
Sajnovicsról és a Demonstratio dán nyelvű kiadásáról 

BuDENznak SAJNOVicsról mondott székfoglaló beszéde, sajnos, csak 
töredékekben maradt ránk, de a nagy nyelvész ajkáról elhangzott dicséret 
méltóan kiemeli a sorsüldözte tudós érdemeit. 

SAJNOVICS tudatában volt Demonstratio ja tudományos értékének. 
A munkája nyomán támadt hazai vita azonban mélyen elkeserítette. Ellen
felei attól sem riadtak vissza, hogy hazugnak és csalónak nevezzék. Még száz 
évvel később is bosszantónak tar tot ta BUDENZ, hogy GYARMATHI, aki SAJNOVICS 
nyomdokain dolgozott a finn—magyar rokonság bizonyítékainak feltárásán, 
mesterét nem tar tot ta többre RuDBECKnél, aki csak „megszagolta" a magyar 
és a finn (lapp) nyelv hasonlatosságát. Mindezek után BUDENZ az utókor 
kötelességének tartot ta , hogy lerója háláját SAJNOVICS iránt és megadja neki 
azt az elismerést, amellyel a kortársak olyan szűkmarkúak voltak. 

Az elmúlt esztendőben volt SAJNOVICS halálának 175., a Demonstratio 
megjelenésének pedig 190. évfordulója. Néhány éve, amióta Tordason, SAJNO
VICS szülőfalujában vagyok, kutatom ós gyűjtöm a tudósra vonatkozó anyagot. 
Az eredmény egy részét már közölte a Magyar Nyelv.1 Azóta újabb adatokat 
sikerült felszínre hoznom. Ezeket i t t közlöm. 

SAJNOVICS nyelvészeti tanulmányát annak idején a koppenhágai Aka
démia három folytatólagos ülésén olvasta fel. Munkájának címe ez volt: 
,,Joannis Sajnovics S. J . Hungari Tordachiensis e comitatu Alba-Regalensi 
Dissertatio J. T. N. etc. Illustrissimae Regiae Scientiarum Soeietati dedicata." 
Később ezt a címet az ismert szövegre változtatta. Felolvasásait a dán tudósok 
nagy érdeklődéssel hallgatták. Elismerésüket 1770. január 19-én az Akadémia 
jegyzőkönyvében örökítették meg. A jegyzőkönyvi bejegyzés magyar fordítás
ban így hangzik: ,,Magister Sajnovics, Hell professor kollégája, felolvasta 
tanulmányát a lapp és a magyar nyelv hasonlóságáról, és elfogadták, hogy a 
következő gyűlésre egy diplomát állítsanak ki részére, miszerint az Akadémia 
tagjává fogadta."2 

SAJNOVICS tanulmányát még 1770-ben a latin kiadás mellett dán nyel
ven is kinyomtatták az Akadémia folyóiratában (Skrifter X, 653—732). 
Erről a fordításról a hazai szakkörök jóformán megfeledkeztek. SETÄLÄ, 
említést te t t ugyan róla, de SAJNOVICS életrajzírói már csak a koppenhágai 
és a nagyszombati latin nyelvű kiadásról tudnak. A dán fordítás címe ez: 

1 Magyar Nyelv LlV, 517-522. 
2 A Kongelige danske Videnskabernes Selskab (Dán kir. tud. akadémia) 1958. 

júl. 19-i közlése. 
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Ezt a fordítást összehasonlítottam a koppenhágai latin kiadással, és 

megállapítottam, hogy az előbbi az utóbbinak szó szerinti átültetése, csupán 
csak az Akadémia elnökének, Thott Ottónak szóló ajánlást hagyták el. 

A dán nyelvű szöveghez Axel V. Nielsennek, az aarhusi egyetem 
professzorának kedvessége révén jutot tam hozzá, aki a könyv címlapjáról 
fotókópiát készíttetett számomra. Később a Korgelige Bibliotek (Koppen
hága) mikrofilmen megküldte nekem a teljes könyvet. 

A Demonstratio finnországi visszhangjáról már tudunk.3 Reményem 
van rá, hogy a dániai visszhangról is sikerül értesülést szereznem. A lelkesedés 
i t t feltehetően sokkal nagyobb volt. Erre utal SAJNOVICS levele, melyben szeré
nyen csak annyit említ, hogy felolvasását az akadémiai tagok ,,nagy helyes
lése és éljenzése közöt t" tar tot ta meg. Naplójában pedig VII. Keresztély 
király dicséretére azt jegyezte fel, hogy a király egy kihallgatáson félóra 
losszat beszélgetett vele csillagászati problémákról, valamint a magyar és a 
appnyelvről ! Valószínű tehát, hogy a tudósok sem tértek napirendre a kér
dés fölött. 

SAJNOVICS érdeme az összehasonlító finnugor nyelvtudomány megalapí
tása körül elévülhetetlen. Az emlékezet azonban nem tudja átmenteni a múlt 
mir den tényét az utókorra. Példa erre a Demonstratio dán nyelvű kiadása. 
Éppen ezért eredetiben, mikrofilmen vagy fotókópián összegyűjtöttem a 
SAJNOVicsra vonatkozó anyagot. Magyar tudósokon kívül már több finn, leg
utóbb egy svéd nyelvész is tanulmányozta a gyűjteményt. A berlini Humboldt
egyetemről Steinitz professzor is jelezte alkalomadtán látogatását. 

Egy 1958-ban kiadott bibliográfiai kiadvány SAJNOViccsal kapcsolatban 
tizenöt művet sorol fel. Én jelenleg a hatvanegyediknél tartok. Ezeknek leg
többjét a tordasi Sajnovics-gyűjteményben őrzöm. Ritkaságai közé tartozik 
a dán nyelvű Demonstratio mikrofilmjén és fotókópiáján kívül SAJNOVICS 
Naplójának mikrofilmje. Ezt a bécsi Universitats-Sternwartétől sikerült 
megszereznem. A Demonstratióról 1771-ben folytatólagosan közölt ismertetés 
is megvan litografált másolatban. Eredetije a turkui egyetem folyóiratában 
jelent meg. 

A tordasi gyűjtemény legutóbb finnugorságunkra vonatkozó anyaggal is 
bővült. Láthatók a nyelvrokonságunk megállapítására irányuló évszázados 
kísérletezések kezdve Aeneas Sylvius Piccolominitől, aki elsőnek jegyezte fel 
a magyar, osztják—votják rokonság gondolatát, egészen SAJNOVicsig. 

Az anyag zsúfoltan tölt meg egy szobát. 
A gyűjteménnyel — szeretném, ha nem maradna holt tőke — SAJNOVICS 

emlékének és a finnugor nyelvtudománynak kívánok szolgálatot tenni. 
CSUPOR ZOLTÁN MIHÁLY 

3 LAKÓ: Sajnovics Demonstratiójának visszhangja Finnországban. NyK. XLIX, 
4 0 2 - 5 . 


