
A régi magyar írás eredete. 
i. 

Egy német tudós, NECKBL GUSZTÁV, «Zur Einführung in 
•die Runenforschung» ez. czikkében (Germ.-Eom. Monatsschrift,!.) 
panaszkodik, hogy a germanisták a rúnaírás tanulmányozását el
hanyagolják. Szinte úgy látszik, mintha néhány szakember száraz 
és haszontalan időtöltése volna ez a tanulmány, s legfeljebb a 
germán faji önérzet az, mely ezt a tárgyat a szakembereken kívül 
még némely kevesek előtt romantikussá és érdekessé teszi. 

A régi magyar írásnak is érdekes a sorsa. A tudományos 
közönség jó része ma sem hisz benne, a mi főleg annak a 
romantikának következménye, a melylyel a legrégibb idők óta 
körülvették, s a mely még az Akadémia új, nagy kiadványából1) 
sem hiányzik. (E kiadvány 160. lapján például a következők 
olvashatók: (( . . .nemzetünk . . . r á t e r m e t t s é g é v e l ezt a 
fenséges régiséget minden kultúrnép közt legtovább megőrizte». 
«Az, a mit a feledés és bizonytalanság ködéből kibontakozó 
magyar rovásírás most az egyetemes írástörténetnek nyújt, az 
e p i g r a p h i a l e g n a g y o b b c s o d á i közé tartozik.» 24. 1.: 
« J e l l e m z ő , hogy erre a pompás ötletre — a rovás vissza
forgatásáról van szó — az indogermán népek egyike sem jött 
rá.» És így tovább. A ritkítások tőlem származnak.) 

Pedig ez minden tekintetben fontos, nagyon érdekes prob
léma, mely legkomolyabb, minden romantikától mentes érdek
lődésünket megérdemli. Csakhogy nagy kritikával kell kezelni. 

*) Dr. SEBESTYÉN GYULA, A magyar rovásírás hiteles emlékei. Buda
pest, 1915. Rövidítve: MRHE. B mű harmadik részének, az drástörtóneti 
eligazodás »-nak bírálatát 1. NÉMETH, EPhK. XL. 560—70. 1.; SEBESTYÉN 
válaszát s a bíráló feleletét uo. 668—-679. 
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II. 
Először is nem szabad régi magyar írásról beszélni, mint 

a hogyan pl. rúnaírásról beszélünk. A rúnáknak több germán 
nyelven rengeteg sok emlékük maradt meg; a magyar írásnak 
egyetlen egy igazi, régi emléke sincs; virágzását (ha volt) a 
VIII—X. századba tehetjük, s ezzel szemben csak a XVI. század 
körül merülnek fel emlékei, s ez emlékek egyike sem ment attól, 
hogy az írás a leíró számára már nem szükséglet, csak kuriózum. 

Kérdés, hogy ilyen körülmények között találunk-e olyan 
.kritériumokat, a melyek megmentenek bennünket a számtalan 
lehetőséggel dolgozó, tehát minden eredményt illuzóriussá tevő 
kombinácziótól. Meg fogjuk látni, hogy találunk; csak nagyon 
kell vigyáznunk arra, hogy át ne lépjük azt a határt, a melyen 
túl a tudományos kutatás értéktelen kombináczióvá süllyed.1) 

*) Nem szenved kétséget, hogy összes emlékeink közt legbecsesebb 
a legújabban közzétett MARSiGLi-féle emlék. (Vö. SEBESTYÉN, MRHE. 41. 1.) 
Legrégibb és voltaképpen legnagyobb terjedelmű emlékünk. 

Különösen nagy fontosságot kell tulajdonítanunk a MARSiGLi-féle 
ábóezónek, a mely világosan láthatólag nem a szövegek alapján készült, 
hanem egy hagyományos ábécze másolata. 

SEBESTYÉN felismeri a MARSiGLi-emlék fontosságát, de egy félreértés 
következtében épp az ábéczében — igaz, hogy it t sem az alakokban, hanem 
a latin betűkkel adott hangértékekben — kelleténél jobban nem bízik. 
Azt mondja (MÉHE. 41. 1.), hogy «MARSIGLI székelye* «fogyatékos isme
r e t é i TELEGDI Rudimentájából merí tet te , mer t «a betűsor mássalhangzói 
a megfejtés ( = az ábécze értelmezése) szerint csak e magánhangzóval ejt-
hetők, a szövegről — azaz hogy a szövegből — pedig kiderül, hogy ejthetők 
minden magánhangzóval.)) MARSIGLI abéczéjében a következő értelmezé
seket lá t juk: a, eb, ec, ed, e, f, egi, eh, i, eg, ék, l, m, n . . . TELEGDinél: 
a, eb, ecs, ecsi, ed, e, ef, egg, egi, ah, i, ei, ék, ak, el, éli, eni, en . . . TELEGDI 
szerint tehát csakugyan csak e magánhangzóval olvashatók a mássál
hangzójelek, de a MARSiGLi-féle ábécze szerint erről szó sincsen. Hiszen 
pl. az / , Z, m, n hangok mellett MARSiGLinál nincs vokális, s a többinél 
az e csak ejtéskönnyítő. Vö. a mi ábéczénkben: bé, ezé, de, de el, em, en. 
A MARSiGLi-féle ábécze értelmezőjének tehát nem kellett okvetetlenül a 
Budimentát ismernie. — Egészen más kérdés aztán az, hogy miért' van
nak a MARSIGLI-emlékben ilyen olvasatok, m i n t : panonia helyett eppanonia 
(681. 1.), de pl. nem ebenedek, hanem Benedek (673. 1.). 

Visszatérve a MARSiGLi-féle ábéczére, annyi valóban kétségtelen, 
hogy az értelmezés sokkal kevesebbet ér, mint maga az ábécze. így pl. — 
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A régebbi kutatók épp ebben hibáztak. SEBESTYÉN felépít 
egy óriási írásrendszert s nem veszi észre, hogy itt voltaképpen 
még az sincs tudományosan eldöntve, hogy vájjon valóság-e 
csakugyan a magyar írás, biztosak-e azok a történeti szálak, 
melyek a magyar írást legközvetlenebb elődjeihez fűzik. 

III. 

A régi magyar írás jegyeinek nagy része kétségtelenül a 
köktörök (hozzátehetjük: a jenisszeji köktörök) ábéczéböl való. NAGY 
GÉzÁé az érdem, hogy ezt észrevette, és pedig még akkor (1890), 
mikor a köktörök írást olvasni sem tudtuk. Erről szóló felolva
sását NAGY GÉZA tudományos folyóiratban nem adta ki ; jói 
tudta, hogy míg a köktörök betűk hangértékevei nem voltunk 
tisztában, nem volt bizonyító ereje az egyeztetéseknek. Mert ha 
a magyar X & betű megvan ugyanilyen alakban egy másik 
ábéczében is, de ott pl. k-t jelöl, akkor ez az egyezés a mód
szeres írástörténet szempontjából tökéletesen értéktelen. 

Amint azután THOMSEN a köktörök betűk hangértékét meg
találta, NAGY GÉZA újra munkához látott s megírta «A székely 
írás eredete* ez. értekezését (Ethn. VI. 269—76), mely az ide
vágó kutatások alapját megvetette. 

IV. 
Mielőtt az egyes jegyek vizsgálatára áttérnénk, vegyük figye

lembe, hogy a magyar nyelvnek az írásra vonatkozó két leg
fontosabb szava, az ír a és betű török eredetű. Nagyon egyszerű, 
de éppen egyszerűségénél fogva igen elfogadható feltevés, hogy 

ezt a kérdést majd alább részletesen tárgyaljuk — az értelmezés nem tesz 
külömbséget az ö és ü hang jelei között. Ez kétségkívül bizonyítja, hogy 
itt egy hagyományos ábéczéröl van szó, melyhez később készítették a 
latin betűs értelmezéseket. 

A MAESiGLi-féle emléknek szövege is rendkívül becses, de itt is 
figyelembe kell venni, hogy a másolók és értelmezők több nyilvánvaló 
hibát követtek el. Ezekkel a hibákkal szemben három dologhoz kell 
ragaszkodnunk: 1. a magyarbetűs szöveghez, 2. az á b é c z e magyar 
betűihez, 3. az azon korbeli magyar kiejtéshez. 
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ezt a két szót az írással együtt vettük át attól a bizonyos török 
néptől.1) 

V. 

A régi magyar írás, a mint fent mondottam, a köktörök 
ábéczéből származott. Sokkal szegényebb a köktörök ábéczénél ; 
körülbelül olyan viszonyban van vele, mint a régi, 24-betűs 
rúnaábécze az újabb, 16-betűs rúnaábéczével. 

Czélszerű lesz, mielőtt tovább mennénk, nem-turkologusok 
• számára a köktörök ábéczéről szólani néhány szót. A köktörök 
ábécze 38 jegyből áll, ebből 4 magánhangzójel, 34 mással
hangzójel. A mássalhangzójelek száma azért oly nagy, mert egy 
mássalhangzóra több jegy is van. A legtöbb mássalhangzó jelö
lésére legalább is két jegy van, az egyiket mólyhangú, a mási
kat magashangú szókban használják. A négy magánhangzójegy 
közül egy az a, á, egy az y, i, egy az o, u, egy az ö, ü jelö
lésére szolgál. Érdekes sajátsága a köktörök írásnak, hogy a 
magánhangzókat igen gyakran nem jelöli. 

Az írás régebbi, eredetibb formáit a jenisszeji ábécze őrizte 
meg (THOMSEN, Inscr. de l'Orkhon 53. 1.) Vö. fent III. pont. 

A köktörök írás eredetét pontosan nem ismerjük. DONNER 
írt erről a kérdésről egy terjedelmes értekezést, a Journal de 
la Soc. Finno-Ougr. 14. kötetében, ez az értekezés azonban 

*) NAGY GÉZA, Ethn. VI. 269—70. 1. 
Kitérésképpen legyen szabad ezen a helyen a törökségre vonatkozó 

írástörténeti adatokat egygyel szaporítanom. A Oodex Cumanicus 60 r lapján 
van egy találósmese; megfejtése (alá van írva) : «henna», a fogak és kör
mök színezésére használt festőanyag. Ennek első két sora így hangzik : 

biti- biti-. bitidim, 
. . bei agacga bitidim . . . 

Azt hiszem, hogy e két sor helyes fordítása (régebbi magyaráza
tokat 1. BANG, Sitzungsber. d. preuss. Akad. 1912, XXI. 336. !., NÉMETH, 
Zeitschr. d. Deutsehen Morgenl. Gresellsch. LXVII. 579—80) a következő: 
írtam, írtam, írtam — öt fára írtam . . -1 (= a kéz öt ujján lévő körmöket szí
neztem). Ez a sor azt bizonyítja, hogy a kunoknál a XIII. század végén 
még ólt a rovásírás. Szintén nem gondolhatunk másra, mint a köktörök 
ábécze valamely utódjára. Vö. MUNKÁCSI, KSz XIV: 233—7. 
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Tiibás írástörténeti módszerrel készült. Megállapítja (ezt már 
THOMSEN mondotta), hogy a jegyek egy része az aramseus betűk
kel mutat egyezéseket, s az egyes jegyek tárgyalásánál arzakida 
és szasszanida érmeken levő jegyeket hoz fel, a melyek szerinte 
a köktörök jegyek eredetét világosabbá teszik. DONNER ezeken 
az érmeken csakugyan talál hasonló jegyeket, csakhogy az a 
nagy hiba, a mely az egész dolgot már elvileg elfogadhatatlanná 
teszi, hogy hasonló jegyeinek kiválasztásában nem törődik 
azzal, hogy az a jegy Kr. e. 160-ból vagy Er. u. 600-ból való 
érmen fordul-e elő. Sőt hasonlítást tesz olyan esetben is, midőn 
az illető érmen levő jegy hangértékét nem ismeri. — Az ara-
mseus hasonlóságokon kívül a köktörök írás eredetének kérdé
sében csak annyi bizonyos, hogy az ábécze alkotója rendkívüli 
önállósággal járt el. Kétségtelen, hogy egész sereg jegyet tel
jesen szabadon talált ki. Hogy ő az r, l, b, d, t, g stb. hangok 
számára mélyhangú szókban más jegyeket alkosson, mint magas
hangú szókban, erre neki semmiféle írásban mintaképe nem 
lehetett, erre a sémi írás csak kiindulópontot adhatott, a jegye
ket neki magának kellett kieszelnie. Már THOMSEN (Inscr. de 
l'Orkhon, 51. 1.) rámutatott, hogy a f, | , f magánhangzó
jelek is kétségkívül az ábécze készítőjének tervszerű alkotásai. 
(THOMSEN könyvének illető fejezetében — Remarques sur l'ori-
gine de l'alphabet — minden megvan, a mi okosat ma a kök
török írás eredetéről el lehet mondani.) 

i 

Mielőtt a jegyeket vizsgálnánk, azt kérdezhetjük, a jegyek 
egyezésén kívül miféle sajátságait őrizte meg a magyar írás a 
köktörök írásnak. Megőrizte minden jellemző sajátságát, részint 
egészben, részint kétségtelen nyomokban. 

Megőrizte a jobbról balra haladó sorvezetést,1) megőrizte 
a szókat elválasztó pontokat.2) 

A köktörökben kettős pont választja el egymástól a szókat. 
Ennek a magyar emlékeken következő nyomait látjuk. 

*) Vö. SEBKSTYÉN, MRHE. 137. 1. 
5) Vö. NAGY GÉZA, Ethn. VI. 271. 1. 
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A Marsigli-emlék másolója előre megrajzolt kis rovatokba 
írja be a szpkat s az elválasztó pontokat —ta l án épp ezért — 
nem használja. Nem bizonyos azonban, hogy az eredetin nem 
voltak elválasztó pontok. A nagyon felületesen, hogy úgy mond
jam, tervszerűtlenül másolt 681. lap első sorában két helyen 
is látunk kettőspontot. Ha ez szóelválasztó, akkor pontosan 
egyezik a köktörökkel. A csíkszentmiklósi emléken négy pont 
( : ) a szóválasztó, a konstantinápolyi emléken egy, a sor 
közepén álló pont. 

A magyar írásnak, éppúgy mint a köktöröknek, jellemző 
sajátsága, hogy a magánhangzókat hol jelöli, hol nem. A kök-
törökben itt még némi (igen kevés) törvényszerűség látszik, a 
magyarban már nem. Itt is hangsúlyozni lsell a MARSIGLI-emlék 
fontos voltát; ez az egyetlen, mely a magyar írásnak ezt a 
sajátságát tisztán mutatja.1) 

A köktörök kettős mássalhangzórendszernek is csak emlé
két (de kétségtelen emlékét) őrizte meg a magyar írás. 

A mi ábéczénknek ugyanis a k hangra két betűje van; 
az egyik a közönségesen használt ^ , a másik az \ jel, 
mely mind a MABSiGLi-ábéczében, mind a TBLEGDI Eudimentá-
jában ak jelzéssel van ellátva. 

Ez a betű a MARSiGLi-emlékben háromszor fordul elő, 
mind a háromszor lényegesen más formában; először az ábécze 
végén ( 2 ak), másodszor a kézirat 675. lapján egy tévedés 
kíséretében a Jakab apostol nevében : X \ \ acacab (helye
sen : X 1 1 jakab), harmadszor a 683. lapon, ugyanabban 
a névben, ugyancsak kétségtelen tévedéssel kapcsolatban és két
ségtelenül hibás alakban.2) Egyébként a MARSIGLI-emlék a k han
got minden esetben a 0 jellel jelöli. ( M e g j e g y z e n d ő 
h o g y t ö b b ak n e m f o r d u l e l ő b e n n e . ) 

Kétségtelen, hogy a másolat készítői ezzel a jellel nem 
voltak tisztában. Két dolgot azonban meg kell jegyeznünk: 
1. hogy az illető betű az ak jele és a szövegben szó közepén 

ordul elő, 2. hogy a szövegbeli hibás alakoktól teljesen eltekintve 
s emmi okunk sincs kételkedni abban, hogy az ábécze — a 

a) SEBESTYÉN, MRHE. 141. 1. 
2) V. ö. SEBESTYEN, MRHE. 49. és 47. 1. 
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MARsiGLi-féle hagyományos ábécze — oly alakot őrzött meg, 
melynek vallomása a későbbiekben igen fontos lesz. 

A csíkszentmiklósi feliratban négyszer fordul elő ez a betű, 
mind a négyszer szó végén ak vagy dk jelölésére, \ alakban. 

A konstantinápolyi feliratban körülbelül ugyanazon alak
ban kétszer fordul elő s mind a kétszer ák-o\> jelöl és szó vé
gén van. 

Szóközépi ak sem a csíkszentmiklósi, sem a konstanti
nápolyi feliratban nem fordul elő. Egyáltalában nem valószínű 
tehát, hogy e feliratok készítői e betűt csupán mint a szóvégi 
ak, dk jelét ismerték. A későbbi emlékek úgy emlegetik ezt a 
k-t, mint «vég-fc»-t, de ez a vélemény valószínűleg a csíkszent
miklósi felirat fenti sajátsága folytán keletkezett. 

Legtöbbet tudunk meg erről a sajátságos betűről a TELEGDI 
Eudimentájából (a giesseni kézirat 444. lapján): «Quid differunt 
^ et 0? — Nihil differunt, nisi quod ^ in initio et (a 
giesseni másolatban az et helyén hibásan: (} ) in fine dictio-
num, quum eam vocalis a sequitur, usurpari commodius possit, 
et in fine semper corripiturw. Szerinte tehát szavak (hangcso
portok ?) elején és végén használatos a ^ , ha utána a követ
kezik. A szabályt megvilágosító két példában (adnak és akor) 
azonban nem a k előtt van az a. SEBESTYÉN ezért azt mondja 
(MÉHE. 101. 1. 4. jegyz.), hogy a szabály téves. A Eudimenta 
marosvásárhelyi másolatában azonban találunk egy harmadik 
példát is : a kalmár szót. SEBESTYÉN szerint ezt a marosvásár
helyi átdolgozó a rossz szabály igazolására csinálta (MÉHE. 
110.1.). 

SEBESTYÉN véleménye nem feltétlenül meggyőző. Nincs 
kizárva az az eset, hogy a Eudimenta írója csakugyan úgy tudta, 
hogy a ^ betűt a előtt is, a után is lehet használni. 

De miért maradt meg a magyarban éppen a /t-hang szá
mára két betű, hiszen a köktörök írásnak az r, l, n, d, b, t, s, 
j , g számára is megvolt a maga külön jele, a szerint, a mint 
ezek a hangok elülképzett vagy hátulképzett magánhangzók szom
szédságában voltak. Hogy épp a k számára van két jelünk, az 
nem véletlenség. A köktörök írásban ugyanis a k számára (és
pedig csupán a k számára, más betűknél ez nincs így) öt jel 
van: 1. ka, -2. ke, ki, 3. ko, ku, 4. kö, kü, 5. ky (vagy ak stb.).. 
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Hogy úgy mondjam, ez a leggazdagabb köktörök mássalhangzó
jel, s az elszegényedett magyar ábéczébe, ha a többi mással
hangzójelből nem is, ebből került kettő. 

Világos, hogy a fenti okoskodás nem mozog addig szilárd 
talajon, míg a köktörök megfelelőt meggyőző módon ki nem 
mutatjuk. 

SEEESTYÉN (MRHE. 157. 1.) a magyar \ betűvel a kök
török ^ /j R jeleket állítja egy sorba. Ez azonban módszer
telen kombináezió; a köktörök ft jel a kö, kü (ök, ük) jelö
lésére szolgál, a ^ jel a ke, ki (ek, ikj jelölésére, s ha az 
ember megnézi azt a három köktörök betűt, azonnal látja, hogy 
ezekkel egy \ alakot egyeztetni nem lehet. 

Először is állítsuk össze a \ alakváltozatait. A legtöké
letesebb és legrégibb ábécze (MAESIGLI) ~^_ alakban közli e 
betűt. A marosvásárhelyi és a konstantinápolyi emlék körülbelül 
& \ alakot mutatja, a Rudimenta a ^ alakot. (A beesés 
Kájoni-féle ábéczében ez a betű nincs meg.) A többi változa
toknak nem igen tulajdoníthatunk fontosságot, mert a Rudi
menta után készültek, de nem lehet tudni, esetleg itt-ott nem 
került-e beléjük egyéb befolyás. Ennek az előrebocsátásával jegy
zem meg, hogy a % betűt a DÉSI- (azonkívül a KAPOSI-HAB-
sÁNYi-)féle betűsor f\j alakban őrizte meg. (Vö. SEBESTYÉN, 
MRHE. 116. 1.) Két alakunk van tehát, a melyet elfogad
hatunk: 1. 2 (MAESIGLI; ehhez áll közel a Rudimenta ^ 
jele), 2. \. 

Bizonyos, hogy ezek az alakok ugyanannak az egy betű
nek későbbi változatai. A Rudimenta és MAESIGLI kétségkívül 
bizonyítja, hogy ennek a betűnek nem \ az eredeti alakja, a 
hogyan SEBESTYÉN gondolja; a betű két kis szára eredetileg 
nem rövid. 

A jenisszeji ábéczékben az ak, ka jele:1) |\J, pj, /\. 
A magyar 1 , Z» *Z hsiü. tehát a jenisszeji J\j meg
felelője.2) 

7) DONNER, SÜS. Aik. XIV. (tábla). 
8) Vö. NAGY GÉZA, Ethn. VI . 274., MUNKÁCSI, K S Z . XIV. 228. NAGY 

GÉZA a harmadik köktörök alakot egyezteti a magyar je l le l ; MUNKÁCSI 
.nem tisztázza a magyar betű. eredeti alakját. 
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VII. 

Természetes, hogy ha csak ilyenféle egyezéseink volnának,, 
akkor a jenisszeji és a magyar ábécze rokonságáról nem beszél
hetnénk úgy, mint tudományosan bebizonyított igazságról. Az 
ilyen egyezéseket a tökéletes egyezések teszik elfogadhatóvá. 

Az egyeztetések bonyolult kérdéseinek tárgyalásánál nehéz 
módszertani kérdések merülnek fel. Egy ilyen kérdés: meddig 
lehet menni az egyeztetésekben, milyen fokúak lehetnek azok 
a külömbségek, a melyeknek ellenére két betűt még egyeztet
hetünk ? Legkezdetlegesebb fokon állanak e tekintetben NAGY 
GÉzÁnak a kutatásai; ő még abban az esetben is egyeztet bizo
nyos betűket, a mikor — valamelyes alaki hasonlóság mellett — 
a két betű jelentése közt lényeges eltérés van. (így egyezteti 
pl. a magyar / \ g jelt a köktörök ^ eh jellel, a magyar 
% gy jelt a köktörök <| d jellel.) Az ilyenféle egyeztetések 
természetesen szóba sem jöhetnek. Minden tekintetben tudo
mányos színvonalon áll MUNKÁCSI BERNÁTnak a KSz. XIV. k. 
228—29. lapjain közölt táblázata, de kritikai szempontból ez 
sem minden részletében kielégítő. (így elfogadja pl. — SEBES
TYÉN után —, hogy a magyar y t jel a görög "J* t meg
felelője, összehasonlíthatónak mondja a magyar f c jelét a 
köktörök ^ c jellel. Az első egyeztetést legfeljebb két kérdő
jellel lehetne megkoczkáztatni, az utóbbi teljesen valószínűtlen.) 
A mi végül SEBESTYÉN egyeztető módszerét illeti, ő oty tág 
alapot teremt magának a rovástechnikával, hogy egyeztetései jó 
részét komolyan nem is lehet számba venni. (így pl. mikor a 
magyar X ^ és a köktörök -{- d jelét — mind a kettőt! — 
a görög X X"D0^ származtatja. Más példákat 1. alább, SEBES
TYÉN magánhangzójel-elméletének tárgyalásánál.) 

A köktörök ábéczót a magyar ábéczétől 6—700 év választja 
el. Hogy ez alatt a magyar ábéczében változások történtek, az 
bizonyos. Az egyes változások elfogadásában azonban a lehető 
legóvatosabbnak kell lennünk. E mellett nem szabad arról meg
feledkeznünk (ebben hibáztak legtöbbet a régi kutatók), hogy a 
magyar betű alaki és jelentésbeli történetét magyar területen a. 
lehető legpontosabban tisztáznunk kell. (Tovább fogunk haladni 
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egy lépéssel, ha egyszer ezt a munkát török területen is elvé
gezzük.) Nézzük tehát, ilyen elvek mellett milyen egyezéseket 
találunk a magyar és a köktörök ábécze között. 

Tökéletesen egyezik az n jele: ) *), .az s (— sz) jele: \%), 
a,z s jele: / \ 3 ) , a i < s jele: Y (a jenisszeji ábéczében 
Donnernél; alakjára azonos vele az orkhoni ic-jel), a d jele : -j-4). 
(Mint fentebb is mondottam, az n, s, d hangokra a köktörök-
ben még egy jel van.) 

A magyar -j- d történetéhez meg kell még jegyezni, hogy 
a fenti köktörök -j- alak nem a rendes alakja ennek a betű
nek. A köktörökben a legtöbb feliratban X alakot látunk. 
Viszont azonban a magyar betűnek sem bizonyosan -j- az 
eredeti alakja. A MARSIGLI- emlékben mind az ábéczében, mind 
a szövegékben egy f-féle alakot találunk. A csíkszentmiklósi 
és az enlakai feliratban nem fordul elő ez a betű, a többi 
emlékek a -|- alakot mutatják. 

Ez az öt eset az, melyben a magyar ábécze betűi a kök-
törökkel vonásról vonásra megegyeznek. 

Ehhez járulnak a következő esetek, melyekben a betűk 
nem egyeznek ugyan meg minden vonásban, de rokonsági kap
csolatuk kétségtelen. Magyar / \ g (SEBESTYÉNÉI i. m. 157. 1. 
helytelenül / \ , vÖ. MARSIGLI ábéczéjét és a csíkszentmiklósi 
emléket) ~jenisszeji £* (ugyanez ' megvan a másik oldalra 
néző formában, mely esetben a vonalak elhelyezése tökéletesen 
egyezik a magyarral) vagy /? #-5); magyar \\ r ~ je-
nisszeji Uj r6); magyar X & ~ jenisszeji ^ , *£, ^ , o, 
$, $ b1); magyar Q k ~> jenisszeji ^ % 8 ) . 

Kissé részletesebben kell foglalkoznunk a p jegyével. 
SEBESTYÉN müvéről szóló bírálatomban a munka első és máso
dik részéről csak annyit mondtam, hogy nem filológus-munka, 

») NAGY GÉZA, E thn . VI. 274. 1. 
2) NAGY GÉZA, i. h. 
3) SEBESTYÉN, E thn . XVII. 279. A czímbetű megfordítandó. 
4) MUNKÁCSI, K S Z . XIV. 228. 
5) SEBESTYÉN, Ethn. XVII . 275. 1. 
6) NAGY GÉZA, i. h . 
7) NAGY GÉZA,/ i. h. 
8) NAGY GÉZA, i. h . 
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a mi rendkívül nagy kárára van ennek a nagy költséggel készült 
kiadványnak. íme a példák. SEBESTYÉN az egyes betűk változa
tairól nagyon sokszor és nagyon bőven beszél, de oly rendszer
telenül, hogy többször még a betűk alakját is helytelenül álla
pítja meg, a mi írástörténeti munkában az elképzelhető leg
nagyobb hiba. (Éppen az imént említettem & /\ g betű esetét, 
mely SEBESTYÉNÉI hibásan /\.) A p eredeti alakja ő szerinte : 
] ] . Ha már most rendszeresen összeállítjuk a változatokat, 
akkor a következőket látjuk: a MARsiGLi-emlékben a betű 
alakja % (alul két kisebb vonással); a másik két legfontosabb 
tanú nem vall, a csíkszentmiklósi és a konstantinápolyi emléken 
nem fordul elő a p; a Eudimentában "3 alakot talá
lunk (nem három egyenlő, hanem alul két kisebb vonás
sal) és SEBESTYÉN táblázatában (157. 1.) mégis ilyen betűt 
látunk: 3 (közepén rövidebb vonással) s mellette, mint 
jelentéktelen mellékalakot, egy sehol elő nem forduló <{ 
alakot.1) A későbbi romlott ábéczékben megvan ugyan a 
SEBESTYÉN 3 alakja (a latin | hatása!), de ezeket az ábéczó-
ket senki, SEBESTYÉN sem, veszi komolyan.2) Az ilyenformán 
megállapított magyar ^ ^-jel aaaegfelel a jenisszeji ^ p-nek3). 
(A két kis vonást illetőleg vö. görög /\ l ~ magyar /\ l.) 

Ugyancsak bővebben kell szólnunk a magyar i, j jeléről. 
SEBESTYÉN erre vonatkozólag a következő eredményre jut táb
lázatában : 1. magyar i f vagy f «-*»' köktörök i |̂  vagy f, 
2. magyar 'j j ' ~ köktörök 9 3- Eltekintve attól, hogy ezek 
az egyeztetések önkényesek, vizsgáljuk csak a magyar betűk vál
tozatait. A MARsiöii-ábécze szerint az i jele: % a j jele: "f. 
A szövegben azonban a MARSIGLI-emlék mind az i, mind a j 
jelölésére (megjegyzendő, hogy csak szókezdő j fordul elő benne) 
az 'J jelt használja, a \ jel a szövegben egyszer sem fordul 

1) Legfeljebb SZAMOSKÖZY jö-jére gondolhatnánk, de az sem ilyen, 
mer t függőleges vonala felülnyúlik a felső ferde vonalkán. 

2) Ugyanígy jár t a gy jele. A legfontosabb emlékek ezt a betűt 
olyan alakban őrizték meg, hogy két kis ferde vonalkája épp ellenkező 
irányban halad, mint a hogyan a SEBESTYÉN táblázata és a csikszent-
miklósi felirat másolata feltüntetik. Egészen rossz SEBESTYÉN w.-jele. 

3) NAGY GÉZA, i. h. Helytelenek mind a magyar, mind a köktörök 
betüalakok. 
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elő.1) — A csíkszentmiklósi feliratban: i = ^ , j — % 
a konstantinápolyi emlék szerint: i = f, j . = 'J, KÁJONI 

szerint: i = "f, a Kudimenta szerint: i = -f, j ' = "]. •— 
Azt hiszem, még ebben az esetben sincs okunk a MARSIGLI-

emlék megbízhatóságában kételkedni. A két betű eredeti alakja: 'J. 
Ezt használták mind az i, mind a j jelölésére, a mint MA&SIGLI 

szövege mutatja. Később ezt csak a j jelölésére használták s az 
i számára kissé módosították ezt a jelt. (Ez a módosított jel — 
j jelentésben! — már MAKSIGLI ábéczéjében is megvan, a szö
veg azonban nem használja.) így gondolhatnánk a dolgot akkor 
is, ha nem volna kétségtelen bizonyságunk rá, hogy a MABSIGLI-

szövégnek csakugyan igaza van. Ez a kétségtelen bizonyság az 
a tény, hogy a MAESiGLi-szöveg 'l i, j jele a köktörök |v i-jel 
megfelelője. (A betűk ilyen megfordítása a jenisszeji ábéczében 
egészen közönséges vö. fent — 30. 1. — a fi jelt.) 

Hogy a j külön jele a magyarban késői fejlemény, bizo
nyítja az a körülmény is, hogy a Marsigli-féle ábéczében nem 
rendes helyén, az i után jön, hanem az ábécze végén van be
toldva. A régi, hagyományos betűsorban tehát eredetileg nem 
volt meg. (Még akkor sem, mikor már a magyar írás betűsorát 
latin mintára rendezték.) 

S most lássuk az ö és ü hang jeleinek történetét. 1500 
körül, az első emlékekben, a magyar írásnak már külön jele 
van az ö, külön jele az ii hangra. Hogy azonban ez nem lehet 
eredeti állapot, eltekintve a hangtörténeti bonyodalmaktól (ü > ö, 
a magyarban a VII—VIII. században valószínűleg nem is volt o2)),. 
következik már abból is, hogy az eredetinek, a köktörök ábé-
czének, a két hang számára csak egy betűje van. 

A MAESiGLi-emlék két idevonatkozó betűje: Z ( a z ^D^" 
czében kissé eltér) és 1Q. Az ábécze leírója mindkettőt eo 
jelzéssel látja el; SEBESTYÉN az elsőt ü-nek, a másikat o-nek 
olvassa. Valósággal azonban éppen megfordítva van a dolog. 
Az Z jegy a szövegben a következő két helyen fordul elő 

x) Hacsak a 681. 1. törölt és megfejtetlen részében a második sor 
nyolezadik jelét azonosnak nem vesszük vele; az emléknek ez a lapja 
azonban oly rosszul van írva, hogy a másfél törölt sor egyetlen olvasható* 
szava a gyümölcsoltó s ez is hibásan gyümlcsolnc-n&k van írva. 

2) Vö. MELICH, MNyv. XIII. 1—6. 



A RÉGI MAGYAR ÍRÁS EREDETE. 3 3 

(SEBESTYÉN olvasatai!): a 675. lapon: lűrincz, 679. lapon: 
bütlehen; az TQ[ jegy (a 681. lapon törölt gyümölcs szót le
számítva) a következő három helyen: 673. 1.: köskarácson, 
677. 1.: sölvester, 685. 1.: pöspök. Ezek a SEBESTYÉN olvasatai. 
A régiségben (1. NySz., OklSz., EtSz.) azonban azt látjuk, hogy 
a Lörincz névnek Lűrincz alakja, a Betlehem szónak Bütlehen 
alakja nincs (az utóbbi hangtörténeti képtelenség), hanem van 
Lörincz és Bötlehen; igaz, hogy a szöveg írója ebütlehem-nék 
írja át a szót (a Lörincz-et helyesen !), de ennek az ü-je éppen 
annyit ér, mint mikor a b helyett eb-et ír, szóval nyilvánvaló 
tévedés; viszont a kis, Sylvester, püspök szóknak nincs ó-s alakja 
a régiségben, ezeket tehát küs, Sylvester, püspök (a MARSIGLI-
emlék átírásában: eküs, 0, epüsepöek) alakban kell átírnunk. — 
MARSiGLinál tehát: "Q = ü, 2 = ó- Melyik ebből az ere
deti,, ha — mint fentebb mondtuk, — több nyomós okból csak 
az egyik lehet az? Később látni fogjuk, hogy a magyar ábécze 
régi betűi egy kivételével szegletesek, az újak nagyobbára kere
kek. Kétségtelen, hogy az ]7 ö"Jegy az eredetibb, s az TQ ü 
későbbi kitalálás eredménye. 

Ez eddig világos. A mint azonban a későbbi emlékeket 
nézzük, kissé bonyolultabbá válik a dolog. A KiJONi-féle ábé-
czében ugyanez a két jegy szerepel, de megfordított értékkel. 
(Ez és a következők okozták SEBESTYÉN fenti hibás olvasatait.) 
Az Z Je&y a csíkszentmiklósi és a konstantinápolyi emléken 
nincs meg, de megtaláljuk a Eudimentában L| alakban ü 
jelentéssel. (Ezért nincs meg a két fentnevezett emlékben; ezek
ben ugyanis ü — kétségtelen ü — nem fordul elő.) Az 2 
betti jelentése tehát ö'-ről w-re változott. Viszont az ó hangra 
új bettit találunk, melynek alakja a konstantinápolyi emléken 
és a Eudimentában : )(> a csíkszentmiklósi feliraton : K . Ez 
a betti bizonyára későbbi újítás; az eredeti, a melyet a kök-
török abéczéböl átvettünk, az a MARSiGLi-emléknek a Kudimenta 
^ ü jelével azonos ~2_ ö jele, s ez semmi más, mint a jenisz-
szeji Y, f, (J ö, ü jelek megfelelője.1) 

Ezek a magyar és a jenisszeji ábécze kissé eltérő, de a 
lényeges vonásokban egyező betűi. 

1) NAGY GÉZA, i. h. 

Nyelvtudományi Közlemények XLV 
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Nem véletlen, hogy épp ezek a betűk mentek változásokon 
keresztül. Az első csoportba tartozó öt betű alakja igen egy
szerű; természetes, hogy ezek nem igen változhattak. A máso
dik csoportba tartozó betűk ellenben bonyolultabb alakúak* 
ezek tehát inkább ki voltak téve változásoknak. 

Itt már nem lehet azt mondani, a mit a SEBESTYÉNnel és 
MÉszÁBossal való vitában különösen kiemeltem (ugyanazt 1. 
THOMSEN, Une inscription de la trouvaille d'or de Nagy-Szent-
Miklós 10. 1.), hogy t. i. egyszerű íráselemekből (egyenes, körív, 
kereszt stb.) álló betűk hasonlósága nem bizonyít. Nem bizonyít 
abban az esetben, ha a hangérték ismeretlen. Itt azonban adva 
van a hangérték mindkét ábéczében! S még egyszer hang
súlyoznom kell: egyszerű elemekből álló betűk változatlanul 
való megmaradása igen jól érthető. 

Megmagyarázni a mutatkozó változásokat csak úgy lehetne, 
ha bizonyos egységes elv szerint mentek volna végbe. A dolog 
azonban nem így van. Ezekben a változásokban nincs törvény
szerűség; viszont nem oly nagy méretűek, hogy miattuk az 
egyezéseket el ne fogadhatnánk. 

VIII. 

Ezek a tények lehetetlenné teszik azt a feltevést, hogy a 
magyar írás — a mint sokan hitték és hiszik — középkori 
koholmány volna. Ha hamisították, akkor az a hamisító ismerte 
és olvasni tudta a köktörök feliratokat, a melyekről tudvalevő
leg csak a XVIII. század elején kezdtek tudomást venni Euró
pában, s a melyeket csak 1893-ban fejtett meg THOMSEN VILMOS. 

IX. 

A fent tárgyalt 13 betű között egyetlen egy van görbe 
vonalú, az ) n. Az összes többi betűk egyenes vonalúak. 
Most nézzük meg ezekkel a török eredetű betűkkel szemben 
azokat a magyar betűket, a melyek specziálisan magyar han
gokat fejeznek ki, a melyek tehát a köktörök betűk átvétele 
utáni magyar újítások (azoktól a betűktől, melyek a köktörök 
betűk kombinácziójából állottak elő, természetesen el kell tekin-
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tenünk): 0 f, )( h, 0 ly, f ez. Az új betűk túlnyo-
mólag görbe vonalakból állanak; a törvényszerűség, mely sze
rint a régi, török eredetű betűk általában egyenes vonalúak, 
az újabb, specziálisan magyar betűk általában görbe vonalúak, 
azonnal szembeszökik. Kétségtelen tehát, hogy a magyar írás 
éppen akkor, mikor magyar írássá válik, mikor a specziális ma- ; 

gyár hangok jelei hozzájárulnak, többé nem egyenes vonalú 
írás. Ugyanezt ^mutatják a magyar ábéczébe később belekerült 
jf e és £) o magánhangzójelek, mélyeket alább tárgyalunk. 

Magyar r o v á s í r á s r ó l beszélni tehát csak bizonyos fenn
tartással szabad. 

SEBESTYÉN úgy tünteti fel a dolgot, mintha a rovásírás 
történeti egység volna, s egyik fejlődése volna a magyar. Ezzel 
szemben : 1. A rovás írástechnika s élesen elválasztandó a jegyek 
történetétől. 2. A magyar írás akkor, mikor már «magyar» írás 
volt, nem volt jellegzetes rovásírás, mert változtatás nélkül fel
vett bármilyen görbe vonalú betűt. SEBESTYÉN (MÉHE. 140. 1.) 
•ezt úgy magyarázza, hogy a magyarok nem szegletes, hanem 
gömbölyű fákra róttak. Világos azonban, hogy pl. egy $ betű 
gömbölyű pálezára is csak nehézségekkel róható fel. Ezenkívül 
a történeti adatok is lehetetlenné teszik SEBESTYÉN feltevését. 
A MARSIGLI-emlék négyoldalú rovásfa másolata. VERANCSICS és 
SZAMOSKÖZY világosan megmondja, hogy a székelyek négyszög
letű rovásfákat használnak. Gömbölyű rovásfákról sehol sincs 
szó, csak a SEBESTYÉN elméletében. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a magyar írást fára 
nem rótták, hanem csupán azt, hogy nem szabad olyan érte
lemben magyar rovásírásról beszélni, a hogy pl. a rúnaírásról 
mint rovásírásról beszélünk. A rúnák közt egyetlen egy görbe
vonalú betű van (az u jele: f\*), s előállásuk törvényei levezet
hetők a rovás technikájából*). Midőn tehát SEBESTYÉN a rovás 
technikájából kifolyólag enged szabad teret (és pedig igen sza
bad teret) kombináló képességének, kétségtelenül téves ala
pon áll. 

*) Vö. Thomsen, Inscr. de l'Orkhon 45. 1. alul ée 46. 1. felül. 
• . ' - • 

3-
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X. 

A magyar 0 / és X ^ jegyek világosan mutatják,, 
hogy az a köktörök ábécze, a mely a magyar írásnak alapja 
volt, a magyarokhoz kerülve görög betűkkel bővült1). Hogy ez 
csakugyan a magyaroknál történt és ezeket a jegyeket nem a 
törököktől kaptuk, azt minden kalandos kombináczió ellenében 
bebizonyítja az a tény, hogy az a két hang, melyet e betűk, 
jelölnek, a törökben eredetileg nincs meg. 

Ezeken kívül még két betű van, a mely görög alakot mutat. 
Az egyik az ^ a jegye, a másik az /\ l. Előbbi a görög \ 
a, utóbbi a görög / \ l jegygyei egyezik3). (Vö. köktör. j 
p ~ magyar ^ p.) 

XI. 

Nyomai vannak a magyar írásban a glagolita ábéczének is. 
Hol került bele, hogyan, mikor: ki tudná megmondani ? Annyi 
bizonyos, hogy megvan benne. A mint a nyelvtudomány pusztán 
a saját eredményeire támaszkodva, minden más történeti hagyo
mány nélkül megállapítja, hogy pl. a magyar és a vogul nyelv egy 
közös őstől származik, úgy igazak önmagukban egyéb történeti 
hagyomány bizonysága nélkül is az írástörténet eredményei. 

Az a két betű, mely a glagolita ábéczéből származik: az 
jf e, vö, glag. 3 e, továbbá az £) o, vö. glag. ^ o3). 

Módszeresen ezt a két betűt más jelekkel nem lehet egyeztetni. 
Ezekre a jegyekre a magyarban szükség volt, mert hiszen a 

köktörök ábéczében sem az e-re, sem az o-ra nem volt külön jel. 
SEBESTYÉN az o eredeti meghatározásánál önkényesen járt 

el. Az a betű ( \) ) , melyet ő az o eredeti alakjául elfogad, 
az emlékekben sohasem fordul elő.2) (Azért volt szüksége erre aa 
alakra, hogy annál jobban szembetűnjék, hogy a magyar o — 

i) NAGY GÉZA, i. h. 276. 1. 
2) NAGY GÉZA, i. h. 
3) HÓDOLY LÁSZLÓ, A székely vagy régi magyar írás eredete. Pozsony 

[1884], 13. 1. 
2) Megjegyzendő, hogy ábránk nem tüntet i fel pontosan a Sebestyén 

o-betűjét. A két végvonalka ugyanaz a Sebestyén o-ján, mint a mit a csik-
szentmiklósi emlék o-ján (Q) látunk. 
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&z ő elméletének megfelelőleg — semmi más, mint a görög 0 
önkényes megfelezése.) Ezzel szemben a MARSIGLI-emlék — bizo
nyos alább tárgyalandó eltérésekkel — a glagolita o-ra utal, 
csupán azzal a külömbséggel, hogy a két befelé hajló vég kissé 
rövidebb: £). Világosan a glagolita o-ra utal a KÁJONI o-ja, 
(1. SEBESTYÉN MRHE. 129. 1.), melynek felső része pontosan 
egyezik a glagolita o felső részével, alsó része pedig egy nagy 
pontban végződik. A glagolita o-t látjuk a MARSIGLI-emlékben 
különösen a 679. oldal o betűiben. 

De nem minden esetben egész világosan. A MARSIGLI-
emlékben ugyanis a két befelé hajló vég legtöbbször megtörik, 
vagy alul, vagy felül, vagy pedig mindkét helyen. Szintén meg 
van törve az o két vége SzAMosKÖZYnél. A Rudimenta o-ja: 3 
és 3 ' a csíkszentmiklósi feliraté (talán):, Q. Ezekből követ
kezteti ki SEBESTYÉN az ő fenti ^ alakját, melyről azt mondja, 
hogy semmi más, mint a görög 0 megfelezése, de hogy hasonló 
ne legyen az ) n jegyhez, a magyar a betű két végét meg-
külömböztető vonalkákkal látta el (MRHE. 158. 1.). 

A konstantinápolyi és az enlakai feliraton azonban nem 
törik meg az o szára: Q ; ebből az következik, hogy — ha a 
glag. o > magy. o történeti kapcsolattól eltekintünk — két fel
tevés lehetséges. Vagy SEBESTYÉNnek van bizonyos mértékig igaza, 
•és akkor a megtört végű betűk az eredetiek (az \) alak ebben 
az esetben is a SEBESTYÉN találmánya), vagy nincs igaza és akkor 
a meg nem tőrt végű alakok állanak közelebb az eredetihez. 

Módszertelen dolog volna olyanforma fejtegetésekbe bocsát
kozni, hogy pl. íme ez meg ez az alak az eredeti s a többiek 
ennek ilyen meg ilyen szabályos fejlődései. Ezt csak abban az 
esetben lehetne tenni, ha valamilyen biztos kritériumunk volna 
a fejlődés irányának megállapítására. Ilyen azonban nincs. Egy 
bizonyos feltett fejlődésnek az ellentéte éppúgy elképzelhető. 

Csak a történeti kapcsolat segíthet ki bennünket. A mi 
SEBESTYÉN történeti feltevését illeti, hogy t. i. a magyar o a 
görög betű önkényes megfelezéséből és megkülömböztető vonal
kákkal való ellátásából keletkezett, ez nem tudományos feltevés. 
Olyan sikamlós területen, mint a régi magyar írás eredete, az 
«önkényes változtatásnak* módszertani elvül való korlátlan el
fogadása elfogadhatatlan kombinácziókra vezet. 
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Ezzel szemben a másik történeti kapcsolat (glag. o > 
magy. o) elfogadása semmiféle módszertani kifogás alá nem> 
eshetik. 

XII. 

A dolog természetéből következik, hogy a magyar ábéczé-
ben több olyan betűt találunk, melyeknek eredetére vonatkozó
lag csak nagyon kétséges feltevéseket állíthatunk fel. 

Ilyen a Q cs (valószínűleg valamelyik köktörök s vagy 
é átvétele), az 0 ly (szabad kitalálás eredménye ?), az $ m 
(vö. görög M ?, köktörök >$>?), a ^ t (görög ? ?), $ z 
(? ? vö. kökt. ^ ). 

XIII. 

Még egyszer: ' az aramseus írásból készült nagy önálló
sággal a köktörök ábécze; ennek az ábéczének egy sok válto
záson keresztülment, de valószínűen felismerhető utódja a 
magyar írás. Ilyenformán gondolhatjuk a magyar ábécze ere
detét. Bizonyos, hogy ezt a véleményt jövendő részletkutatások 
még sokféleképpen módosítják, de lényegében aligha fogják meg
változtatni. Nagy vonásokban megrajzolta ezt a fejlődést már 
NAGY GÉzÁnak fent idézett czikke s több finom megfigyelést adott 
hozzá MUNKÁCSI BERNÁT szintén többször idézett táblázatában. 
Az ő nyomdokaikon halad az én czikkem, legfeljebb azzal az 
előnynyel, hogy nekem már a becses MARsiGLi-féle emlék s az Aka
démia nagy kiadványának facsimiléi is rendelkezésemre állottak, 
s mindez több fontos apróságnak a felderítését tette lehetővé. 

Sokkal többet mond és lényegesen külömbözik a fent el
mondottaktól az az elmélet, melyet ezen alakjában legújabban 
tett közzé SEBESTYÉN GYULA a MRHE. harmadik részében. 

Szerinte volt egy görög ábécze, a mely alapja volt bizo
nyos török ábéczének; ez a török ábécze később aramseus be
folyás alá került, s így vált ki belőle: 1. a magyar írás török 
őse, mikor még az aramseus befolyás nem volt nagyon erős,.. 
2. az ismeretes köktörök ábécze, mikor az aramseus befolyás 
már igen erős volt. 

Ez az elmélet azonban oly módszerrel készült, mely nem 
a részletek pontos megállapítására, valamely biztos kiindulópont 



A RÉGI MAGYAR ÍRÁS EREDETE. 3 9 

megalapozására, hanem bizonyos általános tulajdonságok alapján 
minél nagyobb anyagnak a tárgyalásba való bevonására s e nagy 
anyagon belül korlátlan kombináczióra törekszik. 

Kiindulópontja a bustrophedon, a sorvezetés egy bizonyos 
módja, melynek tárgyalását 1. EPhK. XL. 561—3. 1. A lényeg 
az, hogy SEBESTYÉN a sorvezetésnek ebben a módjában látja a 
sémi, a görög, a latin, a germán, a köktörök és a magyar írás 
legfőbb «rokonsági kritériumát)). Mivel az a bizonyos sorvezetés 
SEBESTYÉN szerint a rovás természetéből következik, itt egy ősi 
rovásírás-családdal van dolgunk. Ennek ellenében két dolgot 
kell hangsúlyoznunk: 1. Ha a bustrophedonnak csak a rovás a 
feltétele, akkor nem tekinthető kétségtelen rokonsági kritérium
nak, mert hiszen a rovás (és ennek következménye, a bustro
phedon) egymással történetileg össze nem függő területeken is 
létrejöhet. 2. Két ábécze rokonságának egyetlen kritériuma van : 
az alakban és a jelentésben egyező (esetleg szabályosan eltérő) 
jelek. A fenti ábéczék rokonságát ezzel az egyedül helyes mód
szerrel már bebizonyították. (SEBESTYÉN nem is logikusan hasz
nálja a «rokonsági kritériumi) kifejezést. Nem «rokonságot)) 
akar ő voltaképpen feltenni, hanem csupán azt, hogy ezek az 
írások a bustrophedon bizonysága szerint rovástechnikán ter
jedtek el. A rovástechnika hangsúlyozásának azután az egyes 
magyar jelek tárgyalásában is igen fontos, mint a IX. pontban 
láttuk, semmiképpen meg nem engedhető szerepe van; ez az, 
a mi SEBESTYÉNnek a legszabadabb kombinálási alapot adja. 
Ehhez járul egy teljesen elfogadhatatlan írástörténeti elv, hogy 
t. i. bármely betűnél, ha jónak látjuk, jogunk van feltenni, 
hogy az írás alkotója a betűn önkényes változtatásokat végzett. 

Ezt tudva, bontsuk részeire SEBESTYÉN elméletét: 
I. Görög alap. I. m. 158. 1.: « . . . a magyar és az ótörök 

rovásírásnak éppen a magánhangzói azok, a melyek legfeltűnőbb 
módon magukon viselik a phöniciai-görög eredet félreismerhe
tetlen bélyegét». (Phöniciai-görög nincsen; van phöniciai és van 
görög; SEBESTYÉN itt görögöt ért.) íme az első hiba: SEBESTYÉN 
összekeveri a magyar és a köktörök ábéczét, mielőtt egymáshoz 
való viszonyukat tisztázta volna. De ez még a kisebbik hiba. 
A nagyobbik hiba az, hogy hogyan bizonyítja ezeknek a jelek
nek a görög voltát. 
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Vegyük először pl. az o jeleit (magyar Q, SEBESTYÉN szerint 
}, köktörök > , görög 0): «(a magyar) o jegye egyenesen meg
jelöli, hogy a feleződés útján keletkezett görög jegy volt a forrása. 
Kétségtelenül ez volt az ó-töröké is; csakhogy itt az w-jegy hasonló
sága miatt szögletesre rótták. A magyar viszont ugyané találkozás 
miatt a szár végeit megkülönböztető vonalkákkal látta el». 

Az o és ü jegyeinek tárgyalásánál SEBESTYÉN a fent (32.1.) 
érintett hangtörténeti körülményeket nem is említi. Pedig ennél 
a kérdésnél először is ezeket kell figyelembe venni. Ha a régi 
magyar nyelvben nem volt o, ha a régi magyar it-hang a XVI. 
században — a melyből a magyar írás első emlékei valók — 
mint ö jelenik meg, akkor ugyebár módszertelen eljárás, ha 
SEBESTYÉN (MÉHE. 158. 1.) minden egyéb megfontolás nélkül, 
egyszerűen keresi a XVI. századi o és ü jegyeknek "legalább 
hétszáz évvel régibb megfelelőit. — Görög elméletének meg-
felelőleg mindkettő eredetét a görög Y~Dan látja. A magyar 
K ö jelről fent részletesen szóltam; SEBESTYÉN elfogadja régi 
betűnek és azt mondja róla, hogy pontos megfelelője a görög 
Y-nak, csakhogy V-forma járuléka nem az egyenes szár 
folytatásául (tehát fent), hanem oldalt van róva. A magyar (L\) 
és a köktörök (f) w-jegy SEBESTYÉN szerint megint világos 
megfelelője a ^f-nak, csakhogy a V-forma járulék az egye
nes szár mellé van róva. (Ilyen alapon a magyar ábéczének 
sok betűjét meg lehetne magyarázni az Y"°ól.) 

A magyar i (SEBESTYÉN szerint: f, f, tehát a jegyek 
története a magyarban itt is tisztázatlan marad) a görög | meg
felelője, csakhogy egy járulékvonáskát kapott. 

A magyar j[ 0-jegy SEBESTYÉN szerint a görög *\ meg
felelője, csakhogy a magyarban fővonalát görbére rótták, két (?) 
járulék-vonalát pedig a rovó könnyebbségére a görbe szárba 
ékelték. (Vájjon azt a fővonalat is a rovó könnyebbségére vál
toztatták egyenesről görbére?) Mellesleg megjegyzem, hogy a 
köktörök ábéczében — a mely (bizonyos lényeges módosítá
sokkal) Sebestyén szerint is őse a magyarnak, nincs is. e betű. 
Sebestyén ezen úgy segít, hogy azt mondja, hogy az általunk 
ismert köktörök ábéczében nincsen, de volt olyan köktörök 
ábécze, a melyben volt e betű. Volt ilyen ábécze, de elveszett. 
Erre a kérdésre még visszatérünk. 
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Látjuk tehát, hogy SEBESTYÉNnek minden egyeztetése vilá
gos, de ilyen meg ilyen önkényes változtatásokat kell még hoz
zájuk elképzelnünk. Igaz, hogy ő ezeknek az önkényes változ
tatásoknak többször okát is adja. Azért változtatták meg a 
betűket, mert külömben bizonyos más betűktől nem lehetett 
volna őket megkülömböztetni. Ez, mint írástörténeti elv, nem 
is képtelenség. Csakhogy ezt az elvet csak a legritkább esetek
ben szabad alkalmazni, mert külömben azokat az önkényes vál
toztatásokat nem az írás alkotója, hanem a kutató fantáziája 
végzi. SEBESTYÉN pedig minden esetben alkalmazza ezt az elvet 
ós pedig éppen ném világos esetekben. 

Jól vigyázzunk még valamire. Azt mondhatná valaki, hogy 
mindez voltaképpen szőrszálhasogatás, hiszen az a görög e-jel 
csakugyan hasonlít a magyar jelhez, az a SEBESTYÉNÉ felvett 
önkényes változtatás a magyar ó-jelen egészen lényegtelen, az 
a magyar o csakugyan olyanforma, mintha fele volna a görög 
jelnek. Helyes, csakhogy itt nem erről van szó. Ezek az ábéczék 
rokonok, azt rég bebizonyították. Arról van szó, hogy a magyar 
ábécze helyét p o n t o s a n megjelöljük a többi rokon ábéczék 
között. Ha pedig ezt a feladatot módszeresen akarjuk elvégezni, 
akkor a fenti feltevésekről szó sem lehet. 

íme ez, a magánhangzójelekre vonatkozó elmélet SEBES
TYÉN szilárd kiinduláspontja annak a megalapozására, hogy a 
magyar ábécze legrégibb török őse görög eredetű. Hogy azután 
ő ebből kiindulva milyen eredményekre jut, erre vonatkozólag 
elég legyen jellemzésül azt felemlíteni, hogy a magyar )( & 
és f d jelek szerinte a görög y származékai. (MÉHE. 159. 1.) 

Talán nem is szükséges, hogy THOMSENre hivatkozzam, a 
ki a köktörök f̂, f, | magánhangzójeleket «kétségtelenül» 
tervszerű kitalálás eredményeinek mondja. (Inscr. de l'Orkhon, 
51. 1.) Mégis különös, hogy a mi THOMSENnek kétségtelen, hogy 
lehet az SEBESTYÉNnek egy tökéletesen más elmélet szilárd ki
induláspontja. A fenti módszerrel azonban lehet. 

Sőt SEBESTYÉN úgy tünteti fel a dolgot, mintha az ő görög 
elméletéhez THOMSENnek is köze volna. (MRHE. 154 1.: 
« . . . fontosak.. . azok a görög nyomok, a melyekre már THOM-
SEN és DONNER is felhívták a kutatók figyelmét».) Az illető hely 
THoMSENnél (i. m. 50—51. 1.) így hangzik (a köktörök ábécze azon 
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elemeiről van szó, melyek az aramaeusból meg nem fejthetők):»... 
peut-étre aussi y a-t-il eu d'autres impulsions du dehors, surtout 
de l'alphabet grec, que les auteurs de l'alphabet turc auraient 
bien pu voir, par exemple sur des monnaies, sans en eomprendre 
rien, et auquel ils auraient pu emprunter la forme extérieure de 
tel ou tel caractére, sans ógard á sa valeur. Cependant tout cela 
resterait a Vétat d'hypotheses dénuées de toute espece de preuves. 

Ennyit a köktörök-magyar magánhangzók görög eredetéről. 
Van ezenkívül — mint fent láttuk — a magyar írásnak 

egy mássalhangzójele, mely egymaga is elég ahhoz, hogy a görög 
alapról szóló elméletet megdöntse. Ez a jel az $ / . Vegyünk 
figyelembe három kétségbevonhatatlan tényt: 1. hogy ez a betű 
görög eredetű, 2. hogy a magyar írás — bármilyenek legyenek 
is a végső forrásai — hozzánk törököktől került, 3. hogy/-hang 
a régi török nyelvben nincsen, következésképpen az $ f betűt 
sem kaphattuk a törököktől. Mindebből kétségtelen, hogy a 
török ábécze a m a g y a r b a n bővült görög jelekkel. 

Ezzel el van döntve egy fontos kérdés: a magyar ábéczé-
ben igenis vannak görög elemek, de ezek nem a magyar ábécze 
valamely feltehető (módszeresen inkább feltehetetlen) török ősére 
mennek vissza, hanem magyar újítások. 

(Ad vocem: feltehető, kikövetkeztetett ábéczék. E g y b e t ű t 
sem szabad feltenni és a kutatásban valóság gyanánt felhasz
nálni, nemhogy egy ábéczót, sőt — a hogyan SEBESTYÉN teszi — 
ábéczéket. Ő az Ethnographia XVII. kötetében [282,1.] a követ
kező genealógiáját adja a magyar írásnak: 

Phöniciai betűrovás. 

Középtenger-meiléki csoport. Előázsiai csoport. 
(Pelasg, ó-görög, ó-itál.) (Moabit, a ramsea i , himyari stb.). 

| • I 
I I I 

Germán rúna. ^Nyugati ó-török írás. *Keleti ó-török írás. 
1 1 

I 
Közép-ázsiai ó-török írás. 

•^Székely-török írás. 
i 

Székely-magyar írás. 
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Kétségtelen, hogy a három feltett ábéczóből (*) éppen 
olyan könnyen törölhetnénk egyet-kettőt, mint a milyen köny-
nyen hozzáadhatnánk még ugyanannyit. Ez azonban nem volna 
tudományos művelet.) 

' I I , Csekély mértékű aramseus befolyás a magyar, nagyobb 
mértékű a köktörök ábéczében: ez a Sebestyén elméletének 
második fontos tétele. Ezt főleg abból következteti SEBES
TYÉN, hogy a kettős mássalhangzórendszernek (ez volna az 
aramseus hatás főkritériuma) a magyarban még csak nyoma 
van, a köktörökben pedig ez gazdagon ki van fejlődve. Eltekintve 
attól, hogy — a mint fentebb említettem — a sémi ábécze 
a köktörök mássalhangzórendszer megalkotásához csak némi ki
induláspontot adhatott, s hogy az aramseus befolyásról csak 
bizonyos általánosságban, nem pedig pontosan, az esetleges 
fejlődés fázisai szerint beszélhetünk, mondom, eltekintve ettől 
a magában döntő tárgyi kifogástól, csupán azt akarjuk hang
súlyozni, hogy SEBESTYÉN itt elfelejtkezik az írástörténet egy 
fontos elvéről, mely így szól: külömbözö idők ábéczéi csak 
megfelelő kritikával hasonlíthatók össze. A Kr. u. 1500 körül 
megjelenő magyar ábéczét nem szabad egy sorba állítanom a 
Kr. u. VII—VIII. századi köktörök ábéczével, mert hiszen az a 
magyar ábécze az alatt az idő alatt nagy változásokon mehetett 
és valóban ment is át. SEBESTYÉN úgy fogja fel, hogy a magyar 
ábécze XVI. századi alakjában valami ősi állapotot őrzött meg, 
s ennek a gondolatnak megfelelőleg keresi a VI—VII. század
beli ősét. A magyar írásban levő különösségek (így a mással
hangzórendszer szegénysége is) nem egy k i k ö v e t k e z t e t e t t 
ősi állapottal, hanem a történeti fejlődéssel magyarázandók. 

Ugyanolyan tévedés ez, mintha valaki az újabb, 16 betűs 
rúnaábéeze eredetét úgy magyarázná, hogy ennek nem az ismert, 
régi 24 betűs ábécze volt az őse, hanem az ismert régi ábécze 
mellett volt egy ismeretlen 16 betűs régi ábécze is, és ez az 
őse az újabb, 16 betűs ábéczének. A dolog úgy van, hogy a 
16 betűs ábécze egészen természetes módon fejlődött a 24 
betűsből. Ugyanezt a viszonyt látjuk a magyar és a köktörök 
ábécze között. 

A magyar írás eredetének kutatásában vissza kell térnünk 
a régi útra. 
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A régi eredményeket nagyjában fel nem forgathatjuk, 
legfeljebb a részleteket alapozhatjuk meg biztosabban. Nem 
nagyszerű elméletek lesznek azok, a mik a magyar írás kér
désének tudományos hitelét biztosítják; ezt a feladatot egyedül 
a minél aprólékosabb részletmunka lesz képes elvégezni. 

Bár eltűnnék az a bizalmatlanság, mely tudományos kö
reinket a magyar írással szemben jellemzi; kevesebb roman
tikát, több kritikát, — s azt hiszem, a jövőben még szép ered
ményeket fogunk elérni ezen a téren. 

NÉMETH GYULA. 

Kisebb közlemények. 
A régi magyar eh > h hangról szóló újabb fejtegetésemben 

(NyK. XLIV. 362) megemlítettem, hogy XII—XIV. sz.-i latin emlé
keink mihi, nihil helyett sokszor michi-t, nichil-i írnak. Az idézett 
helyen annak a sejtésemnek adtam kifejezést, hogy e szavakban a 
eh «talán a k hang jele». Más szóval e szavakat a jelzett időben 
hazánkban miki-nék, nikil-nek ejthették. Ezt a feltevésemet most két 
dologgal támogatom; az egyik az, hogy az olaszban van nichilo 
'ments5 annichilare 'zunichte machen; vernichten', úgy szintén a 
spanyolban aniquilar na. Az olasz és a spanyol szó csakis egy nikil-
ből (írva nichil) s nem nihil-bői származhatik. A másik egy szak
tekintély véleménye. Diez, Gramm, der romanischen Sprachen I. 276 
(1870. évi kiadás) lapján ezt írja: 

«In der mittellateinischen Sehreibung michi für mihi, nichil 
für nihil, Vachalis Vacdlis für Vahalis (Sidonius), so wie im it. 
nichilo, annichilare, sp. aniquilar mag sich h, um nicht zu verhallen, 
verhártet habén.» 

MELICH JÁNOS. 


