Mire 
t. i. Leibnitz hiába szólította volt fel Nagy Pétert, azt Nagy Katalin 
(1762—1796) tévé meg, ki egyszer majd nem egész évig elzárko-
zék az egybehasonlító szótár szerkesztése végett. 1795, tavaszutó 
9-kén azt írá Zimmermannak : „Levele kicsalt engem magányom
ból, melybe majd kilencz hónapig zárkóztam vala, s melyből bajjal 
ragadhatom ki magamat. Alig találhatja ki Ön, mit űzök; megmon
dom tehát, mert ilyesmi nem mindennapi. Az orosz nyelvnek mint
egy két három száz gyökérszavát összeírtam, s azokat annyi nyelvre 
fordíttattam, mennyit csak találnom sikerült; számuk már felülmúlja 
a kétszázat. Naponként egy-egy szót vevék elő, s leirám minden 
talált nyelvre . . . . Ráúnék vesszőparipámon lovagolni, miután Ön
nek könyvét a magányról megolvastam volt: de minthogy sajnál
tam annyi papirost tűzre dobni, Pallas tanárt hívám magamhoz, s 
miután őszintén meggyóntam bűnömet, abban egyezénk meg, hogy 
közre tegyük e gyűjteményeket azok számára, kik szeretnek a má
sok által elvetett játékszerrel foglalatoskodni. Csakmég keleti Szi
bériának némely nyelveit várjuk. Fog-e a világ a munkában kü
lönböző fényes eszméket észrevenni, azt az ő hangulatja mutatja 
meg majd; de az engem épen nem bánt." Ha császárnő lovagol 
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vesszőparipán, úgymond Müller, sokan készséggel segítenek neki. 
Még Washington is elküldé Katalin szójegyzékét az Egyesült álla
mok kormányzójinak és tábornagyainak, hogy az amerikai nyel
vekre fordíttassák. 1787. adák ki a császári szótár első kötetét, 
„Glossarium comparativum totius Orbis", mely 285 szónak 51 eu
rópai és 149 ázsiai nyelvre való fordítását foglalja magában; máso
dik kiadása 1790—91-ben jelenék meg 4 kötetben, mely 279 nyel
vet, 171 ázsiait, 55 európait, 30 afrikait és 23 amerikait foglal 
magában. 

Mint gyűjtemények Hervas, Katalin és Adelung munkáji be 
esések, de a nyelvosztályozást nem határozták meg tudományosan, 
azt csak a szanszkrit nyelvnek fölfedezése tette. A szanszkrit leg
alább 300 száz évvel Kr. e. már nem volt élő nyelv; akkor a hindu 
nép már tájnyelveken beszéli vala; a szanszkrit akkor és utóbb az 
újabb időkig abban a helyzetben vala, melyben nálunk a középkor 
alatt a latin. Első tudomást az ind nyelvről és irodalomról a görö
gök vévének Nagy Sándor hadjáratai következtében, azután a si-
naiak, kikhez már a harmadik században Kr. előtt buddha-hittérítök 
kerülének. De miután 65-ben Kr. e. a buddha-vallás a sinai biro
dalom harmadik állami vallásává lett, sinai zarándokok folyvást já-
rának Indiába, kiknek egyike Hiouen-thsang (629—645), kinek éle-
lét és utazását Julién fordításából ismeri Európa. A sinaiak sok 
szanszkrit könyvet fordítanak nyelvökre. — Mihelyt a moszlemek to
lakodtak volt Indiába, ők is fordítgatának perzsa és arab nyelvekre. 
1000 körül Kr. u. Abu Rihan al Birúni negyven évig tartózkodók 
Indiában, ki arabból szanszkritra is fordíta. Munkája „Tarikhu-1-
Hind" teljes tudomást ád az akkori ind irodalomról és tudományról. 
Később különösen Akbar (1556—1605) fordíttata sokat szanszkrit
ból, p. o. Mahábhárata-t, Rámájana-t stb. Akbar unokája Dara foly-
tatá ősének igyekezetét, s maga fordítá 1657-ben az Upanisad-ot 
perzsa nyelvre, melyből 1795-ben Anquetil Duperron francziára for
dítá azt; s e fordítás sokáig az egyetlen forrás vala, melyből az eu
rópai tudósok ismeretet meríthetének a brahmánok szent irodalmá
ról. Aurengzebe uralkodása alatt (1658—1707) az európaiak is, leg
alább a hittérítők, megtudták, hogy van szanszkrit irodalom. Már 
előbb ítoberto de Nobili, ki 1606-ban mene Indiába, szerzett volt 
magának szanszkrit nyelvtudást, úgy hogy a brahmánok közt mint 
brahman léphetett föl. Pons pedig 1740-ben Duhaldehoz írt levélé-
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ben az ind irodalom ágait is eléggé jól ismerteié meg. Az első szan
szkrit nyelvtan, mint már említők, Rómában 1790-ben jelenék meg. 
Tehát Európában is tudomás volt az ind irodalomról és nyelvről : 
de azt nem tudták, hogy eme nyelv, a mint Salamon és Nagy Sán
dor idejében divatozott, a latin és görög nyelvhez olyanféle viszony
ban áll, milyenben a franczia az olaszhoz és spanyolhoz. 

A szanszkrit nyelvtudomány az ázsiai társaság felállásával 
Kalkuttában 1784-ben kezdődik. Nyelv és irodalom Jones Vilmos, 
Wilkins, Forster, Colebrooke s mások igyekezetei által kezde isme
retessé válni az európaiak előtt. Jones mindjárt azt állítá : Egy 
nyelvtudós sem fogja közelebbről vizsgálni a szanszkrit, görög és 
latin nyelveket, a nélkül, hogy azoknak közös forrásból eredetét 
ne vegye észre. Schlegel Fridrik 1801—1802-ban Angliában, utóbb 
Párizsban tanulván szanszkritot, 1808-ban „Uber die Sprache und 
Weisheit der Indier" kiadott munkájában első használá e szót : in
dogermán nyelvek, s indítá meg a németek közt a szanszkrit tudo
mányt. Most következnek Bopp, Schlegel Auguszt, Lassen, Rosen, 
Burnouf, Pott, Grimm ; a nyelvosztályozás ezentúl fajbeli osztályo
zássá lesz, s a nyelvrokonság meghatározásának a nyelvalkotás, és 
hangok változása lesz alapja. 

Az árja-nyelvfajt, mert így nevezik most az indogermán nyel
veket, melyeket Bopp egybehasonlító nyelvtana felvilágosított *), az 
új tudomány nem csak leírja, hanem az illető nyelvek tényeit is meg 
akarja fejteni. Már előbb, midőn a hangbeli fogyatkozásról volt szó, 
megmutatám, milyen példákkal teszi Müller szemlélhetővé azt a fo
gyatkozást; itt hozzájok csatolok még egyetkettöt az angol és né
met nyelvből. Az angolul tudó érti ezt a szót gospel, mely evangé
liumot jelent. Honnan lett a szó, s mit jelent tulajdonkép ? Godd-
spell-höl lett, s jelent : jó hír-t, mi szószerinti fordítása a görög szó
nak. Honnan lettek a lord, a lady szók, s mit jelentenek ? Lettek 
hlaf-ford-bol meg hlaf-dige-böl. Hlaf, loaf = laib = kenyér, ford = 
adni, hlaf-ford tehát kenyéradó, németül brodherr; a hangbeli fogyat
kozás által hlord-dá, és lord-dá lett; s így fogyatkozott a hlaf-dige las
sankint lady-re. Hogy a német priester szó a görög presbyter-ből 

*) Vergleichende Graminatik des Sanskrit, Zend , Griechischen, La-
teinischen , Lithauiachen , Slavischen , Gothischeu und Deutschen , Berlin 
1833—1852. — Ujabb kiadása ugyanott 1857—1861. Három kötet. 
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lett, melyből lett a magyar esperes szó, mindnyájan tudjuk; így 
lett a magyar karácsony az incarnatio (domini)-ból, mint a pünköst 
és pfingsten a pentekoste szóból. — Azt is mondók már, hogy a hang
fogyatkozáson általában a grammatikai alakok fejlödnek, vagy in
kább, némely szók az által grammatikai alakokra fogynak. Azt kér
dezi Müller, hogyan van a z ; hogy ,ich liebe' ,1 lőve' a szeretetnek 
jelenét, az ,ich liebte', ,1 loved' pedig a szeretetnek elmultát teszik ? 
micsoda csuda által történik, hogy németben a íe s angolban a puszta 
d ilyen szomorú változást, a szeretet vagy szerelem elmultát tegye ? 
(Úgy látszik, Müller hallgatói közt lady-k is valának). A csudának 
történetét a gót ige nasjan, táplálni, múlt idejű alakával mutatja 
meg, melly is 

egyesszámban : kettősszámban : többesszámban 
nas-i-da nas-i-dédu nas-i-dédum 
nas-i-dés nas-i-déduts nas-i-déduth 
nas-i-da — nas-i-dédun. 

E múltnak conjuncti vusa : 
nas-i-dédjau nas-i-dédeiva nas-i-dédeima 
nas-i-dédeis nas-i-dédeits nas-i-dédeith 
nas-i-dédi — nas-i-dédeina. 

Ez az angolszászban következő alakokat ölt: 
Egyessz. többessz. Conj. egyessz többessz. 
ner-é-de ner-é-don ner-é-de ner-é-don 
ner-ö-dest ner-é-don ner-é-de ner-é-don 
ner-é-de ner-é-don ner-é-de ner-é-don. 

A németben csak ezek vannak még : náhrte, nahrtest, náhrte, 
wir nahrten, náhrtet, náhrten. Ha most a német tlmn igét az angol
szászban keressük, az ott 

egyesszám : dide többessz.: didon 
didest didon 
dide didon. 

Ha csak az angolszász praeteritumot nerede-t és az angolszász 
dide-t ismernők : bajos volna a neréde cZe-jének azonosságát a dide-
vel általlátni. De tudván a gótot is, és látván, hogy a felhozott gót 
alak többesében a segédige szinte épen van meg, így : dédum, dé-
duth, dédun : ebből azt következtethetjük, hogy annak egyese nasida, 
nasidés, nasida e helyett van: nasideda, nasidedés, nasideda. Az an
golszász tehát okvetetlen hasonlókép alakúit, s az 
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egyessz. nere-dide többessz. : nere-didon 
neré-didest nere-didon 
nere-dide nere-didon 

a nerede, neredest, nerede-re fogyatkozott. Ezekből azt látjuk, hogy 
a német te és angol d az ;ich lieb-te', ,1 loved'-ben azt teszi tulaj
donkép németül that, s az egész alakok : ich that lieben stb. Még az 
a kérdés, hogyan alakúit maga a német that, angol did, ófelnémet 
teta, angolszász dide ? A dide-ben az utótag de nem képző, hanem 
maga a gyökér, s az előtag di a gyökérnek reduplicatioja. T. i. a 
görögben és szanszkritban a praeteritum reduplicatio által fejezte
tik ki. Az angolszász gyökér do azonos a görög the gyökérrel a ti-
themi-ben s a szanszkrit dhá gyökérrel a dadhámi-ban ; az angolszász 
dide tehát a szanszkrit dadhau (tevék) alaknak felelne meg. Mint 
itt a német ,ich liebte' s az angol ,1 loved' jelentését mutattuk fel, 
azonkép igyekszik a tudomány az árja nyelvek egész grammatikai 
alkotmányát fölfejteni. 

Az ilyen fölfejtés útján kitalálták, hogy a nyelvnek kétféle al
kotó része van ; melyeket Müller praedicativ és demonstratív gyök
szóknak , Bopp ellenben verbal és pronominal gyökszóknak nevez. 
A praedicativ vagy verbal gyökszókból származnak a névszók és 
igeszók legtágabb jelentésben; a demonstratív vagy pronominal 
gyökszókból származnak a pronomenek, praepositiók, conjunctíók 
és particulák, mint Bopp mondja. A gyökszók mind egytaguak, s 
azokat, Müller szerint, felosztják első-, másod-, és harmadrendű gyö
kerekre. Az első rendit gyökszók egy mássalhangzóból, p. o. i men
ni, vagy egy magán- és egy mássalhangzóból állanak, p. o. ar vagy 
ad enni, da adni; a másodrendű gyökszók két mássalhangzóból és 
közte való magánhangzóból állanak, p. o. tud taszítani; a harmad
rendű gyökszók vagy ilyenek, mint plu folyni, vagy mint ard sér
teni, vagy mint spac lesni, nézni, vagy mint spand reszketni. A 
gyökszók nem nagy számúak. A szanszkrit grammatikusok 1706-ra 
tették, de a szám sokkal kisebbre fog leolvadni; a héber nyelvet 
500 gyökszóra szállították le, s Müller azt mondja, hogy alig lehet 
többre tenni a szanszkrit gyökszókat; a sinai nyelv beéri 450 gyök
kel, melyek az ejtés különbféleségei által 1263-ra szaporodnak, s 
ezekből a sinaiak 40,000 szót alkottak. A nyelv gazdálkodik, ke
véssel sokra ér. — Az angolok szeretik a számok általi méréseket; 
Müller pedig angoloknak olvassa ezeket. Érdekes volt hát monda-
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nia, hogy egy angol pap bizonyossággal állította, hogy egyházi köz
ségében némely napszámosnak szótára nem foglal magában 300 
szót. (Kevésnek látszik az nekünk, de hadd számlálgassuk meg a 
mi nép-osztályaink szótárait). Jól nevelt angol, ki az egyetemen járt, 
bibliáját, Shakespeare-jét, a Times-t s a Mudie-könyvtár minden 
kötetjeit olvassa, alig él 3000-nél több szóval, bizonyosan nem él 
4000 szóval, úgymond Müller. Shakespeare, ki hihetőleg valameny-
nyi író közt a kifejezések legnagyobb sokféleségét előhozta, minden 
színművét 15,000 szóval írta meg; Milton munkáiban 8000 szó for
dul elő, s az angol ó-testamentomban csak 5642. 

A sinai nyelvben a gyök egyszersmind szó, p. o. ta jelent na
gyot, nagyságot és nagynak lenni. De az árja nyelvekben egy prae
dicativ gyök sem lehet magában szó. A latinban van Inc gyök. Ha 
demonstratív vagy pronominal gyök járul hozzá így : luc-s (lux), vi
lágot jelent; ha e járul hozzá, lesz ige : luce, melyhez a személyi 
rag is jut, luce-o, luc-e-s, luc-e-mus, luc-e-tis stb. Más-más járulék
kal lesz belőle lucidus, luculentus, lucerna stb. De koránt sem kell 
gondolni, hogy minden szóban az, mi a praedicativ gyökön felül 
van, menten demonstratív gyök; akármely új nyelvű szó tagadja 
ezt. Emlékezzünk a franczia bonnemení-re, melynek végzete a latin 
névszó mens (tője : menti). Tegyük most ide a német landschaft, 
angolul landscape szót stb. A schaft a gótban skapa, németül schaf-
fen, az angolszászban scape is azt jelenti. A schaft tehát nem de
monstratív gyök. 

Miután szerző az emberi nyelvek két alkotó részét, úgymint a 
mondományi (praedicativ) és névmutatói (demonstratív) gyökeit vi
lágossá tette, a nyelvek más osztályozásáról kezd beszélleni,- mely 
valamennyi emberi nyelvet maga alá foglal, s az az alaki osztályo
zás (morphologiai osztályozás). A nyelveknek csak két alkotó ré-
szök lévén, azt kérdezhetjük már, hányféle módon tevődhetnek azok 
össze ? A felelet : háromféle módon : 

1. A gyökök magok lehetnek szók, úgy hogy mindenik gyök 
az önállóságát megtartja; 

2. Két gyök összetevődhetik egy szó alkotására, úgy hogy 
csak egyike veszti el önállását; 

3. Két gyök összetevődhetik egy szó alkotására, úgy hogy 
mind kettő elveszti önállását. Mi két gyökről áll, az áll természet 
szerint háromról és többről is. 
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A szóalakulásnak egyetemben és általában három foka van 
tehát. Az első fokot, melyen mindenik gyök megtartja önállását, 
eredeti jóknak (radicale Stufe) nevezi Müller; s azt a sinai nyelv kép
viseli legjobban. Második fokát a szóalakulásnak, melyen csak az 
egyik gyök veszti el önállását, ragozási foknak nevezi (terminatio-
nale Stufe); ezt a ragos nyelvek képviselik. Harmadik fokát végre, 
melyen mind a két gyök elveszti önállását, hajtogatási foknak (infle-
ctionale Stufe) nevezi, s azt azok a nyelvek képviselik, melyeket 
szerveseknek is (organische) szoktak nevezni. Az első fokon lehetet
len a hangbeli fogyatkozás; a másodikon a fő gyök nem eshetik 
alája, de a másod gyök, a határozó elem, a végzet, hangja szerint 
fogyatkozik; végre a harmadik fokon a hangbeli fogyatkozás mind 
a fő, vagy mondományi, mind a másod, vagy határozó, névmutatói 
gyököt éri. 

Az első fokon a sinai nyelv áll, mert annak mindenik gyöke 
önálló szó. A második foknak nyelvei legszámosabbak, mert azok 
a túrán nyelvek csoportja, melyhöz Ázsiának és Európának vala
mennyi nyelvei tartoznak, a melyek nem a sinai nyelvhez, vagy az 
árja és sémi nyelvnemzetségekhöz valók. S miután Müller előbb 
már hoszasabban érteközött az árja nyelvekről, úgymint ind, irán, 
kelt, itáliai, illir, hellén, vend és teuton ágaikról; miután a sémi 
nyelvnemzetséget is arab héber és arámi ágai szerint, legalább elő
számlálta : most a túrán nyelvek csoportjáról értekezik. 

Az árja és sémi nyelvek csak a négy nagy félszigeten, az ind 
és perzsa, az arab, kis-ázsiai és az európai félszigeten foglaltak he
lyet, a többi Ázsia és Európa, a sinai nyelv területén kivül, mind a 
túrán nyelveké; sőt okkal lehet fölvenni, hogy a nevezett félszige
teket is, az árja és sémi népek előtt, túrán nyelvű népek birták vala. 
E túrán nyelv-nemzetség nagy nyomósságú a nyelvtudományban, 
úgymond Müller. Ha bár tagjai nem tartoznak is oly szorosan együvé, 
mint akár az árja, akár a sémi nyelvek : azért nincs okunk hinni 
hogy azokat csak alaki hasonlóság köti össze, nem pedig származás 
is. Mert vannak elemeik, melyeket ők azonegy forrásból vehettek 
csak, s alaki egyezésöket sem lehet a puszta véletlennek tulajdoní
tani. A túrán nemzetség két nagy osztályból áll, az éjszaki-hól, és 
déli~hol. Amazt ural-áltajinak, vagy ugor-tatárnak is nevezik, s az 
öt ágat foglal magában : a tunguz, mongol, török, finn és szamojéd 
ágat. A déli osztályt négy ág teszi, a tamul ág, vagy Dekhan nyelvei; 

6* 
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a bhotíja ág, vagy Tibet és Bhotan nyelvei;. a tai ág , vagy Sziám 
nyelvei; végre & maláji ág, vagy a malájok és Polinéziának nyelvei. 

Ha a nyelvek eme roppant mennyiségében ugyanazon nem
zetségi hasonlatosságot akarnók felfedezni, úgymond Müller, mely 
az árja vagy a sémi nyelveket összefoglalja, igen nagyon csalatkoz
nánk : de ép ama nemzetségi hasonlatosság híja teszi a túrán nyelvek 
egyik jellemző vonását. Ezek költözködő népek nyelvei, melyek az ál
lami népek (árja, sémi) nyelveivel ellenköznek. Ez utóbbiakban 
a legtöbb szót és grammatikai alakot egy embernyom teremtő ereje 
hozta elö, s azoktól, bár a hangbeli fogyatkozás által elhomályoso
dott is eredeti jelentőségűk, nem könnyen válhattak el utóbb. Ilyen 
nyelvet örökül csak olyan népek fogadhatnak el, melyek történetei 
egy fő folyamban haladnak, s melyeknél vallás, törvény, költő-mü-
vészet a nyelvfolyást töltések közzé szorítják. A túrán költözködő 
népek közt soha sem alakúit ilyen politikai, társadalmi és irodalmi 
alapjellem. Alig támadtak nálok birodalmak, azonnal eloszlottak, 
mint a sivatag homokfellegei; se törvény, se dal, se monda nem 
élte túl alkotója idejét. Ilyen nyájörzö népeknél hamar elváltozik a 
nyelv; a turáni ember azért öntudatában tartja nyelvét és annak 
grammatikáját, különben nem érthetnék egymást. De vannak a tú
rán nyelvekben gyökszók, néhány számnév és névmás, melyek kö
zös eredetre mutatnak, s melynélfogva létezik köztök származási 
rokonsíg, bár tágabb is, mint az árja és sémi nyelvek közt. 

Különös jellemző voűása még a turánságnak a ragozás t mely 
nem abban áll, hogy a mondományi gyökökhöz névmutatói gyökök 
ragadnak — mert ugyanaz történik az árja és sémi nyelvekben is, 
— hanem abban, „hogy a conjugatio és declinatio elemeit szét lehet 
bontani, s habár a végzetek, önállóságukat és eredeti jelentősöket 
elvesztették is , még is úgy látjuk azokat, mint a gyököktől külön
böző , s azokat módosító tagokat." Ellenben az árja és sémi nyel
vekben a declinatio és conjugatio módosulásai annyira összenőttek 
a szógyökökkel, s ezeket is annyira elrontotta a hangfogyatkozás, 
hogy rövid idő múlva lehetetlen volt tudni, mi gyök, mi képző vagy 
rag. így például a franczia áge egész anyagi testét elvesztette, s 
csak a végzet maradi meg. Age ó francziában eage, és edage, mely 
az aetaticum szó romlása; aetas maga aevitas helyett van, mely aevum-
ból lett; aevum-nak pedig mondományi gyöke a szanszkrit áj , az 
áj us = élet-ben. A túrán nyelvek olyan szót, milyen áge, soha sem 
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bocsáthatnak be szótáraikba. Költözködő nép nyelvének okvetetlen 
szüksége az, hogy érthető maradjon sokak előtt; mert öröklött hír, 
társadalmi és irodalmi élet kívántatik meg arra, hogy olyan szók és 
szóalakok is maradhassanak fenn, melyeket hamar nem lehet tag
lalni. Ilyen szók gyéren tünedeznek elő költözködő népek nyelvei
ben , s ha előtűnnek is , egykét embernyom alatt elavulnak. Turáni 
ember előtt is érthetők volnának e szanszkrit alakok : 

as-mi, a-si, as-ti, 's-mas, 's-tha, 's-anti 
vagyok, vagy, van, vagyunk, vagytok, vannak; 

sőt még e latin alakok is : 
's-um, e-s, es-t, 'sumus, es-tis, 's-unt, 

mert ezekben a gyököt a ragoktól csaknem oly könnyű elválasztani, 
mint a következő török alakokban : 

bakar-'im látok bakar-iz látunk 
bakar-sin látsz bakar-siz láttok 
bakar lát bakar-lar látnak. 

De már olyan igeragozás, milyen egyik új árja nyelvben, a hindusz-
tániban, van, p. o. 

hun, hai, hai, hain, ho, hain 
sehogy se férne meg a turáni nyelvek szellemével. Költözködő né
pek igényeinek nem felelhetne meg, hogy az egyesszám első sze
mélyének s a többesszám első és harmadik személyének ragjai 
egyenlők legyenek. 

Müller emez okoskodásai, úgy látszik legalább nekem, olyan 
előzményeket föltételeznek, melyeket a történelem nem igazol. Hogy 
a költözködő népek és az állami vagy politikai népek nyelvei közt 
felállított különbséget elfogadhassuk, mindenek előtt tudnunk kellene, 
hogy az árja népeknek, mikor oszolni kezdtek, már állami, rendes 
társadalmi és irodalmi életök vala; minthogy Müller föltevése sze
rint , hangbeli fogyatkozásnak induló nyelvet csak ilyen nép fogad
hat el. Úgyde nem azt, sőt az ellenkezőt tudjuk. Az ind-árja nép, 
míg az Indus mellékein tartózkodik, még nyájörzö nép, mit Mül
ler és más véda-tudósok bizonyítanak; akkor az állami és társa
dalmi életnek alig első kezdetei látszanak meg. Csak később, a 
Gánga mellékein, abban a korban, melyet a Mahábhárata ismertet 
velünk, alakul állam és társadalom. Mielőtt az Indusra értek az ár
ják, bizonyosan merő nyájörzök valának, habár némi kezdeteivel a 
szántóvető életnek is. Visszafelé okoskodva arra az időre, melybe 
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az eloszlást lehet tenni, abban a nyájörző élet bizonyosan túlural
kodó vala; söt azt lehet állítani, hogy rendes állami és társadalmi 
élettel bíró népek csak gyarmatokat ereszthetnek ki, de magok nem 
költöznek többé. Az árja nyelvek azon szerkezetökre, melyet min
denik árja származék máig megőrzötte, már a nomád állapotban tet
tek vala szert. Az Iliász is csak kezdő állami és társadalmi életet 
ismer; föl lehet, sőt föl kell tennünk, hogy azon időben, melyben a 
hellének legelőször érték a görög félszigetet és szigeteket, ők is no
mádok valának még. S a mi az árja nyelvekről áll, az áll a sémiek-
röl is; ezek is illető népeik nomád állapotjaiban alakultak meg. 

Müller elfogad ugyan némi származási rokonságot a túrán nyel
vek közt is, de akkorát nem keres köztök, mekkorát az árják vagy a 
sémiek mutatnak. Mégis azt tanácsolnók neki, hogy keressen bátran, 
s a keresés után határozza meg a turánság nemzetségét. Mi, kik 
egyelőre a finn, ugor és török nyelvekkel foglalkozunk, ezek közt 
oly szoros nemzetségi rokonságot találunk, milyet az árják között 
látunk. Nem csak mondományi gyökök, hanem, ha úgy tetszik ne
vezni, névmutatói gyökök közt is találunk rokonságot. Ha például 
a p és k élőhangú finn szók a magyarban/ és h előhanguak, p. o. páa 
fej, puu fa, puh fú; kuu hó , kuol hal, kuul hall stb. stb.; ha m utó-
hangú finn szók a magyarban v utóhangúak, p. o. nimi név, liemi lév, 
syömi szív stb. stb.; ha a magánhangzók is bizonyos törvény szerint 
változnak a különböző rokon nyelvekben; ha a számnevek csak hé
tig egyszerűek, a 8-as pedig már összetett; ha ilyen különösségek 
is fordulnak mindenik rokon nyelvben elő, milyen az , hogy a digi-
tus annularist magyarul nevezetlen vagy nevetlen újjnak, s a finn, vo
gul és török nyelvekben azonkép nevezik: 

í nevetlen és vogul : namtál tul'e 
' * nevezetlen új mordvin: lem-ftema sur 

finn : nimetön sormi turkman: at-si'z = név-telcn 
votják : nimtem cini jakut : ata-suoch = név-
szürján : nimtam c'un' telén; 

ha a vogul nyelv viszonyragjai n, ne, nel a magyarban is előfordul
nak mint n , nyi , nyúl (és nyűtt) 5 ha a magyar létige val és le' 
(légy) s ez utóbbi hiányos, a azonkép a finn létige is ol és lien, s ez 
utóbbi itt is hiányos stb. stb.; ha eddig is sok homályos részét a ma
gyar nyelvtannak csak a rokon nyelvek segítségével lehetett felvi-
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lágosítani, p. o. az igének úgynevezett tárgyi ragozását, mely a ma
gyar, vagy ugor nyelvcsoportban (magyar, mordvin, vogul, osztják) 
uralkodik : akkor a finn, ugor és török nyelvnek rokonságát többre 
kell tartani, mint Müller tartja. De más kérdés, van-e illyen rokon
ság a nevezett nyelvek és a dél-keleti ázsiai nyelvek közt, melyeket 
Müller a turáni nyelvcsoporthoz számít ? A z ; hogy valamely nyelv 
az alakulás második fokán áll, nem elég annak bebizonyítására, 
hogy tehát közte és más azon fokon lévő nyelvek közt származási 
rokonság is van. A sémi és árja nyelvek, Müller szerint i s , az ala
kulás harmadik fokán állanak, mégis két külön nemzetséget tesz
nek. Sokkal hihetőbb, hogy a tibeti, dekhani és maláji nyelvek, ha 
állanak is az alakulás második fokán, külön nemzetséget tesznek. 
Azonban nem ítélhetek arról, mert egy nyelvet sem ismerek még az 
itt nevezettek közzül; Müller pedig jelen munkájában nagyon ke
veset, vagy semmit sem hoz elő belölök *). 

Azt hiszi Müller, hogy túrán nyelven beszélő minden ember, 
öntudatában tartja nyelvének grammatikáját. Ezt sem tapasztaljuk 
mi, s a Magyar Akadémia bizonyságot tehet arról, hogy sokat ő sem 
tud még, mi valóban benn van a magyar nyelv alkotásában. Azt 
hiszi Müller, olyan szó, milyen a franczia dge, nem is lehet nyelveink 
szótárában. Dehogy nem lehet, sőt van is, p. o. ingyen, e szólásban: 
ingyen sem tudom, mely szóban a finn ilmaan-ikaan rejlik, úgy 
hogy az t7maaw-nak in, és az ikdan-nek gen (gyen) felel meg, mit 
csak azonkép lehet kisütni, mint a franczia áge-nsik eredetét. 

Végre azt hiszi Müller, hogy túrán nyelvben ilyen kopott ala
kok, milyenek a hindusztáni hun, hai, hai ,• Imin, ho, hain nem is lé
tezhetnek. Dehogy nem; ott van a szirján em, em, em = vagyok, 
vagy, van, emösz, emösz, emösz vagyunk, vagytok, vágynak. Mind 
ebből is (pedig még sokat hozhatnék fel) az tűnik k i , hogy a túrán 

*) Müller ezen felolvasásokban mint előbbi munkájában : „The lan-
guages of the Seat of War in the East" gyakran hivatkozik egy levelére, 
melyet Bunsenhez írt volt„On the classification of theTuranian languages", s 
melyet ez az„Outlines of the Philosophy of Universal History" első kötetében 
nyomata ki Londonban 1854. Az „Outlines" pedig ugyancsak Bunsen „Chri-
stianity and Mankind" czímü 7 kötetü munkájának (London , 1854.) III. és 
IV. kötetét teszik. Az említett levél nagyon terjedelmes , mert a kötetnek, 
melyben áll, 263—521 lapjait foglalja el. Nagyon sajnálom, hogy Bunsen 
eme munkáját még nem kaphattam meg. 
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nyelvek is csak messziről látszanak könnyűeknek, egyöntetűeknek, 
mint magas hegyről a vidék síknak tetszik. Ámde lépj a vélt síkra, 
s olyan völgyekre, hegyekre akadsz, hogy még sokallod is. 

De miért mondja Müller a turáni nyelveket oly nyomósaknak 
a nyelvtudományra nézve ? Azért, mert az azokat alkotó szellem 
csak ugyan a nyelveszmének annyi alakjait és oly átlátszólag te
remtette , hogy ezek a nyelvvizsgáiénak csudálkozását méltán fel-
költik. Müller különösen a török igébe szerelmes. Valóban is a finn, 
ugor és török nyelvek egybehasonlító leírása, mely úgy, mint Bopp 
egybehasonlító grammatikája, a leírandó nyelvek titkait fölfedezné, 
az európai nyelvtudomány előtt nem csak becses, hanem kedves is 
lesz. S én úgy látom, hogy lehetséges ilyen bonczoló leírás, mert, 
ha nomádoknak nevezi is Müller e nyelveket, azok még sem változ
tak úgy el, mint gondolja. Ha föl akarjuk tenni, hogy csak ezer 
esztendője, mióta a magyar nyelv elvált az úgynevezett ugor nyelv
ágtól : akkor legalább másfél ezer esztendőre kell tenni azt az időt, 
mely a magyar nyelvnek a lapp és finn nyelvektől való elválása óta 
elmúlt. S mit tapasztalunk p. o. a magyar és vogul nyelveken? 
Azt többi közt, hogy 

a vogul mai napig s a magyar is mondja : 
kuálém kelek 
kuálén kelsz 
kuáli stb. kel stb. 
kuálsem keltem 
kuálsen keltél 
kuáls stb. kelt stb. 
kuálnum kelnék 
kuálnum kelnél 
kuálnu kelne stb. 

Mit tapasztalunk a lapp-finn és magyar nyelveken ? Azt többi közt, 
hogy nem csak a névszók ragjaiban és viszonyszókban sok az egye
zés, hanem hogy az igeképzök is nagyon hasonlítnak, p. o. kulla = 
hol, kunne = hová, kuin = hogy, paallá = fel, páalle = felé, pááltá 
= felől; muoto = mód, lappban módok = módok; ménen = megyek, 
menetán = menetek stb. stb. Azonban természet szerint itt sem fek
szenek a hasonlóságok mind annyira a felszínen, hogy menten ösz-
szeszedhetné az ember. Müller, alkalmasint Gyarmathyból, felhozza 
a magyar vér és észt veri szókat némely ragjaikkal, így : 
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nom. vér észtül veri (mert a verri írás helytelen), 
gen. véré „ vére (pedig véren) 
dat. vérnek „ verele ( = ho-1, fe-1, be-1) 
acc. vért „ verd (helyes) 
abl. vérestől „ verest (pedig az észt = vérből). 

Felhozza a magyar : lelem és észt : leian 
leled leiad 
leli leiab 
leljük leiame 
lelitek leiate 
lelik leiavad, 

de nem is sejti az ez igealakokban rejlő különbséget. Az észt leian, 
finnben löydan, s ez utóbbi átlátszóbb, ezt kell hát a magyar szóval 
hasonlítani, így : löy = lel, mint káy == kel , s mint táy = tel-i. 
Ezekben, úgy látjuk, a magyar l utóhangnak a finnben y = ü felel 
meg (az 1 szeret magánhangzóval váltakozni, mit a magyar tájejtés 
is mutat, mely aumá-t szaumá-t, vagy oumá-t, szoumá-t ejt, alma, 
szalma helyett). Ennélfogva lel = finn löy és észt lei. Továbbá a 
finn szóban van még d ( t) , mely már képző; mint a magyar tel-ik 
szóból töl-t vagy tel-t lesz : úgy a finn löy-böl lesz löy-t. A finn löy-t 
a löl-t-hez volna hasonlítható. De a magyar lel, löl már magában 
átható jelentéssel bír, mint a tel szó is , p. o. ilyen szólásban : meg
teli a vékát, beteli a földet. A finn löy nem átható jelentésű, azzá a 
t képző teszi csak. E sem szokatlan tünemény rokon nyelveinkben, 
p. o. a magyar szer-et a törökben sev, a magyar vez-et törökben jed : 
viszontag a magyar öl törökben öl-dür; így a magyar löl a finnben 
löy-t. Az észt nyelv azonban , mint az éjszak-keleti finn tájnyelvek 
is, nem ejtik ki a d-t, mely t-bö\ lágyul; innen az észt mondja ugyan 
leida a finn löytaa helyett, de a finn löydan helyett csak leian-t ejt. 
A finn és észt szók így vannak tehát egymáshoz: 

finn : löy-d-án észt : lei-an magy. töl-t-Ök 
löy-d-át lei-ad töl-t-sz 
löy-t-áá v.-api lei-ab töl-t 
löy-d-ámme lei-ame töl-t-ünk 
löy-d-átte lei-ate töl-t-tök 
löy-t-ávát lei-avat töl-t-(e)nek 

Még más nagy különbség is van a lelem és leian közt, az t. i. hogy 
a magyar igének tárgyi ragja is van, mit az észt ki sem bír fejezni, 
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de mit a finn, magyarul mondva, ikesen bír kitenni, s így az észt 
is néha : 

lelem (lölöm löytáin — 
leled löytáit — 
leli (lelik) löytáikse »leiakse 
leljük (löljük) löytáimme — 
lelitek löytáitte — 
lelik löytáivat — 

Nem látszanak ki mindig a kellő hasonlatosságok, s a mi kilátszik, 
sokszor nem is az, a minek látszik. 

Müller egyébiránt is méltányolja az illető nyelveket. Különö
sen így szól a finnekről és nyel vökről : „A finnek az egész népcsa
ládnak legelőrehaladottabb ága, s a magyarokon kívül csak ők fog
lalnak helyet az országosúlt nemzetek közt. Irodalmuk, kiváltkép 
nép-költői müvészetök nagy szellemi fejlődésükről tanúskodik olyan 
korban, melyet mythikusnak lehet neveznünk, s olyan földtájakou, 
melyek a költői hévnek inkább kedveztek vala, mint jelen lakásuk. 
Az eposzi énekek még folyvást élnek a legszegényebb osztályok 
ajkain, megőrizvén tökéletes metrumot és ősi nyelvet. Eleven nem
zeti érzelem támadt fel a finnek közt, az orosz uralkodás ellenére, s 
egy Sjögrén, Lönnrot, Castrén, Kellgrén munkáji, amaz érzelem ál
tal emelködvén, bámulatos eredménynyel dicseködhetnek. Osz em
berek szájából eposzi költeményt gyűjtöttek, mely hosszúságával és 
teljes voltával az Iliásszal vetélködik, sőt mely, ha pillanatra el tud
nók felejteni, mit ifjúkorunkban szép gyanánt tanúltunk ismerni, nem 
kevésbbé szép Homérosz énekeinél. Igaz ugyan, a finn nem görög, 
és Váinámöinen nem Homérosz (Váinámöinen nem csak énekes, de 
hős is; ö nem az eposz szerzője, hanem egyik tárgya, mintegy Aga-
memnon és Orpheusz egy alakban).: de ha képíró a természettől, 
melyben él, kölcsönözheti a színeket, ha azon embereket fösti, a kikkel 
társalkodik, a Kalevalának is érdemei vannak, melyek a Iliaszéihez ha
sonlíthatók, s maga helyén, mint az emberiség ötödik nemzeti epo
sza, az ion énekek, a Mahábhárata, a Sah-náme és a Nibelungen 
mellé tehető. E korai irodalmi fejlődésnek nagy hatása vala a nyelvre, 
mely állandó alakokat s szinte örökölt jellemet nyert, úgy hogy első 
tekintetre azt kérdezzük, vajjön e nyelv nem haladta-e meg a rago
zás fokát, s nem jutott-e már a szanszkrittal göröggel együtt a haj
togatás folyamába. Mégis megtartotta még a ragozási jelleget, s 
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grammatikája oly nagy bőségét mutatja a grammatikai fogásoknak, 
hogy csak a török és magyar nyelv múlják felül." 

Ez idézet utóján olvassuk, hogy a finn nyelv, úgy látszik, meg
haladta már az alakulás második fokát, s szinte annak harmadik 
fokára emelkedik. Homályos lehet ez olvasóink előtt. Azért em
lékezzünk arra, mit Müller az alakulás fokairól mondott, miszerint 
annak első fokán olyan nyelvek állanak, melyek mindenik (mon-
dományi és névmutatói) gyöke önálló szó 5 második fokán meg 
olyan nyelvek állanak, melyekben a mondományi gyökhöz név
mutatói gyök járulván, úgy lesz az Önálló szó, de hangbeli fogyat
kozást csak az utóbbi, a névmutatói gyök, szenved; az e fokon 
álló nyelvek a ragozási nyelvek, s ezek az áltaji, vagy, mint Mül
ler nevezi, a turáni nyelvek. Végre az alakulás harmadik fokán 
a hajtogatási nyelvek állanak, melyekben szó-alakúlás végett a 
mondományi gyökhöz névmutatói gyök járul, mint a második fo
kon , de a hangfogyatkozás mind a két gyököt éri. A második és 
harmadik fokon álló nyelvekről föl kell tenni, hogy valaha sinai féle 

1 nyelvek voltak; de miután az egyik faj úgy alakúit, mint a sinai, a 
második úgy, mint az áltaji, a harmadik úgy mint az árja vagy sémi 
nyelvek: nagy kérdés, emez alakulás után, mely már ezer meg ezer 
év ólta tart, s mely után mind az áltaji mind az árja és sémi nyelvek 
csak kopnak, azaz hangbeli fogyatkozás által szenvednek, lehetsé
ges-e, hogy egyik nyelvfaj másik nyelvfajjá változzék? A bölcselem 
tapasztalás nélkül nem felelhet e kérdésre; ha pedig a tapasztalás 
felelt már, szükségtelen annak lehetőségét, a mi már megtörtént, ki
okoskodni. Tudtunkra nem volt még eset, mely szerint árjaféle nyelv 
sémi félévé alakúit, vagy áltajiféle nyelv árjafélévé lett volna. S én 
valóban képzelni se tudom, mint tehetne, p. 0. a magyar nyelv, bár
menyire kopottnak képzeljem is , szert arra, hogy a szóbeli nemet, 
melyet most nem ismer, valaha magokon a szókon jelölhesse, mint 
valamely árja vagy sémi nyelv. Tudományunknak elég dolga van 
még a nyelvfajaknak, akár nemzetségek, akár alakulási fokok sze
rint osztályozzuk azokat, meghatározásával; még semmi sem készti 
arra, hogy ennél többre is bátorkodjék. 

Azonban az okoskodó elmét nem szabad holmi rendszerekkel 
korlátolni; ö szabadon akarja a szemlélődés szárnyait csattogtatm. 
Örömmel követjük tehát Müllert a nyelvtudomány legfelsőbb és 
utolsó feladataihoz, s gyongyörüséggel, de tudományos épüléssel is 
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olvassuk, mint felel azokra is. Egy-e a nyelvek eredete, vagy talán 
minden külön nyelvfaj számára külön eredetet kell-e gondolni í s ál
talában mint eredt az emberi nyelv ? Müller a nyelveredet nagy kér
dését külön választja az ember eredet kérdésétől, mert, úgymond, ha 
be volna is bizonyítva, hogy a nyelveknek többféle eredetök volt, 
abból nem következnék még, hogy az emberiségnek is több eredete 
legyen, s viszontag. „Sok zavart okozott már a tudományban, hogy 
az emberfajok osztályozását összetévesztették a nyelvfajok osztályo
zásával ; azután a nyelvek közös eredetének kérdése nem áll kapcso
latban az Eredet könyvének adataival. Ezt jól meg kell gondolni, 
hogy ne csak azoknak támadásait verjük vissza, kik untalan a bi
bliára lövöldözik nyilaikat, melyek azt nem is találják, hanem hogy 
amazok vak buzgóságát is elutasítsuk, kik a bibliát olyan fegyve
rekkel akarják védelmezni, melyek forgatásához nem értenek." 

A közös eredet lehetőségére nézve, az alaki és anyagi. A nyel
vek alakulásait ismervén, azt mondja Müller, hogy annak mind há
rom foka közös eredetű lehet. Az ellen felhozzák, hogy a tapaszta
lás szerint egyik nyelv sem hagyta el alakulásának fokát. De más
felül azt sem lehet tagadni, hogy a harmadik fok szükségkép fölte
szi a másodikat s ez az elsőt. Ha ki be akarja bizonyítani, hogy kü
lönböző eredete volt a nyelvnek: az kénytelen lesz előbb azt bebizo
nyítani, hogy lehetetlenség, a nyelvnek egy eredetűnek lenni. S va
lameddig az nincs bebizonyítva, addig az egyeredetüség lehetőségét 
sem szabad tagadni. Müller azt a fentemlített s Bunsenhez intézett 
levelében tárgyalván, e két szakaszba foglalá össze véleményét : 1) 
Nincsen ok melyért a turáni, sémi és árja nyelvfajok anyagszavai
nak külön külön eredetét elfogadjuk, mert máig találunk gyökszó
kat , melyek közösek mind három nyelvfajjal; 2) nincsen ok, mely
ért azon nyelvfajok alaki elemeinek külön külön eredetét gondoljuk, 
ámbár lehetetlen is az árja nyelvtan rendszerét a sémitől, vagy a tu
ránitól elszármaztatni, s viszontag. 

A nyelveket elemezvén, gyökökre, mondományi és névmu
tatói gyökökre, akadunk. Mik már eme gyökök? vagy inkább? 
mely belső szellemi indulat, változás felel meg a gyököknek ? A 
feladat megfejtésére két elméletet állítottak fel, melyet Müller rö
vidség okáért báuvau- és pah-pah- elméletnek nevez.A bau vau 
elmélet szerint a szógyökök nem egyebek mint hangok utánozásai; 
a pah-pah elmélet szerint meg azok önkénytelen indulati hangok, 
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Az első elmélet nagy népszerűséggel bírt a XVIII. század bói-
cselőji előtt, sőt ma is vannak védöji. Herder p. o. úgy magya
rázta meg az emberi nyelv eredetét. Nincs ugyan lehetetlenség ab
ban, hogy nem alakúihatna emberi nyelv a természeti hangok 
után : de mind eddig sem találtak még nyelvet, mely igazán azok 
után képeződött volna. Egy angol, kinek Sinaországban valami hús
félét tálaltak fel, mely iránt kétkedik vala, s tudni szerette volna, 
kácsahús-e az?, így fejezé ki a kérdését : kacs kacs? Erre a sinai 
vendéglős rögtön így felele : bau-vau! A két ember tökéletesen meg
érté egymást : ámde se az angol se a sinai nyelv nem lett puszta 
állati s más természeti hangok utánozásából, ámbár mindenikében 
van ilyen, csakhogy szók alakaiban, melyek nagyon különböznek 
ama hangoktól. S általában, úgymond Müller, ha az úgy vélt hang
utánzó szókat elemezzük a különböző nyelvekben, azt találjuk, hogy 
az igazi utánozók kevés számúak. A német kukuk szó lehető utáno-
eás, de már a magyar kakuk, a finn kdky nem többé az 5 úgy a daru, 
varju} holló stb. sem azok. 

Kik nem akarták elhinni, hogy az ember, nyelvének megta
nulása végett, az állatokhoz járt iskolába, azt szokták mondani : az 
embernek magának vannak hangjai; félelme, fájdalma, Öröme, szó
val, minden indulata, érzése hanggal nyilatkozik; itt van tebát az 
emberi nyelvnek eredete. Ezt az elméletet Müller pahpah elmélet
nek nevezi. Bizonnyal minden nyelvben vannak indúlathangok, me
lyek szók összetételeiben is fordulnak elő : de az afféle hangok csak 
mint külvárosok, úgy ülik körül a nyelvnek belvárosát. A nyelv ott 
kezdődik, hol az indúlathangok végződnek. Roppant nagy különb
ség van igazi szó-és indulathang között. A pah pali-elmélettel te
hát oly kevésre megyünk ; mint a bau-vau-elmélettel. Mind kettejét 
legjobban megczáfolja ez : Ha a nyelv csak kifakadó hangokból 
szerkeződnék, állatok is, melyekkel közösek e hangok, jutottak volna 
nyelvre. Úgyde arra képtelenek az állatok, miért? a szógyökök 
mondják meg. Minden szó-gyök általános, nem egyedi, képzetet 
fejez ki. Az állat, bármennyi érzéki, emlékezeti, sőt hozzávetési te
hetséggel bírjon is , de az elvonó tehetség, mely által egyetemes 
képzetekre jutunk, nincs meg neki; az állat olyan képzetre, milyet 
p. 0. a fa szó kifejez, nem képes, tehát magára ezen szóra sem ké
pes. A természeti és az indulati hangok pedig általában egyedi, nem 
egyetemes, képzeteknek lehetnének jelelöji. 



94 HUNFALVT PÁL. 

A nyelvek szavaiban megkövesült bölcselem van lerakva, p. o. 
a homo szó a humus gyökéből való, s a mortalis szó is elvont kép-
zetü. Vogulban az ember elmkals vagy ilmkals, mi légi halandót te-
szen, minek okát a vogul mondából tanuljuk. A magyar em-ber szó 
első tagjában is az elm-et = levegőt találom (mint silmá = szem, 
úgy ilma, em), minek hasonló hitbeli fogalom lehet oka, de me
lyet a mi mondáink közt többé nem találunk. így tudjuk már, hogy 
az imádság szó istennek való áldozást jelent. Még a nevek is , me
lyeket tulajdon neveknek hívunk, eredetileg köz fogalmat jelentet
tek. — Ama négy- ötszáz szógyök, melyek a taglalás után, mint 
utolsó alkotó részei maradnak fenn a különbféle nyelvcsaládoknak, 
se nem indulati hangok, se nem természeti hangok utánozásai, hanem 
hangjellegek, melyeket az emberi természet, neki saját ereje által 
előhozott. Az egész természeten átvonul egy törvény, mely szerint 
minden lény és dolog, hangot ád ; minden állatnak, a szót régi jelen
tésében vévén, saját hangja van ; söt hangúk után különböztetjük meg 
a dolgokat. Az ember is legtökéletesebb szervezetével, alája van 
vetve ama törvénynek; s neki nem csak arra volt tehetsége, hogy 
érzéseit és észrevételeit indulati vagy utánozott hangokkal kifejezze, 
hanem arra is , hogy eszes felfogásait és általános képzeteit tag
lalt hangokkal jelölje. Azonban ezt a tehetséget nem maga szerezte 
meg magának, az vele született, az szellemének ösztöne volt, s oly 
ellenállhatatlan, mint bármely más ösztön. Meddig a nyelv emez 
ösztönnek terménye, addig a természeti világhoz tartozik. De az 
ember elveszti ösztöneit, a mint nálok nélkül nem szűkölködik. 
Nyelvalkotó ösztöne is, mely minden képzetet azonnal, hogy először 
átvillant az agyon, hanggal fejezett ki, el kezde halni, midőn felada
tát teljesítette. A hangbeli jellegek száma eleintén talán megmér
hetetlen vala; de lassankint a hasonértelmü gyökök fürtéiről el el 
hullottak a sürü és fejletlen szemek, míg mindnyája egy határozott 
jellegre szoríttatott.. A gyökök eme hullatásáv^l a történeti elem 
lép be a nyelytudományba, s némileg odáig lehet a nyelvek tagla-
lalásával visszafelé hatni. Az első ösztönszerű és természeti nyelv
nyilatkozatok , ha a különbféle népek által véghez vitt elhullatáso-
kat is számba vesszük, velünk az emberi nyelvnek mind első ere
detét, mind első oszlását is felfogathatják. „Nem csak azt bírjuk fel
fogni, mint támadott a nyelv, hanem azt is , mint kellett annak sok 
nyelvre oszlania; s észrevesszük, hogy a nyelvek mind anyagi 
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mind alaki legnagyobb különbféleségével a közös forrás egyez
hető." — 

Ismertetés nem lehet a könyvnek kiírása : de úgy remény
lem, e rövid ismertetésből is Müller könyvének mind nagy érdekes
sége mind gazdag tudománya észrevehető. S ha ebben nem csa
latkozom , a kitűzött czélt is elértem, mely volt : kitüntetni, mik a 
nyelvtudománynak eddigi eredményei,, s ha jut-e nekünk is munka
rész abban. Láttuk, hogy igen is ju t , az áltaji nyelvészet körében, 
mely a legsajátabb magyar nyelvészet! 

HUNFAL VY PÁL. 

A MAGYAR ISTYELV KÉPZŐIRŐL. 
(TEKINTTETTEL FÁBIÁN ISTVÁN CZIKKÉRE). 

Fábián István itt (1—13. lap.) a cselekvés egyszeriségét je
lölő d, van, ven és n igeképzőkröl akarván értekezni, következő 
föltevéseket czáfol, úgymint: I. hogy valamennyi egytagú szó tiszta 
gyökszó volna a magyar nyelvben; H. hogy minden többtagú szó
nak első és kezdő tagja gyökér volna. — Nem hiszem, hogy valaki a 
Fábiánétól eltérő véleményben lehetne. Bizonyos az, hogy nem min
den egytagú magyar szó gyökszó; az is bizonyos, hogy nem min
den többtagú szónak első vagy kezdő tagja gyökér. Ámde még bi
zonytalan, melyik szó vagy első tag gyökszó tehát ? A feleletet arra 
csak lassankint szoríthatjuk ki a nyelvtényekböl, a mint t. i. ezekkel 
lassankint megismerkedünk. Az efféle kutatásban igen könnyen vét
hetünk, mert a tények ismeretéhez tartozó tanúságokat nem lehet bár
kinek is egyszerre és teljességgel előhoznia. Ha valahol, itt kell egymást 
kiegészítenünk. Közleni akarom tehát észrevételeimet az I. és II. alatt 
felhozott egyes tényekről; meglévén győződve, Fábián barátom is 
szívesen egészíti ki az én mulasztásimat is. 

Az I. alatt (a 2. lapon) többi közt fel vannak hozza hám, vám, 
tám, melyek nem volnának gyökszók, hanem haj, vaj, taj gyökszók
ból erednének. Ráhagyván e föltevést, lássuk először is képzÖjöket, 
mely m (am). E képzőt mind ekkoráig igetöhöz járulónak tudjuk, 
mit számtalan példákkal lehetne a magyar, finn és török nyelvből 




