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Hunfalvy Pál, a magyar nyelvtudomány és finnugrisztika egyik 
legkiemelkedőbb tudósa és tudományszervező egyénisége korának polihisztorai 
közé tartozott. Ma elsősorban nyelvtudósként, néprajzkutatóként és 
történetíróként tartjuk számon. E tudományterületek művelése azonban csak 
Hunfalvy érett és időskori munkásságát jellemzi. Első magyar és finnugor 
nyelvtudományi írásaival negyvenéves korában jelentkezett, ekkor már az 
akadémia levelező tagja volt. E tagságot filozófiai, jogtudományi, esztétikai, 
görög filológiai tudományos munkásságával érdemelte ki.

Mi vezette Hunfalvy Pált érett férfiként, elismert tudósként a 
nyelvtudomány felé? Elsősorban a kor történelmi eseményei. Hunfalvy, a 
késmárki evangélikus főiskola jogtudományi tanszékének egykori tanára és 
örökös igazgatója, levelező akadémiai tag, 1848/49-ben országgyűlési képviselő 
és országgyűlési jegyző volt, így politikai szereplése és a szabadságharc idején 
megjelent cikkei miatt a szabadságharc bukását követően bujdosni kényszerült. 
Bár 1850-ben amnesztiát kapott, korábbi pályája lezárult előtte. Reménye sem 
lehetett arra, hogy a jog- és politikatudományok terén működhessen tovább. 
Pályázatát a Pesti Egyetem görög és latin nyelv magántanári állására politikai 
szereplésére hivatkozva utasították el. Bezárultak előtte a továbblépés 
lehetőségei mind a tanári pályán, mind a jog- és államtudományok területén.

A magyar politikai élet változásai mellett Hunfalvy nyelvtudományok 
felé való fordulásában nagy szerepe volt Toldy Ferencnek. Bujdosása idején ő 
ismertette meg Hunfalvyt Reguly Antallal, keleti nyelvrokonainknál elsőként 
gyűjtő nyelvtudósunkkal. Toldytól kapott finn nyelvtant és szótárt is, az ő 
ösztönzésére kezdte tanulmányozni a finn nyelvet. 1851-ben az Akadémia 
könyvtámokának nevezték ki. Ez a biztos jövedelmet nyújtó állás szilárd hátteret 
adott későbbi tudományos tevékenységének.

Hunfalvy számára a nemzet előtt álló sorskérdések, a szabadságharc 
bukása utáni reménytelenségből kivezető út megtalálása szorosan összefonódtak 
a nemzet történetének, származásának, őstörténetének kérdéseivel. A múltban 
kellett a jövőre vonatkozó útmutatásokat keresni s megtalálni. Hunfalvy, 
korának tudományos közvéleményével megegyezően hitt abban, hogy a nemzet 
őstörténetét, történetét megrajzoló, feltáró történettudományhoz a nyelv
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tudományon keresztül vezet az út, s a magyarság eredetéről elsősorban annak 
nyelvi hovatartozása adhat megbízható tájékoztatást. A nyelv, az őstörténet, a 
történelem és az irodalom egységben, szoros kölcsönhatásban határozza meg egy 
nép múltját, jelenét, jövőjét.

A tudománytörténet az 1850 és 1870 közötti éveket az útkeresés 
időszakaként tartja számon az egymástól az időben még el nem különült magyar 
és finnugor nyelvtudományban. E tudománytörténeti korszak indításaként 
foghatjuk fel Hunfalvy szabadságharc után megjelenő első jelentős munkáját, 
amely az Új M agyar M úzeurrhm  jelent meg 1850-ben Igaz Arany Bulla címen. 
Ebben fejtette ki Hunfalvy nézeteit a nemzet előtt álló feladatokról, melyek 
között meghatározza a magyar és finnugor nyelvtudomány tennivalóit és helyét 
is.

„Szükség, hogy nem csak a magyar, hanem a vele rokon 
nyelveket is buvároljuk; nekik az összes nyelvek sorában helyet 
m utassunk ki; időközben történt változásaikat, a mennyiben az 
írott hagyományokból megtudhatni, előadjuk s az észnek az 
em beri nyelvekben nyilatkozó alaptörvényeire vissza vigyük. ” 1

Hunfalvy Pál nyelvészeti munkásságának kezdetén a magyar nyelv 
története és a rokon nyelvek tanulmányozása terén a Sajnovics János 
Demonstraticqa (1770) és Gyarmathi Sámuel Affinitása (1799) óta eltelt időben 
számottevő munka nem készült, Reguly gyűjtéseinek hatalmas anyaga 
feldolgozatlanul és kiadatlanul hevert, s a magyar közvélemény meggyőződéssel 
vallotta a magyarság hun eredetét.

Hunfalvy első akadémiai felolvasása is programadó jellegű volt 1851- 
ben: N yelvészeti nagy tennivalóinkról s a finn népek régiségei. Ebben fő 
feladatként jelöli meg az ural-altáji nyelvek kutatását, a rokon népek 
kultúrájának, népköltészetének, irodalmának tanulmányozását.

„Sajnovics és Révai óta meglehetős sokat beszéltek a m ieink a 
magyar, finn és lapp nyelvek rokonságairól: de annyi sok 
nyilatkozó s Ítélni bátorkodó közt nem  volt egy sem, k i tanulás 
által győződött volna meg arról, m i nyilatkozásának vagy éppen 
ítéletének tárgya vala.

'Hunfalvy Pál: Igaz Arany Bulla. Intő és buzdító szózat, bevezetésül. Új Magyar 
Múzeum. 1950, október, I. füzet. 109. o.
"Idézi: Szily Kálmán: Hunfalvy Pál emlékezete. Magyar Nyelv. 1910, 6. o.
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Hunfalvy folyamatosan képezte magát nyelvészként, lépést tartott kora 
indoeurópai nyelvtudományának legújabb eredményeivel, s lehetővé tette, 
elősegítette, hogy mások is ezt tehessék. Szinte a semmiből teremtett magyar és 
finnugor nyelvészeti tudományos életet Magyarországon. Felolvasásokat, 
előadásokat tartott, külföldi tudósokkal állt szoros kapcsolatban. 1856-ban 
megindította a M agyar N yelvészet című folyóiratot, mely 1861-ig, a 
nyomdokaiba lépő, szintén Hunvalvytól szerkesztett s máig Nyelvtudom ányi 
Közlem ények megjelenéséig állt fenn. Magyarországra hívta a Göttingában 
tanult fiatal indoeuropaistát, Bundez Józsefet, aki a tudományterület első 
professzora volt a budapesti egyetemen.

Hunfalvy harcolt a csak nacionalizmusból táplálkozó, tudományos 
módszereket nem vagy alig alkalmazó nyelvészkedés ellen. Az 1880-as évek 
ugor-török háborúja idején már elsősorban etnográfiával és 
történelemtudománnyal foglalkozott, abban az „ugor” oldalon elsősorban 
tanítványai és követői vettek részt. A vita szele azonban őt sem kerülte el. 
Néhány cikket ő is írt, s az elmérgesedett indulatok során támadták cipszer 
származása miatt, kétségbe vonták magyarságát, hazaszeretét.

A magyar történeti nyelvtudomány formálódásában nagy jelentőségűek 
voltak iránymutató tudományos-módszertani értekezései. Igyekezett bevonni a 
nyelvtudományba a természettudományok egzakt vizsgálati módszereit, és 
megteremteni az objektív nyelvi tényekre s nem a „délibábos” elképzelésekre, 
álomképekre alapozott nyelvészeti kutatások alapjait. Első programadó 
akadémiai felolvasását módszertani irányokat kijelölő második felolvasása 
követte A  nyelvhasonlítás elvei és elem ei címmel. Meggyőződése szerint a 
magyar nyelvészet akkor emelkedhet európai rangra, ha figyelembe veszi a kor 
legújabb kutatási eredményeit, és alkalmazza a tudományos nyelvhasonlítás 
eszköztárát, munkamódszereit. Hittel vallotta, hogy a nyelv olyan bonyolult 
rendszer, melynek megvannak a maga kutatható, rendszerezhető, leírható 
törvényei, törvényszerűségei.

A finn nyelv vizsgálata kiemelt helyet kapott életművében. Ez volt az 
első finnugor nyelv, mellyel foglalkozott, s munkássága e nyelv terén volt 
legterjedelmesebb, legváltozatosabb. Ennek oka többek között az a tény, hogy a 
finn a magyar mellett a legismertebb finnugor nép volt Európában, s mondái, 
népköltészete minden okot megadtak a finneknek, hogy büszkék lehessenek 
kultúrájukra, nemzeti értékeikre az európai népek között. A finn példával 
Hunfalvy a „halzsíros rokonság”-ot el nem fogadók számára is próbált érvekkel 
szolgálni. Hitte, hogy kultúrájával, nemzeti hagyományaival kis nép is 
nemzetközi elismerést vívhat ki magának.

„... nem  jó , hogy a magyar csak a nagy és hatalmas kifejlesztett 
nem zetekre függeszti sóvárgó tekintetűt: mert könnyebb ám az



uraskodási szín t utánozni, m intsem  azt eltanulni, am i azokat 
hatalmassá tette; hasznos példa néha a kisebb és szegényebb 
nem zetek példája is, am elyeknél a lelkiösm éretes m unkálkodást 
és az okos alkalmazkodást a döntő viszonyokhoz szem lélhetjük.
S  végre látván, hogy az éjszaki világot megrázó változások 
közö tt m in t maradnak fenn a finnek, s m int m űködnek azon, 
hogy helyesen kitö ltsék a nekik szánt helyet az emberiség 
történelmében, szinte neki bátorkodhatunk, m ikor aggódó 
pillantást vetünk a titkos jövendőre... ” 3

Magyarországon Hunfalvy közölt először részletet a Kalevalából. 
Cikksorozatot írt a finn nemzeti eposzról a Szépirodalm i Lapokon, s saját 
fordításrészletei mellett sürgette a teljes mű magyarra fordítását. 1861-ben Finn 
olvasm ányok címmel olvasókönyvet adott ki, mely a finn nyelv 
tanulmányozását, a finn kultúra megismerését volt hivatva segíteni.

Hunfalvy nemcsak a magyar nyelv finnugor voltát vallotta, hanem 
Reguly Antal nyomán a vogul és osztják nyelvhez való legközelebbi kapcsolatait 
is. A keleti rokonainktól hazatért erősen beteg Reguly Antallal együtt próbálta 
megfejteni annak gyűjtéseit, lejegyezte visszaemlékezéseit. Reguly halála után 
egyedül folytatta a munkát. A vogul gyűjtés javát, annak „megfejthető” anyagát 
1864-ben adta ki A  vogul fö ld  és nép címen. Munkája e nép és nyelv első 
nagyszabású, tudományos igényű bemutatása. Reguly osztják szövegeit azonban 
Hunfalvy nem tudta egyedül megfejteni, ez a feladat az osztják földön járó 
későbbi finnugristákra maradt.

Az obi-ugor nyelveken kívül ismertetést és tudományos cikkeket írt a 
mordvin, lapp és szamojéd nyelvről, hozzáférhetővé téve ezeket a magyar 
tudományosság számára.

Hunfalvy nem tartozott nagy gyűjtő nyelvészeink közé. 1869 nyarán tett 
északi utazása azonban kultúrtörténeti jelentőségű. Danzigon (Gdansk) keresztül 
utazott Észt-, Finn-, Svédországba, Dániába, Németországba. Útja során barátai, 
kollégái kalauzolták. Találkozott korának sok finn és észt tudósával, 
kultúrtörténeti személyiségével. Utjának megfigyeléseit 1871-ben megjelent 
Utazás a Balt-tenger vidékein című művében tette közzé. E munkát 
legtalálóbban talán Schott Vilmos jellemzi, aki a következőképpen foglalta össze 
tudományos érdemeit, mikor Hunfalvy Pált a Királyi Porosz Akadémia levelező 
tagjává ajánlotta:

„H unfalvy egyrészt az ő  számos értekezésével, m elyek a tőle 
alapított folyóiratokban: a M agyar N yelvészetben és a

3Hunfalvy Pál: Utazás a Balt-tenger vidékein. I—II. Pest, 1871, Ráth. Előszó 
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Nyelvtudom ányi Közlem ényekben jelen tek  meg, m ásrészt pedig  
nagyobb munkájával, m elyet »Reguly Hagyományai« szerény 
czím m el adott ki, rendkívüli módon előmozdította a magyar s a 
vele közelebbről rokon fínn-urali nyelvek tudományos ismeretét. 
Utóbbi munkájában azt, a m it R eguly csak becses 
nyersanyagként hozott Szibériából, tudós kézzel feldolgozta s 
önálló kutatásaiban a magyar nyelv és őstörténet fenékköveiül 
használta fel. A  Reguly-hozta terjedelmesebb szövegek alapján 
megírta az első  vogul grammatikát, azét a nyelvét, a m elynek 
ismerete nélkül a magyar nyelv nem egy sajátságát nem  is lehet 
helyesen megítélni. Legújabb munkája pedig: Utazás a Balt- 
tenger vidékein, meggyőződésem szerint, a legteljesebb és 
legjelentékenyebb mű, a m ely Finnország és Esthland lakóinak a 
term észethez és az orosz birodalomhoz való viszonyáról 
mindekkoráig nyomtatásban megjelent. ”4
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