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f THOMSEN VILMOS. 

Néhány hónappal .ezelőtt a Dán Királyi Akadémia feketeszegélyes 
levélben tudatta a testvérakadémiákkal, köztük a Magyar Tudományos 
Akadémiával is, hogy nagynevű elnöke, THOMSEN VILMOS 85 éves korá
ban elhiinyt. Vele a finnugor és a török nyelvtudomány legnagyobb 
klasszikusa szállt sírba. 

Néhány évvel ezelőtt a Dán Kir. Akadémia a nagy tudós 80. szü
letésenapja alkalmából a CARLSBERG- ós RASK-ÖRSTED-alapból a dán kor
mány támogatásával kiadta THOMSEN összegyűjtött munkáit és értekezé
seit (VILH. THOMSEN, Samlede Aíhandlinger I—111.). Ez a kiadás nem
csak azért nagyértékű, mert benne együtt kapjuk a nagy mester szét
szórt és nehezen hozzáférhető értekezéseit is (egynéhány eddig nyom
tatásban meg sem jelent), hanem különösen azért is, mert a szerző 
régebben megjelent dolgozatai közül többet jegyzetekkel, magyaráza
tokkal kísér, sőt egész értekezésekkel told meg, amelyekben a dolgo
zat keletkezését világítja meg vagy a problémára vonatkozó újabb iro
dalomra tesz bíráló megjegyzéseket. Ez a mintaszerű kiadás megköny-
nyíti számunkra, hogy az elhunyt élete munkájáról rövid képet adjunk. 

THOMSEN a koppenhágai egyetemen deák korában legfőképen 
indogermán nyelvekkel foglalkozott. A hírneves MADVionál klasszikus 
filológiát, WESTERGAARDnál szanszkritot hallgatott; a szláv nyelvtudo
mányban C. W. SMITH, a skandináv filológiában K. J. LYNBY volt a 
tanára. A hetvenes években több román és indogermán tárgyú érteke
zése jelent meg a Románia és a Mémoires de la Société de linguis-
tique de Paris folyóiratokban s a MADviG-emlékkönyvben: Latin og ro-
mansk (1876), Remarques sur la phonétique romane (1875), E + J en 
frangais (1875), Vide, vider (1875), Andare-aller (1879), Ambulare-amu-
lare. Tudománytörténeti szempontból különösen érdekes Der arische 
a-lant and die palatale c. értekezése, amelyet a Kuhn-féle Zeitschrift-
nek szánt, de amely nyomtatásban csak* félszázaddal később (Saml. 
Afh. II, 303—27) jelent meg. Ugyanebben az időben, a 70-es évek 
végén az indogermán palatálisok kérdésében JOH. SCHMIDT és HÜBSCH-
MANN hasonló eredményre jutott. 

De THOMSEN már egyetemi évei alatt is kiterjesztette tanulmá
nyait az indogermánság körén túl is: finnül tanult s 1867-ben finn
országi tanulmányútján közelebbről is megismerkedett a finn népélet
tel. 1869-ben Magyarországon is megfordult, miután már két évvel az
előtt a Tidskrift fer Philologi 1866/67-ik évfolyamában ismertető cikket 
közölt a magyar nyelvről és rokonairól (Let magyariske sprog og dets 
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stammeslaegtskab); érdekes, hogy már ebben a korai dolgozatában fel
veti a tárgyas igealakok és a birtokragos névszók eredeti szerkezeti 
azonosságának gondolatát, azt a gondolatot, amelyet 1912-ben a Magyar 
Nyelvőrben bővebben is kifejtett (Kleine bemerkungen zur objektíven 
honjugation des ungarischen verbums), s amelynek helyességét MELICH 
JÁNOS kutatásai végérvényesen bebizonyították. 

Finnugor tanulmányainak eredménye első nagyobbszabású mun
kája is, amely 1869-ben jelent meg Ben gotiske sprogklasses indflydelse 
pá den finske címmel (németül egy évvel később SIEVERS EDUÁRD fordí
tásában). THOMSEN e klasszikus munkájában, amely biztos nyelvtörténeti 
módszerével a korabeli finnugor nyelvtudományi munkák közül messze 
kimagaslott, a finn és a lapp nyelv régi germán jövevényszavaiból 
vonható tanulságokat először értékesítette a germán és a finn hang
történet számára. Új forrást nyitott a germán nyelvtudomány számára, 
bebizonyítván, hogy a finnség germán jövevényszavainak legrégibb 
rétege olyan germán nyelvből való, amelynek emlékét írott források 
nem őrizték meg. Másfelől, mivel az átvett germán szavak íangalakja 
aránylag pontosan megállapítható, biztos kalauzt adott a finn nyelvé
szek kezébe az ősfinn hangváltozások kronológiájának megállapítására. 
1869 óta a kérdés irodalma egész kis könyvtárrá szaporodott (vö. E. 
N. SETALÁ, Bibliographisches verzeichnis der in der literatur behandel-
ten álteren germanischen bestandteile in den ostseefinnischen sprachen. 
FUF. XIII.), s 1919-ben az Indflydelse második kiadásához csatolt utó
iratban (Saml. afhandl. 239—64) maga THOMSEN is újra visszatért a 
germán jövevényszavak problémájára s a „gót hatás" kérdésében kül. 
KARSTÉNiial szemben eredeti álláspontját védelmezte. 

Már az Indflydelseben, tehát 1869-ben felveti THOMSEN a finnség 
balti jövevényszavainak kérdését is. A finnség őstörténetére s a finn 
hangtörténetre annyira fontos problémát mintaszerű nyelvtörténeti mód
szerrel tárgyaló hatalmas mű azonban csak két évtizeddel később, 
1890-ben jelent meg Beröringer mellem de finske og de baltiske sprog 
oírnmel. A nyelvtudósok közfelfogásának adott kifejezést SETÁLA, midőn 
€ műről való véleményét így foglalja össze: „A szerző pontossága egy
általán csodálatraméltó, s nem kisebb bámulatot érdemel óvatossága a 
következtetésben s módszere, amely a mai nyelvtörténeti vizsgálódás 
legmagasabb fokán áll. Az előadás formája és stílusa mintaszerű, köny-
nyen érthető s csaknem a művészire törekvő" (NyK. XXIII, 205). 

Az 1893-ik év fordulópontot jelent THOMSEN VILMOS tudományos 
érdeklődésében és működésében. A Dán Kir. Akadémiának ezévi decem
beri ülésén olvasta fel azt a rövid Notice préliminaire-t, amelyben be
jelenti, hogy sikerült megfejtenie az orkhoni és a jeniszei török fel
iratokat, amelyek kétszáz esztendő óta dacoltak minden megfejtési kí
sérlettel. (Béchiffrement des insciptions de VOrkhon et de riénisséi). Az 
1893. év egyszersmind egy új tudománynak, a mai értelemben vett 
török nyelvtörténetnek születése éve. A szűkszavú jelentést THOMSEN 
1919-ben munkáinak gyűjteményes kiadásában utóirattal látta el, amely
ben a megfejtés menetéről részletesebben számot ad: elénk tárja azt 
a csodálatos, asszociatív és intuitív elemekkel átszőtt, és mégis olyan 
logikus gondolatfolyamatot, amely az ótörök rovás-ábéce végleges meg
fejtéséhez elvezetett. Ez időtől fogva THOMSEN java munkaerejével a 
turkológia szolgálatába szegődött. Három év múlva jelent meg a Kül-
Tegin-emlék mintaszerű kiadása {Inscriptions de V Orkhon déchiffrées par 
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V. THOMSEN SUS. T.oim. V.). 1901-ben tette közzé a KSz. II. kötetében 
az ujgur nyelv mássalhangzó rendszerére vonatkozó alapvető értekezé
sét (Sur le systéme des consonnes dans la langue ouigoure), amelynek 
megállapításait a később felfedezett, más alfabétummal irt ujgur szöve
gek fényesen igazolták. Majd időrendben: Une lettre méconnue des 
inscriptions de Vlénisséi. SUS. Aik. XXX. 1913), amelyben kimutatja, 
hogy a jeniszei abéce X. jegyének nem b a hangértéke, mint eddig 
hitték, hanem zárt é; papyrus-kiadásai: Ein blatt in türkischer runen-
schrift aus Turfan (SBBA. 1912), Dr. M. A. STRIN'S manuscripts in tur-
kish runic script from Miran and Tun-Huang (JRAS. 1912); történeti 
áttekintése (Fra öst-Turkestans fortid. Tidskrift for Videnskab og Kri-
tik I, 1914—5), a mongóliai és szibériai török feliratok értelmezésére 
vonatkozó részlettanulmányai, amelyek Turcica címmel, mint a SUS, 
Tóim. XXXVII. kötete jelentek meg, és végre 1917-ben a nagyszent
miklósi lelet egyik feliratának megfejtése (Une inscription de la trou-
vaille d'or de Nagy-Szent-Miklós, Hongrie. Det kgl. danske Videnska-
bernes Selskab. Historisk-filologisk Meddelelser). E mellett, amennyire 
egészségi állapota megengedte, egészen haláláig dolgozott a török fel
iratok új nagyszabású kritikai kiadásán, amelynek elkészítésével a 
helsinkii Finnugor Társaság megbízta. 

Ha még ehhez hozzávesszük, hogy THOMSEN indogermán, germán, 
szláv, román, finnugor és török tanulmányain kívül foglalkozott a kyp-
rosi feliratokkal (De kypriske indskrifter. 1875), a lykiai feliratokkal 
(Etudes lyciennes. 1899), a santali nyelvvel (Bemaerkninger om de kher-
variske sprogs stilling. 1892) s az etruszk problémával (Bemarques sur 
la parenté de la langue étrusque. 1899) is, el kell ismernünk, hogy ő a 
legszélesebb-körü nyelvtudósok egyike volt, s ami még csodálatosabb, 
néki megadatott az a kivételes tehetség, hogy noha óriási területet 
munkált meg, ekéje mindenütt egyformán mély barázdákat szántott. 
Az urál-altaji nyelvtudomány magyar munkásai mindenkor hálás kegye
lettel fogják megőrizni az elhunyt nagy tudós nemes emlékét. 

G. Z. 


