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Midőn 14 évvel ezelőtt a Balkán félsziget nagy részét 
legelőször beutaztam s tarka népcsoportjaival legelőször talál
koztam; a török mellett, mely nép iránti érdeklődésem és 
rokonszenvem vezetett Törökoíszágba, az albán gyakorolt rám 
legnagyobb hatást. Három évi konstantinápolyi tartózkodásom 
alatt bő alkalmam volt megismerkedni e népnek úgy festői 
ruhában, mint condra posztóban járó képviselőivel. A ki 
nyelvi és népismei tanulmányokat akar tenni, annak erre a 
legtöbb és a legkedvezőbb alkalom kínálkozik Törökország 
fővárosában. Ázsia, Európa és Afrika északi részének majd 
minden része képviselve van Sztambulban. Csak tudni kell, 
hol keresse fel a tudni vágyó az egyes népeket és gazdag ta
pasztalatokat szerezhet magának az egyes tanyákon. Az albánt 
sok helyen feltalálhatjuk; de sehol sem oly jellemzetesen, mint 
a «skembedsi» bódékban, hol a «pacaltos» albánok nemcsak az 
alsórendti nép, hanem a jómódú osztály és az idegen utazók 
köréből is számos vendéget látnak el az ő nemzeti eledelüket 
képező finomul készített pacalt lével (skfmbe csorbával) és 
rózsapirosra sütött juh-fő csemegével. Eleinte nem annyira az 
arnautok nemzeti konyhája, mint inkább maguk az albán sza
kácsok érdekeltek, kiknek madárcsicsergéshez hasonló beszéd
jét oly figyelemmel és elmélyedéssel hallgattam, mintha annak 
minden szavát értettem volna. Ekkor jutottam arra a tapasz
talatra, hogy a nyelvtanulásnak igen nsgy könnyebbségére 
válik, ha az egyáltalán nem értett nyelvnek előbb hangzásával 
megbarátkozunk. A többszöri hallás bele veszi magát fülünkbe, 
az egyes hangtani sajátságok ismerőseinkké válnak és később 
könnyebben válnak sajátainkká. Egy év leforgása után végre 
sikerült tervem; felkerestem az albánokat hazájukban. Nem 
mehettem ugyan tovább a Fehér-Drin és Rigómező, a Szitnica 
és BolgárMorava között elterülő vidéknél; de itt az albánok 
egy hatalmas törzsével, a legészakibb albánokkal volt alkal
mam megismerkedni. Később fél évig laktam a bolgárok között 
oly vidékén, hol vegyesen albánokat is találhatni. A  Rilo-dag
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vidéken lakó albánokkal érintkezve, az ő szokásaikkal, némileg 
nyelvükkel és népköltészetükkel is megbarátkozva, más oldal
ról sikerült ismereteimet az albánokról gyarapitanom. Harma
dik ízben 1877 nyarán látogattam meg —  habár csak nyolcz 
napra — Albániának tengerparti vidékét. Konstantinápolyba 
tett második utazásomkor Korfuból hajóztam az Akrocerauni 
fok megkerülésével Avlonába, szándékom lévén innen a Vo- 
jusza' mentén Tepelenbe, Argyrokasztronba (Ergiribe) és lehe
tőleg Janinába utazni. Ez a háborús idő azonban nem volt 
kedvező békés tanulmányaimnak; az oroszok akkor már átlép
tek volt a Balkánon s Törökországban mindenütt a legnagyobb 
izgatottságot találtam s még török barátaim is lebeszéltek ezen 
tervemről. Leginkább engedtem azonban egy angol missiona- 
rius szavainak, kivel Korfutól Konstantinápolyig utaztam b ki 
bár éveken át járt-kelt az albánok között, mint az angol biblia 
terjesztő társaság ügynöke; e háborús világban maga is taná
csosabbnak tartá egyidöre visszavonulni Konstantinápolyba s 
ott árulni a bibliákat, mint kitenni magát a vad albánok vad
sága és gyanakodásának. A jó Thompsonnak szavai jutottak 
eszembe, mikor az amphitheatraliter szépen fekvő Avlonának 
rongyos és vad kinézésű albánjait láttam, kikről az angol mis- 
sionarius azt állítá, hogy valóságos zsiványok, kikkel maga is, 
habár az albán nyelvet jól beszéli és szokásaikkal ismerős, csak 
nagy nehezen boldogulhatott. Rövid ott időzés után, mialatt a 
közelesö vidékre kirándultam, visszatértem Korfuba és bevár
tam a Lloyd hajót, hogy haza felé folytassam utamat.

Az albánok között szerzett ismereteimet és tapasztalatai
mat az albánokra vonatkozó irodalomból kellett pótolnom. A 
mi e téren megjelent, az bizony édes-kevés; ujjainkon is fel
számlálhatjuk. Hecquard skutarii franczia konzul müve (His- 
toire et Description de la Haute Albanie ou Guégarie) csak 
északi Albániáról szól; Leake angol őrnagy, ki hivatalos kül
detésben járt és lakott Janinában, tüzetesen ír az általa beuta
zott vidékről, Tozer Fanshawe huzamosb ideig lakott Albániá
ban s kitűnő müve különösen a mireditákra vonatkozik. Hob- 
house müve még a század elejéről való s forrásul nem igen 
használható. Guido Córának, a turini Cosmos szerkesztőjének

__ _ D iaitized by Google



AZ ALBÁN NÉP ÉS NYELVE. 765

epirusi utazásáról egy kis füzetke jelent meg, mely egy nagyobb 
mű megjelenésének futára volna; de a nagyobb műnek meg
jelenésére már évek óta hiában várunk. Legbecsesebb mű az 
albánokról és különösen azok nyelvéről Hahnnak * Albanesische 
Studien* czímti müve, mely 1854-ben jelent meg Jenában. 
Az albán nyelv és különösen a költészet tanulmányozására 
nélkülözhetlen jeles gyűjtemény a Camarda Demeter által kö
vetkező czímen kiadott mü: «Appendice al Saggio di Gramma- 
tologia Comparata sulla Lingua Albán ese», melyben az albán 
irodalomból (sít venia verbo !), főleg a költészeti mutatványok 
gazdag választékban vannak összefoglalva.

Az említett müvek, ha nem is adnak minden tekintetben 
kimerítő tájékozást az albánokról; mert egy vagy más tekin
tetben mindenik hiányos ; mégis legalább megbízhatók állítá
saikban és nem terjesztenek olyan badar dolgokat az albánok 
eredetéről, rokonságáról és nyelvéről, mint a milyeneket leg
közelebbről is, midőn az albánok újra a szereplés terére léptek, 
olvasni lehetett sok német és még angol illustrált lapokban is. 
Majd szlávoknak, majd elkorcsosult görögöknek nevezték őket. 
Különben régebben a tudós Malte-Brun is semigrecnek nevez
te az albánokat, Schleicher pedig nyelvüket a görög második 
ágának nevezte. Mióta Hahn müve napvilágot látott, azóta a 
tudós világ megváltoztatta abbeli hitét, hogy az albánok a nagy 
szláv néphullámzásból hátramaradt szláv népfaj ivadékait ké
pezik. Ez a tévhit jó ideig fenntartotta magát és itt-ott ma is 
vannak némelyek, kik ennek kifejezést adnak, habár inkább 
tudatlanságból mint rosszakaratból. Az albán nép története, 
szokásai, erkölcse, nyelve mind csattanósan bizonyít e föltevés 
ellen. Hahn, Camarda és legújabban Vassza Efendi igyekeznek 
eloszlatni az albán nép eredetét és nyelvét fedő homályt. Hahn 
a Balkán félsziget törzslakóinak tartja az albánokat és a pelaz- 
gok ivadékait ismeri föl bennök. Camarda ugyanezt vallja, sőt 
Hahn állítását nyomatékos érvekkel bizonyítja. Sok uj dolgot 
tud mondani e nép régi történetéről; nyelvi nyomozásai alap
ján beszél az egyes albán törzsek régi szerepléséről és megbíz
ható osztályozást látszik felállítani a mai törzsek és a nekik 
megfelelő ó-korbeli illyr-macedonok és epiroták között. Camarda
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állítására még visszatérünk, mint olyanra, melyet mi is mint 
a legelfogadhatóbbat magunkévá teszünk. Vassza Effendi, a 
született albán tudós, jóval tovább megy mindkettőnél; az ö 
nyelvészeti bizonyítékai oly erősek, oly szembetűnők még a 
laikus előtt is, hogy lehetetlen el nem fogadnunk állításait. 
Összefoglalva most e három tudós érveit, ezek álapján fogjuk 
az albán nép eredetéről és rokonságáról összeállítani a legújabb 
és legmegbízhatóbb adatokat. Az ó-korban az albánok mai lakó
helyén két nagy néppel: az illyr-macedonak és epirotákkal ta
lálkozunk, kik a nagy pelazg népnek ivadékai. Vassza Effendi 
a pelazgokról ezeket mondja: A legrégibb ó-korban, az Ázsiá
ból Görögországba bevándorolt népek között legnépesebbek 
voltak a pelazgok, kiknek őse I. Pelazgus (A föld fia) a mi idő
számításunk előtti XlX-ik században telepedett le Árkádiában. 
Öt követte II. Pelazgus, Etolia ura és Phaéton, a molossusok, 
egy macedóniai nép meghódítója. A pelazgok voltak a később 
érkezett népekhez képest kétségkívül az őslakók. A pelazgok 
később az utánuk özönlött eolok, jónok, dórok stb. elöl az or
szág belsejében, a majdnem hozzáférhetlen hegyekben vonták 
meg magukat. A9-ik században, mely már sokkal közelebb esik 
a történelmileg bizonyos időhöz, Karanusz elhagyja Argoszt, 
megtelepedik Emathiában és a macedóniai birodalmat alapítja. 
Ez a Karanusz Heraklesz utóda volt és valószínűleg azon pe- 
lazgoktól származik, kiknek eredete a mese korában vész el. 
Akkor Macedónia még nem létezett és a régi írók egybehangzó 
véleménye alapján az illető ország Emathia nevet viselt. Ez 
volt a később oly hatalmassá és dicsövé vált királyság bölcsője. 
Emathia pedig Albániának az a része volt a Debre, Kraja és a 
mirediták között, mely ma is Math és Mathia nevet visel. Ez 
az ország pedig, mely Epidamne (Durazzo) és Skodra között 
az Adriai tengerbe szakadó Mathia folyó körül terül el. Ema
thia később nagyobb területet foglalt el s csak később lett be
lőle Macedónia. Vassza I. Fülöpöt, a macedóniai királyt Kara
nusz valószínű utódának tartja. A IV. században Fülöp, Nagy 
Sándor atyja, a görög amphyctionokba belépett, a mi az ö 
magas politikai számításairól és a görögök szorult állapotjárói 
tanúskodik. Ez különben hízelgett is Fülöpnek, kit addig bar-



AZ ALBÁN NÉP ÉS NYELVE. 767

bárnak neveztek volt a görögök. Á IV-ik században támadnak 
fel Epirus nagy királyai. Sándor átmegy Italiába és a rómaiak
kal következve, legyőzi a samnitákat, míg Nagy Sándor Ázsiát 
hódítja meg. Ez mutatja, hogy ez a Macedónia és Epirus nem 
volt Görögországnak kiegészítő része, melyet Nagy Sándor 
meghódított. 376-ban a mi számításunk előtt Epirus meghódolt 
Kasszandernek, Macedónia királyának; de három év múlva 
föllázadtak az epiroták és felszabadították magukat. Egy szá
zaddal később támadt föl az epirusi Pyrrhus, ki mielőtt Italiába 
ment, előbb a macedónokat és a szomszéd görögöket verte meg. 
Katonái őt gyors katonai mozdulataiért sasnak nevezték; mire 
ő azt felelte, hogy az ő katonáinak lándzsái képezik az ő szár
nyait. Ezen történelmileg fontos körülmény folytán neveztet
nek az epirusiak, kik ma Albániát lakják, skipetároknsk. A sas 
albán nyelven skipe; skiperi vagy skipeni, «a sas hazája* jelen
téssel bír; skipetár pedig «sas fiá»-nak felel meg.

Ez a történelmi tény figyelmet érdemel; mert kétségtele
nül bizonyítja, hogy az epirusiak a hellenektől teljesen elütő 
néptörzs valának és minden időben külön nyelvük volt. A régi 
pelazgok nyelve, melyet a görögök nem értettek, valószínűleg 
az a nyelv, melyet Epirusban, Macedóniában, Illyriában, az 
Arkhipelagüs némely szigetein és Attika hegyeiben máig is 
beszélnek: a skipetárok, vagy albánok nyelve. Az albánok 
magukat csak skipetár, országukat pedig skipere néven nevezik, 
sőt e név alá foglalják Epirust, Macedóniát is. Plutarkbos állí
tása szerint Nagy -Sándor a macedoni nyelvet használta az ő 
őreivel, lovászaival és katonáival beszélgetve. Az a nyelv, me
lyet Nagy Sándor és az ő katonái beszéltek, nem lehetett más, 
mint a pelazg. vagy a mai albán nyelv. A ó-történetírók állít
ják, hogy az Epirus határán lakó eoli törzsek görög-pelazg 
vegyes nyelvet beszéltek, mely tény arra enged következtet
nünk, hogy az epirusiak nyelve a pelazg volt. Az előkelő epiru
siak és macedón ok azonban, így Fülöp udvara, Nagy Sándor, 
Pyrrhus értették, sőt írták is a görög nyelvt t ; de azért nem 
kell az hinnünk, hogy a görög nyelvet értők és beszélők görögök 
lettek volna.

A pelazgok ivadékai tehát a görögöktől barbároknak ne-
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vezett illyr-macedonok és epiroták voltak. E népek Strabo állí
tása szerint egy és ugyanazon fajhoz tartoznak. Strabo szoros 
vonalat húz az epiroták és illyr-macedonok között. A «Yia Eg- 
natia», mely az Adriai tengernél Durazzónál és Apollóniánál 
kezdődve egészen Szalonikig ment, osztotta két részre a népet. 
Az úttól délre laktak az epiroták, északra az illyr-macedonok. 
Ma ugyanez a határvonal osztja két részre Albánia törzseit s 
ugyancsak két főtörzset különböztetünk meg az albánok között: 
a gek és toszk albánokat. Polybius és Diodorus Siculus az epi- 
rotákat és illyr-macedonok at nem tartja rokonoknak, minthogy 
folytonos harczban állottak egymással. Ugyanezt találjuk ma 
is ; a gek és toszk albánok egymással folytonos harczban álla
nak ; nem tartják egymást rokonoknak, habár ugyanazon nyel
vet beszélik; mely nem különbözik annyira egymástól, mint a 
hollandi és német, vagy az északi és déli olasz, vagy az eoldori 
és joniai, vagy az athéni és spártai görög nyelv. Herodotostól 
kezdve Ptolemeusig Illyriában (Macedóniát és Illyriát értve) 
és Epirusban számos különnevü törzsről tesznek említést a 
történetírók és geográfusok, ezek: az Autoriaták, Labeatok, 
Penestik, Partinik, Taulantik, Dardanok, Deuriopok, Pelaconik, 
Lincestik, Eordeik, Elimioták, Bullionik, Brigik, Enkheliik, 
Perisadik, Sesarasiik, Orestik, Atintanik, Caonik, Timfeik, Pa- 
roreik, Eticik, Teszprotok, Molossok, Cassopeik, Amphilokhik, 
Atamanok, Persebik, Talarok és sok más népek, kik közül né
melyek Strabo szerint dicső múlttal bírtak és hatalmasak vol
tak. Épen így van ez ma is, ír időn körülbelül harmincz albán 
törzset különböztethetünk meg, kik közül leginkább szerepel
nek a : Hotti, KI ementi, Kasztrati, Skreli, Uszkok, Triepsi, 
Sála, Pulatini, Miredita, Dibrani, Dukadsini, Zadiimioti, Szu- 
liota, Matiani, Szpatioti, Khimarioti, Ljapidi, Arberesi, Filjati, 
Camidi és más albán törzsek; melyek egymástól sokban eltérő 
szokásokkal és jellemmel bírnak. Mindezen törzsek azonban 
két főágra vonhatók össze : a gek és toszk albánokra, vagy a 
régiek illyr-macedoniai és epirota ágaira. Ha a régi és újabb 
írók müveit figyelmesen olvasva egybevetjük: azt találjak, 
hogy az ó-kor illyr-macedonjai a mai gek-albánok, az epiroták 
pedig a mai toszk-albánok. Mindkét néptörzs ugyanazt a föld-
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rajzi területet foglalja el, melyet egykor az illyr-macedonok és 
epiroták. E két néptörzs valamint az ó-korban, úgy ma is a 
legnagyobb ellenséges indulattal viseltetik egymás iránt; egy
mást, a hol lehet, megtámadja, megkárosítja és meggyalázza. 
Az ellenségeskedés nem mai keletű, átszármazott az már a régi 
korból, újabban csak a vallási különbség járult még hozzá az 
okok halmazához. A toszkok általában görög-keleti vallásnak, 
míg a gekek római katholikusok. Mohammedánok mindkét 
törzsbeli albánok között vannak, kik azért tértek a hódító val
lására, hogy a zaklatásoktól meneküljenek, vagy előnyökben 
részesüljenek.

A gek és toszk albánok örökös harczban állanak egymás
sal, a két törzsnek egymásiránti gyülölségét a legrégibb időktől 
mai napig felhasználták a hódítók, hogy az albánokat megtör
jék és féken tartsák. Az epiroták ellen az illyr-macedonok, ezek 
ellen viszont amazok fegyvereit használták a hódítók és Albá
nia urai. Hányszor okulhattak volna már ezen áz albánok; de 
a kiomlott vér az albánoknál nem vezet békülésre, sőt még 
vérszomjasabbakká és gyülölködőbbekké teszi a vérbosszúhoz 
’ djak) legcsökönösebben rngaszkodó népet. Ez a gyűlölet még 
a költészetben is nyilvánul; az egymás gyülölségét és gyalázá- 
sát tárgyazó énekek egyaránt számosak a toszk és gek költé
szetben. Közös működésre, együttes fellépésre még akkor sem 
bírhatok, ha legszentebb érdekeik vannak veszélyeztetve. Az 
albán nép történelmében csak egy eset van, mikor harmincz 
albán törzs egyesült együttes küzdelemre; ez Skauderbeg 
(Castriota György) alatt volt, ki személyes befolyásának kö
szönhette, hogy a gyűlölködő albánokat a törökök ellen való 
szövetségre és harezra bírhatta. Az ő halála után a törzsek rög
tön szétbontották a frigyet és török járom alá kerültek. A török 
kormány nagyon ügyesen ki tudta zsákmányolni az albánok 
gyűlölködését, hogy hatalmát e vitéz hegylakó népen megszi
lárdítsa. A magukat skipetároknak nevező albánok vallás dol
gában nem mondhatók fanatikusoknak. Három vallás uralkodik 
közöttük: a római katholikus, a görög nem egyesült és a mo- 
hammedan. Nem ragaszkodnak csökönösen vallásukhoz s köny- 
nven lemondanak róla. E három vallásnak bármelyikéhez tar-
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tozzan&k, mégis vannak olyan közös vallásos szokásaik és 
formaságaik, melyek csak a régi korból maradhattak rájuk 
közös birtok gyanánt s melyekről egyik vallás hívei sem mon
dottak le.

A pelazgok, kik legelőször léptek a későbbi görög földre, 
magukkal hozták kezdetleges vallásukat. A régi történészek 
között Herodot említi legelőször, hogy a pelazgok isteneiknek 
mindenféle áldozatot nyújtottak, de nem adtak nekik különös 
neveket. Nem voltak anyagból való isteneik, kiket emberi kéz 
alkotott: a természetet imádták az ő jótéteményeiben. Az ő theo- 
goniájuk, melyet a görögök elfogadtak és tökéletesítettek, a 
természet phisikai jelenségeinek, az idő változásának és az 
elemek egymás közötti viszonyának megfigyelésén alapult, nem 
volt más, mint a logikai deductiók sora, vagy helyesebben 
szólva: a világ rendszerének egészen primitiv magyarázata, az 
emberi észnek első munkássága a bölcsészet mezején. A pelaz
gok vallásából a görögök polytheismusába átment istenségek 
elnevezései a mai albán nyelvből etymologiailag levezethetők. 
A  görög theogonia értésére a mai albán nyelv, mint a pelazg- 
nak leánya, teljesen nélkülözhetlen. Ez adja kezünkbe a kul
csot, mely nélkül sok dolog egészen homályban maradna. Lás
sunk csak nehányat ezen adatokból.

Xáo;, mely üreset, emésztőt, megsemmisülést jelent, a 
pelazg és mai albán nyelvből: a há, ha<>, eszem és húsz, háosz 
evő, faló, vagy a haap, haapszi, haopszi, a nyitott, az üres szók
ból származott. E szavak különben a görögben is megvannak 
yá-züd, falok, és fáy<o, eszem igékben.

A khaoszból született Erebonz, ’KpsJio?. E szónak tője: 
4>rh, erhem, erhcni és erheszi, sötét, sötétség. Albánban nerh-nek 
értelme sötétedik, erhet, sötét van ; erheni, sötét hely. Erebosz 
az örök sötétség helye.

Gea, Fia, a föld. A dórok a </-1 <1-re változtatták és 3á, 
dha-nak mondották. Albánul a föld dhe.

Ura nősz, oor,avö;. Ez a szó digammával vranosznak ejte- 
tik. Vran, uránt, i-vrant albánul felhőt jelent. Ha a vran szóhoz 
hozzá függesztjük a görög o; végzetet: előáll rranosz, oopavö;.
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Ezzel a névvel nevezték a pelazgok, és nevezik mai utódjaik az 
albánok az eget, mint a felbők hónát.

Gea és Uranosz, azaz a Föld és Ég egyesüléséből eredt 
líhea és Khronosz.

Réa albánul felhőt jelent.
Khronosz, xpóvo? az albán hoh szóból ered. Albánia né

mely kerületeiben a A'-t r-re változtatják s koh helyett roh-1 

ejtenek. Kohn és rohn időt jelent. A görögő? végzettel: rohnosz, 
xf/óvo? ered.

Eheától származott Zeusz, ZsO; (Jupiter). Zaa, Zee albán 
nyelven hangot, zajt jelent. Rhea, a felhő csak zajjal született 
és szülötte zajgó, dörgő, a villám és dörgés ura lehetett, a mi 
csakugyan meg is felel a pelazg Zaa, Zee istennek. Jupiter 
isten Dodonában zajjal, dörgéssel tudatta jóslatát; ilyen volt 
a pelazgok Zee istene. Albániában ma is így hívják őt segít
ségül : Zee! Liróna szót ze gék! Isten, ments me^ minket a 
gonosztól. A Zaa, Zee szavak későbben Zaan, Zoon és Zoof-ra 
változtak, melyek ma istent, uraságot jelentenek s az albánok 
ma is esküsznek: Per Zoon, per Zoot, istenemre !

Zeusz Metis.szel egyesül; Mr^t; az értelem, gondolat. 
Ment albánul értelmet, gondolatot jelent. A görögök ezen szó
ból elvetvén az w-et, hozzáfüggeszték az i; végzetet, s lett 
Metxsz. Ezen egyesülés folytán Jupiter, Zeusz szüli Minervát 
'A»b(vá-t; de ez a szülés Jupiter fejében, az értelem székhelyén 
történik és Athéné (Minerva) jő világra. A görögök, kik nem 
őrizték meg semmi emlékét a pelazg nyelvnek, Athéné szónak 
semmi jelentést, semmi értelmet sem tudnak tulajdonítani; 
egyszerű hypothesisekre szorítkoztak. Az albán nyelv ellenben 
világos és észszerű magyarázatát nyújtja e szónak. Albán nyel
ven Thane, Théne, Ethéna és Ethana annyit jelent mint: szó, 
mondás. Athena tehát az isten szava, az a szó, mely minden ó 
és új vallásban megvan, a pelazg istennek szava, mely Zeusz
tól, az erőtől, hatalomtól és Metisztől, az értelem, észből szár
mazott. Magyarban megfelel az Ige.

Héra, H,oa, a görögök Junoja. A levegő: er, éra albánul, 
valamint a rokon nyelvekben is levegőt, szelet jelent. Nemesis, 
Níjj.st.; albánban nhne, nemes átkot, olyan dolgot jelent, mely
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gonoszát, ártalmat, bajt szül. Nemesis attributamai tehát benn
foglaltatnak az albán neme, nemen szóban.

Erinnák, ’E îvvOe;. Albánban erh, erhni sötétséget jelent; 
de e szó a rhénée, rhémine, romlás szóból is származhatik.

A múzsák, MoOaa». Albánban meszoi * és műszói annyit 
jelent: tanítok, oktatok. Muszoisz, tanítót, oktatót jelent. A 
múzsák tulajdonságai tehát teljesen megvannak az albán mu- 
Hzoist oktató, tanító szóban.

llietisz. Hét'?. Tudjuk, hogy Thetisz egy Nereida szülötte. 
Deti albánul tengert jelent.

Afrodite. 'Arppo&tij. Venus ép úgy a szerelem, szépség, mint 
a hajnali csillag istennője. Afer-dite albánul hajnali csillagot 
jelent.

Delosz, a nap tiszteletére szentelt sziget. Diel albánban 
napot jelent. Hozzáfüggesztvén a görög oc végzetet, lesz dielosz. 
Latona szüli Dianát (XsXfjvrj-t) Hun és Hana albánul holdat 
jelent, melynek Diana symbolumát képezi.

Szeléne. Lene albánul: szülést, születést jelent. Zaa, Zee 
isten jelentéssel a lene szóval összetéve származik a Zelene szó, 
mely szülés istennője jelentéssel bír; Szelene tényleg mint 
segítő szerepelt a születéseknél.

Még folytathatnám ezen fejtegetéseket, melyekből eléggé 
kiviláglik, hogy az albán nyelv, mint a pelazgnak leánya, a 
görög összehasonlító nyelvészetben haszonnal szerepelhet. Nem 
egy fogalom jegye válik világossá, ha az albán etymologiát se
gítségül hívjuk.

Az albán nép szokásai között nagyon sok emlékeztet a 
pelazgokkal való rokonságra. A vallási szokások között, a ke
reszténység és iszlam fölvétele daczára, az eskü mai nap is a 
pelazgokra vall. Egész Albániában, úpy a gek mint toszk albá
noknál, a köre szokás esküdni; nem a Korán se nem a Bibliára, 
vagy a sz. keresztre, hanem a kőre mondott eskü legszentebb 
az albánoknál. Erről az esküformáról már a régibb idő törté
netében történik említés. Sulla, mielőtt elhagyta Rómát, hogy 
Mitridates ellen induljon, Cinnától, a Marius párt fejétől esküt 
kívánt arra nézve, hogy semmit sem változtat Rómában az ő 
távolléte alatt. Sulla nem a római istenségekre, hanem a szén-
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telt kőre kívánta az eskütételt Cinnától, ki az etruszkok régi 
szokása szerint, mely a pelazgokról maradt rájuk, következőleg 
esküdött: A követ vállára tette s azután háta mögé dobta azt, 
fenhangon mondván az esküt maga ellen, ha nem tartaná 
meg azt, a mit fogadott. Ha ma Albániában, a keresztény vagy 
mohammedán törzsek egyaránt fontos esküt tesznek, kőre szok
ták azt mondani, mielőtt tanácskozáshoz fognának. Ma is épen 
úgy, azon formaiságok mellett mondják azt az esküt, mint az 
a régi történetíróknál említtetik. Vassza Effendi említi, hogy 
maga is tanúja volt ilyen eskütételnek két törzs között, kik 
határkérdésben vitatkoztak egymással. A törzsek öregjeit hív
ták fel bírákul, kiket előbb megeskettek a kőre. A bíróság ve
gyesen mohammedánokból és keresztényekből alakíttatott. A 
mai albánok, úgy Epirusban, mint Macedónia- és Illvriában a 
kőre esküsznek ép úgy, mint más népek istenre, Jézusra vagy 
becsületükre. Az északi albánok beszéd közben, ha valamit 
nyomatékkai akarnak állítani, az előttük fekvő kőre mutatva 
vagy azt kezükbe véve, így szólnak : Per két pes (Ennek a sú
lyára t. i. mondom); a déli albánok így szólnak : Per te rand 
te keti gúr (Ezen kőnek súlyára). Ezen esküformát a pelazgok 
ivadékai annyi századon át megőrizték őseik hagyományaként; 
nem feledték el annyi vándorláson, annyi balszerencse, annyi 
politikai 8 egyéb változáson keresztül. A pelazgok, kik nem 
bírtak művészettel, sem aránylagos neveléssel, a természetet 
imádták az ő látható jelenségeiben, az ő jótékony egyszerűsé
gében : az ő istenségeik voltak: a föld, ég, sík, hegy, víz, tűz, 
kő, nap, hold és a csillagok. Az albánok, főleg a hegylakók ma 
is, égre földre per kiél e per dhe, tűzre vízre, per két ziarm e per 
két ni, a hegyre és síkra, per mai e per fus, a napra és holdra, 
per két diel e per két han, esküsznek, a helyett, hogy istenre és 
szenteikre esküdnének. Ezen esküformák a legrégibb időkre 
nyúlnak vissza, változatlanok maradtak 40 század óta, mely 
idő azóta a pelazgok ivadékai, az albánok feje felett tovazajlott. 
Nyelvük, szokásaik, hitük, szóval minden megmaradt pelazg- 
nak. Ez az albánok szívóssága, kitartása cs csökönös természe
téről tanúskodik, mint a mely vonások különösen jellemzik az 
albánokat. Az albánok és szomszédjaik a bolgárok egymással
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homlokegyenest ellenkező ethnographiai jelenséget képeznek. 
Míg az albánok nyelvüket, ősi vallásos szokásaikat, erkölcsei
ket négyezer éven át változatlanul megőrizték, addig a bolgá
rok a győző szlávokba olvadnak, feladják nyelvüket, szokásai
kat, vallásukat és egészen átváltoznak. Alig van erre a csekély 
ellenállási képességre hasonló példa a történelemben; viszont 
az albánok példaként szerepelhetnek a legnagyobb ellenállási 
képességre. Az albánoknak ezen daczolását az átváltoztató hata
lommal szemben nemcsak Albániában tapasztaljuk, hol azt 
talán elszigeteltségüknek, hegyeik hozzáférhetlenségének le
hetne tulajdonítani; így van ez mindenütt az albánokkal, akár 
Attika hegyeiben vagy az Arkliipelagus szigetein, akár Olasz
országban vagy Dalmátiában lakjanak; akár költözködtek ki 
századok előtt, akár legújabban s bármily csekély számmal 
élnek is valahol; mindenütt albánok maradnak ők, ugyanazon 
nyelvvel, szokásokkal, gondolkodásmóddal. Ez a jelenség, me
lyet már a régi görög történetírók is megjegyeztek az albán 
népről, a nyelvészek és ethnographusok figyelmét teljes mér
tékben megérdemli.

Mielőtt az albánoknak a pelazgokkal való rokonságáról 
más pontra térnénk, lássunk még egy-két szokást, melyek szin
tén ezt az állítást vannak hivatva érvekkel támogatni. Az al
bánok nagyon hisznek a jövendőmondásban s ezt az állatok 
beleiből és némelyek csontjából, madarak röpüléséböl, farkasok 
ordításából, álmokból hiszik kiolvashatni. Ez a hit mély gyöke
ret vert náluk és semmiféle vallás nem képes azt belőlük kiir
tani. A halotti torok, a vízzel való tisztulás és más babonás 
szokások mind a régi pelazgok vallásos hitéből szállottak az 
albánokra, kik azokat híven megőrzik, akár lettek kereszté
nyekké vagy mohammedánokká. A vérbosszú (gyák), mely szent 
kötelesség gyanánt uralkodik közöttük, a meggyilkolt mane- 
seinek kiengeszteléseül történik. A meggyilkoltnak lelke nem 
talál 6em nyugalmat sem boldogságot a más világon, míg ro
konai nem gyilkolják meg a gyilkost vagy valakit az ő család
jából vagy törzséből. A vérbosszú határozottan albán, illetőleg 
pelazg módja az elégtételadás és igazságszolgáltatásnak. Innen 
származott az át a dalmátok, montenegróiak és bosnyákokhoz,



kiknél az korántsem uralkodik oly nagy mérvben, mint az al
bánoknál.

Nem habozom tehát kimondani, hogy az albánok a pe- 
lazgoknak legközvetlenebb utódai. A pelazgok két törzsre sza
kadva mint illyr-macedonok és epiroták folytatták tovább ural
mukat a Balkán félszigetnek azon területén, melyet mint pe
lazgok foglaltak el s melyet napjainkban mint albánok bírnak. 
Az illyr-macedonok és epiroták a skipetár nevet vették fel a 
vad Pyrrhus alatt, ki egyik prototyp hőse volt az albánoknak. 
Az albán elnevezés csak későbbi; a római és görög íróknál for
dul elő legelőször. Az elnevezés keletkezéséről nem tudunk 
-számot adni. A vélemény e tekintetben sokfelé elágazó. Van
nak, kik az albánon szót egy celta szótól származtatják, mely 
hegyet, magasságot jelent, honnan az alp elnevezés is szárma
zott volna. Strabo erre vonatkozólag így í r : Tá 7áp "'AX-eia 
xaXsiattat rcpÓTepov ^AX£ia xaí>á7rsf> xal AXsióvia stb. Különben az 
Alb, Alp, Álba, Albion szavak, mint geographiai fogalmak 
jegyei, a Kaspi tengertől Skocziának legnyugatibb részéig ter
jednek. Valószínű tehát, hogy ezen hegylakó nép elnevezése is 
innen vezethető le. Mindazonáltal fel kell hoznom azon adatot 
is, hogy Polybius és Livius hosszan beszélnek egy jelentékeny 
népről, mely Illyriában Dyrrhachium (Durazzo) körül lakott, 
IíapibjvG: vagy IlápSsivoí elnevezéssel és Ilápti-o; várossal bírt 
(mely majd mint napIh^yónoX'; később Albanopolis, ma El- 
basszan szerepel). Ptolemeus is megemlékezik egy népről llap- 
{Halot elnevezés alatt, mely az Aoo mentén Atintaniában lakott 
s Eribea fővárossal bírt. Bárt szó, mely a szó ajakbetüi- 
nek felcseréléséből keletkezik, albánul fehéret jelent, annyit 
mint albus latinul; minek folytán a görögök kifejezése
azonos a latinok Albanoi kifejezésével. A sztikebb körű albán 
elnevezés később az egész népre, az összes illyr-macedon és 
epirota törzsekre kiterjedt, mindazokra, kik magukat nemzeti 
nyelvükön skipetároknak nevezték. Ezt a véleményt vallja 
Thunmann, míg Camarda nem osztja nézetét, azt állítván, 
hogy ez az elnevezés nem terjedt ki időjártával, hanem már 
eleve használatban volt az egész albán népre. A törökországi 
népek, főleg a törökök arnaut és arnabud-nak nevezik őket,
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mely elnevezés nem egyéb, mint az albán szónak elferdítése, 
következő származtatással: albanit, arvauit," hangátvetéssel 
arvanit és arnabut, arnaut. Az albán nép említett két törzse 
egyikének a gek albánoknak kisebb törzsét képezik az északi 
Albánia hegyei között elszigetelten lakó katholikus mirediták* 
Még ezen törzs elnevezéséről kell beszámolnom, hogy aztán 
áttérjek a nép nyelvének ismertetésére. A mirediták maguk azt 
vallják, hogy a híres rigómezei ütközet reggelén vették fel e 
nevet. Ez az albán törzs II. Murád szultán szövetségeseként 
jelent meg és küzdött a Bigómezőn a törökök zászlaja alatt. 
Midőn Murád szultán az ütközet reggelén találkozott e törzs 
(klán) fejével, albán nyelven: mire dite, jó napot üdvözléssel 
fogadta. Az ütközet után pedig, midőn szövetségesének kivált
ságokat adott, a jó vég előjeléül kiejtett szavait ruházta rájuk 
s azóta viselik a miredite, miredita nevet. Különben maUaor- 
nak is nevezik őket, a mi albán nyelven hegylakót (mali =  
hegy) jelent.

Az albánok nyelve mai alakjában hasonlít egy régi várhoz, 
melynek a ködös múltból fenmaradt tisztes romjai erős alapépít
ményről tanúskodnak; de a különböző időkből eredő felépíté
sek és tatarozások, melyek esetlen kezektől eredtek, az alap
építmény jellegétől teljesen elütök. Mindezen felépítések és 
toldások daczára is, vagy épen ezek elütő jellege folytán,, előtűnik 
a szebb múltból eredő alapépítmény. Az albán nyelv ma sok 
idegen elemmel van vegyülve. Az uj-görög, olasz, török, oláh, 
sőt a szláv befolyás is meglátszik rajta; habár ezt az elemet 
könnyen felismerhetjük a pelazg nyelv eredeti törzsétől elütő 
jellegénél fogva. Ez a rátapadt törmelék, iszap, melytől a heverő 
kolosszust meg kell tisztítanunk, ha a maga valódiságában akar
juk szemlélni.

Az albán nyelvnek alapját a pelazg elem képezi; ez az 
indo-európai törzsnek olyan erős hajtása, mely az összehason
lító nyelvészetnek, főleg a classika-philologiának erős fogantyú
jául szolgálhatna, ha nem hagyatnék annyira figyelmen kívül, 
mint a mennyire eddig mellőzték.

Vassza Effendi, a ki albán születésénél és tudományánál 
fogva mindenesetre legelső tekintély az albán nyelv elbírálásában,
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azt állítja, hogy a mai albán nyelvnek körülbelül fele része ma 
is tiszta pelazg elem; másik fele tehát kölcsönzés, százados be
folyás folytán rátapadt idegen elem. Stier az albán nyelv 56 száz- 
tóliját görög elemnek állítja, ezt azonban Camarda, szintén 
elsőrendű tekintély az albán nyelvészetben, visszautasítja. Hosz- 
szura vezetne és nem is szándékom ez alkalommal kiterjesz
kedni az albán nyelv mai állapotának feltüntetésére és a nyelv 
történeti fejlődését ismertetni. Hahn, Camarda és Vassza Effendi 

■ munkái e tekintetben megadják a kellő tájékozást; a pelazgokról 
fenmaradt régi albán alfabőtum is ismeretes lehet Hahn müvé
ből : csak még azt akarom nehány futó pillantással áttekinteni, 
melyik elem mikor és hogyan került az albán nyelvbe és milyen 
természetű a pelazg jellem s mennyiben használhatják azt a 
classika-philologiával foglalkozók.

Fennebb mondottam, hogy az albán törzsek két főtörzsre 
foglalhatók össze, melyek az ó-kori illyr-macedonok és epiro- 
táknak felelnek meg. E két törzs: a gek és toszk nemcsak val
lásra és szokásokra, hanem nyelvjárásra is eltérnek egymástól. 
Az albán nyelvnek is két fő nyelvjárása van, melyek annyiban 
különböznek egymástól, mint a hollandi a némettől, vagy az 
eol-dori görög dialektus a jónitól. A különbség nem nagy ;"]de 
ma nagyobb mint volt régibb korában és még inkább el fognak 
e nyelvjárások egymástól távolodni, ha úgy haladnak, mint a 
hogy egy félezredév óta haladnak. Okát később fogjuk elmondani. 
Az albán nemzetnek minden időben volt egy-egy buzgó tudósa, 
ki az albánok nyelvével és irodalmával foglalkozott: ki a nép 
apostolakint kivánt a nép kiművelésére hatni. Legkiválóbb tu
dósuk volta múlt század végén élt Tódor, elbasszani pap, ki az 
ó- és uj-testamentomot lefordítá albán nyelvre és azzal a gondo
lattal foglalkozott, hogy a két fő albán nyelvjárást egy irodalmi 
nyelvvé egyesítse. De ez sem neki, sem az utána ebben fáradozók- 
nak nem sikerült. A nyelv egyes dialektusai, irja Camarda, még 
nagyon elágazók és egysem küzdötte még magát fel annyira, hogy 
abból egy művelt nyelv válhatnék. Nem is hiszi, hogy ezt a tör
zsek gyűlölködése és egymással való versenyzése folytán tenni 
lehetne. Azért azt ajánlja, hogy a két dialektusból kellene conven- 
tionaliter egy közös nyelvet'teremteni, melyet aztán az albánok
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irodalmi nyelvéül kellene elfogadni. Ezen tervezgetések azonban 
ilyen formában csak jámbor óhajtások fognak maradni, a mint 
hogy egyáltalán nincs kedvük a műveltebb albánoknak ebbe a 
darázsfészekbe belenyúlni. Az egységes irodalmi nyelv hiányá
nak kell tulajdonítanunk, hogy az albánok szellemi termékei oly 
csekélyek, hogy alig jöhetnek tekintetbe. Pár évvel ezelőtt Sztam- 
bulban az összes albán irodalmi termékeket pár forintért össze
vásároltam és egy jelentéktelen nyalábban megküldöttem Edels- 
pacher Antal barátomnak, ki az albán nyelvnek nem csak buzgó 
tanulmányozója, hanem legalaposabb ismerője is. Az összes iro
dalmi termékek állanak az ó- és uj-testamentomnak gek és albán 
fordításából, egy-két elemi iskolai könyvből, olvasókönyvből, 
elemi természetrajzból é3 egy ki<* történeti munkából. Az albá
nok összes számát Albániában és külföldön a legmagasabb szá
mítással is csak 1.000.000 lélekre lehet tenni; ha már ez a szám 
is megoszlik két törzs között, akkor oly csekély rész esik egy-egy 
törzsre, hogy ilyen körülmények között lehetetlen egy oly vad 
és műveletlen nép irodalmának fejlődése iránt reményt táp
lálni. A gek és toszk albán nyelvjárásnak megvan közös pelazg 
alapja, mely nagyon kevéssé tér él a két nyelvjárásban; leg
alább ezt látjuk a népköltési gyűjteményekből és ezt állítják az 
albán tudósok is. A mi ezen nyelvjárásokban eltérő, az inkább 
a más-más idegen elem beolvasztásából keletkezett. A gek 
nyelvjárásban más idegen elem és másként feldolgozva szere
pel, mint a toszkban. A gek albánok részint római katholiku- 
sok, részint moliammedánok; a toszkok moliamraedánok vagy 
görög-keletiek. A gek albánok a római egyházra támaszkodnak 
és súlypontjuk Olaszországra nehezedik ; a toszkok közelebb 
lévén Görögországhoz, a görög patriarkha és Görögország be
folyása alatt állanak; az Arta öböl vidékén lakó albánok, a 
szulioták, Görögország érdekében nem egyszer fegyverre is kel
tek a török hatalom ellenében. A gek albánok műveltségét, 
minden anyagi és szellemi szükségleteit Olaszország elégíti ki. 
Az olaszok befolyása egész Észak- és részben Közép-Albániá
ban nagyon észrevehető. Olasz papok vezetik a nép lelki ügyeit 
és irányozzák gondolataikat és politikai vágyaikat ép úgy mint 
vallási hitüket Bóma felé; az olasz elem hatása azonban lég-
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inkább érezhető a gek albánok nyelvén és irodalmán. A gek 
albánok kifejezésbeli hiányaikat az olasz nyelvből átvett és al- 
bánosílott olasz szavakkal pótolják és könyveikben az olasz 
írásmódot használják. Ennek teljes ellenkezőjét találjuk a tosz- 
koknál, kik görög-keleti vallásuak lévén, Görögországban ké- 
peztetik papjaikat, az ’A-fiov ’Opo?, Szenthegynek nevezett 
athoszi kolostor-telep kalogerei között számos albánnal talál
kozunk ; a görög szellemben nevelt albán papok ennek a szel
lemnek lesznek apostolai Toszkeriában; az irodalmi művekben 
görög alfabetummal élnek és a görög nyelvből vett szavakkal 
tömik tele nyelvüket. Az olasz és görög elem egyaránt erős; 
habár nem lehet tagadni, hogy a görögök közvetlen szomszéd
ságuknál és politikai szempontokból is fotytonosabb és szem- 
melláthatóbb módon gyakorolnak hatást az albánokra. Ez a 
hatás azon szándéklatban is nyilvánul, mely már nagyon lábra 
kapott, hogy a toszk nyelvjárást kell irodalmi nyelvvé emelni. 
Eddigelé mindenesetre a toszk fölötte áll a geknek és könnyen 
magához ragadhatja az irodalmi nyelvvé emelkedés dicsőségét. 
Erre annál is több jogot formálhat magának, állítja Camarda, 
mert a toszk dialectus Közép- és Dél-Albániában sokkal tisz
tábban őrizte meg a pelazg elemet idegen befolyástól, mint a 
gek nyelvjárás, másrészt meg sokkal közelebb áll a görög elem 
az albánhoz, mint az olasz ; azért tehát leghelyesebbnek tartja, 
ha a toszk dialectus a görög elemmel vegyülve, illetőleg abból 
pótolva hiányait, emelkednék irodalmi nyelvvé, olyformán mint 
a hogy a román nyelv képezte magát azzá a latin nyelv segít
ségével. A toszkok ma ép úgy beszélik a görögöt, mint a skipe- 
tárt s így ép oly helyesen lehet őket kétnyelvüeknek mondani, 
mint hajdan az epirotákut, kiknek ők jogszerű utódai. A tiszta 
albán nyelv, az, melyen az uj-testamentum készült, leginkább 
Akrokeraunia, a mai Lyapuria vidékén honos; itt tisztán áll 
szláv és tőrök befolyástól. Hasonlóan tiszta az albán nyelv 
Tepelen vidékén, a híres Ali pasának szülőföldén. A gek és 
toszk nyelvjárásokon nemcsak olasz és görög, hanem török és 
szláv befolyásnak is megláthatok nyomai. A szláv elem csakis 
a gek nyelvjáráson és ezen is csak a Drin és Morava menti 
albánoknál érezhető. A Rodope hegy vidékén lakó albánok egész
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költészeten és nyelvén érezhető a szláv, különösen a bolgár be
folyás, míg a Novibazár kerületében lakó albánok a bosnyák és 
szerb elemet vették föl nyelvükbe. Ezen említett szláv népek 
életén és költészetén viszont az albán hagyott nagyon érezhető 
nyomokat, mint azt az utóbbira nézve számos bolgár népdal 
fordítmányomból sikerült kimutatnom. A  török elem leginkább 
a mohammedán albánok nyelvén érezhető és pedig sokkal na
gyobb mértékben, mint azt Hahn gyanította, ki nem bízván a 
törökök gyűjteményében és szótárában, számtalan olyan szót 
tartott albánnak, melynek török voltát a törökül tudó azonnal 
felismeri.

A mondottakból kitűnik tehát, hogy az albán nyelvvel 
foglalkozni akarónak, ha sikerrel akarja e nyelv pelazg alapját 
és elemeit kutatni, alaposan kell értenie az olasz, latin, görög, 
és pedig az ó- és uj-görögöt, szláv, különösen bolgár, szerb, 
török és oláh nyelvet egyaránt. Meg kell ismernie ezen elemet, 
hogy el tudja választani az eredeti jellegtől. Az albán dialektu
sok közül eddig csak a toszk van némileg feldolgozva, Hahn 
művében ; a többiek még feldolgozóra várnak. Ebben a 44 
száztóli elem két harmada uj-görög, egy harmada pedig török 
a délibb vidékeken ; —  Janina vidékén, hol a mohámmedánok 
nagyobb számban vannak, a viszony megfordított. Ugyanezt 
lehet fölállítani a gek nyelv idegen eleméről, azzal a változta
tással, hogy csekély arányban a szláv elem is számításba veendő. 
A mi illeti az 56 száztóli pelazg elemet, annak egy része: kö
rülbelül 18—20 száztóli görög-latin-pelazg jellegű, azaz a gö
rög és latin nyelvből levezethető, vagy megfordítva; a H4— 36 
száztóli olyan pelazg elem, melynek megértéséhez a görög
latin nyelv nem nyújt kulcsot. A pelazg-görög-latin elem és az 
albán-görög-olasz elem 6ok tekintetben megegyező; de tévútra 
még sem vezeti a gyakorlott philologust; mert ujabb eredete a 
régibbel szemben könnyen felismerhető. A mennyiben az uj- 
görög és olasz az ó-görög és latintól megkülönböztethető, 
annyiban lehet ama régibb elemet is az újabbtól megkülönböz
tetni. Érdekes volna most egyes mutatványokban feltüntetni a 
mondottakat, hogy tiszta képet nyerhessünk az albán nyelvről.
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Mielőtt egy kis mutatványt tényleg adnánk, az albán nyelv 
hangjaival keli némileg megismerkednünk.

Az albán nyelvben összesen 33 betűt használnak a han
gok megjelölésére, melyek a magyarban háromnak: a (görög 
ftsta), kj és sziszegő s kivételével mind feltalálhatok. A mással
hangzók között a g, k, l, n lágyított alakban mint: gy, kj, ly, 
ny is szerepelnek. Az albán az említett betűket mindig lágyan 
ejti, ha: e, i, ö, ii, sőt gyakran a hang előtt állanak; ezt teszi 
nemcsak az albán, hanem a török és más szavakban is. így 
például ezt a török szót: gél, magyarul: jer, az albán csak gyei
nek tudja ejteni, miről azonnal rá lehet ismerni az albánra. 
Ha az albán ezeket a magyar szavakat ki, kell, kérem akarná 
kimondani, csak kji, kjell és kjérem alakban fogná kiejteni. Ezt 
a lágyítást találjuk különben több délszláv nyelvben is. Ezen 
kiejtés szerint lett a török köprii hid szóból a szerb ty'öprn, mely 
aztán a szerb ö és ii hiányában, tyupri, később csupri és csupria 
alakra változott, úgy hogy avatatlan szem előtt alig tűnnék fel 
török szónak. Ezzel a lágyítási törvénynyel számot kell vet
nünk, midőn az albán szavak nyomozásához fogunk. Egy más 
sajátsága az albán nyelvnek, midőn idegen szavakat albánokká 
áthasonít, hogy a kemény hangzókat legtöbbnyire meglágyítja 
vagy a hangzókat felcseréli, így argentum-ból lesz albánul: 
ergyent, numero-ból: nemeroig, numerus-ból: nemer, parens-ből: 
perinj. Most áttekinthetünk nehány összevetést az ó-görög, la
tin, uj-görög, olasz, török, szláv és oláh nyelvekkel. A pelazg 
görög-latin szavak ismertető jeléül azt a szabályt figyeltem 
meg, hogy mindazon szavak, melyek a görög vagy latin töt 
változatlanul tüntetik fel, a nélkül, hogy végzetet vettek föl: 
azok rendesen régibb keletűek, tehát pelazg-görög-latin szavak. 
Ilyen kjén, kutya, can-isból, oláhul kene; vergyin, szűz, virgin- 
is ; nem, átok, nemesis; spirt, lélc-k, élet, lat.; laudoig, dicsérek, 
laudo; nde, üde, u t; sperese, remélni, sperare; vene, gör. oivo;, 
lat. vinum; kjent és csint, lat. centum ; rieth, foly, rheo; viur, 
fal, lat.; dane, adomány; kjei,ég, lat. coelum, kaneke, dal, cantus, 
nyeriu, férfi, gör. áv^p, mik, barát, amicus, mekat, bűn, pecca- 
tum, 8tomathu, gyomor, diemen, tél, hiems, forte, erős, fut, sors, 
fatum, pikete, keserű, kixpö?, vjetre, öreg, veter, kekj, rossz,
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xaxfc;, lyarge, messze, ar, arany, aurum, sziper, fölött, super. 
A számnevekből nye, h<x, egy, kettő, tre, három, kater, négy, 
djete, tíz, kondre =  ellen, contra, pre, gör. peri, lat. per, me, 
-val, -vei, gör. hasonlókép, ment, ész, ment-is, trem, remegek, 
tente, viskó, sátor, pokje, mikor, jtóts, sendeta, egészség, sanitas, 
sekidi, század, perk, sertés, porc-us stb.

Az uj-görög és olasz kölcsönzések onnan is felismerhetők, 
hogy a gekben szereplő olasz átvételnek a toszkban mindig uj- 
görög elem felel meg, pl. gekben szereplő misirier (miserere), 
misiriersme (misericors), mrekuli (miraculum), mrekuhiosme 
(miraculosus) szavaknak a toszkban lipisze, lipiszia, thamaszmc, 
famasze és thagema felelnek meg, melyek a görög X6-
TTTjT.?, ttao'iáoco és í>aöjj.a szavakból vannak albáno-
sítva. Az uj-görög és olasz átvételekből álljanak itt a következő 
szavak: mirodi, illat njg. jj.opo'Sía, kjiri, gyertya, xTjplov; zigua, 
járom, &y(bz, sógor, kunata, olaszul: cognato, kumerkjar, keres
kedő, per ért, olasz per stb. A török elemből, mely legidegenebb 
az albántól s azért legkönnyebben kiválik, egyszeri megpillan
tásra is száz számra írhatók össze a szavak, ilyenek: ask, sze
relem, kjenar, széle valaminek, kenar, pambuk, pamut, gyuja, 
tör, guja, mintha, bilbilj, tör. bülbül, fülemile, lokme, t. lokma 
=  falat, odsak, kemencze, bakir, réz, para, pénz, tepe, halom, 
csengel, akasztó, khazir, készen, bakht, szerencse, sors, laf, 
szóbeszéd, csair, mező, khak, jog, khapsz, fogház, csorab, ha
risnya, millet, nép, nisan, jegy, kerre, szór, szer, khics, semmi, 
bol- bol, bőven. Megjegyzem, hogy itt csak azon török szavak 
egy csekély részét soroltam fel, melyeket Hahn eredeti pelazg- 
albán szavaknak tartott. Ezek százával vannak müvében. A 
szláv szavakból is adhatnánk némelyeket, álljanak it t : szite, 
szita, Im it bival, klyucs, kulcs, kidyács, kalács. Sokkal nagyobb 
számban vannak az oláh szavak, milyenek: Zeu, Dumnezeu, 
isten, alb. Zee, koljube, gunyhó, kuliba; gmri, búza, ol. grui, 
bugát alb. ol. gazdag, grumasz, alb. ol. torok, krasztarecz, alb. 
ol. ugorka, gradine, alb. ol. kert, gáti, alb. kész, oláh. gáta, 
kupilje, alb. ol. gyermek, viez, alb. ol. borjú, skurt, alb. rövid, 
oláh. kurt, cse, alb. ol. mi, sento, alb. egészség, ol. szinetosz, 
gyal, alb. ol. ördög, kalj, alb. ol. ló. Dr. E rő d i B é la .


