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ASCOLI ÁRJA-SÉMI TANULMÁNYAI. 

Ascoli nyelvészeti érdemeit magyar nyelvészeink régóta is
merik. A német irodalom legjelesebb folyóiratai, a német-keleti tár
saság közlönye, Kuhn és Schíeichcr folyóirata Ascoli több oly jele3 
értekezését foglalják magokban, melyek egész Európában dicséret
tel említtetnek, melyokot messze tartományok nyelvészei illő elis
meréssel idéznek. Az árja nyelvtudomány igen sokat köszön Ascoli 
mély elméjének, hangtani s alaktani tanulmányai ezen a téren sok
kal ismeretesebbek, hogysem bárminemű ajánlatra szorulnának. 
Az albániai és a czigány nyelvről írt értekezéseiben a vizsgálat 
mélysége s az előadás könnyűsége bámulatra ragadnak. A sémi 
nyelvész tudni fogja, milyen rész jutott Ascolinak a sémi, nevezete
sen a phoeniciai epigraphica kiművelésében. 

Az altáji nyelvész érdekelve fogja kezébe venni azon Gon-
zaga mantuai herczeghez intézett török okmányt, melynek nyelvé
szeti elemzése az altáji nyelvek, legkülönösebben a türki nyelvek 
alkotmányába mélyen bevezet. A magyar nyelv se ismeretlen As
coli előtt, Olaszországban a magyar Nyelvtudományi Közlemények 
egyik ritka olvasója ő. Az általános nyelvészet terén a belalakok-
ról írt értekezései számos nyelvtényt helyeztek a kellő világosságba. 
Minket jelenleg árja-sémi tanulmányai érdekelnek kiválólag. E ta
nulmányok az „Orient und Occident" czímü folyóiratban, a „Poli-
tecnico" czímü szemlében, a milánói tudóstársaság Közleményeiben 
s szerző „studj critici" czímü munkájában foglaltatnak. Ascoli szí
vességéből bírom az itt idézett munkákat. 

Ewald azon kevesek közé tartozik, kik az árja és sémi nyel
vek összefüggését elismerik ugyan, de a tudomány jelen állásában 
ez Összefüggés bebizonyításához nem mertek hozzá fogni. Pott és 
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Schleicher e két nyelvcsalád közt semmi összefüggést nem látnak. 
Ascolí 1864-ben hozzá fogott e kétségbe vont rokonság kimutatá
sához s e tárgyban két nyílt levelet intézett Németország két leg
kitűnőbb tudósához, ú. m. Kuhn Alberthez és Bopp Ferenczhez. E 
levelek a milanói „Politecnico" XXI és XXII-ik füzetében megje
lenvén, szerzőjüket a megkezdett munka folytatására több oldalról 
felszólították. Az említett levelekben a névmás eseteinek régisége 
kellően kiemeltetvén, szerző az esettan tárgyalásánál legkülönöseb
ben a névmások eseteit vette tekintetbe. Egymáshoz távol álló nyelv
családok, nyelvek rokonsága s rokonsági foka csak úgy fog kitűn
hetni, ha az illető nyelvek legrégibb alakjait sikerült kinyomoz
nunk ; ily nyelvtörténeti tanulmány nélkül a kellő alap hiányzani 
fog. E két levél félretételével, melyek mintegy a megkezdett tanul
mány programmját képezik, azon két értekezés fog minket jelenleg 
elfoglalni, melyek „studj ario-semitici" czím alatt a milanói tudós
társaság Közleményeiben foglaltatnak. E két értekezés mintegy az 
említett programm s a szerző „studj critici" czímü munkájában 
foglalt egyik jelentékeny jegyzetnek bővebb tárgyalását alkotják. 
A felemlített jegyzet végén szerző Müller Miksával vitatkozik, ki 
az árja-sémi rokonságot nem vonja kétségbe, de ezt az eliminatió 
módszerét követve egész a gyökkorszakig veti hátra és még ezen 
korszakban se lát visszautasíthatlan rokonságot, Müller szerint 
az egy szótagos árja gyökkel a három mássalhangzót magába fog
laló sémi gyök kiegyenlíthetlen ellentétben áll. Ascoli a rokonsá
got a kezdő flexió korszakában látja s már itt támadja meg Mül-
lert azon eliminatióért, mely a kérdéses rokonságot oly távoli időbe 
helyezi. De lássuk magát a két értekezést. Az első a névszó cs név
más ragozását illeti. 

Az árja nyelvek számos eseteinek közös alapját bhi (b'i) szó
tag képezi. A szanszkrit nyelvben a névmás tulajdonító esetét az 
egyesszámban bhyam (hyam) rag képezi; a névszó kettősszámában 
bhyám, többesében bhyas a tulajdonító esetet kitevő rag. Ezen há
rom ragban két elem rnogkülönböztetendő, ú. m. a bhy szótag s a 
tárgyeset ragja. Bhyas és bhám nem csak tulajdonítót, hanem ab-
lativust is jelentenek, bhyám még ezen fölül instrumentálist is je 
lent; a többesszám instrumentálisát bhis szótag fejezi ki, mely 
bhi-s-ből áll (az s a többes jele). Schleicher bebizonyította, hogy 
hajdan az egyesszám instrumentálisát is jelentette a bhi rag, mely 
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használat nyomát a honieri -cpi, -cptv (bhijm]) rag hiven megőrizte. 
A latin ibi, ubi, umbr, ife, pufe igebatározókban a bi rag locativust 
jelent *). 

Az itt mondottakból folyólag a bhi locativust, instrumentálist, 
dativust, ablativust jelentett. A latin bus használata hasonló jelen
téseket mutat. A bhi rag egészen magára nem jön elő, elójövésének 
legegyszerűbb alakja a-bhi, ez alakban az ősrégi a névmással tétetett 
össze. Ezen összetétel nem más, mint egy accusativust kivánó prae-
po3itio, p. o. „bhuvam abhis" vagy „abhi bhuvam" a. ni. „a föld fe
lett." Ascoli Hoefer után megjegyzi, hogy az i, is szanszkrit locati-
vus a minket jelenleg érdeklő bhi, bhis raggal egy eredetű. Ezen 
bhi az accusativussal való összetételében nem azt a helyet foglalja 
el, melyet eredetileg elfoglalt. Ascoli helyesen jegyzi meg, hogy 
tu-bhi-ain (tibi, neked) nem az eredeti forma ; az. eredeti forma As
coli szerint tu-am-bhi, mely az előbb említett „bhuvam abhi" szórend
nek mindenben megfelel. A bhi alak a legeredetibb, határozatlan 
casus obliquust közelebbről meghatározza2). Bhi ezen egy ajak
hangot magában foglaló rag egyik későbbi alakja, az eredeti alak 
tenuis betűt foglalt magában, illetőleg pi-nek hangzott. A pi alak
ból bi válván, a b betű az őt oly gyakran környező két magánhangzó 
közt bhi lett. Ezen két szanszkrit részszócska api és abhi eredeti
leg egy és ugyanaz volt, valamint egy volt ati és adhi. Ezek után 
áttér Ascoli a sémi nyelvekre. A sémi nyelvekben a locativust és 
instrumentálist bi, phi 3) előrag fejezi ki. A héber po egy eredeti 
p-a-hu összevonásából lett, a h kiesvén, au elegyhangot eredménye
zett. A héber nyelvben bégereb annyi mint valamely dolognak bel
seje, ez alak protosémi hangidoma Ascoli szerint bi-garba-m, mely 
a szanszkrit garbha locativusának protoárja alakjával, illetőleg a 

') En úgy gondolom, hogy a szanszkrit névszó egyes számának dativusá-
bau előforduló é nem mutató névmás, hanem a locativusban meglévő i magán
hangzó guap általi növedéke. Ezen i, mint alább látni fogjuk, a bhi ragban benn
foglalt magánhangzó. 

2) Az accusativust a nominativussal szemben az irány legeredetibb eseté
nek tartom, — e meggyőződésemben Ascoli még jobban megerősít. Ezen irány 
meghatározásai későbbiek lévén, igen valószínű, hogy e közelebbről meghatá
rozó ragok az irány határozatlan kifejezését eszközlö casus obliquushoz ragoztat-
tak. Idő múlva az árja szó nagyobb egységbe olvasztatván, a közelebbi meghatá
rozást magában foglaló bhi az eredeti am casusrag elé helyeztetett. 

3) Phi-ben az eredeti locativus mellett még egy névmás is lappang. 
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garbha-bhi-am alakkal szépen megegyezik, Ascoli nem csak a bhi 
alak mássalhangzóját, hanem magánhangzóját se tartja eredetinek. 
Az aethiop nyelvben előfordiíló bá alak Ascoli szerint nem a rövid 
i-nek megfelelő aethiop rövid e megtestesedését, hanem az eredeti 
a magánhangzót foglalja magában, ez alak a szanszkrit u-pa, a-pa 
részszócskákkal a magánhangzóra nézve teljesen megegyezik. Ezen 
kiterjedt család eredeti alakja pa, mely a hollét kérdésére felel meg. 
Miután az egyik árja esetrag sémi társa megtaláltatott, Ascoli az 
árja-sémi név- és tárgyeset megegyezését keresi. Helyesen jegyzi 
meg, hogy azon elmélet, mely az arab esetragozást az arab nyelv ké
sőbbi szerzeményének tartja, a nyelvtudomány eredményeivel naeg 
nem egyeztethető, az árja esettan tárgyalásánál helyesen indul ki a 
névmásnak rendet, szabályt mutató esetragozásából s jól megkülön
bözteti az ilyen másodragokat azon későbbi névmás megbővítések-
tői, melyek a jelentékeny és mégis rövid névmást idő múltával ki
bővítik. Ascoli szerint az árja-sémi protonominativus ám, mígapro-
toaccusativus am volt; a protosémi nominativus az én nézetem sze
rint is valamikorám lehetett, de erről a nyelvtörténet mit sem mond. 
A sémi nominativus, a mennyire a biztos nyelvadatok felvezetnek, 
mindig u magánhangzót kivánt. Azon két régi arab nominativus, 
melyekre Lazinio Faustus tanár emlékeztette legelsőben a nyelvé
szeket, ú. m. 'allah-um[ma] „oh isten!" és ibn-um „fiú", mindkettő 
u magánhangzót foglal magában, pedig az ibn-um oly régi nomina
tivus, hogy utóbb az eredeti mimatiohoz még egy nunatio járult s 
az ibnumból ibnumun vált. Igen régi alak a héber zu is, és mégis 
ezen ritka mutatónévmás se mutat egy egyszer megvolt s később 
u-vá homályosodott a betű nyomára. Az assyr ékiratok nyelve, a 
héber személyneveknél néha előforduló u betű, a költői használatú 
o végzet mind ugyanazt bizonyítják, mit a két arab példa is bizo
nyít. Ascoli állítása mellett épen azt az érvet nem hozta fel, melyet a 
látszat leginkább ajánl, ú.m. az arámi nyelvek példáját. Az arámi 
nyelvekben előfordul egy hosszú a, mely a nyugati syr nyelvben 
ő magánhangzóvá homályosodott, de ez itt nem esetrag, hanem a 
névszó és melléknév meghatározására szolgál, s hogy nem nomi
nativus, az abból is kitűnik, hogy az a mennyisége hosszú; már 
ebből világos, hogy ezen a betű eredetileg a tárgyeset ragja volt *). 

*) E tárgyról már értekeztem s felesleges volna itt az elmondottakat ismételnem. 

NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK. VIII. 1 3 
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Ascoli sokkal mélyebben ismeri a sémi nyelveket, semhogy ily lát
szat a tévely veszedelmébe ejthette volna. A mi a sémi tárgy
esetet illeti, erre nézve megegyezek Ascolival, ez csakugyan ám 
volt. Az ős árja nyelvben am volt a néveset ragja, ezt mutatják a 
névmások (aham, tvam), az árjaneutrum végzete (am, latin um, ov). 
A kölönbözö árja nyelvek a nominativus ezen jelének több nyomát 
bírják még felmutatni. Az első személy névmása a görögben nem 
egö, hanem ege vagy egb lett volna, ha e névmásnak a szanszkrit
ban agha (aha) felelt volna meg; a latin idem névmás végzete is 
egyike azon nyomoknak, melyek az eredeti szanszkrit ám végzet
hez felvezetnek. Ezen m betű annyira lényeges a személyes név
másban, hogy az ige első személyében is ben van, mint a hogy ezt a 
[u végzetü igehajtogatás s a latin sum példája bizonyítja. A sémi 
történelmi korszakból a történet előtti korszakra áttérvén, nem va
lószínűtlen, hogy a sémi um végzet valamikor am volt, tudjuk mind, 
hogy az a betű a legtulajdonképenibb, legeredetibb hangzó. Ascoli 
a sémi, árjapa ragot, úgyszintén a név és tárgyesetet összehasonlít
ván, áttér az árja-sémi névmások összehasonlításához. Már Bopp 
azon véleményben volt, hogy az első és második személy névmása 
eredetileg mutatónévmás volt. Az első személy névmása -ma egy 
azon mutatónévmással, mely a névesetet kiemeli. Aham (a-gha-m, 
a-ka-m) három mutatónévmást foglal magában, ú. m. az a, ka, és 
m névmást. A második személy névmása tvam, mely szinte három 
mutatónévmásból áll, ú. m. ta, va, ma névmásokból. A sva név
más „maga" eredetére nézve azonos a tva névmással. Humboldt 
Vilmos az első és második személy névmását helyesen tartotta ere
deti harmadik személynek, Rodriguez japán nyelvtanához írt mel
lékletében e kérdésben így nyilatkozik: „Mais il se pourrait que dans 
beaucoup de langues, mérne peut-étre dans toutes, les pronoms de la 
premiere et de la deuxiéme personne aient été, dans leur origine, des 
pronoms de la troisiéme." Ezen legrégibb nyelvtüneményt az újabb 
nyelvek is igazolják. Az olasz ci „mi" a latin ecc' hic-ből származott, 
ugyanezen ci egyjárast az „itt" igehatározó értelmével is bír „egli 
ci dá" = „egli dá in questo loco" ; ugyan így áll a dolog a vi szócs
kával, vi „titeket" egyjárást az „ott" igehatározót is kifejezi, p. o. 
„egli vi dá." Ascoli ezen érdekes példákkal igen szépen igazolja 
az első és második személyre vonatkozó állítását. A harmadik sze
mély sémi névmásai megegyeznek az árja névmásokkal s a sémi 
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nyelvekben is alapot szolgálnak az első és második személy kife
jezésére. Az ana-ka, a-na az árja a-ka-m-mal közös elemekből áll, 
ana-ta „te" a tava árja névmással a fontos ta szótagban megegye
zik. A blia szanszkrit igegyökből képzett igető bhá (bha-a), mely 
a második személy legrégibb ragját felvéve bhá-ta alakot nyer 
(„te megjelentél", bha megjelenést teszen); a héber nyelvben £]N2 
ugyanezt teszi (KÍ2 „jönni"). A sémi „bi-ná" „velünk a latin no-
bi[s]-sal közös szótagokból áll; a bibliai beroth, a védákban előfor
duló [a] blii tat s a jelenkori angol by that mindenben megegyez
nek. Nemde meglepő e'megegyezés! Lássunk Ascoli példáiból még 
egyet: az árja-sémi „rag" gyökből az árja ős nyelvben ra§-a-ta 
(ra5-an-ta) melléknév vált, mely annyit teszen, mint „fejér", „fénylő" 
stb. A sémi nyelvekben ezen ta a gyök elé tétetvén., a megfelelő 
alak ta-rag-a, ta-la-ga „hó." Ascoli a ta rag ezen elé-utóragozását a 
sémi névmás változatos elhelyezésével hasonlítja össze, — ebben 
csalódik, a határozott arámi névszó végzete nem egy a héber és 
arab „hal" articulussal, hanem a tárgyeset ragjából lett, illetőleg 
egy a régi ragozásból maradt töredéknek tartandó. 

Ascoli második értekezése a gyökkel s az igével foglalkozik, 
itt is megállapítja az árja-sémi megegyezést. A sémi ige és névszó 
trilitterismusa Ascolit nem rettenti vissza a czélba vett megegye
zés ki kutatásától, e harmadik betű Ascoli szerint igetőképző, mely 
az ige alapját kitevő participiumot jelenti. Benfey csalódik, ki az 
igét tartja a legeredetibb beszédrésznek, mást mutat a tapasztalás, 
ez igazolja Ascoli s mindazok nézetét, kik a névszót, különböző 
alakjait tartják az eredeti alaknak és értelemnek, mely alapon az 
ige felépül. Az árja és sémi nyelvekben igető nélkül nem létezhet
nék „verbum íinitum." Azon szótagok, melyek az igegyökből az 
igetőt kifejtik, részesülő értelemmel bírnak. E szótagok közül töb
ben eredetileg hasonló értelemmel bírtak. Midőn az igegyökhez 
hozzájárultak, ez eredeti alakgazdagságból a különböző időket meg
különböztető ragok váltak ki. Ezen különböző árja és sémi képző 
betűket és szótagokat Ascoli egymással gondosan összehasonlítja 
s ezekben megegyező phoneticus elemeket talál. A különbség egyes
egyedül a ragozás módozatjában van, mely más az árja nyelvek
ben és megint más a sémiekben, az árja képlet egyszerűbb s ilyen 
alakba önthető : gy-r (gy a. m. gyök, r a. m. rag), a sémi képlet 

13* 
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az előtétéit is kifejezi: r-gy-r. Itt Ascoli megjegyezhette volna, hogy 
o képletek minden kivételt ki nem zárnak. Ha meggondoljuk, hogy 
a román nyelvek körén belül az oláh nyelv határozott főnevének 
homo-ille képezi alapját, míg az olasz alap ille-homo, nem fogjuk 
e morpheologiai különbséget kelleténél túlbecsülni, különben is az 
árja képlet bizonyos esetekben mcgváltozhatik, a görög imperfec-
tum és aoristos kifejezésének igen szűk ruha volna a gy-r képlet, 
itt már a görög nyelvtanító reá szorul a sémi r-gy-r képletre. A 
szanszkrit nyelvben az augmentum a, p. o. áb'ar-a-m, ádadá-m ; ezen 
a Bopp szerint egy eredetű az úgynevezett a privativummal, a je
len tagadását essközli s mint ilyen a múlt kifejezésére alkalmatos 
lesz *). Végül megjegyzem, hogy a török-tatár nyelvekben még 
igen világos az igeképzés módja, az igetők mindenütt kitűnnek. 

GR. KUUN GÉZA. 

*) Az anuttama-s-féle superlativus bizonyos tekintetbea szinte ide tai-to-
zik. Megtörténhetett volna, hogy minden coinparativust és superlativust hasonló 
alak fejezett volna ki. 


