
NÉMELY ÚJABB NYELVTUDOMÁNYI JELENSÉG. 
(Olvastatott az akadémiában 1866. dec. 10.) 

Szándékom kissé széttekinteni a nyelvtudomány mezején, s 
meg-megemlíteni a legújabb jelenségekből, a mit arra érdemesnek 
találok. Azért töredékes lesz a mit közlök; mert széttekintésem nem 
akarja s nem is bírja végig bejárni a nyelvtudomány mezejét. 

Gesenius nevét jói ismerik azok, kik a sémi nyelvekbe, vagy 
külösen a héberbe csak belé pillantottak is, mert Gesenius Vilmos hé
ber grammatikája és olvasó könyve bizonyára a legelterjedtebb 
könyvek közé valók. Magyarul is Somossy János , sárospataki 
tanár , kiadá azokat 1832-ben , s a fordító el nem mulasztá „elöl
járó beszédében" avval igazolni választását, hogy azokat Gene-
vában 1821-ben francziára, és Éjszak-Amerikában angolra, 1822-
ben pedig Kopenhágában dánra fordították. Ez évszámokról látjuk, 
miólta forognak a tudósok kezein a Gesenius tankönyvei. 1866-ban 
újabb átdolgozása jelene meg a héber nyelvtannak, s ez már a hu
szadik bővített kiadás. („Wilhelm Gesenius hebraeische Grammatik, 
neu bearbeitet und herausgegeben von E. Ködiger stb. Zwanzigste 
verbesserte und vermehríe Auflage, mit einer Schrifttafel. Leipzig, 
1866.") „Mindjárt 14-dik kiadásában e nyelvtannak, melyet én leg
először dolgoztam át 1845-ben, így szól Rödiger, azon igyekvém, 
hogy helyesebben meghatározzam a sémi nyelvek viszonyát mind 
egymáshoz, mind az árja nyelvekhez, mire nézve akkor még sok 
téves nézet divatozik vala; s ez új felfogás a következő, minden 
harmadévbeu szükségessé vált új kiadásokban erösbüle." — Hogy 
egy tankönyv, melyet annyiszor javítva adnak ki, lehető tökéletessé 
válhatik, az kétségtelen; de azt bizonyítja csudálatos elterjedése is. 

A 14-dik kiadásnak három angol fordítása jelent meg 1846-ban, 
kettő Nagybritániában, egy Éjszak-Amerikában. A15-ik kiadást svéd, 
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a 16-dikat megint angol fordításban adták ki Londonban 1852-ben ; a 
17-diket újra az éjszakamórikai tudós Conant, mostv New- Yorki ta
nár forditá; s e fordítások újabb kiadásaiba mind fölvevék a német 
kiadások javításait is. Látható ebből, hogy a Gesenius-Rödiger féle 
tankönyv csak ugyan egyike a leghíresebb könyveknek. 

1863. marcz. 2-kán szerencsém vala Mutter Miksa felolvasá
sait a nyelvtudományról ismertetni, melyeket Böttger Károly 1863-
ban németül ada ki. Müller könyve is nagyon híressé válik. Angliá
ban már 1861 ólta 5 javítóit kiadása jelent meg angol nyelven; 
1864-ben Harris György és Perrot György , segítve Egger Emilé 
és Bréal Mihály által, francziára fordíták ; 1866-ban Böttger Károly 
német kiadása másodszor jelene meg, a 4 dik angol kiadás után, de 
részben már az 5-ik után is; Böttger azonban a franczia tudósok 

r 

némely észrevételeit is fövette. Így hát ez a második német kiadás 
sokban meg van igazítva ; de az első kiadás híjányai, melyek a túrán 
nyelvek téves felfogásából erednek, az új kiadásban is megvannak. 
Ezeknek helyrehozása bennünket illetne ugyan, hanem itt kevesen 
vagyunk még, a kik tüzetesen az áltaji nyelvekkel foglalkozunk, s 
mi kevesen is bizonyára kevesebbet tudatunk a külfölddel, mint va
lóban tehetnénk. 

Müller és mások az árja és sémi nyelvű népeken kivül egész 
Ázsiában és Európában, a sinai birodalmat kivéve, csak túrán nyel
vű népeket látnak. De vájjon másképen tesznek-e, mint a régi írók, 
kik Plutarchus szerint *) azokat a földeket, a melyekről mit sem 
tudtak vala, a térképek széleire tolák, azt írván okul: „A mi még 
azon túl van, az víznélküli vadon, vagy beláthatatlan ingovány, vagy 
sküth jég, vagy fagyos tenger" ? A részletesebb tudomány alkalma
sint el fogja oszlatni a Müller-féle turánságot, mint az ismeretlen 
szküth országok eltűntek már a mai térképekről. 

A történelem előtti korban milyen volt az emberek állapotja, 
ez nagy érdekű kérdés, mellyel kivált az angolok, de a skandináv 
tudósok is, a kiknél a régészet ezen fajtája keletkezett, nagyon fog
lalatoskodnak. Az nem árt az érdeknek, hogy eme régészetben sok 
régészet is van; a regék mind jobban enyésznek, a régi állapotok pe-

*) Plutarchus, Theseus. "Qarcep áv TCCI? yeioypacpíaií ol íatopixoí xá Siacpeúyovta 
trjv yvóűatv ataoiv TOI? éa^áxois p-épeat xúiv IUVCÍXUOV meCoűxes, aWa? Ttapaypcítpouaiv, ó'xt 
Ta S' éitáxeiva, Q-ÍVEÍ avuSpot xa\ íh)pi<í)Seic, \ TTTJXÓS á't'Svrjs, \ Zxu&txöv xpúo;, \ tiéXa 
yo; Ttenrjydí" stb* 
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dig mind vílágosbak, hihetőbbek lesznek. Két forrásból merít az ér
dek s építgeti a tudományt; az egyik a történelem előtti emberek 
szerszámai, fegyverei, lakásainak, temető-helyeinek maradványai, 
csontjai, kivált koponyáji, továbbá készítményei, s azon nyers anya
gok, a melyekből dolgoztak vala; — a másik a nyelvek tanúságai. 
Tehát erre a kérdésre: milyen volt a történelem előtti korban az 
emberek állapotja, s kik voltak amaz emberek ? a régészet és az 
egybehasonlító nyelvészet felelnek. A „Quarterly Journal of Scien
ces" 1865. áprilisi kötetében tisztelendő Kett C. W. „Prehistoric 
records" (történelem előtti nyomok) czím alatt közöl egy feleletet 
ama kérdésre. Kett a történelem előtti korban megkülönbözteti az 
árja időszakot, az előzött nem-árja időszaktól, mely azonos az úgy
nevezett hő-korral. A kő-kornak népei pedig a lappok, finnek (£xv&i-
xbv xQvog, Tzrjlbg aíővrjg); s a mely tartományokra kiterjed az a kő
kor, mind azok ős lakosai finnek vagy turániak voltak, ezen felfo
gás szerint; így Grewingk szerint is, lásd „Das Steinalter der Ost-
seeprovinzen, Dorpat 1865." 

Hogy mennyi bizonytalanságnak enged helyet emez általános fel
fogás, szépen megmutatja Koskinen Gy. ily czímü érteközése: A li-
vek régi volta Livországban." (SurT antiquité des Lives en Livonie, 
par Yrjö Koskinen. Tiré des Actes de la Société des Sciences de 
Finlande. Helsingfors. Imprimerie de la litterature finnoisc, 1866.) 

A Balti tartományok történészeinél és régészeinél elfogadott 
vélemény az, hogy ezen tartományok ős lakosai ugyanazok, kiknek 
utódjai máig bírják azon tartományok tetemes részeit, t. i. esztek, 
livek, kurok. Az esztek ma is a Narva folyótól és a Pejpusz tótól 
fogva a Balttengerig lakják a földet, vagyis a mai Észtországot és 
Livország éjszaki részeit; a liveknek csak némi maradványai van
nak meg a Szalecza folyó torkolatján és a Kurföld éjszaki tenger 
partján; a kurok utódjait is a mai livek közt találjuk meg. Ámde a 
XIII. század elején, a lett Henrik krónikás idejében, a német lova
gok hódításainak kezdetével, a livek nagyobb területen laknak vala, 
úgymint a Szalecza és a Duna közti tengerparton a földrajzi hosszú
ság 43°-ig, továbbá a Duna és a Koiva-joki (Aa folyó) mellékein, 
sőt a Rigai öböl nyugati részein is. A kurok meg, kik nyilván a li
vek törzséhez valók, még azontúl egész Memelig laknak vala a ten
gerparton. A Liv-föld és Kur-föld más részein lettek valának, 
kik a szlávság litván ágához tartoznak. De azután folyvást ter-
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jeszködének a lettek: ellenben a livek és kurok mind inkább 
fogyának. 

Ebből a hetedfél századig tartó fogyásból, a történelem előtti 
korra is vonnak következtete'st a vizsgálók, kik a liveket és kuro-
bat eme tartományok ős lakosainak tekintik, mely tartományokat a 
lettek valamikor később foglaltak volna el. Azért tulajdonítják az 
ott található kő-szerszámokat a liveknekés kuroknak; s ez megerő
síti az általános hiedelmet, hogy a kő-kor emberei Európában finn 
fajbeliek voltak volna. 

Koskinen kétséget támaszt a liveknek úgy vélt régisége ellen, 
még pedig három tekintetben : A finn népek költözéseinek általános 
viszonyai nem engedik meg, hogy bizonytalan régiségbe helyezzük 
a livek telepödését; — a liv nyelv kétségtelen nyomait mutatja egy 
aránylag újkori együttlakásnak a tulajdonképi finnekkel; — végre 
a livek és lettek illető viszonyai a lett Henrik krónikás idejében, 
nem azt hirdetik, hogy a lettek volnának későbbi foglalók, hanem 
megfordítva, hogy a lettek a livek odaérkezte előtt már birták volt 
ama földeket. 

Miután a szerző megemlítvén a legrégibb tudósításokat a fin
nekről, azt mutatta meg, hogy a Krisztus utáni VIII. sőt talán IX. 
század előtti korból nincsenek bizonyítékaink arra, hogy már akkor 
a livek és rokonaik a Balt tenger tartományaiban laktak volna: elő
ször a livek és lettek illető viszonyait tekinti Henrik krónikás idejében. 

Az tudva van, hogy az alakuló orosz birodalomhoz a IX. szá
zadban finn népségek is tartoztak; hogy utóbb a Balti tenger tar
tományai is a Novgorodi, Pskovi és Polotski orosz fejedelmek adó-
zójivá lőnek; —Nagy Vladimír fija, Jaroszlav, Dorpatot alapítá 
1030-ban. Nestor is az orosz adózók közé a litva, korsz (kur) és lib 
(liv) népeket számlálja; Meinhard, az első keresztyén prédikátor, ki-
nek nyomain kezdek meg a német lovagok a tartományok hódítá
sait, 1186-ban egy polotski fejedelem engedelméböl lépett volna föl 
mint térítő a livek közt; végre a krónikás Henrik tudósítása szerint 
az orosz fejedelem 1234-ben átengedé jogait a rigai püspöknek. Tud
niillik a német lovagok a rigai püspökkel osztozának a tartományok 
birtokában. Ezen időben már milyenek a livek és lettek illető vi
szonyai? A livek a Duna mellékein és a tengerparton, tehát a köz
lekedés helyein, a lettek ellenben a belföldeken, mocsáros erdőkben, 
laknak vala. Ez egy viszony magára is bebizonyítja, hogy a livek 

. 
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később jöttek mint hódítók a lettekre, s nem megfordítva; mert a hó
dító nép soha nem választja a közlekedésre alkalmatlanabb he
lyeket, hanem a nagy folyók és tenger mellékein telepödik le töme
gesen, a honnan azután tovább meg tovább terjeszkedik. De a kró
nikás Henrik maga is tanúskodik eme viszony mellett, azt mondván 
több helyütt, hogy a lettek nagy örömmel fogadák a keresztyén 
prédikálást, minthogy őket a livek, a németek odaérkezte előtt, 
gyakran kifosztogatták és mindég elnyomták volt; „hogy a keresz
tyén hit elfogadása előtt a lettek alázatosak és megvetettek valának, 
sok igazságtalanságot szenvedvén a livek és esztek részéről." A né
met hódítás korában csak a livekröl van szó, mert a lettek a livek 
alattvalóji; mit az a körülmény is kétségtelenné teszen, hogy a tar
tományt mai napig LtVországnak nevezik, jóllehet ott a livek ele
nyésztek már, mint nevezik .FVan&-országnak a régi Galliát a győző 
frankokról, ámbár ezek is elenyésztek már. Mind ebből, és több itt 
fel sem hozott bizonyítékból, kétségtelenné teszi Koskinen, hogy a 
livek nem voltak a Balti tartományok ős lakosai; ők, és legközelebbi 
rokonaik, az esztek, nem is lehetnek azon tartományok kő-korbeli 
emberei. 

Mit tanúsít maga a liv nyelv ? Koskinen következő ténye
ket hoz elő: 1) A liv nyelv megtartotta a belhangu g-t, mely a finn
ben magánhangzóvá lett, p. o. 

vepsz: liv : karjalai: finn: észt: 
segl söggöl segla seula sööl szita 

dagl, tagi tagla taula tael tapló*) 
nagns naggörs nagns nauns nains répa 
kagl kaggöl kagla kaula kael nyak 
nagran nagröb nagran nauran naeran nevetek 

eggil eglen eilen eile, heila tegnap. 

*) A tapló a vogulban taplah; e két szó tehát legegyezö'bb. De a tapló, 
taplah a finn megfelelő szókkal is megegyeznek ; mert a karjalai tagla és a ma
gyar tapló közt csak a belhangu g és p teszen külömbséget. De k, g és p, f a lapp 
nyelvben is váltakoznak, p. o. okta és ofta = egy ; ilyen váltakozást lehet rokon 
nyelvekben is felvenni. Mindenesetre a finn taula (tavla) átmenetet csinál a tagla 
és tapló közt. A déli vagy svéd lappban taur, taura a tapló. Ez a taura már úgy 
viszonylik a finn laula-hoz, mint a lapp or a finn ol (val, lenni)-hoz. Az érdekes 
szók tehát ebbe a sorba tehetők : t>og. taplah, magy. tapló, karjalai tagla, liv tagi, 
dagl, finn taula, észt tael, déli lapp taur, taura. 
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Ezen példák tanúsága szerint a liv nyelv a karjalai nyelvjá
ráshoz áll legközelebb; a finn nyelv a karjalainak #-jét magánhang
zóvá változtatja, s az észt csak követi a finn nyelvet. 

2) Vannak eta, eda végzetü tulajdonságszók, melyek a finnben 
a t, d-t kivetik, de a vepsz és liv nyelv megtartották, mint: 

vepsz: liv: finn: észt: 
soged sogd sokea söge vak 
pimed pimd pimea pime setét 
saged sagd sakea sage sürü 
maged magd makea magé édes 
korged kord, kuord korkea körge magas 
sanged sangd sankea — sürü, 

Ezek szerint is a liv a vepszhez símúl; az észt meg a finn után 
indul, azonban a ragok előtt visszakeríti a elhagyott d-t, így: pime-
das, pimedad, a finn pimeassá, pimeat helyett. Dolognevek is mutat
ják ezt a tüneményt, p. o. a finn (hopeta) hopea ezüst, az észtben hőbe, 
ragok előtt h'öbed j innen a finn hopeainen ezüstös, az észtben ^ö-
bedane. 

3.) Az infinitivus ragja eredetileg ta, tci volt, ez a t a finnben 
gyakran kiesik, de meghatározott esetekben megmarad. Erre nézve 
mind az észt, mind a liv szorosan követik a finnt: ellemben a vepsz 
mindenkor megtartja a d-t, p. o. ezektől: nime név, lume hó, táyte teli, 
jumala isten, 

vepsz: mrned \umed 
finn: nimea lunía 
észt: nime lund! 
liv: nimm lunda 
Ezen példák meg azt bizonyítják, hogy az infinitivus megkapta 

volt alakját, mielőtt a liv és észt nyelvek elváltak a finn nyelvtől; s 
hogy erre nézve a vepsz tartja meg az eredeti alakot. 

4) A finn nyelvek egy norainativusi ragot is mutatnak, a meny
nyiben a nominativus különbözik a szó-tőtől, p. o. e finn tök: miehe 
férfi, tayte teli, unetoma álmatlan, a nominativusban: mies, tdysi, une-
ton ; észtül: mees, tais, unetu; livül: mies, tcivz, untom; vepszül is : 
m'es, taus, unetöin. Ez is azt bizonyítja, hogy a nominativus a finn, 
észt, liv, vepsz nyelvjárások együttlétében alakult meg. 

Ezeket a tanúságokat egybefoglalván, azt látjuk, hogy a liv 

taudeeü jumalad 
t'áytta jumalaía 
táií jumalaí 
t'átaci jumaalí 
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nyelv szorosan ragaszkodik a finnhez, különösen karjalai nyelvjá
rásához, s hogy az észt inkább a finn hcimeí (tavastlandi) nyelvjárá
sához simul. A livek tehát előbb váltak el a finnektől mint az esz
tek, de később mint magok a finnek (hozzájok tudván a liveket és 
észteket) elváltak a vepszektöl. 

Mit tudunk a finn népek költözéseinek általános viszonyairól ? 
Koskinen azt mondja, hogy a mordvinok és cseremiszek telepjeit 
Kr. utáni IV. sőt II. századig meg lehet határozni; hasonlókép a csú-
dokéit, vepszekéit. A IV. században a nyugati finn ágak a Volga 
nagy hajlatától fogva a Ladogáig terjeszkednek vala; az éjszaki 
Volgának jobb partjait a tulajdonképi finnek, talán már karjala, 
hámé, észt, és liv törzsekre oszolva, bírják. Tovább nyugat felé, a 
mai Finn- és Észtországokban, úgy véli Koskinen, a lappok, s talán 
más uráli nép, lehet, a skandináv mondák jotunjai és finnéi, tanyáz
nak vala. Ot század múlva az orosz birodalom megalakul; ezután 
már lehetetlen vala egy nagyobb költözködés a Balttenger felé; 
az tehát csak a Hermanarik és Rurik közti korban történhetett 
meg. Külső indító okát pedig a finn költözésnek Koskinen a bol
gár hatalomnak a közép Volga mellékein való alakulásában gyanítja 
a VII. század közepe táján. Mint tudjuk, a bolgárok a kazárok által 
nyomva, két felé oszlanak; egyik fele délre vonul, s az alsó Duna 
jobb partján telepszik le , a máig úgynevezett Bolgár országban : 
másik fele éjszakra húzódik, a Kama torkolatjára, hol az úgyneve
zett Nagy Bolgár-országot alkotja. Ez az alkotás bizonyosan nagy 
lökést gyakorla a vepszekre és tulaj donképi finnekre; bizonyosan 
ekkor mozdúlának meg az Onega és Ladoga közti csúdok nyugat 
felé, a minek a VIII. század elején kellett történnie. Nyilván a ku-
rok és livek előbb indúlának meg , elválván a karjalai ágtól, mi 
nemcsak az illető nyelvek mai alakja, hanem régi történeti emlékek 
is bizonyítanak. Az iszlandi mondák egynek tartják a kur és kar
jala népet; így : „Olavi chronicon," ,Prussiam, Semigalliam, Kare-
liam* egymásután említvén meg, a Karelián nyilván Kur-országot érti. 
Végre a Ladoga keleti vidékein a karjalaiak közt mai napig livek 
vannak, kik nyelvjárásukat livvin-kieli-nek, azaz liv nyelvnek, híj-
ják. Ezeknél fogva á livek a VIII. század előtt nem voltak még a 
Balttenger partjain, azok tehát nem lehetnek ama tartományok ősla
kosai, vagyis a kő-kor emberei. 

De az iménti előadásból kitetszik, hogy a tulajdonképi finnek, 
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tehát az esztek is, csak a VIII. században értek a mai lakhelyeikre. 
Azon finnek tehát és esztek, a kiket Tacitus, Ptolemaeus stb. említe
nek, más népek, nem suomalaiset, mint magukat a finnek és esztek 
nevezik. A finn és észt név úgy ragadt előbbi népekről a suomalai-
setre, mikor azoknak földjeit elfoglalák, mint p. o. a mai Magyaror
szág népeit a régiekről pannonusoknak, pseonoknak nevezik vala. 

A népek történeteit azok nyelvei beszéllik el leghűbben. Hadd 
toldjak ide valamit a lapp nyelv tanúságából is. Azt, hogy „Idioma 
Lapponum et Hungarorum idem esse," ma senki sem állíthatja. 
Azonban még is sokat találunk a lapp nyelvben, a mi az úgyneve
zett finn rokonságon felül és túl is nagyon érdekli a vizsgálót. 1) Lát
tuk, a tulajdonképi finn (karjala, finn, észt, liv) nyelveket a nomi-
nativus is jellemzi többi közt, a mennyiben a szó-tö különbözik a 
nominativustól; ez nincs meg a lappban, valamint az ugor nyelvek
ben sincsen. — 2) A többesszám jelelője a lappban k, h, a magyar
ban is k, p. o. gietta kéz, a többes-számban gied'ak kezek, ellemben 
a többi finn és ugor nyelvekben t. De az egyezés legott különbség
gel is jár, mert a lapp nyelv, a finnhez simulván, a szó-tő jellembe-
tüjét megváltoztatja, így: gietta, gied'a, finnül: kcite (nominativus 
kast), kádén, s a gyengült tőhöz teszi a többes-szám jelelőjét: gie-
d'a-k, mint a finn : kcide-t. — 3) A birtokosragok első és második 
személyei azonosak a lappban és magyarban: m, d, mek, dek, p. o. 
gietta-w, gietta-c?, kezem, kezed; gietta-meA;, gietta-e?e&, kezünk, ke
zetek ; csupán azon külömbséggel, hogy a lapp megtartotta az ere
deti mehet, a magyar pedig azt már nk-vá. változtatta. S a mek, dek 
ragok előfordulnak az igékben is, p. o. log'ai-me& = olvasa-mw&, 
log'ai-dek = olvasó-tok, most: olvasánk, olvasatok. A harmadik 
személyü birtokos ragok $, sés, p. o. a ragozott genitivust így fejezi 
ki a lapp: giettam, gied'ad, gied'es; gied'amek, gied'adek, gied'esek 
= kezemé, kezedé, kezéé, kezünké, kezeteké, kezöké. — 4) A tu-
lajdonság-névi fokozó a finnben pa, a magyarban és lappban b} p. 
o. finn : paha (rósz), pahampa ; lapp: bahha, baha& ; magyar: puha, 
puháS. Legott itt is az a különbség mutatkozik, hogy a finn és a lapp 
a genitivushoz, vagy a változott jellemű töhöz teszik a pa, b-t: a 
magyar pedig a változatlan tőhöz ragasztja a b-t. Egyébbiránt a lapp 
tulajdon ságnevek abban különböznek mind a finn mind az ugor 
nyelvek szokásától, hogy a jelzői állapotban rendesen változást szen
vednek, p. o, cabes szép, jelzői állapotban cabba. Ezt : én szép va" 
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gyok, így mondja a lapp: mon Isem cabes; ezt meg: ez szép lány, 
ezek szép lányok, így mondja: dat cabba niejda, dak cabba niejdak. 
5) A lapp nyelv abban is különbözik a tulajdonképi finn nyelvtől, 
hogy c, c, z, z, 1, ó, r ; f, g, b, d hangjai vannak, melyek a finn nyelv
ben nincsenek. A szótárra nézve a lapp nyelv, úgy szólván, máso-
latja a finnek; tehát mind azon finn szók, a melyek rokonai a ma
gyarban találhatók, megvannak a lapp nyelvben is : azonban for
dulnak elő abban olyan szók is , a melyeket nem találunk meg a 
finnben, hanem az ugor nyelvekben. Lásd a Ny. K. V. 421—425. 11. 

E felhozott tények kétségtelenné teszik, hogy a lappok előbb 
váltak el a többi finnektől, mint a livek, de hogy emez elválás után 
is némi összeköttetésben maradtak még az ugor népekkel. Ezt a ta
núságot erősbíti az a körülmény is, hogy a mai Finnország éjszaki 
részein sok helynév fordul elő, amelyek nem finnesek, hanem szür-
jánesek, tehát ugor nyelvbeliek. — Azt állítjuk , hogy az európai 
emberiség állapotját legjobban földerítik a nyelvek: ámde a nyel
vek eme tanúsága koránt sincs még annyira kitálalva , hogy a 
régész menten hozzá nyúlhasson. 

A Budapesti Szemle új folyamának XIV. XV. XVIII. XIX. és 
XX. füzetei Szabó Károlytól, „ A régi hun-székely írásról11 czímü s há
rom közleményben foglalt érteközést közlöttek, melyet sok tekin
tetben nagyon érdemesnek találok, hogy ezen a nyelvtudomány 
mezején való széttekintésemben nem csak megemlítsem, hanem is 
mertetve ki is emeljem. A lelkes szerző először a hun-székely írás
ról szóló történelmi bizonyságokat hozza fel egyenkint, Kézai Simon
ból, Thúróczi Jánosból, ki a bécsi képes krónikát kiírta, Bonfinius-
ból, Benczédi Székely Istvánból, továbbá Oláh Miklós, Verancsics 
Antal, Szamosi István, Telegdi János, Baranyai Décsi János, Geleji 
Katona István, Komáromi Csipkés György stb. írók munkájiból. 
Ezen írók mind azt állítják, hogy a székelyek közt sajátságos írás 
használtatik vala, melyet a legrégibb bizonyság a Kézaié, oláhnak 
neveze ugyan, de már a XIV. századbeli bécsi képes krónika scy-
thiai betűknek tart, Benczédi Székely István pedig azt mondja, hogy 
a székelyek „Hunniabeli módra székely bötüvel élnek mind e napig-
lan." Székelyen innen az írók hun-scytha írásnak nevezik; sőt Te
legdi János 1598-ban következő czímü munkácskát ada k i : „Rudi-
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menta priscae Hunnorum linguae, brevibus quaestionibus compre-
hensa stb. Lugduni Batavorum 1598., a melyben az úgynevezett hun 
abc betűit közli, s arra tanítja az olvasót, „hogy a székelyek a más
salhangzók neveit kivétel nélkül a betüjegy hangja elibe tett e-vel ej
tik, így : eb, ecz, ecs, ed, ef stb. A Telogdi abc-jéröl vett másolato
kon alapúinak a hun-székely alphabet több rendbeli későbbi kiadá
sai." Kunics-nak „Dacia Siculica" czímü munkájában, mely Kolos-
várott 1731-ben megjelent, első nyomát találjuk annak, hogy 
igazán vannak ilyen írásbeli emlékek, mert Kunics megtudta, hogy 
a Csik-szent-mihályi régi templomon vannak ilyen, a régi scythákra 
visszavihetö feliratok. „Delineationem harum inseriptionum, quan-
tameunque adhuc dederim operám, nancisci non potui, írja ötven 
év múlva Cornides ; a feliratok tehát 1731. után elenyésztek. Máso
dik emlék a Csik-szent-miklósi templom felirata, mely, az olvasások 
szerint 1501-ben készült, 1749-ben lemásoltatott, és Desericius mun
kájában : Do initiis et majoribus Hungarorum (tom. II. 154. 155. 
1.) megmentetett. A harmadik emléket mai napig az enlakai unitá
rius egyház mennyezete őrzi, mely 1668-ban készült, ame lye ta 
szerző 1864-ben a hely színén vizsgált és fejtett meg. 

Szabó Károly, ezen első közleményében azt is megmutatja, hogy 
ama székely írás a XVII. században némi divatban vala az iskolázott 
emberek közt, de a XVIII. század elején megszűnt az irántai érdek, 
míg azon század másik felébon a tudósok ismét reája terjesztek fi-
gyelmöket , különösen Bod Péter, ki a Csik-sz.-miklósi feliratot, a 
Telegdi-féle abc segítségével, megkísérlé megfejteni, és Cornides Dá
niel a ki az idetartozó adatokat összegyüjtögeté. 

Második közleményében a szerző a hun-székely írás emlékei
nek bírálatját közli. Szerinte a kérdéses írás egyedül a székelyek
nél divatozott; Magyarországban annak nincsen nyoma. Minthogy 
a XVII. században némileg divattá lett , holmit székely betűkkel 
írogatni: meg kell különböztetni az igaz székely- írásbeli emléke
ket, azoktól, a melyeket csak ráfogással vettek vagy mai napig is 
vesznek olyféle emlékeknek. így p. o. a gellei imádságos könyv bi
zonyosan a XVII. század folytában készült, mert apróságig követi az 
e századbeli magyar helyesírást; ezt a könyvet tehát koholmánynak 
itéli Szabó Károly. Az úgynevezett Rokonczi Code&eít is, a mely az 
akadémia könyvtárában őriztetik, a melynek irását egyébiránt még 
senki sem fejthette meg , koholmánynak véli a szerző, azt írván: 
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„Ha nem csalódom, ezen codex is, valamint a Jerney által igaznak 
árult I. András király korabeli két magyar imádság, melyek kézzel 
fogható koholmányok, a koholási készségéről és ügyességéről isme
retes Literati Nemes Sámuel kezéből került." — így a turóczi fa-
könyv is csak a Bél Mátyás alphabetje után ügyesen szerkesztett, de 
a valódi régi hun-székely írás sajátságaival ismerős szem által köny-
nyen fölismerhető koholmány." 

A harmadik közleményben egybeállítja a szerző az ezen kér
déssel két század ólta foglalkozó tudósok véleményeit és ítéleteit, 
hogy, úgymond, „kitüntethessem, kik jártak elődeink és kortársaink 
közöl ezen mind eddig teljesen tisztába nem hozott kérdés vi
tatása közben az igazság, s kik a tévedés útján. Amazok érdemeit 
kellőleg kiemelni és méltányolni, emezek balvéleményeit és botlá
sait kimutatni és megróni múlhatatlannak tartottam, hogy a tudomá
nyos közönség ezen annyit vitatott kérdés múlt és jelen állásáról 
ítélhessen, s az a fölött folyt, de máig el nem döntött vitát valahára 
befejezettnek tekinthesse." Egymásután megbírálja tehát Tröster 
János (1666.), Otrokócsi Fóris Ferencz (1693.), Bél Mátyás, „a 
húu-székely írás ügyéről keletkezett irodalom alapítója (1718.) 
Schwarz Godofréd (1740.), Desericius, Pray György, Bod Péter, 
Cornides, stb. stb. Révai Miklós, Horvát István, Toldy Ferencz állí
tásait, véleményeit, mulasztásait. Itt felötte sok tanuságost hordott 
össze a szerző; kimutatott mindent a mit lehet. Hogy a kimuta
tást megrovással is tetézte , az talán szükségtelen vala. A köteles
ség-mulasztás érdemel megrovást, nem a vélemény külömbsége. 

Ha, miután némi figyelemmel, de annál több gyönyörrel, vé
gig olvastuk Szabó Károly munkáját a régi hun-székely Írásról, azt 
kérdezzük: mi tulajdonképen e kérdés állása ? azt kell magunknak 
felelni, hogy a derék szerző e czímmel: „4 régi hun-székely irásrólu 

ferde állásba hozta a kérdést. Sokkal helyesebben jár el , ha meg
tartja az „ős székely betűk" nevezetét, a melyei 1864-ben az enla-
kai egyház feliratát hozá a közönség elő. Én legalább azt vélem, 
hogy az, miről annyian két száz év ólta vitáznak, -három kérdésre 
oszlik: 1) Volt-e a székelyek közt sajátságos írás ? 2) Milyen az az 
írás ? 3) Hol vette magát ? 

Az első kérdésre nagyon helyesen megfelelt Szabó Károly. A 
székelyek közt csakugyan volt sajátságos irás. 

A második kérdésre, hogy milyen az az írás ? fájdalom, csak 
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a Desericius által közlött másolattal lehet felelni, melyet, szerencsénk
re, egy másik másolat némileg hitelesít. Az enlakai, máig meglévő 
felirat, úgy látszik nekem, koránt sem bír az előbbinek értékével, 
mert a XVII. században készülvén, eredetét az akkor uralkodott 
tudákos negédnek is köszönheti. De tegyük egyenlő értékűvé az 
előbbivel: akkor is e kérdésre: milyen volt az az írás ? csak két 
rövidke felirattal felelhetünk. Azomban bármi kevés is az, sőt annál 
inkább, mert csak ennyi van meg, a legszigoruabb vizsgálat alá 
kell vetni. Szabó Károly „ezen ős régi írásmód ügyét történettudo
mányi szempontból" tárgyalja, a palaeographiai megvitatást szaka-
vatottabbakra hagyván. — Nekem ellenkezőleg, úgy látszik, hogy 
első helyre kell a palaeographiai megvitatást tenni, mert az által nyer
hetem meg csak a helyes történettudományi szempontot. Igaz, hogy 
Kézaitól fogva Benczédi Székely Istvánig sokan emlegetik a sajátsá
gos írást: de vájjon az-e az, a melyet a Desericius által közlött ha
sonmásban látunk? Nem képzelhető e az eset, hogy más volt a sokat 
emlegetett írás ? A Csik-szent-miklósi feliratban, a Telegdi-féle al-
phabetumban olyan különös betü-alakok fordulnak elő, a melyek 
a jobbról balra való írás rendszerével ellenköznek, mert jobb felé 
nyílnak. Azután, nem látszik meg rajtuk az ósdiság, mely rendesen 
egy-egy betűvel több rokon hangot fejez ki. Szóval, a palaeogra
phiai megvitatást nélkülözzük még; ennek híját pedig semmi sem 
pótolja, de nem is pótolhatja ki. 

A palaeographiai megvitatás után, ha még fenáll, lehet a har
madik kérdésre is feleletet keresni : hol vette magát ez írás ? Szabó 
abbeli megvitatás nélkül hun-székely írásnak nevezi, mert „a szé
kelységnek őseitől örökölt s firól fira szállt hagyománya, melyet ha
zai történetírásunk atyjától, a XI. századbeli Béla király névtelen 
jegyzőjétől kezdve, krónikáink és íróink századokon keresztül mint 
kétségbe nem vont történelmi bizonyosságot hirdetnek", azt állítja, 
hogy a székely nép Attila hunjainak maradványa, és így a legré
gibb törzs, mely Ázsiából Európába át özönlött fajunkból hazánk 
területén ősi sajátságának némi maradványaival máig is megkülön-
böztetöleg él." Ez a székelység „századok hosszú során ápolta s 
fenntartotta kebelében, fajunk ősi hónából magával hozott saját írás
módját, hajdani ázsiai miveltségünk legvilágosabb bizonyságát. Ezt 
régibb és ujabbkori íróink scytha, hun, hun-scytha, scytha-magyar 
és régi magyar írásnak nevezik: én azonban, úgymond Szabó K. 
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tekintettel a székelyek hagyományos hiin eredetére, s figyelembe 
véve e mellett azt is, hogy ezen írásmód legrégibb krónikáink és 
történetíróink világos bizonysága szerint az ő korukban csak a szé
kelyek közt divatozott, s hiteles emlékei is csak a székelyföldön 
maradtak fenn, helyesebb és határozottabb kifejezéssel hun-székely 
írásnak véltem nevezendőnek." •*— Azonban mi azt kérdezzük: kró
nikáink mire nézve bizonyító erejűek ? A Névtelen Magógtól, Jáfet 
ujától, származtatja Attilát, és Ugeket, Álmos vezér apját, ki meg 
Árpád apja; ennélfogva Árpád igenes utódja Attilának, tehát huno-
sabb a székelyeknél is, kik csak Attila hadaiból valók, mind a Név
telen, mind Kézai szerint. Szabó kételkedik abban, ha vájjon a ma
gyarok, azaz Árpádék, magokkal hozták-e a régi hun írást, mely a 
székelyeknél megmaradt volt. 

Az írás feltalálása olyan tény, mely azon nép miveltségében, 
a melynek körében feltaláltatott, eltörölhetlen nyomokat hagy, s 
mely bizonyosan az uralkodó nemzetségben, már a közönséges ural
kodási érdekekből is, megőriztetik. Ha volt hun irás, azt leginkább 
Attila nemzetsége ápolta; s ha Árpád igenes utódja Attilának, te
hát előtte és a többi hetu-mogerek előtt ismeretes volt az, mert ok-
vetetlen vele éltek. A valószínűséggel harczol az a föltevés, hogy a 
székelyeknél megmaradt, Árpádéknál pedig elveszett volna a hun 
írás; mert ismétlem, az uralkodó nemzetség a maga hasznára for
dítja népének miveltségi eszközeit, avagy megszűnik uralkodó lenni. 
EbbÖl a tényből tehát, krónikáink felfogását követve, hogy a ma
gyaroknál nem említenek hun írást, inkább azt kell következtetni, 
hogy a székelyeknél találtatott írás, akármiféle legyen is az, aligha 
hun lehet. Mi már bizonyosabb ? Árpádék hunossága, vagy a szé
kelyeké ? A krónikák szerint bizonyosan Árpádéké: a hun írást 
tehát előbb ezeknél kell keresni. 

Azt mondja Szabó Károly, azt nem igen lehet gondolni, hogy 
a székelyek mostani hazájokban szerezték volna meg azt az írást, 
azért is hunnak kell lenni. Hogy írást lehet szerezni, vagy koholni, 
azt épen Szabó mutatta meg; mi lehetetlen volna abban, ha az úgy
nevezett ősi székelyírást is valahogyan szerzettnek vagy koholtnak 
is gondolnók ? Én nem mondhatom, hogy koholt az az írás, ámbár 
ósdiságot nem mutat is: de annyi bizonyos, hogy hun eredete még 
kétségesebb mint valósága. Első itt a palaeographiai megvitatás, a 
többi kérdés azután következik. 
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A „Zeitschrift fiir Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft" 
IV. köt II. füzetében Steinthal Miklosich érteközését: Die Verba 
impersonalia im Slavischen", Bécs, 1865. megismertetvén, alkalmat 
talál neminek elmondására, a mit érdemes megjegyeznünk. 

„Ezen jeles érteközés, úgymond Steinthal, többet ád mintsem 
igér. Mert nemcsak rendkívüli tudóssággal felhasználja az indoger
mán nyelveket a szláv syntaxis földerítésére, hanem az úgynevezett 
személytelen igék (verba impersonalia) fogalmát is alaposan megvi
tatja, minden korbeli grammatikusok s az ujabb kor bölcsészeinek 
nézeteit azon igékre nézve felhozván és élesen megbírálván." 

Heyse a személytelen igét alanytalannak nevezi, s Miklosich 
követi abban. Megengedve is azt, hogy itt valóban olyan Ítéletekről 
vagy mondatokról vagy igékről volna szó, a melyekben nincsen 
alany : Steinthal mégis ok és következés nélkülinek tartja a régi 
nevezet elhagyását. A dologra nézve tökéletesen egy az alany és a 
személy; csak arra nézve van külömbség, hogy a személy gramma
tikai, az alany logikai elnevezés. A személytelen alanytalan is, s az 
alanytalan személytelen. Sőt most már az alany is grammatikai el
nevezés ; a személynek szótani, az alanynak mondattani jelentése 
van. Ebben : pudet me, ott van a személyi rag t, de nincsen alany. 

Steinthal azt állította volt, hogy nincs alanytalan és személy
telen ige, mert igét alany és személy nélkül gondolni sem lehet. Az 
ellen Miklosich azt mondja : A nyelvtudomány történetei egynél több 
esetet mutatnak fel, hogy valamit nem is gondolhatónak véltünk, míg 
tények nem kényszerítettek rá, hogy mégis gondoljuk. Abból, úgy
mond Miklosich, hogy a verbum finitum okvetlenül valamely személy
ben áll, nem foly még az alany létének szüksége; addig tehát lehet 
azon állításhoz ragaszkodni, hogy vannak alanytalan mondatok, míg 
azokban az alanyt fel nem mutatják. Steinthal helyesebbnek tartja 
így okoskodni: 

Minthogy a személyi rag okvetetlenül az alany létére mutat, 
tehát nem engedhető meg azon állítás, hogy alanytalan mondatok 
vannak, sőt azoknak alanyait föl kell keresni. Elfogadhat-e alany
talan Ítéleteket a logikus? Míg fenn áll emez értelmezés:, Az Ítélet 
két fogalomnak egybekapcsolása, melynek egyike az alanynak, má
sika a mondománynak alakjába öltözött', — addig alanytalan ítélet
ről nem lehet szó. De Herbart szerint vannak fogalmak, melyek ma
gokban is állanak; ezek határozatlan vagy független mondományok, 
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melyek a személytelen igék alakjában tűnnek elő, p. o. „es donnert" 
men^rdörög, a mi annyit teszen , hogy mennydörgés van. A sze
mélytelen ige tehát nem fejez ki alanytalan ítéletet, hanem egy ma
gában állított fogalmat, mely alany gyanánt van, s melynek mondo-
mánya épen a logikai állítás, p. o. fagy, annyit teszen: fagyás van. 
így áll a dolog logikailag, de grammatikailag megfordítva áll. Logi
kailag a személytelen alany, de grammatikailag az mondomány; 
mert ez : fagy ige, az ige pedig okvetlenül mondomány, mely alany
ra mutat. Azt mondjuk-e már: ámbár a személytelen ige alanyra 
mutat, a nyelv felfogása szerint ott még sincs alany ? vagy inkább 
keressünk-e alanyt, mivel az ige arra utasít ? 

Steinthal azt tartotta volt, hogy előbb volt ez: Jupiter pluit, azu
tán lett a pluit személytelen igévé; más szóval, Steinthal azt gondolta 
volt, hogy a mostani személytelen igéknek mythicus alanyaik voltak. 
Most előbbvalónak hiszi a személytelenséget, „das impersonale ist 
durchaus ursprünglich." A személytelen olyan cselekvést jelöl, mely
nek alanya titkosnak vagy ismeretlennek tartatik; a nyelv ilyen ese
tekben is kénytelen alanyt hozzátenni a cselekvőhöz, de olyat teszen 
hozzá, a melyet kimondani vagy nem lehet, vagy nem kell; p. o. 
ha azt mondjuk: fagy, villámlik stb. elmésen játszik a nyelv a 
személytelen igével, mert oly alanyra utasít, a melyet fel nem bír, 
vagy fel nem akar mutatni. S kiterjeszti az elmés játékot olyan kö
rülményekre, tapasztalásokra is, melyeket nem akar személyesíteni, 
mikor például németül mondják: es hungert mich, vagy finnül: 
minua isottaa. — Végre Miklosich érteközésének fő érdeme abban 
áll, úgymond Steinthal, hogy szerinte nem az igéket kell személye
sekre és személytelenekre osztani, mert legtöbb vagy minden ige 
személyesül és személytelenül állhat a mondatban; hanem hogy a 
mondatok teszik ki amakülömbséget. így az átható és benható közti 
külömbség is nem az igéket, hanem azoknak szereplését illeti a 
mondatokban. 

HUNFALVY PÁL. 


