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Marcus Wöldike 
magyar-grönlandi nyelvhasonlítása 1746-ból. 

SAJNOVICS Demonstratió}áimk utolsó paragrafusában, mely
nek címe „Idioma Ungarorum & Lapponum Idem esse confir-
matur ex sensu quorundam Celebrium Authorum", szól GERHARD 
ScH0NiNG-nek az északi népek eredetét tárgyaló művéről (Afhand-
ling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse . . . 
etc. Sor0e, 1769). E mű első fejezetéből megtudjuk, hogy a scythák 
egyrésze egykor elszakadt fajtestvéreitől és messze északra vető
dött Baskiriába, itt pedig hosszas érintkezésbe került hun és finn 
népekkel, vagy részben keveredett is velük: „ . . . havt der lsenge 
Omgang med Hunniske og Finske Folk. eller blandet sig tildeels 
med samme" (40. 1.). Átadjuk a szót a művet ismertető Sajnovics-
nak: „Tum in Nóta1) subjungit: His innititur, quod quidam Finnos 
& Ungaros ejusdem originis esse existimént.2) Quia verő eodem 
in loco citatur Dissertatio D. Wöldike de convenientia linguce 
Ungaricce cnm Grönlandica*) monenduim Lectorem duxi, a 
D. Wöldike mequaquam hanc convenientiam assertam fuisse. 
Habui Dissertationem ipsam . . . mihi commodatam . . . Neque 
ipse Author ex pauculis illis, quse Grönlandi cum Ungaris habent 

*) (1) jelű lapaljai jegyzet (u. o.). 
2) „Heraf den Liighed mellem Finner tildeels og Hungarer, paa Grund 

af hvilken endeel har anseet dem for at víere af felles Herkomst" (u. o.). 
3) Betrenkning Om det Grefnlandske Sprogs Oprindelse og Uliighed med 

andre Sprog. Forfattet af M. W. (Skrifter, som udi Det Kipbenhavnske 
Selskab af Lsiirdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplseste i 
Aaret 1745. Kipbenhavn 1746. 129—156 1.) — Latinul (De origine Linguse 
Grönlandicse, ejuscjue a C*teris linguis differentia) ugyancsak a koppenhágai 
tudós társaság Scripta Latina sorozatában (II. 137—162). Ezt olvasta Sajno
vics. — Ezenkívül francia ismertetése a Mercure Danoise 1754 augusztusi és 
szeptemberi füzetében. 

A kérdéses lapalji jegyzet nemcsak erre, de LEIBNIZ Brevis designatio 
raeditationum de Originibus Gentium, ductis potissimum ex indicio linguarum 
(Miscellanea Berolinensia I. Berlin, 1710) c. í rására is utal. 
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communia, inferre sustinet: Eorum Idioma uniim, idemque 
unquam fuisse. Diligenter prseterea perlustravi tuan Gramma-
ticam, tum Lexicon Grönlandicum a Cl. D. Paulo EGEDÉ linguae 
Grönlamdicse Professore editum, vidique omnino, Idioma Unga-
ricum a Grönlandico penitus esse diversum" (Demonstr. 81, kop
penhágai kiadás). 

MARCÜB WÖLDIKE (1699—1750), aki miatt Sajnovics az eszki
mók nyelvével is kénytelen volt futó ismeretséget kötni, a koppen
hágai egyetemen a teológia professzora volt, de 1732—38 közt a 
keleti nyelveket is tanította. A grönlandi nyelvről szóló értekezését 
POUL EGEDÉ X) eszkimó „bibliafordításának"2) megjelenése alkal
mából írta. A Sajnovics említette — ekkor még kéziratos — 
nyelvtant és szótárt isimerte (130. 1.). 

Magyar vonatkozásokban gazdag munkájának g o n d o l a t 
m e n e t e a következő: 

Bizonyos, hogy a ma élő népek közös bölcsője Noé bárkája 
volt az Ararát hegyén. De, hogy innen hogyan széledtek el az 
egész világon, arról az egyetlen megbízható forrás — Mózes — is 
igen hiányos képet ad. Annak a megmagyarázása pedig, hogy az 
egyes nyelvek hogyan jutottak el arra a földre, ahol azokat ma 
beszélik, nemhogy olyan nehéz volna, mint a lakosság odajutásá-
ról számot adni, hanem még nehezebb.3) Amerikába azonban nyil
ván nem Európa, hanem Ázsia felől jutott el az emberiség. Ezt 
bizonyítja, hogy 870-lben Ingnlf Izlandot lakatlanul találta, Vörös 
Erik azonban 982-ben Grönlandba érkezve már embereket talált 
s később Északamerikában is. Annak ellenére, hogy ilymiódon 
norvégok évszázadokon át éltek a grönlandiak tőszomszédságá
ban, a grönlandi nyelv mégsem mutat semmi hasonlóságot az 
Izlandba települt norvégek nyelvéhez. Hogy „valamely tatár 
nyelvhez" hasonlít-e, azt azért nem lehet eldönteni, mert — úgy
mond — ezeket nem ismerjük olyan jól, mint az eszkimók nyel
vét. E nyelv egyébként a „figyelmetlenség és hanyagság" követ-

1) Norvég hittérítő és nyelvész (1708—1789). A Sajnovics említette 
szótár (Dictionarium groenlandieo-latinum, 1750) és nyelvtan (1760) szerzője. 

2) Ekkor még csak a négy evangélium jelent meg (1744-ben), az egész 
újszövetség 1766-ban látott napvilágot. 

3) „Men paa hvad Vey et hvert Sprog er kommet til det Land, hvor det 
nu bruges, er ikke allene ligesaa tungt at forklare som hvorledes Indbyggerne 
ere komne did, men endnu vanskeligere" (131. 1.). 
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kéziében gyakori szétesés és egyszerűsödés jeleit egyáltalán nem 
mutatja, sőt „egyike a lehető legszabályosabb nyelveknek", csak 
éppen a grammatikai nemek hiányoznak belőle. A grönlandi esz
kimók testalkatra a legközelebbi indián törzsekhez hasonlítanak, 
nyelvben azonban ezektől éppoly távol állnak, mint a legközelebb 
lakó európai törzsekétől (ír, kelta, lapp). 

A nyelv r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é b ő l bennünket a 
következők érdekelhetnek: 

A nyelv a szókezdő mássalhangzótorlódást „schva mobile" 
közbejöttével kerüli el, mint a magyar. Névelői nincsenek: éhben 
csak (!) a latinhoz hasonlít, még a magyarhoz sem. A melléknév 
(pl. zöld) egy megfelelő állapot jelentésű ige (zöld lenni) múlt 
idejének egyesszám harmadik személye. A jelző a jelzett szó után 
áll. A nyelvtani nemek hiánya a finn, török, perzsa és magyar 
nyelvekkel mutat egyezést. Hogy ez nem fogyatékosság egy nyelv
ben, — úgymond —• azt józan ésszel könnyű belátni. A nyelvtani 
nemek különben is illogikusak, (bizonyosan a babiloni torony
építés büntetései közé tartoznak, hacsak már előbb is meg nem 
voltak a héber nyelvben. A névragozás a magyarral azonos elve
ken alapszik. A melléknévnek nincs fokozása („magnus prse 
domo"). Feltűnő az aktív képzők és összetételi típusok gazdag
sága: ha az ember egészen új, előbb soha nem használt szót alkot 
is, azt minden eszkimó meg fogja érteni, hacsak az új képzésnél 
követtük a helyes analógiát.1) A számnevek hatos, húszas és tizes 
számrendszer keveredését mutatják. Az igék személyragjai és a 
birtokos személyragok a személyes névmásokból származnak,2) 
mint többek közt a magyarban is. A birtokos személyragok meg
előzik az esetragokat s változásokat okoznak bennük. A jelentő 
mód jelenidő egyesszám harmadik személye egyenlő az igetővel, 
akár a magyarban. Az igék tagadó ragozása a török nyelvekre 
emlékeztet. A kérdő partikulának („modus interrogativus"), két-

*) „naar man end gipr et gandske nyt og tilforne aldrig brugt Ord ved 
Composition eller derivation, saa forstaaer dog envher Gronlíender det, naar 
ikkun den rette analogie ved sammes formation er bleven iagttaget" (142. 1.). 

2) ,,Af Pronominibus personalibus komme baade afformativce termi-
nationes verborum og den Forskiel som der er imellem numeros og personas: 
og ligeledes ere suffixa intet andet end terminationes pronominum perso-
nalium. Suffixa nominum betyde possessive, og suffixa verborum betyde 
personaliter: . . ." (145. 1.). 
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féle fölszólító módnak ós a cselekvés logikai alanyán kifejezett 
szenvedő alaknak leírása után nagyobb figyelmet szentel a dever-
bális igéknek: felismeri, hogy a képzők egyrésze igei eredetű, 
majd ugyanazon igető hatvanhat igei származékát felsorolva 
utal a magyarral való hasonlóságra. 

A batározószók és kötőszók említése után bebizonyítottnak 
tekinti, hogy a grönlandi eszkimók nyelve felépítésében kevés 
hasonlóságot mutat az európai nyelvekhez, a magyar kivételével: 
,,Saa findes der da i henseende til Grammaticam saare liden 
Overeensstemmelse imellem det Gr0nlandske o^ de Europseiske 
Sprog, undtagen det Hungariske . . ." (151. 1.). Ez a hasonlóság 
onnan eredhet, hogy az eszkimók őshazája is Tatárország, mint 
— köztudomásúlag — a magyaroké. 

E nyelvtani ismertetésben lépten-nyomon összehasonlításo
kat kapunk, legnagyobbrészt az alább felsorolandó nyelvekkel. 
Mi e kivonatos beszámolónkban csupán a magyar vonatkozásait 
említettük. 

A szókészlet ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á n á l 
tekintetbe vett nyelvek: görög, latin, olasz, francia, tót („szláv"1), 
izlandi, dán, norvég, angol, német, héber, chaldeus, török, magyar, 
maláji, az amerikai nyelvek közül algonkin, pocoman és egy „bra
zíliai" néven emlegetett, s mint különös büszkeséggel kiemelt újdon
ság: a kelta nyelvek közül az ír, velszi és breton. A .szóegyezteté
sen alapuló nyelvrokonításnái leginkább tekintettel kell lenni 
— úgymond — az ember leggyakoribb — természet vagy erkölcs 
diktálta —• cselekvéseit jelentő igékre s az ide tartozó főnevekre, 
főként az emberi test részeinek, a legközönségeseblb állatoknak és 
madaraknak, a nélkülözhetetlen eszközök s más ilyen a minden
napi beszédben emlegetett dolgok neveire. Ezek ugyanis minden 
nyelvben állandóan használatban lévén, nem egykönnyen tűnnek 
el, illetőleg változnak meg. Az egyeztetésnél pedig figyelemmel 
kell lenni ama fontos „szabályokra", hogy homorgán mással
hangzók, valamint nyelv- és foghangok közt hangváltozás lehet
séges, hogy a mássalhangzók sorrendje megváltozhat s „még 
másokra".2) 

1) Az előforduló két szó: ruka és noha bizonyosan BÉL MÁTYÁS egybe
vetéseiből (De Peregrinitate Linguíe Hungarica\ Miscellanea Berolinensia IV.). 

2) „Ved at anstille síig en Sammenligning skal man meest agte paa 
saadanne Verba, der betyde de Gierninger, som et Menneske ideiig gip'r, enten 
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Hetvenegy egybevetése közül hatvan azonos jelentésű, tizen
egy csak hasonló („cognatse significationis"). Hangalak tekinteté
ben az eltérések oly nagyok, hogy teljesen igazolják előreboesátott 
megjegyzését, mely szerint a szókészlet jóval kevesebb egyezést 
mutat az Európában ismert nyelvekkel, mint a nyelv felépítése.1) 

WÖLDIKB munkájának ezek a — feltűnően szerény és óvatos 
— nyelvészeti megállapításai. Bennünket közelebbről érdeklő 
m a g y a r v o n a t k o z á s a i a következők: 

A szókezdő mássalhangzó-csoportok kerülésével kapcsolat
ban ezt írja: a görög, latin, dán, szláv, finn (!) és más nyelvekben 
egyaránt tömegestől fordulnak elő a szavak elején mássalhangzó
csoportok. Itt csak a magyar egyezik a grönlandival, minthogy a 
magyarban sem kezdődik szó két vagy több mássalhangzóval, leg
följebb a latinból vagy más idegen nyelvből kölcsönzöttek és meg-
honosodottak, de még ezeket az idegen szavakat is hozzáidomít-
ják a magyarok a saját, kényelmesebb ejtésükhöz azzal, hogy egy 
magánhangzót illesztenek az ilyen mássalhangzók elé vagy közé. 
BÉL MÁTYÁS szerint: „Vox apud Hungaros, duas ab initio habens 
consonas, peregrina est". A természet ugyanerre tanította a grön
landiakat.2) 

de ere naturales eller morules, Klementernes og dertil horende Tings Navne, 
fremdeles det Menneskelige Legems Pariers og de meest almindelige Dyrs og 
Fugles, saa og de umisteligste Redskabers og andre slige daglig forekommende 
Tings Navne; thi da slige Ord i et hvert Sprog ideiigen bruges, saa kunde de 
ikke letteligen forgaae eller forandres; . . i saadan comparation i agt tagét de 
fornjefdne Regler, at literce uníus organi, saa og visse lingvales og dentales 
kunde omskiftes med hinanden, at consonanternes Orden kand transponeres 
og andre fleere . . . " (152—153. 1.). — V. ö. IOBI LUDOLFI Ad suam Históriám 
iEthiopicam Commentarius (Frankfurt, 1691) 443. 

1) „i henseende til dem [Gloserne eller Ordene] bar det Gronlandske 
Sprog endnu mindre Overeensstemmelse med de i Európa bekiendte, end i 
henseende til Grammaticam" (152. 1.). 

2) „thi baade i det Grsekiske og Latinske, Dansike, Slavoniske, Finniske 
og andre Sprog forekommer i Ordenes Begyndelse slige sammensatte Conso
nanter i Mangfoldighed, som bl, br, cl, cr, dr, fi, fr, gl, gn, gr, mn, pl, pn, 
pr, se, sl, sm, st, str &c. Men det Hungariske Sprog alleene kommer derudi 
overeens med det Gr/^nlandske saasom ogsaa paa Hungarisk intet Ord begyn-
der med .to eller flere Consonanter, uden de alleene som ere udaf det Latinske 
eller andre fremmede Sprog laante og antagne i Brug, ja endogsaa de selv-
samme fremmede Ord gipre Hungarerne beqvemmere til deres pronunciation 
ved at ssetle en Vocal foran eller imellem slige Consonanter: Den berommelige 
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A névelő hiányával kapcsolatban megállapítja, hogy e pon
ton a grönlandiak nyelve nem egyezik a (magyarral sem, mert 
annak is van háromféle névelője, ú. m. az (határozatlan [!]), ez 
(határozott) és amaz (demonstrativum).1) 

A nemek hiányáról mondottakban két magyar szerzőre 
hivatkozik. OTROKOCSI FÓRIS FERENC szerint: „Genera grammatico-
rum per sexus distinctionem nulla agnoscimus". BÉL MÁTYÁS sze
rint: „Genus in Lingua Hungarica millum, idque in Nominibus, 
cum Substantivis tum Adjectivis: quod in idiomatibus Europce . . . 
secus est: . . . Fallor? an istud est aliquid, quod vix in alio idiomate 
facile reperias. Tantum verő abest, ut. . . confundat linguam, ut 
ornet etiam faciatque expeditiorem".*) 

A főnévragozásnál megtudjuk, hogy a részesülő, tárgy- és 
határozó esetek (mely utóbbiak itt éppoly számosak és külön
félék, mint a magyarban) a szó végéhez illesztett elválaszthatatlan 
ragokkal képeztetnek, akárcsak a magyar nyelvben.8) Maguk a 
ragok nem azonosak a magyar ragokkal, csak a képzés módja. 

lserde Mand Matth. Bel giver denne Regei derom: Vox apud .. etc. .. . pereg-
rina est. Meletem. de petegrinitate Lingvce Hungar. Miscell. Berolin. p. 198. 
og dette Ráad lEerer vei ogsaa Natúrén Gro'nlsenderne at bruge." (138. 1.). — 
V. ö. BÉL MÁTYÁS i. m. 208. — Minthogy auktoraink, különösen WÖLDIKE latin 
idézetei nem pontosak, fent a szövegben — itt is, ezután is — az ere
detit adjuk. 

l) „Grpnltenderne bruge ingen articulum hverken for eller efter Ordet, 
hvorudi deres Sprog kommer overeens med det Latinske, men ikke med de 
fleeste andre Sprog i Európa, ey heller med det Hungariske, som har sine tre 
Artikler indefinitum AZ, definitum EZ, demonstrativum AMAZ" (138. 1.). — 
V. ö. BÉL MÁTYÁS (i. m. 205): „Articulus Hungaricus, non minus ab Euro-
pseorum dialectis discrepat, nam & generis omnis est, & sono, nulli linguaruin 
hujus orbis, adfinis. AZ, Indefinitus quod Germanis est: Einer, Eine, Eines, 
Slavis geden, gedna, gedno. EZ, Definitus, Germanis, Der, Die, Dm, Slavis, 
Tento, Tato, totó. AMAZ, Demonstrativus, ille, illa, illud, Germ. Jener, Jené, 
Jenes. Slav. Onen, Onena, Onene." 

l) „herudi kommer det Finniske, Tyrkiske, Persiske, saa og atter det 
Hungariske Sprog overeens med det Grjo'nlandske, og maaske ikke mange 
ellers; Saaledes siger Franc. Foris Otrokocsi: Genera grammaticorum. . . 
etc... . nulla agnoscimus: Origg. Hungar. P. I. p. 317. Forbemeldte Matth. 
Belius taler saaledes derom: Genus etc... ibid. p. 210." (139. 1.) 

s) „Dativus, Accusativus og Ablativi (som her ere liigesaamange og 
adskillige som i det Hungariske Sprog) blive giorte ved at ssette particulas 
inseparabiles til Enden af Ordet, lige paa saadan en Maade. som det skeer i 
det Hungariske S p r o g : . . . " (140. 1.). 
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Pl. város ~ városba, mező ~ mezőben, róka ~ rókához; ezeket a 
más nyelvek prepozícióinak megfelelő elemeket tehát sem a 
magyar, sem a grönlandi nyelvben nem jogosult prepozícióknak 
nevezni.1) 

A cselekvés helyét és eszközét jelentő deverbális névszóknál 
futólag utal a magyarral való hasonlóságra,2) majd ezt mondja: 
íme, újabb nagy hasonlóság a magyar és grönlandi nyelv között! 
BÉL szerint: az enyim, tied, övé birtokosnévmások véghangjai 
(-m, -d, -e) ragok gyanánt járulnak a „prepozíciókhoz" (fölöttem, 
fölötted, fölötte), igékhez (kérem, kéred, kéri) és főnevekhez 
(késem, késed, kése). BÉL MÁTYÁsnak az igeragokra felhozott példái 
szerinte nem állják meg helyüket: ezek afformatívumok, meim 
suffixumok. OTROKOCSI művéből azonban kiderül, hogy suffixumok 
is előfordulnak a magyar igeragozásban.3) 

Hogy az igető a magyarban is egyenlő a jelentőmód jelenidő 

') „Disse terminationer ere vei ikke de samme som suttes til Ordene 
i det Hungariske Sprog for at gipre accusativos og ablativos, men Maaden er 
dog den samme. Jeg vil ikke anfjore allé de af M. Belio opregnede Hungariske 
ablativos, men ikkun nsevne for Exempels Skyld disse accusativos: varos 
ÜRES, varosba IN URBEM, mező CAMPUS, mezőben IN CAMPUM, Róka 
VULPES, rókához AD VULPEM; hvoraf ogsaa det er at kiende at det som i 
andre Sprog kaldes prcepositiones kand hverken paa Hungarsk eller paa 
Gro'nlandsk kaldes proepositiones, saasom det sa t tes bag efter Ord . . .* 
(141. I.). 

2) „Iblant verbalia ere i sar at marké baade i det Hebraiske, Arabiske 
og andre Orientaliske Sprog, saa og i det Hungariske, de som bemserke den 
Sted eller det Redskab, hvormed den Gierning skeer, som verbum betyder, og 
disse have ogsaa i det Grpnlandske deres visse og gandske kiendelige 
formás .. ." (143. 1.). 

3) „Men her er atter en stor Liighed imellem det Hungariske og Grp'n-
landske Sprog: Om de Hungariske suffixis fortseller M. Bel. I. c. p. 221. at af 
pronominibus possessivis ENIM meus, TIED tuus, OVE ejus bruges ultimos 
literw til suffixa, nemiig til den fjo'rste persori M, til den anden D, og til den 
tredie E, og disse ssettes ikke allene til prcepositiones, men og til verba og 
nomina, som: KES culter, KESÉM culter meus, KESÉD culter tuus, KESE 
culter ejus, KER rogat, KÉREM ego rogo, KÉRED tu rogas, KÉRI ille rogat; 
FÖLÖTT super, FÖLÖTTEM super me, FÖLÖTTED super te, FÖLÖTTE 
super eo. Det Exempel som hand har anfort til suffixa verborum, er ikke 
riktigt, thi derudi har hand confunderet suffixa med afformativis, men ikke 
desmindre er Sagen riktig, at suffixa ogsaa ssettes til verba udi det Hunga
riske Sprog, hvilket kand kiendes af de Exempler som findes i Otrokocsi 
origg. Hung. P. I. p. 311." (146. 1.). —OTROKOCSI i. h. a BÉL MÁTYÁS felsorolta 
típusokon kívül csak a -lak, -lek ragos tárgyas alakot említi. 
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egyesszám harmadik személyével, arra forrás megjelölése nélkül 
a következő latin szabályt kapjuk: „Radix s. thema verboruum (!) 
omnium sive primitiva sint sive derivata est tertia persona prce-
sent. sing. indicativi" (BÉL M. i. m. 215). 

Az igeképzők gazdag rendszerével kapcsolatban legcélra
vezetőbbnek tartja idézni „a már említett igen tudós férfiút, Bél 
Mátyást, aki e ponton oly világosan és kimerítően ismerteti a 
magyar nyelv eme tulajdonságát": Voces Verborum, sive signifi-
catio, multum, sua foecunditate discrepat ab Europceis. Sic, Vox 
Activa, gemina est: quarum alteram docendi caussa, Activum 
primum dicunt Grammatici, estque ipsa radix Verbi Activi, simpli-
citer significans, ut Lat, videt; ír seribit; Tart, servat; Tanit, docet: 
ajteram, Activum secundum, vocant, quae Activi primi significa-
tionem, cum auget, tum varié determinat, ut nunc Mandative . . . 
nunc potentialiter significet. Sic ex Activo primo, Lat, fit secun
dum, Mandativum, Lattat, facit vei mandat videre, & Potentiale, 
Láthat, potest, videre. Utrumque istud Activum, aut directe signi-
ficat, aut indirecte, unde nova ejus divisio enascitur, nt. . . Lát, 
videt, Lattat, videre facit. . . ubi nullo, seu rei seu personce 
objectu, verbi significatio terminatur: aliud Directum, quod relate, 
seu determinate significat, & vei ad rem, vei ad personam refer-
tur, ut: Latja, videt hoc; illud; hunc, istum . . . Lathatja, videre 
potest, hoc, istud, hunc, illum. Unde patet, quam inusitata sit 
Verborum Hungaricorum significatio. — Committere autem haud 
possumus, quin promamus, id quod maximé stupendum est in 
Verbis Hungaricis. Nimirum, unum idemque Verbum significatio-
nes induit, certe, si usus sermonis ferat, induere potest viginti, 
triginta, immo quinquaginta, septuaginta aut pláne octoginta" 
Ismerteti ezután a ver ige BÉL MÁTYÁS idézte nyolcvan igei szárma
zékát. „De ebiben a grönlandiak nyelve nemcsak kiállja a ver
senyt a magyarokéval, hanem felül is múlja." 2) 

x) „men endnu den stjo'rste Liighed er ogsaa herudi imellem det Hun-
gariske og det Grjonlandske Sprog, den forbemseldte ypperlige la^rde Mand 
Math. Belius forklarer det Hungariske Sprogs Beskaffenhed og Natúr i dette 
stykke saa tydelig og udfprlig, at mig synes, jeg kand ikke udelukke noget 
af hans Ord, men maa indfore dem for at giore Sagen tydelig: Voces verborum 
(siger hand loc. c. p. 216) etc.... — Hand saetter til Exempel derpaa verbum 
VER verberat med 80. Variationer: Af dette Tal er en heel deel ikke nye 
slags activa secunda, men de selvsamme activa secunda med adskillige suf-
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Míg a magyarban BÉL MÁTYÁB szerint e származékok nem 
tekinthetők összetételeknek („composita ex diversis verbis"), 
hanem a képzők eredetükre nézve is formánsok („literéé serviles 
formativse"), addig EQEDE szerint a grönlandi képzők zöméről 
hangalakjánál fogva ki lehet mutatni, hogy igei eredetű s ekkor 
a származék jelentése e másik ige jelentésével bővül. De talán a 
magyar grammatikusok is ugyanezt észlelnék, ha ezen a nyomon 
indulnának el. Csak lehet, hogy ezt kimutatni nem olyan könnyű 
a magyarban, ahol az igetövek egytagúak,1) mint a poliszilla'bikus 
grönlandi nyelvben.2) 

Fejtegetéseit ezzel végzi WÖLDIKE: A grönlandi nyelv szer
kezete tehát igen kevés hasonlóságot mutat az európai nyelvekkel, 
a magyar kivételével. S feltűnő, hogy a magyar éppen azokon a 
pontokon egyezik a grönlandival, ahol eltér a többi európai nyel
vektől (szókezdő mássalhangzócsoportok kerülése, nyelvtani nemek 
hiánya, a birtokos személyragoknak és az igék személyragjainak 
névmási eredete, az igék ragtalan jelenidő egyesszám harmadik 
személye, deverbális igeképzés, főnevek végéhez illesztett „pre
pozíciók"). „Ebből azonban semmiképpen sem merem azt követ
keztetni, hogy a magyar és a grönlandi valaha is egyazon nyelv 
lett volna, hiszen a kettő szókészlete közt túlnagy a különbség 
ehhez: hanem csak azt, hogy mindkettő a világnak ugyanabból a 

Jixis; thi hvad hand taler om activis directis er ikke gandske accurat, saasom 
det ikke kand giore et nyt Verbum eller Conjugation at der legges suffixa 
dertil: dog er visseligen en stor Deel af dem som hand opregner rette activa 
secunda. Men i delte stykke kand det Gronlandske Sprog ikke allene agtes 
det Hungariske liigt, men endogsaa overgaae det meget." (149—150. 1.). 

*) „Neque alia VERBORUM est ratio, hoc est alienissima ah Euro-
pffiorum Linguarum sonis. Primitívet, monosyllaha sünt pleraque . . ." BÉL M. 
i. m. 240. — A magyar szótövek egytagú voltát BÉL MÁTYÁS i. művében gyak
ran említi. 

2) „I det Hungariske Sprog, anseer velbemeldte Herr Bel disse activa 
secunda ikke for composita ex diversis verbis, men holder disse Tillseg for 
literas serviles formativas, men Herr Egedé anseer dem i det Gronlandske for 
composita, og forklarer om de fleste, hvad for et Verbum det er, hvis signi-
fication er lagt til activi primi signifteation, og hvad for Bogstav eller 
Bogstaver deraf i hvert verbo secundo ere beholdne; Maaske Hungariske 
Grammatici kunde finde det samme i deres Sprog, dersom de faldt paa den 
Tanké; dog maaske det ikke lader sig ikke(!) saa demonstratív viise i det 
Hungariske Sprog, hvor Radices ere monosullabicce, som i det Gronlandske, 
hvor de ere polysxjllabicoe ; . . ." (150. 1.). 
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sarkából származik, mégpedig szerintem Nagy Tatárországból." 
Az a nép, amelyet a dánok, németek, görögök, olaszok hungarus-
nak etc. neveznek, magamagát másképp hívja, de más névvel 
illetik a szomszédos szláv népek is: Juri, JJhri. OTROKOCBI szerint 
azonban ilyen nevű és a magyarral egyező nyelvű nép található 
Tatárország északi részén. Erre vonatkozólag idézi GrüAGNiNUS-t 
és OüERBORNius-t.1) A magyar népnevet egybeveti a mandzsu-val 
s — úgymond — OTROKOCSI nyomán2) a mingrel népnévvel is. 
Hogy a mandzsuk felülről lefelé írnak, míg az ősmagyarok írása 
jobbról balfelé3) olvasandó, az nem gátolja a rokonítást, mivel a 
mandzsu írás — úgymond — tudvalevőleg nem honi betűvetés, 
hanem a Szíriáiból származik.4) 

*) Az egyik: Sarmatiae Europese Descriptio etc. Alexandri Gwagnini 
Veionensis (Krakó, 1578). AWöldike említette „descriptio Moscoviifi" (1. alább; 
az általam ismert 1581.-i Speyer-í kiadásban „MoschoviíB") e könyvnek része. 
I. h. kezdő és befejező sorait alkotja a lúgra Regio c. fejezetnek, melyet 
OTROKOCSI (i. m. 266) teljes egészében idéz. — A másik: Joannis Basüidis 
magni Moscovi* ducis vita, a Paullo Oderbornio tribus libris conscripta 
1585. VitebergíP. I. h. OTROKocsinál is (i. m. 267—68). — V. ö. még GOMBOCZ 

ZOLTÁN: NyK. XLVI, 187—188. 
2) Nem egészen jogosan, mert OTROKOCSI a magyar nevet a görög 

Megara városnévből származtatja. 
3) V. ö. OTROKOCSI ' i. m . 320 k k . 
4) Saa findes der da i henseende til Grammaticam saare liden Oveerens-

stemmelse imellem det Gronlandske og de Europseiske Sprog, undtagen det 
Hungariske, og det er gandske besynderligt og muerkeligt, at just i de Poster, 
hvorudi det Hungariske Sprog differerer fra de t andre Europteiske, derudi 
kommer det overeens med det Gronlandske, nemiig: at intet Ord begyndes 
af to eller flere Consonanter, et der er ingen Forskiel paa Genera, at der 
bruges suffixa, og disse saavel som afformativa verborum ere terminationes 
pronominum, at Radix er 3. pers. proesentis, at verba kand i deres Bemífirkelse 
faae et tilLívg ved literas epentheticas, at prwpositiones s i t t e s til Enden af 
Ordet. Men heraf tor jeg dog ingenlunde gijore den Slutning, at det Hunga
riske og Gronlandske Sprog nogensinde ha r víeret et og det samme, saasom 
der er alt for stor Forskiel imellem Gloserne i begge disse Sprog, men ikkun 
det, at de maa vsere komne fra en Egn eller fra en deel i Verdén, som jeg 
mener at skulle vsere det store Tartarie Den Nation, som vi saavel som 
Tydskerne, Graekerne og Italisfmerne kalde Hungarer, kalder sig selv ikke 
saaledes, ey heller kaldes de saa af deres nseste Naboer; Thi Slovakerne eller 
de Slaviske Nationer, som boe imellem Hungarerne og rundt omkring dem, 
kalder dem Juri eller Uhri som Otrokocsi melder Origg. Hugg.(\) P. I. pag. 
155. og i den norre Deel af Tartariet skal findes en Nation af samme Navn 
og Sprog. Alexander Gwagninus taler saaledes derom in descriptione Moscoviae 
p. 167. edit. Frf. 1600. Jugra s. Juhra Regio, cujus incolae Juhri vei Jugrici 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. • " 
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A szóegyeztetések közt a következő magyar szavakat talál
juk: nagy (grönl. angekou, 153. 1.), honnya (grönl. inne ,Sted, 
Kammer'), hall (grönl. kalleripok), hát (grönl. ketek ,Ryg'), nyak 
(grönl. kongisek, 154. 1.) és comb (grönl. Sebiak ,en Hofte' 155. 1.). 
Végül a kötet névmutatójában megtaláljuk BÉL MÁTYÁS nevét ezzel 
a megjegyzéssel: „Magyar nyelvtana dicsértetik II. 146. kk." x) 

* 

WÖLDIKE értekezése nem annyira a magyar nyelvhasonlítás 
történetének szempontjából fontos, mint inkább magyar irodalom
történeti szempontból. Kétségtelen ugyanis, hogy e furcsa írásímű 
létre jött ében nagy része volt BÉL MÁTYÁS nem kevésbbé különös 
érvelésű De Peregrinitate Linguse Hungaricse c. értekezésének, 
mely a Miscellanea Berolinensia IV. kötetének (1734) 198—226. 
lapjain jelent meg. E mellett erősen hatott rá az Origines Hun-
garicce bizarr, bár a maga idejében nem egyedülálló alapgondo
lata és gondolatmenete. 

BÉL MÁTYÁS ebben a nehezen hozzáférhető írásában azt bizo
nyítja, hogy a magyar nyelv rokontalan idegen („peregrina") 
Európában. Elöljáróban kikel azok ellen, akik a hunokat és 

appellanlur, ad oceanum septentrionalem sita est, — eodemqve idiomate cum 
Hungari loqvuntur, saa og p. 209. sünt ejusdem sermonis & loqvelce proscism, 
nisi qvod addiderunt, nostri Hungari aliqva vocabula ex Slavonico idiomate, 
earum rerum qvo? in Scythia & Juhra non reperiuntur. Samme Efterretning 
giver ogsaa Paulus Oderbornius in vita Johannis Basilidw l. I. p. 244. Jugrii 
in hodiernum diem idem cum Hungaris idioma usurpant. Paa Hungarisk 

kaldes en Hungarer Magyar, saaledes ogsaa paa Tyrkisk j U ^ magjar: 

om dette Navn viiser nogen cognation med den Mangiuriske N'ation i s tors 
Tartarie hvis Bogstaver afgangne Herr Prof. Bayer i Petersborg har ladet 
stikke i Kaaber og indfprd i Comment. Academ. Petropol. Tom. VI. kand jeg 
lige saa lidet sige som om samme Navn viser noget Slegtskab med den 
Mmgreliske Nation, hvorom bemeldte Otrokocsi anforer sin Gisning Origg-
Hung. P. 1. p. 360. I det ringeste hindrer det intet, at Mangiureme skriver fra 
joverst til nederst paa Siden, og derimod Hungarerne, fo'rend de antoge de 
Latinske Bogstaver, skreve deres égne Bogstaver som de andre Orientaliske 
Folk fra den ho'yre til den venstre Haand: Thi Mangiureme maae visseligen 
fordum have skrevet ligesaa, da det er kiendeligt, at deres Skrift er oprunden 
af de Syriske Bogstaver" (151—152. 1.). 

*) A Register-ben (lapszám nélkül): „Belii (Matth.) Hungariske Gram-
matica roses. II. 146. sqq." — A II. szám arra utal, hogy e kötet a koppen
hágai tudós társaság kiadványsorozatának második kötete. 



MARCUS WÖLDIKE NYELVHASONLÍTÁSA 1 6 3 

avarokat szláv népeknek teszik meg, a magyarokat pedig a finnek
kel akarják rokonítani.1) A nyelvhasonlításiban LUDOLP hívének 
vallja magát (200. 1.). Az etióp filológia megalapítójának ezek az 
elvei: „Si . . . linguam alteri affinem dicere velimus, necesse est, 
non tantüm, ut ea contineat nonnulla alterius cujusdam linguae 
vocabula; sed etiam, ut Grammaticae ratio maxima sui parte 
eadem sit, qualis convenientia cernitur in Orientalibus, Ebraea, 
Syriaca, Arabica & yEthiopica: nec (non ?2í Italica, Hispanica <£ 
Gallica Occidentalibus linguis, quae recte affines inter se dicun-
tur . . . Deinde si linguas aliquas inter se affines asserere velimus, 
vocabulorum rebus naturalibus competentium convenientia quae-
dam docenda est, ut cseli, terrae, partium humaoni corporis, ani-
malium dotmesticorum, &c. ista enim vocabula facillimé retinen-
tur;2) propterea ex illis communis qusedam origó & antiqua 
cognatio & derivatio deprehenditur: artificialia seu technica verő, 
ut & scientiarum, sacrorum, et actionum humanarum nomina 
non linguae, sed professionis, vei artis, vei nationis alicujus deri-
vationem arguunt".3)—A magyar nyelvről körülbelül olyan alapos 
leírást ad, mint utánzója, WÖLDIKE, a grönlandiról, ibár az össze
hasonlító elvet egy szűkebb körön belül — mely a latin, német, 
tót („slavica") és görög nyelvet öleli fel — .következetesebfben 
érvényre juttatja. A szókészlet („matéria") ismertetése nála meg
előzi a nyelvtani („forma") ismertetést. Az egybevetés célja: 
kimutatni, hogy a magyar ezekhez a nyelvekhez nem hasonlít*) 
— olyanféle, mint amit WÖLDIKE tűzött maga elé: bebizonyítani, 
hogy a grönlandi nyelv sem hasonlít más, Európában ismert 

*) „Fallor? annon hic Summi Viri labent vestigia, in eam abeuntis 
sententiam, Hunnos & Auares, Slavicas esse gentes, Hungaros contra Finnis 
cognatos . . . Non id nobis proposuimus, ut jam doceamus, Hunnos, Abares (!) 
& Hungaros gentes fuisse easdem; nam ista disputandi locum alibi habebimus: 
de Lingua nunc sermo nobis érit ,Hungarica,&hujus in Európa peregri-
nitate." (199. 1.). 

2) V. ö. Wöldike nézetét a szókészlet egybevetésénél követendő elvekről 
(i. m. 151—152 1.). 

3) IOBI LUDOLPI Ad suam Históriám /Ethiopicam Commentarius (Frank
furt, 1691) 442—443. — BÉL MÁTYÁS idézi i. h. 

*) „Longiora hsec forte, Lectori ávouYY^PQ videbuntur; sed producenda 
tamen fuerunt, ut arbitrari possint docti, jure ne, an injuria, Sclavonicce 
partim, par t im Finniacce Linguae contagium, Hungaricoe nostrse, adfricetur, 
ab his, qui natales gentium, ex Linguarum communione, sueverunt dijudi-
care" (220. 1.). 

11* 
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•nyelvekhez. E negatív érvelésből WÖLDIKE egy pozitívumot is 
kihozott: hogy t. i. a két rokontalan nyelv egymással mutat 
rokonságot. De éppen ez BÉL MÁTYÁS gondolatmenetének tovább-
fűzése, mintegy válasz rá. 

BÉL érvelésének fő hibája: cáfolni igyekszik egyebek közt a 
finn rokonítás jogosságát, a finnt ellenben kihagyja az egj'be-
vetett nyelvek közül. A finn nyelvről érdemben csak egyszer esik 
említés a főnevek esetragjainál („prsepositiones inseparabiles") s 
az egybevetés itt hasonlóságot állapít meg a finn és a magyar 
nyelv közt.1) A rossz lelkiismeret hajthatatlansága kell hozzá, 
hogy ennek az egyetlen érdemleges egybevetésnek az alapján azt 
a következtetést vonja le valaki, amit BÉL MÁTYÁS. 

Az ő zseniális tévedését pedig csak olyasvalaki tehette 
magáévá, aki a finn nyelvet éppoly kevéssé ismerte. 

Hogy WÖLDIKE sem lappul, sem finnül nem tudott, az művé
ből több helyen kiviláglik. A névelő hiányát csak a latinból ismeri, 
arról, hogy a finn is kerüli a szókezdő mássalhangzócsoportokat, 
nincs tudomása, a szóegyeztetéseknél sem a lapp, sem a finn 
nyelv nem szerepel. Egyébként ahol érdemben említi e nyelveket, 
az összehasonlítás itt is csaknem mindig pozitív eredménnyel 
jár.2) A tények szerény szava azonban nem tudott megbirkózni 
egy tetszetős elmélet csábításaival és BÉL MÁTYÁS meggyőződésének 
lenyűgöző hatásával. 

Hogy a koppenhágai egyetem amerikai indián nyelvekben 
is járatos hittan-professzora a finn és lapp nyelvnek még elemeit 
sem ismerte, az sokkal feltűnőbb BÉL MÁTYÁsnak e téren való 
tájékozatlanságánál. Ugyanis Luther kis kátéja3) ekkor már meg
jelent lapp nyelven ugyanazon Missions-Collegium kiadásában, 
amelynek WÖLDIKE 1734 óta tagja volt 

Művéről azonban tudomást kell vennünk, mind a magyar 
nyelvhasonlítás történetélben, mind pedig irodalmunkéban, BÉL 
MÁTYÁS és OTROKOCSI hatásával kapcsolatban. 

Uppsala, 1941. február 14. ÁTÁNYI ISTVÁN. 

*) „Inseparabilium autem, cum Natura, tum & Syntaxis ab Europaiorum 
Dialectis, si Finnos forte exceperim, penitus a b l u d i t . . . " (206. 1.). 

2) ,Prcepositiones, saettes ogsaa bagefter nomina udi det Finmarkiske 
Sprog, men blive dog Ord for sig selv" (141.1.). A lapp névutókra célozhat. — 
„Men at det Bogstav F ikke bruges i det Gr/anlandske Sprog, derudi ligner 
dette det Finniske i E u r ó p a . . . " (137. 1.). 

3) Doktor Morten Lutter Utza Katekismusaz. . . Kijobenhavnest dam 
Jffige 1728. Kétnyelvű, dán és lapp kiadás. 


