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Verseghy Ferenc levele
Porthan finn nyelvész professzornak 1794-ből

A finnugor nyelvrokonság kutatástörténetéből
•
•
•
•

Sajnovics János
(1733–1785)
nyelvész és csillagász
Demonstratio idioma
Ungarorum et Lapponum
idem esse (Nagyszombat,
1770.) műve a finnugor
történeti nyelvészet
egyik alapműve

Részlet Sajnovics naplójából
• „Midőn Mauersundban, egy finn határ menti kikötővárosban vesztegeltünk
a kedvezőtlen szél miatt, felkerestük a városi kereskedőt. Épp ott volt T.
Daass úr is, annak a népnek misszionáriusa, amely a közeli tenger partján
halászatból él, karéliainak (karjeliainak) nevezi magát, és úgy tartja, hogy
Karjeliából érkezett egykor oda. T. Hell atya megragadta a kínálkozó
alkalmat, és sok kérdést tett fel a lappokról, és hosszas beszélgetést
folytatott a misszionáriussal nyelvükről, szokásaikról stb. Eközben
véletlenül betért épp a házba egy karjeliai ember is, és T. Hell atya kérésére
a misszionárius elimádkoztatta vele a Miatyánkot. S íme, néhány szót
tökéletesen megértettünk, és a többit is úgy ejtette, ahogy eddig csak
magyar embert véltünk beszélni. Ez a dolog megerősítette T. Hell atya
sejtését és feltevését, amely, mint említettem, Scheffer és Büsching
nyomán fogalmazódott meg benne, tudniillik, hogy a finn, a lapp és a
magyar nép rokon egymással, és ettől kezdve szüntelenül hevesen
biztatott, sarkallt, kért és sürgetett, hogy derítsem ki a magyar és a lapp
nyelv közelebbi egyezését, mivel ő maga fontosabb teendőkkel volt
elfoglalva.”

Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum
idem esse
• Itt közölték először teljes terjedelmében a Halotti Beszéd és
Könyörgés szövegét, Faludi Ferenc olvasatával egyetemben.
A Halotti Beszéd
jelentőségét növeli,
hogy nemcsak a
magyar nyelv,
hanem egyben a
finnugor nyelvek
első összefüggő
nyelvemléke.

„Ezért a következtetés, miszerint a magyar ember nem érti meg a lapp beszédet,
tehát különbözik a nyelvük: hamis és semmitmondó bizonyítás.”

A Demonstratio fogadtatása
• Koppenhága, 1770 január–február: Sajnovics beszámolója lapp–
magyar nyelvészeti kutatásairól a dán tudós társaság előtt három
felolvasóülésen.
• A Demonstratio nyomtatásban is megjelent.
• Az európai tudományos körök elismeréssel fogadták. Megjelenése
által a finnugor nyelvrokonság feltételezésből bizonyossággá vált.
Tudóstársai Sajnovics eredményeit ismertették és értékelték, majd
felhasználták saját nézeteik tovább építésére. A turkui egyetem
tanára, Henrik Gabriel Porthan a következőket írta:
• „A finn olvasó figyelmét fel kell, hogy keltse az a körülmény, hogy
ezeknek a szavaknak egy nagy része megvan a finnben, s hogy ezek
a finnek kiejtésében még közelebb állnak a magyar nyelvhez, mint a
lapp szavak.”
• A mű hazai fogadtatása ellentmondásos volt.

Henrik Gabriel Porthan
• A finn történelemkutatás atyja, és
sokoldalúsága révén sok más
tudományterület úttörője
• Viitasaari, 1739. november 8. –
Turku, 1804. március 16.
• 1760. a Turkui Királyi Akadémián
filozófia diplomát szerez
• 1762. a latin nyelv docense
• 1764. segédkönyvtáros
• 1772–77. könyvtáros
• 1776–1804. a szónoklattan és
római költészet professzora
• 1786–87. és 1798–99. a Turkui
Akadémia rektora

Henrik Gabriel Porthan

Verseghy Ferenc Porthanhoz írt levele
• 12 x 38,5 cm
• 8 oldal
• Az első oldalon 82 sor

Őrszavak, oldalszámozás

Verseghy levelének előzménye
•

•

Arról, amit a Hírmondó című bécsi magyar hírlap Rólad legújabban országunkban
nyilvánosságra hozott, azt tartom, hogy elsősorban kell itt beszámolnom róla, mint olyan
okról, amely engem írásra késztetett. A híradás körülbelül így szól:
„A Cseh Tudós Társaság a maga kebeléből Sternberg grófot és Dobrovsky Josef tisztelendő
urat körülbelül három évvel ezelőtt kiküldte külföldi országok meglátogatására. Dobrovsky úr,
miután Hamburgon keresztül megkezdte utazását, és bejárta Svédországot, Finnországot és
Oroszországot, visszatért Prágába, és végezetül közölte tapasztalatait a Társasággal. Hazánk
egyik tudósához intézett levelében a magyar nyelvről egyebek között ezeket írja: „Nagyon
hasznos lett volna számomra, ha ismertem volna a magyar nyelvet. A született magyarok
csodálkozva hallgatnák azoknak a finnországi lányoknak a beszédét, akik Petersburgban
szolgálnak. Ezeknek a nyelveknek a rokonságához többé semmi kétség sem fér; ezt akár az is
bizonyítja, hogy a finn nyelvben, éppen úgy, mint a magyarban, nincsenek nemek. Sajnovics a
lapp nyelvet összehasonlította a magyarral, és azonosnak találta vele; úgy látszik, a lapp nyelv
mindazonáltal jobban különbözik a magyartól, mint a cseh az orosztól. Maguk a finn tudósok
vallják, hogy a lapp nyelv az ő nyelvüknek még nyelvjárása sem lehet. Szeretném, hogy a
magyar tudósok közül valaki részletesebben tanácskozzék ezekről Porthan professzor úrral,
aki /Ǻboban (Turkuban), Finnország fővárosában a finn nyelv általános szótárának a kiadásán
fáradozik. Finnül a pisCis cala, magyarul hal; a manus finnül käzi, magyarul kéz; a lapis az
előbbi nyelven kivi, az utóbbin kő, amelynek származékai többnyire a v betűt is magukhoz
veszik: kövem, köved, köve, lapis meus, tuus, ejus; ehhez a megfigyeléshez még azt teszem
hozzá, hogy a hala származék magyarul: piscis eius; a keze pedig és egyes tájakon a kezi
ugyanazt jelenti, mint a manus ejus; – végül finnül az aqua-t wesinek, magyarul víz-nek
mondják.”

Levélrészlet Verseghy nyelvészeti munkásságáról

Verseghy Ferenc:
A' magyar Hazának anyai Szózattya
az ország' napjára készűlő Magyarokhoz
• E' tudományoktól kell annak kérni tanátsot,
a' ki az országló székre le-ülni akar.
Oktalan állatokat szoktunk hódítni szokással;
egy bizonyos jelt adsz; 's meg-teszi, a' mit akarsz.
Észszel, okossággal kell kormányozni az Embert.
• A' tudományoknak bő kéz kell, 's elme-szabadság:
e' kettő nélkűl sínlenek a' nagy Eszek.
A' kiket a' szükség szomorú gondokba le-süllyeszt,
nem visznek Músák' tiszteletére teményt.

Verseghy Ferenc:
Emlékeztető Oszlop,
azon Hazafiak' Tiszteletére, a' kik az Ország előtt
Júniusnak 11 és 12.
Napjain 1790, a' Haza nyelvnek bévétele mellett
szólottak.
• Fogd hamar a' tollat, 's írd eggy Oszlopra nevenként,
a' kik szívre vevék a' Haza nyelvnek ügyét.
• Tíz vala Szószólód, Anya-nyelv! tíz, a' ki koporsód'
méllyeiből' téged' fényre 's folyásba hozott.

Verseghy levele
I. A magyar betűkről

• Az újabb kori magyarok a cz és a cs
helyett a tz és a ts betűket
használják. De azok, akik törődnek a
helyesírással, látva azt a zavart,
amely ezekből – a magában vett ttől és z-től vagy t-től és s-től nem
egykönnyen megkülönböztethető –
betűkből szükségszerűen támad,
kezdenek a régiek szokásához
visszatérni.
• Hosszú kettős mássalhangzók
jelölése

Verseghy levele
II. fejezet: A magyar nyelv magánhangzóinak
osztályairól és összhangjáról
A magánhangzók osztályozása

A toldalékok illeszkedéséről
• Az olyan szó, amelynek utolsó szótagjában mély magánhangzó van,
az összes olyan képzőkben és ragokban, amelyek kapcsolódása
révén valamilyen új értelmet nyer, hasonlóképpen mély
magánhangzót kíván meg. így a fog, latinul: capit, igéből a következő
alakok származnak: fogok, latinul capio; fogunk, latinul capimus;
fogás, latinul captio; fogó, latinul capiens vagy forceps is; fogat,
latinul capi curat; tuniillik a mélyhangu ok, unk, ás, ó, at szótagok
révén.
• Viszont, ha a szó utolsó szótagjában közép- vagy magas
magánhangzó van, a hozzákapcsolandó képzőkben vagy ragokban is
közép- vagy magas vagy éppen éles magánhangzóknak kell lenniök.
Így a szëd, latinul colligit, szóból a következők származnak: szëdëk,
latinul colligo; szëdünk, latinul colligimus; szëdés, latinul collectio;
szëdő, latinul colligens vagy collector is; szëdet, latinul colligi curat;
mármint az ëk, ünk, és, ő, et, képzők vagy ragok révén.

Verseghy levele
III. fejezet: A betűk osztályairól és nyomósító
változásaikról
• A magyar betűket egynémely olyan változások miatt, amelyeknek – mint
majd részletesebben elő fogom adni – alá vannak vetve, a beszédszervek
alapján kell felosztani: nyelvhangokra: d, l, n, t; ínyhangokra: j, gy, ly, ny, ty,
amelyek közül a j eredeti hang, a többiek pedig a nyelvhangokból
származtak, annyira, hogy gy helyett valójában helyesebb lenne dy-t írni,
ha egyébként az általános gyakorlat megengedné; foghangokra vagy
sziszegőkre: cz, cs, s, sz, z, zs; torokhangokra: g, k, amelyekhez hozzá kell
tenni a rezgő r-et; ajakhangokra: b, f, m, p, v; és végül tüdőhangokra: h és
az összes magánhangzók, amelyek sohasem állnak össze diftongusokká.
• Azok között a ragok között, amelyek a magyar nyelvben az igeragozás terén
vagy a latin birtokos névmások kifejezésében játszanak szerepet, akadnak
olyanok, amelyek annak a szónak utolsó betűjénél, amelyhez csatlakoznak,
a nyomósítás miatt változásokat okoznak. Ilyenféle nyomósító ragok: l./ a
jelen idő egész felszólító módjának ragjai mindkét formában, tudniillik az
alanyiban és a tárgyasban egyaránt.

Verseghy levele
III. fejezet: A betűk osztályairól és nyomósító
változásaikról 2.
• Nyelvjárási változatok:
• A tiszai nyelvjárás, mivel távolabb esik az idegenek
közösségétől, az ínyhangokat annyira megtartja, hogy még a
tőszavakban levő d, l, n, t, hangokat is igen gyakran szokta a
rokon gy, ly, ny, ty ínyhangokra változtatni: dió helyett gyió,
latinul nux; leány helyett jány, latinul: puella. Innen van az,
hogy a Tisza mentén lakó köznép tollyon, trudat, helyett
tojjon-t ejt; pedig az tulajdonképpen a tojik-ból, latinul ovum
parit , és nem a tol-ból, latinul trudit, származik; az is
előfordul, hogy a Tisza mentén még az írók is, bár élőszóban
tollyon-t mondanak, mégis nagyon hajlamosak arra, hogy e
hang és minden más ínyhang helyett az erdélyi j betűt írják:
tollyon helyett toljon-t.

• A nyomósító változtatást, bár az igéknél általános, a legtöbb főnévnél
mégis nemcsak egyik-másik nyelvjárás, hanem az egész magyar népesség
figyelmen kívül hagyja: adóssága, latinul debitum eius vagy suum
adósságja helyett az adósság, debitum, szóból; hogy ezt mindazonáltal a
régiek nem használták olyan szabadosan és általánosan, könyveikből
észleljük. Akár egyetlen híres alkotásból, nevezetesen Gyöngyösi István
Murányi Venus című és Kassán 1664-ben kinyomtatott elbeszélő
költeményéből, amely megvan gróf Ráday kegyelmes úr híres
könyvtárában, és amelyet 1791-ben lemásoltattam magamnak, elég
világosan kitűnik: a nyomósító változás szabályai, amelyeket az imént
szóba hoztam, a múlt század vége körül még sokkal általánosabbak voltak;
sőt a kettőzött ínyhangok: ggy, lly, nny, tty alakban való rövidítése a gygy,
lyly, nyny, tyty helyett az újabb kor leleményei közé tartozik.
• Végül is mindebből nyilvánvaló: a nyelvjárásoknak és az egész magyar
nyelvnek a nyomósító ragok előtt szokásos változásoktól történő, felsorolt
eltéréseit az idegenekkel való érintkezés vagy a kor számlájára kell írni,
magát a nyomósító változást pedig az ennek a fejezetnek az elején említett
esetekben a magyar nyelv valóban általános sajátosságai közé kell sorolni.

Verseghy levele
IV. A képzők és ragok osztályairól
• A képző szótagok, amelyek a szónak valamilyen külön
tartalmat kölcsönöznek, úgyszintén a ragok, amelyek
a latin szóhajlításokat pótolják, elsősorban a II.
fejezetben kifejtett hangrend alapján így oszthatók
föl:
• l./ Ötalakúak: o, e, ö, a, e.
• 2./ Háromalakúak: o, ë, ö.
• 3./ Kétalakúak: a és e; á és é; o és ë; ó és ő; ú és ű.
• 4./ Egyalakúak.

Magyar gyökérszavak jegyzéke
Rövid a magánhangzóval kezdődőek

A levél befejezése

Csekey István
• Szolnok, 1889. február 2. – Pécs, 1963. augusztus 17.
• Szülei tanult emberek voltak, apja református lelkész, anyja polgári iskolai
tanár.
• Középiskolai tanulmányait a Szolnoki Állami Főgimnáziumban végezte.
• Jogi tanulmányait 1907–1912 között a kolozsvári, strassbourgi, heidelbergi
és berlini egyetemen végezte. 1913-ban szerzett jogtudományi
doktorátust.
• 1919-ben a bp.-i egyetemen magántanárrá képesítették.
• 1912-től a kecskeméti jogakadémia tanára.
• 1923-tól Tartuban (Észtország) egyetemi tanár, amely intézmény
tiszteletbeli doktorrá választotta 1932-ben. Számos kitüntetéssel ismerték
el ottani munkáját.
• 1931-től 1940-ig és 1940–1945-ben a kolozsvári, 1945–1946-ban a
szegedi, 1946–1951-ben nyugdíjazásáig a pécsi egyetem jogi karának
tanára. Elsősorban közjogi kérdésekkel foglalkozott.
• F. m. A magyar trónöröklési jog. (Bp., 1917.); Die Verfassungsentwicklung
Estlands 1918–1928. (Jahrbuch des öffentlichen Rechts, XVI. Tübingen,
1928.); Werbőczy és a magyar alkotmányjog. A Tripartitum
bibliográfiájával. (Kolozsvár, 1942.); Magyarország alkotmánya. (Bp.,
1943.); A Magyar Köztársaság alkotmánya. (Pécs, 1947.)

Csekey István

Csekey István székfoglaló előadása
a Verseghy Körben 1931-ben

Tudósítás Csekey István előadásáról

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

