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A KYROS-MONDA.
Érdekes egy-egy mondát legelső feltüntétől egész addig
követni, a mikor valamely költő rátette kezét és mintegy classicus
alakjában állandósította. Nehéz azonban e feladat, ha a monda
fejlődésének két egymástól oly távol eső pontját akarjuk össze
egyeztetni, a milyen a Kyros-mondában Hérodotos meg az utána
következő görög s latin történetírók elbeszélése, és az újabb perzsa
népmonda, melyet Firdűszi Sáhnámeh (királyok könyve) czimü
eposában felhasznált. A történelmi Kyrosról ugyanis már 500
évvel Kr. e. támadhattak mondák, melyek őt a Zoroaster vallásá
nak legendáiban előforduló hősök tulajdonságaival felruházták,
sőt talán születése, élete és működése több körülményét e hősök
némelyikének történetével azonosították. Az ilyen félig való, félig
költött elbeszélés szájról szájra járt, változott; egyik-másik szereplő
személye kivált és magában alkotta a monda középpontját, míg
végre Firdűszi sok ilyen apróbb mondát nagy eposába olvasztott
Ez Kr.u. 1000 esztendővel történt; 1500év pedig elég hosszú idő
arra, hogy monda oly nagy változáson átmenjen. Lássuk tehát a
monda régi és új alakját.
Hérodotos l) elbeszélése ismeretes. Szerinte Astyagés méd
király leánya, Mandané, perzsa emberhez, Kambyséshez ment nőül.
Ennek fiát, kit csak később hittak Kyrosnak, Astyagés, mert egykor
azt magyarázták ki valamely álmából, hogy unokája megfosztja a
tróntól, Harpagosnak adta át, hogy ez megölje. Harpagos ezt nem
meri tenni, hanem mégis átadja elveszítés végett egy Mitradatés
nevű pásztornak, kinek neje Spakó halva született fia helyett fel
neveli ; Kyros felnő, játék közben megveri Artembarés fiát, ennek
») Herod. 1, 107— 129, de kivált 110.
Philologiai Közlfiny. VI. 5.
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panaszára a király elé idéztetik és ott nemes viseletével feltűnik ;
Astyagés kérdezősködik és megtudja a valót. Harpagost úgy bün
teti meg, hogy fiát megöleti és eléje tálaltatja. Kyros férfiúvá nővén
fel a boszút forraló Harpagos biztatására fellázad és öregatyját
csakugyan megfosztja a tróntól.
Ezt a mondát a Sáhnámeb-ban két részre szakítva találom.
Az elsőt, a mely Astyagésnek álmáról, Harpagoson elkövetett
kegyetlenségéről meg arról szól, hogy állat szoptatta Kyrost, a
Ferldün-mondában találhatni; a másodikat, a melyben Kyros
szüleiről, Astyagésszel való rokonságáról és pásztornál való nevel
kedéséről van szó, a Kei Choszru mondájában ismerhetni fel. Nézzük
e mondák rövid tartalmát, összehasonlítva a görög s latin íróknál
található megfelelő vonásokkal.
A Sáhnámeh -bán *) Zohhák a sivatagban élő lándsás lovasok,
azaz arabok nemzetéből való; pehlevi nyelven Bivereszp a mellék
neve mely annyi mint «a tízezer lovú». Ez a melléknév Vaniceka)
szerint a görögbe is átment, Baiópaarco; alakjában, a mely tisztán
mutatja az óbaktriai alakot: baévaraqpa, a tízezer lovú.8) Csak
az a baj, hogy Papé és Benseler szótárában sincs nyoma, hogy hol
fordul elő ez a görög alakú név. Örmény írónál van Biuraszp
Azdahag. Zohhák maga az egyetlen név ez egész mondában,
mely a classicus irók elbeszélésétől fogva egész a Sáhnámeh
mondájának megalakulásáig ugyanaz maradt. Dohhák vagy Zohhák
ugyanis az új perzsa dehák, ezsdehá arabos alakja, ez pedig az óbak
triai azsi daháka, azaz: a veszedelmes vagy harapós kigyó. 4) Ez
az óbaktriai szó pedig határozottan egy a görög 'Adoá-f/j; névvel.
A méd király nevét ugyanis ősrégi népetymologia azonosította
amaz óbaktriai szóval. A többi név a classicus írók és az újperzsa
monda elbeszélésében épen nem hasonló, azért nem is erőködöm
magyarázgatással valahogy összeegyeztetni. Ezt a Zohhákot az
ördög Irán trónjára segíti, jutalmul azt kérve, hogy vállán meg

x) Vullerp, Firdusii liber regum qui inscribitur Schaliname, I. köt.
27. 1. a 86. versétől a 62. 1. 542. verséig; Le livre des rois tradnit et comraenté pár J. Mohi, publié pár Mme Mohi, I. köt. 39—84. 1. Szász K. A vi
lágirodalom nagy eposzai I. köt. 258—9. 1.
2) Fremdwörter im Griechischen und Lateinisclien 6. 1.
n) Justi, Handbuch dér Zeudsprache 37. és 207. 1.
4) Justi id. m. 14. és 150. 1.
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csókolhassa; csókja helyén azonban Zohhák vállán egy-egy kígyó
támad, melyet megint az ördög tanácsára emberek agyvelejével
kell táplálni. így temérdek ember esik Zohhák kegyetlenségé
nek áldozatul. Egyszer aztán Zohhák azt álmodta, hogy a ki
rályok törzséből három dali i n ő tt; a középső Feridűn volt, a ki
őt bikafejti buzogányával fejbe ütötte, pányvájával megkötötte,
nyakára kalodát tett és Demávend hegyére hurczolta. A múbedek,
azaz mágusok, papok, egyike, Zirek, megfejti ezt az álmot, úgy
magyarázva, mint Hérodotosnál az álomfejtő Astyagés álmát.
Zohhák mindenfelé keresteti Feridűnt, de csak atyját, Abtint találja
meg, és ezt ki is végezteti; anyja, Finhiek, elmenekül és fiát egy
ember őrizetére bízza, kinek kertjében a Bermájeh nevű csudálatos
tehén van. Ennek tejével táplálkozik Feridűn három évig. Zohhák
kígyói miatt roppant sok embert öletett meg, a többi közt Káveh
nevű kovács tizenhét (vagy tizenhat) fiát. Mikor utolsó fiát is
elhurczolták, a kovács a király elé ront, fiát kiszabadítja és bőr
kötényét dárdára ttizvén e zászló alá, mely később a kávéján!
direfs (Káveh-i zászló) nevén történelmi nevezetességűvé lett, sok
embert gyűjtve felkeresi Feridűnt és azzal együtt a sereg élére
állva a fiatal hősnek alkalmat ad, hogy Zohhákot megbuktassa. E
kovács legifjabb fia, Kárén, később az irániak kiváló hőse lesz.1)
Tekintsük most, miben hasonló a classicus Kyros-monda
ehhez. Zohhák nem perzsa, Astyagés sem; a két név, mint már
említettem, tökéletesen ugyanaz. Zohhák kegyetlen, sok embert
áldoz fel a gonosz szellemnek, a ki őt a trónra ju ttatta; Astyagés is
kényúr2). Zohháknak is van ijesztő álma, Asfcyagésnek is ; csupán
az álom külseje különböző, iránya, hogy úgy mondjam, a monda
költői igazsága, ugyanaz, t. i. a kény úr bűnei tudatában megretten
álmán, hogy az ő hatalma is véges a végzet hatalmával szemben,
de mindamellett kísérletet tesz, hogy újabb bűn árán ellenségétől
megszabadúljon. Zohhák megtudván álma jelentését el akarja
veszteni Feridűnt, Astyagés pedig ugyanazon okból Kyrost.
Zohhák megöleti Feridűn atyját; Atradatés, a ki Nicolaus DamascenuB 8) szerint Kyros atyja, szintén Astyagés ellen harczolva hal
l) Vullers I, 96. 1. 638. v. és Mohi, I. 128. 1.
s) Duncker, Az ókor története, fordította Jónás J. IV. köt. 339. 1.
E mű 335—380. lapján van a Kyrosról szóló görög s latin irodalom ism er
tetve és kitünően bírálva.
3) Nicol. Damasc. fragm. 66.
25;
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meg ennek szeme láttára. Feridűnt idegen ember neveli fel tehén
tejével, Kyrost is az idegen pásztor és neje Spakó, kinek neve
annyi mint kutya.1) Trogus Pompeius meg épen azt írja, hogy a
pásztor, a kire bízták, hogy Kyrost megölje, és a ki csakugyan
kitette a hegyek közt, haza menvén elmondta a dolgot feleségének,
aztán annak biztatására visszament a gyermekért és akkor nőstény
kutyát talált mellette, mely szoptatta és a vadállatok ellen meg
védte2.) Zohhák ellen először Káveh üt pártot Feridűn mellett,
mivel a király fiait megölette; Astyagés ellen is azért lazítja Harpagos Kyrost, hogy fia halálát megboszúlja.
A monda második része feltalálható a Kei Choszrű mondá
jának egyes mozzanataiban. íme rövid tartalmok8.) Kei Káűsz
iráni király fia, Szíj árus vagy Szijávecha, Tűránba, tehát ellen
séges földre kénytelen menekülni és az oda való királynak,
Efrdszijüb-nak leányát, Ferengísz-t veszi nőül. Előbb azonban
már jóakarójának, a tűráni fővezérnek (szipehbud, szipehdár),
Pmm-nak Dserireh nevű leányával kelt egybe. A tűráni király egy
tartomány kormányzójává is teszi vejét. Azonban Gerszlvez meggytilölteti a királynál és annyira viszi a dolgot, hogy Efrászijáb
veje ellen hadat indít, annak ezer iráni harczosát levágja és Őt
magát sebesülten elfogja. Ferengisz hiába esd férje életeért, a
király ezt megöleti; Ferengiszt is csak Pirán bírja megmenteni.
Ez rövid idő múlva Pirán házában fiút szül, kinek neve Kei
Choszrű lett. Pirán ünnepélyes Ígéretet tesz, hogy e fiút nem engedi
bántatni; a király azonban megemlékezve arról, hogy a bölcsek
neki előre megmondták, kogy Irán és Túrán királyi házaiból oly
király fog származni, kinek kegyét majd az egész világ keresi és
kmek egész Irán és Túrán hódol, meghagyja, hogy a gyermeket
a hegyek közé vigyék pásztorokhoz, hogy semmit sem hallva atyja
haláláról és gyilkosairól általában teljes tudatlanságban nőjjönfel.
Pirán átadja a gyermeket Keli/-vagy Kelá-hegji pásztoroknak, kik
közt Kei Choszrű szép fiúvá fejlődik és már tíz éves korában vad*) Az óbaktriai *;pú kutya és l a képző, mely nyilván kicsinyítő képző
ír volt; az újperzsában szeg, az afghániban szjpai, szpii, a tálisi nyelv
járásban 82 Íp<i. Justi id. m. 303. és 375. 1. Curtius, Grundzüge <ler griecliischen Etymologie (4. kiad.) 158. 1.
2) Justin. 1, 4—7. V. ö. 44, 4.
3) Vullers II, 596. 1. 135*2. versétől a 678. 1. 2735. verséig; Mohi II,
247—3 12. 1. és Szász K. I, i>78—280.
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kanokat és farkasokat vadász. N evelőapa egyszer panaszkodik,
hogy már nem bír vele, mire Pirán felkeresi a hegyek közt. oMikor
Pirán meglátta azt a méltóságteljes voltát és szép arczát, orczája
megtelt Könynyel és szíve szeretettel*.1) Aztán beavatja a fiút
származása titkába és magánál tartja. Efrászijáb egyszer álmatlan
éjszakájában magához hivatja Piránt és a fiú felől kérdezősködik.
Pirán azt feleli, hogy a fiú él, de a király nem tarthat tőle, mert
tudatlan pásztorok nevelték és azon felül még olyan mint a hülye.
A király megesküszik, hogy nem bántja, és mikor eléje vezetik,
elámul «ama királyi fején és hatalmas kezén, ama járásán, méltó
ságán és értelmességén»a) ; aztán kérdezgeti, hogy próbára tegye,
vájjon csakugyan hülye-e. A fiú a király öt kérdésére látszólag
egészen visszás feleletet ad, melyet azonban nem lehetetlen, külö
nösen a keleten megszokott képies, mystikus módon, a helyzethez
találóan megfejteni. Kei Choszrút később Iránba viszik, a honnan
mint király Tűránba sereget indít, melyet a turániak először
visszavernek; utóbb azonban az irániak győznek és Kei Choszrú
saját kezével üti le Efrászijáb fejét.8)
Most e részeket a classicus Kyros-monda hasonló vonásaival
összeállítom. Szijávus perzsa ember létére a tűráni király, tehát
az ellenség leányát veszi el; Kambysés is perzsa és az idegen
elnyomó, a méd Astyagés leányát veszi nőül. Efrászijáb legyőzi és
megöleti Szijávust; Astyagés is legyőzi Atradatést, a ki a monda
egy változata szerint Kyros atyja és Perzsia kormányzója volt, és
az meghal sebeiben. Itt a részek eltérnek egymástól: Atradatés fia
érdekében küzd, Szijávus pedig megesküszik, hogy nem védi magát,
és akkor hal meg, mikor fia még meg sem született. Firdűszi mon
dájának e vonásában a m uszlim vallási meggyőződés hatását, a fa ta lismust látom. Szijávus ugyanis azt mondja híveinek, hogy azért
nem védi magát Efrászijáb ellen, mert «Ha engem a forgandó ég
(szerencse) ártatlan létemre a gonoszok keze által akar elveszteni,
vitézségemnek semmi haszna sincs, mert a világ teremtője ellen
nem lehet hadakozni. Mit is mondott az az értelmes és lelkes
bölcs ? Azt, hogy rossz csillagod ellen vitézséggel se küzdj. »4) A
l)
*)
3)
*)

Vullers II, 674. 1. 26S5. v. Mohi II, 338. 1.
Vullers II, 677. 1. i'716. v. Mohi II, 341. 1.
Mohi IV, 16r>. 1.
Vullers II, 65c. 1. 2357—S. v. Mohi II, 316—7. 1.
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fatalismus második nyilvánulását abban látom, hogy Efrászijáb
Kei Choszrűt nem akarja megöletni, jóllehet hallotta, hogy ez lesz
veszedelme. így szól: «Most bekövetkezik, a minek be kellett
következnie; a búnak, fájdalomnak és gondnak nincs haszna#, és
• Ha meg van írva, hogy tőle rám baj háramlik, el nem hárul óva
tosságom miatt, mert istentől van#1). Az ember Priamosnak Helenéhez intézett szavára gondol ; o?> x í jjloi o líx ít ] sa si* O so í vó {jloi a t r t o í
s ia tv .2) Pirán, a tűráni fővezér, megszánja a kis Kei Choszrűt;
Harpagos, a mód király rokona, a csecsemő Kyros életét megmenti.
Efrászijábnak megjósolták, hogy unokája tönkre fogja tenni; hogy
meg nem öleti, azt, mint már említettem, annak tulajdonítom,
hogy az újperzsa mondán a muszlim fatalismus módosított; Astya
gés megálmodja, hogy milyen veszedelmet hoz rá unokája. Kei
Choszrűt pásztor neveli fel, Kyrost is ; az előbbinek méltósággal
teljes viseletét Pirán és Efrászijáb bámúlja, az utóbbira Astyagés
merész és nemes megjelenéséről ismer. Kei Choszrű Irán királya
lesz és megfosztja öregatyját a tróntól, életétől; Kyrost a perzsák
elismerik vezéröknek és aztán megbuktatják Astyagést.
íme itt vannak a monda főbb megegyező pontjai. Azt számba
sem akarom venni, hogy Kei Choszrű visszás feleleteit, melyeket
őt próbára tevő öregatyjának ad, ép úgy lehet magyarázni, mint
Nicolaus Damascenusnál a nők dalát vagy Ddinónnál Angarését a
vadkanról és oroszlánról.s) Tehát Szász Károlynak 4) nincs igaza,
mikor azt mondja, hogy Kyros a Sáhnámeh-ban nem szerepel, és
mikor Görres eljárását hibáztatja, a ki a classicus Kyros-mondát
Kei Choszrű történetével összeegyeztette. Görres müvét nem olvas
tam, de azt hiszem, magamnak is sikerült bebizonyítania, hogy a
két monda közt vagy inkább az egy monda régibb és újabb alakja
közt az indító okokban csak ott van eltérés, a hol valami külső ok
hatott a mondára, és hogy a legtöbb rész egészen megegyezik. Ez
a Kyros-monda, a hogy a classicusoknál még egy darabban, ile
már több változatban van, és a hogy Firdűszinál ketté szakadva és
módosulva két különböző hősről szól.
D r . P o z d e r K ároly.

')
3)
3)
*)

Vullers II, 6v2.1. 2632. v. és 675. 1. 2683. v . ; Mohi II. 335. és 339.1.
II. 3, 164.
Duncker IV, 349. és 354. 1.
Id. m. I, 245. és 247. 1.
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GÓT I RODALOM. 1)

I. G-ót költészet és próza.
4.
Gót költészet. A gót költészetnek egyetlen terméke sem
maradt az utókorra; de nem kételkedhetni azon, hogy az epikus
költészet, mely minden egyes germán népnél virágzott, a gotoknál
sem hiányzott, hogy reájok is illik, mit Tacitus a germánokról
általában mond (Germ. c. I I ) : celebrant carminibus atitiquis, quod
unum apud illos memoriae ct annalium genus est, . . . . originem
gentis conditoresque. Tudjuk, hogy a gótok az Amalok királyi csa
ládjának származását Gaut (Wódan), Haimal (Haimdal) és Rigis
istenektől hagyományos mondákban és dalokban dicsöitették *);
— tudjuk, hogy őseik vándorlását a skandináv félszigetről (Jordanis c. IV : ex hac Scandza insula, qnasi officina gentium aut certe
velut vagina nationum) Középeurópába, a vandálok meghódítását,
hadjárataikat a scythák országán keresztül egészen a Pontusig
• ősrégi történeti dalokban# megénekelték2); — tudjuk, hogy ki
rályaik hadi tetteit énekekben magasztalták.8) Kétségtelen továbbá,
hogy a völsungokról és nibelungokról, hogy a Svanhildnek (Siegfried leányának) meggyilkoltatásáról és halálának megbosszulásáról szóló német dalok legelsőben is a gotoknál hangzottak föl,
mit már azon körülmény is bizonyít, hogy az eredeti mythicus
Ermanarich helyébe a későbbi mondában a gotoknak hasonló
nevű híres királya lépett.4) Hiszen Jordanis (a VI. század közepén)
még azt is meséli, hogy a keleti gótok egy mythicus királya, Dicineus, írott törvényeket adott népének, mely • törvények# alatt
valószínűen gnomikus vagy tanító költeményeket kell értenünk.5)
Jordains szerint Ablavius, a gót történetíró, népének történeteit
sokszor merítette a nép ajkán élő dalokból, sőt Jordanis maga is
ismételve hivatkozik, mint forrásokra, azon történeti énekekre,
melyekben a gótok híres királyaik emlékét fönntartották.6)
Ezen közvetlen bizonyítékok mellett vannak még más ada
taink, melyek közvetve tanúskodnak arról, hogy a gotoknak volt
költészetök. Ide tartoznak mindenek előtt azon számos gót szók,
*) Szerző Germán kézikönyvéneik sajtó alá készülő első ("ót) részé
bői. — Az előző bárom fejezet a gót népről, nyelvről és írásról szól.
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melyek a költészetet, annak egyes ágait, eszközeit és előadása
módját jelölik.7) De tanúságot tesz ebbeli jártasságukról azon kö
rülmény is, hogy jeles dalnokaik voltak (Cassiodor. II., 41: citharaedum arte sua doctum, qui őre manibmque consona vocb cantando glóriám vestrae potestatis oblectet), milyet pl. Nagy Theodorich Klódwignak, a frankok királyának, ennek ismételt kéréseire,
küldött (Ib. II. 40: cím rex Franconum convicii nostri fama pellectus a nobis citharaedum magni 8 precibus expetisset), Jellemző e
szempontból azon ismeretes adat is (Procop., Bell. Vandal.
II., 16), hogy Gelimer király, midőn Pharas, a görög sereg vezére,
őt Pappuában körülzárta, követet küldött ellenéhez a következő
hármas kéréssel: küldjön neki kenyeret, mert ilyet nem látott,
mióta ezen várba lépett; továbbá szivacsot, hogy sírástól meg
dagadt szemeit megmoshassa, végre egy hárfát,8) mert jeles költő
lévén, egy éneket készitett mostani szomorú helyzetéről, melyet
könyezve elénekelni akar. Ide tartoznak azon színi tréfák is, me
lyek II. Theodorichnek, a nyugati gótok királyának udvaránál
divatban voltak,9) és azon színi előadások, mimusok és játékok is,
melyeket Procopius a vandálokról oly sokszor megemlít.
Más kérdés az, vajon ama történeti és alkalmi dalok fel vol
tak-e valaha jegyezve. Ez nem igen valószínű, mert 1. Jordanis
azokról mindig csak mint a nép ajkán élő, hagyomány útján az
ókorból a későbbi nemzedékekre szállott énekekről szól; — és
2. mert a gótok e daloknak feljegyzésére alkalmas írással nem
bírtak (Ulfílas írásáról 1. a 3. szakaszt). Ezen költemények alak
járól természetesen nem igen beszélhetünk; de alig csalódunk, ha
azt hisszük, hogy ezeknek alakja is az allitcratio, a szókezdő hang
zók azonosságán alapuló betűrím volt, mely az összes germán
népeknél egészen a IX. század közepe tájáig a költészet legrégibb
formája.10)
A gót költészet termékei mind elvesztek. Soha nem voltak
feljegyezve, és midőn a nép elbukott és eltűnt, vele együtt örökre
elhangzott hagyományos költészete is. De nem egészen örökre, —
legalább tárgyának egy tetemes részét illetőleg nem. Mert a gót
monda, melynek középpontja és főhőse Nagy Theodorich, kit a
monda Berni (azaz Veronai) Detrének (Dietrich) nevez, túlélte a
hatalmas és a műveltség magas fokára emelkedett népet,11) és
fontos, igen népszerű és számtalanszor földolgozott költői anyag
képen szállott át a német népekre, kiknek első fönnmaradt költői
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emléke — a Hildebrand-dal — ezen monda köréhez tartozik.
Egyszersmind érdekes véletlen, hogy ugyanezen mondának —
Hildebrand és Hadubrand párviadalának — egy költői feldolgo
zása a XIV. században, úgy szólván, lezárja és befejezi a német
nemzeti mondái költészet történeti fejlődését.12)
*) Jordanis (ed. Alfr. Holder, Freiburg, 1882) c. XIV : Horum
ergo heorum, ut ipsi suis in fabulis refér unt, primus fűit Gaut, qui genuit
Haimdal, Haimdal verő genuit fíigis, at Rigis genuit eum, qui dictus est
Amal, a quo et origo Atnalontm decurrit. — A gót királyok családfáját,

kétségtelenül dalok és mondák alapján, C8ssiodorus (Jordanis forrása)
állította össze, kiről Athalarich (Cassiod. Var. IX, 25) azt mondja:
iste Amalos cum generis sui claritate restituit: evidenter ostendens in deciviam septimam progeniem stirpem nos habere regalern.
2)
Jordán, c. IV : quemadmodum et in priscis eorutn carminibus
paene historico ritu in commune recolitur, és Amm. Marc. XXXI, 7 barban
(gótokról van szó) maiorum laudes clamoribus stridebant inconditis.
s) Jordán, c. V : antiquo etiam cantu maiorum facta modulationibus
citharisque canebant, Respamarae, Hanalae, Fidigemi, Vidigoiae et aliorum, quorum in hac gente magna opinio est, quales vix heroas fuisse miranda
iactat antiquitas. És alább c. X L I : Cumque diutius exploratum, ut viris
fortibus mos est, inter densissima radaréra reperment (t. i. királyukat),
cantibus honoratum inimicis spectantibus abstulerunt. Viderés Gothorum glo*
bős dissonis vocibns confragosos adhuc inter bella furentia funeri reddidisse
culturam ; — továbbá c. XLIX. stb. És Gensemundus, toto őrbe cantabilis~tó\ azt mondja Cassiodorus : quam din nomen superest Gothorum, fertur
eius cunctorum attestatione praeconium. V. Ö. Ad. Holtzmann, Untersuchungen über das Nibelnngenlied. Stuttgart, 1854, p. 166.
4)
Jordán, c. XXIV : Na in Jíermanaricus, rex Gothorum, licet, ut
superius retulimus, multarum gentium exstiterit triumphator, de Hunorum
tamen adventu dum cogitat, Rosomonorum gens infida, quae tunc inter alias
illi famulatum exhibebat, tali eum nanciscitur occasione decipere. Dum enim
quandam mulierem, Suanihildam nomine, a gente memorata pro mariti fraudulento discessu rex furore commotus equis Jerocibus illigatam incitatisque
cursibus per diversa divelli praecepüset, fratres eius, Sarus et Ammius, germanae obitum vindicantes, Hermanarici latus ferro petierunt; quo vidnere
saucius, aegram vitám corporis imbecillitate contraxit . . . . Hermanaricus
tam vulneris dolorem, quam etiam excumiones Hunorum non ferens, grandaevus et plenus dierum, centesimo decimo anno vitae suae defunctus est.

Ammianus Marcellinus (c. XXXI, 3) csak a király agg koráról s a
hunok részéről fenyegető veszély nagyságáról tu d : Qui (Ermenrichus)
ri subitae procellae perculsus, quamria manere fundatus et stabilis diu conatus

Digitized by

^ o o g le

378

HEINRICH GUSZTÁV.

est, impendentium tamen diritatem augente vulgatius fama, magnorum discriminum metum voluntaria morte sédárit. Swanhilde története, melyet Jo r
danis a történeti eseményekkel kapcsolatba hoz, monda, mely a forrá
sokban különböző alakban található. A Yilkina-saga szerint Ermenrek
király erőszakot követ el meghitt emberének, Sifkának (a német költe
ményekben Sibiche, Sibich) feleségén, mire a megcsalt férj, a királynak
továbbra is hűséget színlelve, Ermenreket és egész családját megsem
misíti. A Völsunga-sagában és az Eddában már majd azon alakban
találjuk a mondát, melyben Jordanis azt közli. Mind a két forrás egy
szersmind a Nibelungok mondájához kapcsolja az elbeszélést. Swanhild
Sigurd (Siegfried) és Gudrun (Kriemhilde) leánya. Gudrun, Sigurd
özvegye, Atli halála után a tengerbe veti magát, de a habok elviszik ót
Jonakur országába, ki őt nőül veszi. Tőle három fia lesz : Sörli, Hamdir és Erp. Ezekkel nő fel mostoha nővérök, Swanhild. A hatalmas
•Jörmunrek nőül kívánja a szép leányt és fiát, Randvert, küldi érte.
E zt azonban társa, Bicci, rábeszéli, hogy Swanhildét a maga számára
kérje és tartsa meg, s azután elárulja tettét a királynak. Jörmunrek
felakasztatja fiát és lovakkal tapostatja agyon Swanhildét, mire ennek
mostoha testvérei, halálát megbosszulandók (miután útközben Erpet
megölték), a királyt halálosan megsebesítik. — Hogy Jordanis ezen
mondát használta fel, bizonyítják a nevek : Jörmunrek rende? skan
dináv alakja a német Hermánarichnak ; Sarius- és Ammiusban pedig
felismerhető a mondái Sörli és Hamdir. De Jordanis nem tud még arról,
hogy Swanhild Sigurd leánya, — azaz : a mondának összekapcsolása
a nibelung-mondával későbben (551 után) történt. A Chronicon Quedlinburgeme (X. század végén) is meséli Ermenrich meggyilkoltatását a
testvérek által, de nem tud még arról, hogy Swanhild Sigurd leánya.
L. W. Grimm, Deutsche Ileldensage, Berlin, 1SG7, 2. kiad., 8. és 32. 1.
A liosonwnorum gémről 1. Aug. Iiassmann, Die deutsche Heldensage und ikre
Heimat, Hamburg, 1862, I. 275.
6)
Jordán, c. X I : Dicineus eos propriis legibus rivereJ'ecit, >{ua$ tmjue
nunc conseriptas belagines nuncupant. Ezen belaginé* szóban egy gót bilageins szót ismertek fel, melynek többes száma bilayeineti volna. Ezen
szó bilagjan ( lágyán, fektetni, adni, kiszolgáltatni, ma legen) igéből szár
maztatva (mint analageuis ebből analagjan, vagy faurlageim ebből faurlagjan) annyit jelentene mint «rendeletek» (SatzungenJ. Grimm Jakab
( Geschichte dér deuUchen Sprache, I3, 317) azt hiszi, hogy Jordanis itt
Eurich nyugati gót királynak (4GG—48 i) az ötödik században eszkö
zölt híres törvénygyűjteményére ózéloz, melyről Isidorus Hispalensis
is megemlékszik : sub hoc rege Goti legum instituta scriptü habere coeperunt, antea tantum móriban et con&uetudine tenebantur. De Jordanis nem
saját koráról vagy a közvetlen múltról, hanem az ősidőkről szól és
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nem a nyugati, hanem a keleti gótokról beszél; azért helyesebb Gabelentz és Loebe felfogása, kik ezen belagines alatt gnomákat, ethikus és
politikus irányú didactikai verseket értenek, milyeneket pl. a legrégibb
időkben a görögöknél is, de különösen az Eddában és általában az
északi irodalomban igen korán és nagy számmal találunk. V. ö. Fr. W.
Horn, Geschichte dér Literatur des skandinavischen Nordens, Leipzig, 1880.
A mit Jordanis különben az id. h. ezen Dicineus királyról beszél,
az épen nem tarthat igényt történeti hitelességre: Dicineus cernens, eorum
(Getarum sive Gotorum) animos sibi in omnibus obedire et natúrálé eos ha
bere inyenium, omnem paene philosophiam eos instruxit: erat namque huius
rei magister peritus. Xam ethicam eos erudiens, barbaricos mores compescuit;
physicam tradens, naturaliter propriis legibus vivere fecit, quas usque nunc
conscriptas belagines nuncupant; logicam instruens, rationn eos supra
ceteras gentes fecit expertos; practicem ostendens, in bonis actibus conveisari suasit; theoreticem demostrans, signorum duodecim et per ea pianetarum cursus omnemque astronomiam cmitemplari edocuit, et quomodo lunaris orbis augmentum sustinet aut patitur detrimentum, edixit, solisque globuni
igneum quantum terreno őrbe in mensura excedat, aut quilnis nominibus vei
quibus signis in coeli polo vergente aut revergente trecenta quadraginta sex
stellae ab ortu in occasum praecipites ruant, exposuit. . . . Elégit ex eis tunc
nobilüsimos prudentioresque viros, quos theologiain instruens, numina quaedam et sacella venerari suasit. Jordanist Dicineusra vonatkozóan, úgy

látszik, a gótok és géták összezavarása és a gétákról szóló túlzott me
séknek saját népére alkalmazása teljesen tévútra vezette. De azért a
belagines, mely szóban kétségtelenül gót szó és gót fogalom rejlik, nem
nélkülözi a történeti alapot, annál kevésbbé, mert Jordanis határozot
tan és világosan mondja, hogy az e fajta régi szabályokat még most is,
saját korában, így nevezi a gót nép.
°) Jordán, c. IV : Ablavius, descriptor Gothorum gentis egregius, a
második jegyzetben közlött helyhez. — Id. c. V : nos enini potius lectioni
credimus, quam fabulis anilibus consentimus. — Id. c. XIV : ut ipsi suis in
fabulis referunt.

7)
Ulfilas a görög aőeiv és <{>3/, szókat siggvan (olv. singvan) és siggvs
(olv. singv8) szókkal adja vissza ; a dal gótúl liuth, a dalnok liuthareü
(ófn. liudari bardus, carminum conditor), az éneklés liuthón; —J'risahts
kép, példa és rejtvény, miből Wackernagel (1Átératurgeschichte I51, 8.1.)
a német rejtvényes költészetnek, mely később oly dúsgazdag volt, régi
ségére következtet.
N) A gótok hangszerei a hárfa (a középkori latin íróknál cithara),
a szárú és a flóta voltak. Gót. haum szárú, haurvja kürtös, haurnjan
kürtölni, thuthaurn trombita, thuthaurnjan trombitálni; — klismo
ozymbal; — sviglja flóta, sviglon flótázni; — Jord. c. V: cantu jnaiorum
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~ facta modulationibus cithansque canebant. Később citharoedus: harpfaare.
A hárfa német neve először Venantius Fortunatusnál fordul elő (praef.):
S'da sa ’pe bumbicans barbaros leudos harpa relidebat, és VII, 8 : plaudet tibi
barbaru8 harpa.
9) Sidon. Apollinaris Epist. I, 2 : sane intromittuntur, quanquam
raro inter coenandum mimici sales, ita ut nullus conviva mordacis linguae
felle feriatur, sic tamen, quod illic nec urgana hydraulica sonant nec sub
phonasco rocalium concentus vieditatum acrum'a simul intonat. Nullus ibi
lyristes, choraules, mesochorus, tympanistria, psaltria canit, retje solum illis
fidibus delinitio, quibus non minus mulcet victus animum quam cantus auditűm. — A vandálokról, kik a római műveltség minden kinövését átvet
ték, Procop. Bell. Yandal. II, 6. — A régi germánok csak a fegyvertánczot ismerték, Tac. Germ. c. XXIV : genus spectaculorum unum atque
in omni coetu idem és Tac. Histor. II, 22. Y. ö. Müllenlwjf\ Ueber den
Schwerttanz (Festgabe für G. Homeyer), Berlin, 1871.
10) Az alliteratio a régi mondákban és mythuszokban mindenütt
felismerhető. Az első embernek dalokban dicsőített fiai: Ingo, Isco,
ír minő ; az északi mythikus dalok szerint a főistenek: Yodan> Vili, Ve ;
az első em berpár: Atk és Embla. A német hösmonda főszereplőinek
nevei legnagyobbrészt alliterálnak (pl. Gibich Gunther Gernot Giselfor,
Ilettel Hérvig Hilde, Wieland Wittich IVittigeixeti, Heribrand Hildtbrand Hadubrand, Lüdeger és Liidegast, Jlengist és Horsa stb.), a mi bizo
nyítja, hogy e mondák a legrégibb időkben alliteraló alakú költemé
nyekben voltak feldolgozva.
xl) A gót mondának, mely Hermanrichot (megh. 375), Attilát,
(megh. 453) és Theodorichet (megh. 526) kortársakká és egy nagy cae*
lekvény főszereplőivé teszi, nem jutott az a szerencse, hogy első rangú
költő egységes nagy epikus műben feldolgozta volna. A VIII. századtól
a XV. század végéig számos kisebb-nagyobb terjedelmű, kevesebb-több
költői értékű költeményben maradtak fönn a monda egyes részei és
epizódjai, melyeket csak a jelen században próbált egy tehetséges
epikus költő, Simrock Károly, egymással összefüggésbe hozni és kerek
egészszé feldolgozni (Das Amelungenlied), általában nem nagy sikerrel,
mert túlságosan ragaszkodott a fennmaradt művek tartalmához. —
A gót monda keretje különben igen egyszerű: Hermanrich, Róma csá
szára és Berni Detre nagybátyja, erőszakot követ el főtanácsosának,
Sibichnek feleségén. Sibich úgy bosszúlja meg neje gyalázatát, hogy
határtalan hűséget és ragaszkodást színlelve, a császárt egész család
jának vesztére ingerli. Báveszi Hermanrichot, hogy saját egyetlen fiát
és unokaöcscseit megölje és Detrét is haddal megtámadja. Detre a ha
talmas császár elől a hunok királyához, Etzelhez menekül. Legjobb
vitézei, köztök Hildebrand, elkísérik szeretett urokat a számkivetésbe.
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A hún király utóbb sereget ad neki, hogy országát visszahódítsa, de
siker nem koronázza kísérletét; Rabén (Ravenna) mellett Hermanrich
csellel megnyeri a csatát s Detre újra visszatér Etzel udvarába. Itt
részt vesz a nibelungok harczaiban, melyekben összes vitézeit, az ősz
Hildebrand kivételével, elveszti. Végre harraincz év múltán visszanyeri
országát, melynek bitorlója, Hermanrich, meghalt. Sibich borzasztóan
lakói gazságaiért. Midőn országába visszatér, találkozik Hildebrand
harmincz éve nem látott fiával, Hadubranddal, ki ót nem akarja apjá
nak elismerni s párviadalra kényszeríti az ősz hőst, ki saját fiát meg
ölni kénytelen. — A monda legszebb, népszerű prózai feldolgozása:
K ari H einr. KecJc, Dietrich von Bern und seine Gesellen. Xach dér echten
Ueberlieferung erzahlt. Leipzig, 1881.
**) A Hildebranddal a V III—IX. század feljegyzésében maradt

rá n k ; két egykorú szerzetes írta egy fuldai (ma casseli) kézirat első és
utolsó lapjára. Első kialása 1729-ben jelent meg. (Eccard, Commentarii
de rebus Franciae orientalis, I, 864, mint egy alnémet prózaregény
töredéke); a Grimm testvérek felismerték (1812) benne az alliteratiót
és kimutatták, hogy a munka epikus költemény; legjobb kiadásait
Lachmann Károly (1834) és Müllenhoff-Scherer (1873) eszközölték.
A költemény töredék ; közbe is hiányzanak egyes részletek, a befejezés
sem maradt ránk. A párbaj kimenetele azonban alig kétséges : Hilde
brand megöli fiát, kiről a mondában többé említés nem történik. A kö
zépkor végén Kaspar von dér Roen utoljára feldolgozza, költőietlen
rímelésben, a német hősmonda egyes részeit Heldenbuch (hősök könyve)
ez. műveben, 1432-ben. A feldolgozott tárgyak közt van Hildebrand és
Hadubrand párbaja is, mely itt a hősmonda és a rokon mondák elle
nére kedvezően, a harezolók kibékülésével, végződik.

5.

Gót próza-irodalom. Gót nyelven prózai irodalom épen

oly kevéssé maradt az utókorra, mint költészet; a mit «gót próza»
alatt érthetünk, az részben mások által említett, de elveszett
írókra és munkákra, részben pedig gót szerzőktől latin nyelven
írott müvekre vonatkozik, részben végre görögöknek vagy rómaiak
nak a gótok történetét tárgyaló müveit foglalja magában, mely
utóbbiak voltaképen nem tartóznak ide, de még sem mellőzhe
tők teljesen, ha a gót világ lehető teljes képét nyerni akarjuk.
A gótok egész történetét, államukat és embereiket, a gót és német,
a keresztyén és pogány elemek sajátságos vegyüléke jellemzi.
Nagy Theoderich egész politikája ez ellentétes elemek kiegyenlí
tésére volt irányozva; az ő udvara legfényesebb képviselője a gó
tok e világtörténelmi szerepének két korszak, két műveltség és kés
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nemzet mesgyéjén. Udvaránál még elénekelték a régi gót nemzeti
hősdalokat, de itt gyűltek össze az ókori műveltség legkiválóbb
korabeli képviselői is. A gótok ez állását a következő írók megíté
lésénél sem szabad szem elöl téveszteni.
A Co8inographu8 Ravennas (a VII. századból, ed. Peiper et
Partey, Berlin, 1869) három gót philosophusról tesz említést —
ezek: Athanarit, Hildebald és Markomir, — kikről semmit sem
tudunk. Mommsen (Ueber die Ravennatische Kosmographie, Si*
tzungsber. d. sáchs. Gesellsch. d. Wissenschaften, 1851) tagadja,
hogy valaha éltek; Pallmann (Geschichte dér Völkerwanderung,
I, 9—12. 1., II, 139. 1.) Theoderich kortársainak tekinti. Munkásbágukról semmit sem tudunk.
A többi gót írók (vagy gotokról író rómaiak), kikről meg
emlékeznünk kell, mind történetírók.
A legrégibb név a gót történetírók közöl az Ablavius-é, kit
Jordanis ismételve mint egyik főforrását idézi. így c. IV : Ablavius,
descriptor Gothorum gént is egregius ; — c. XIV: Ablavius enim hi8toricus refert; — c. X X III: Ablavio historico referente. Munkáiból
semmi sem maradt fönn; alakja maga homályos és bizonytalan.
Sybel (De fontibus Jordanis, Berlin, 1838) szerint Ablavius dol
gozta föl először a régi gót dalokat és mondákat történeti elbeszé
léssé; Wattenbach (Deutschlands Geschichtsquellen, I 8, 56) szerint
talán nem is gót író, hanem tudós byzantinus volt.
A gót történelem egyik legfontosabb forrása Cassiodorius,
kit szintén Nagy Theoderich szelleme lelkesített. A római és gót
elem teljes összeforrása volt az ő ideálja is ; ennek megvalósítá
sára írta történeti munkáit, melyek annál fontosabbak, mivel Jor
danis tudósításai is ezeken alapszanak.
Magnus Aurelius Cassiodorius Senator, Bcethius mellett Nagy
Theoderich századának legnagyobb férfía, egy előkelő és gazdag
család ivadéka, Scyllaciumból (ma Squillace) Bruttiumban szár
mazott, 8 480—575 közt élt. Theoderich alatt consul, a gót király
titkos tanácsosa, ügyeinek fő vezetője volt. Munkái közöl a fonto
sabbak : 1. Világtörténete, mely Ádámtói Kr. utáni 519-ig terjed;
a régibb részletek csak compilatiót adnak, 496 óta saját élményeire
támaszkodik, de mindenütt kis körű, igen udvari szellemű, általá
ban megbízhatatlan munka, mely első sorban Theoderichnek és
vejének Eutharichnak dicsőítését czélozza. A jó forrásból származó
anyagot is elferdítette a gótok érdekében.1) — 2. Gót krónikája,
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XII könyvben, mely azonban elveszett és csak Jordanis barbár
feldolgozásában maradt fönn. Erről Jordanisnál szólunk. —
3. Variarum libri X II, hivatalos okmányok, rendeletek, jelentések
stb. gyűjteménye. Ez iratok mind roppant szógazdagok, sokszor
túlterheltek és dagályosak, a kor Ízlése szerint; mert, mondja G.
maga az előszóban, loqui nobis communiter dátum est: solus ornatus
est qui discernit indoctos, a stilus ékessége különbözteti meg a mű
veltet a műveletlentől. Ö azért némely kevésbbé «ékes» régi művét,
mielőtt e gyűjteménybe felvette, egészen átdolgozta. Legérdeke
sebb ez okmányok közöl Athalarich király levele, melyben 534-ben a
római tanácscsal tudatja, hogy Cassiodoriust praefectus praetorio-vá
nevezte ki. E levélből, melyet természetesen Cassiodorius maga irt,
legjobban megismerj ük egész munkásságának irányát és szellemét.2)
A «barbár» gótok és a történetükre s műveltségükre büszke ró
maiak összevegyülését akarta elősegíteni. Azért felhasználja —
hogy amazok is régi és imposans történettel dicsekedhessenek — a
gótoknak már akkor is divatos összekeverését a gétákkal, sőt a
scythákkal, s gót nőkké teszi még az amazonokat is. Az amalok
most Zamolxis utódjainak tűntek föl, s a rómaiak vigasztalást
találhattak szolgaságuk közepette uraik nemességében és hatal
mas múltjában. (L. különösen R . Köpke, Deutsche Forschungen,
Berlin, 1859). — 4. História tripartita (egyháztörténelme). Cas
siodorius élete végén, midőn tervei meghiúsúltak s a gót biroda
lom bukásnak indúlt, valószínűleg Vitiges halála után, 540-ben
Yivarium kolostorába (Scyllacium mellett), melyet maga alapított,
vonult vissza, hol theologiai és encyclopaediai munkákat írt, így
pl. még 93 éves korában Orthographiát8) szerzetesei számára, kik
nek a kéziratok másolatát köteleségökké tette. Ő tette a tudomá
nyos munkát először határozottan és rendszeresen a kolostorok fe l
adatává, mi által igen jótékony hatást gyakorolt és az utókornak
kitűnő szolgálatot tett.4)
Az ókori műveltség azon képviselői közé, kiket Theoderich
udvarához kapcsolt, tartozik Jordanis6) is, az egyedüli gót író,
kinek müvei fönnmaradtak. Maga is gótnak nevezi magát a müve
végén (Ne me quis in favorem gentis praedictae [t. i. Gothorum],
quasi ex ipsa trahentem originem, aliqua addldisse credat); az
Amalok rokona, tehát előkelő származású volt. Nagyatyja nótá
riusa vagy kanczellárja volt Candac alán fejedelemnek Moesiában.
Jordanis nem végzett tudományos tanulmányokat; maga agram-
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matumab nevezi magát. Mégis előbb jogász volt (c. 50: ego item,
quamvÍ8 agrammatusy ante conversionem meam [mielőtt pappá let
tem] nótárius fűi), utóbb krotoni püspöK.6) Mint ilyen 550-ben
Chalcedonba kisérte Yigilius pápát (538—555), midőn ez Rómá
ból menekült, s meglehet, hogy reánk maradt gót krónikáját itt
írta. Vigilius 553-ig maradt Chalcedonban. Midőn a pápa Konstantinápolyba utazott, hol 547—554 ig tanácskozások folytak a
császár és a pápa közt, Jordanis ide is elkísérte Yigiliust, ki e
tanácskozásoktól visszautaztában, 555. junius 7. meghalt. Vigiliusnak egy 551-iki levele szerint Jordanis Crotoniensis ez évben
Konstantinápolyban volt, Getica]Át is ekkor írta a keletrómai
birodalom fővárosában.
Jordanis Breviatio chronicoruvi ez. krónikáján dolgozott,
midőn egy Castalius vagy Gastulus nevű ismerőse felszólította,
hogy Cassiodorius História Gothorum ez. müvét kivonatolja. Ekkor
írta GO fejezetben De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis
ez. könyvét, melyet Castaliusnak (mint az előbbit Yigiliusnak)
ajánlott. Mind a két müvét 551—552 telében fejezte be. Cassio
dorius akkor Bruttiumban élt, Jordanis tehát a szomszédos Krotonban könnyen kaphatta volna meg a kivonandó munkát. De
mégis, maga mondja, hogy müvének kidolgozásánál nem hasz
nálhatta Cassiodorius munkáját (mivel saját müvét Konstantiná
polyban írta), melyet csak azelőtt olvasott volt, midőn Cassiodo
rius házfelügyelője neki azt három napra kölcsönözte volt.7)
Jordanis valószínűleg már régebben csinált magának kivonatokat
és jegyzeteket a könyvből, melyeket most csak összeállított és
feldolgozott. Innen pl. az a feltűnő körülmény, hogy oly sokat ír
Attiláról s majd semmit Theoderichről; az erre vonatkozó dolgo
kat maga is tudta és látta, amazokat pedig forrásaiból kijegyezte
volt. A könyv egészen Athalarich haláláig (az 59. fejezetben) ki
vonat Cassiodorból. E fejezet és a 60-dik (utolsó) fejezet Jordanis
műve. A munka első három fejezete geographia.8) Meglehet, hogy
Jordanis egy önálló cosmographiát is írt; a Cosmographus Ravennas
legalább hatszor idézi őt mint cosmographust (I, 112. IV, 1. 6.
15.20. V, 30.). Ez idézetei mind aöeíicaban találhatók, úgy hogy
Jordanis e helyeket saját régibb müvéből vette volna át. Jordanis
egészen önállótlan írónak mutatkozik. Még az előszót is Bufínusnak In explanationem Origenis super ep. Pauli ad Romanos ez.
művéhez csatolt előszavából írta ki. Cassiodorius mellett főleg
f
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Maroellinus Comest írja ki (elég ügyetlenül), ki a 379—534-diki
évekről krónikát ír, melyet később 547-ig, azután 558-ig, végre
566-ig folytattak. Jordanis az első folytatással (547-ig) használta
e müvet.
Jordanis római gondolkodású volt; nem a gót népet akarta,
saját szavai szerint, dicsőíteni, hanem a győztest (c. 60 vége: nec
sic tamen cuncta, quae de ipsis [a gotokról] scribuntur aut referuntur, complexus sum, nec tantum ad eorum lavdem, quantum ad
eius lavdem, qui vicit, exponens). A gótok utolsó döntő harczaiban
nem pártolta saját népét; Totiláról nem emlékszik meg egy szóval
sem. Germanus, az Amalok utolsó sarja, volt az ő reménye; ettől
várta egy hatalmas gót állam meg ilapítását, mely a római biro
dalom hti szövetségese legyen. Mert az ő főeszménye a gót nép
békés beleolvadása a római államba. Ezért volt ellene Totilának
és Tejának, kik a rómaiak ellen küzdöttek, — az arianusok a katholikusok (Jordanis hitsorsai) ellen. Ez volt általában a római,
azaz a korabeli műveltségű/ germánok fölfogása, míg a frankok
később mint az imperium örökösei fölléptek. Amazok megbuktak
és eltűntek, ezek megalapították a régi kor romjain új, életerős
államaikat.
Jordanis harmadik műve, De regnorum successione vagy
jobban: De breviatione chronicorum (mely 5:22-ig terjed) jelenték
telen és ügyetlen compilatio, nagyrészt Florusból, kinek szövegét
Jahn és Halm Jordanis kivonatából javíthatták. Ezen kívül még
Eutropiust, Orosiust és Marcellinus Comest is használta. A szerző
álláspontja e munkában is teljesen a római; a gótok harezait a
rómaiak ellen könnyen észlelhető ellenszenvvel tárgyalja; a világtörténet nála teljesen azonos a római történettel, melyet lazán fűz
az ó-testamentom nemzetségi fájához.
A nyugati gótok épen oly könnyen váltak rómaiakká, mint
a keletiek, épen oly önfeláldozóan vették fel a római műveltséget,
mint ezek. Tudományos munkásságot azonban nem lejtettek ki,
legalább nem maradt semmi az utókorra. Történetíróik mind
rómaiak, illetőleg nem-gótok. Az első, Orosius, a spanyol presbyter, Augustinusnak De civitate Dei ez. híres műve mellé írta «a
világ nyomorúságának történetét)), Ádámtól 417-ig Kr. u., Historiarum libri septem adversus paganos czím alatt. Alapeszméje:
nyomor és baj mindig volt a világon, nemcsak a jelenkorban; a
mostani nyomor és baj azért nem a keresztyénség müvei, mint a
Philologiai Köílflny. VI. 5.

26
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pogányok állítják.9) Orosius sok, azóta elveszett müvet (pl. Lí
viáét) is használt, de kritikátlan, felületes és azért megbízhatatlan
író. Azonkívül, müve utolsó részében, teljesen azon papos udvari
pártnak szószólója, mely Stilicot megbuktatta. De Spanyolország
nak és a nyugati gotoknak történetére vonatkozólag mégis önálló
értéke van.
Orosius mellett Spanyolországban több annalistikus följegyzé
sek keletkeztek, melyek rendesen Hieronymus krónikájához csatla
koznak, száraz adatoknak szófukar, száraz, de fontos gyűjteményei.
Ily annalisták: Aquitaniai Prosper, ki előbb Hieronymust kivona
tolja s azután folytatja a történeteket 379—455-ig; — a spanyol
Idaciu8 szintén Hieronymus folytatója (379—469), ki a nyugati
gótokról és a suevekről becses adatokat közöl; — Victor, tunnunai
püspök (Afrikában), Prosper folytatója (444—566); — a gót Johanne8 de Biclaro, ki azonban Konstantinápolyban nyerte művelt
ségét, Victor folytatója (590-ig); — Marim de Aveuches (Lausanne) Burgundiában, Prosper folytatója (455—581). Ez anna
listák főkép azért is fontosak, mert a későbbi krónika-írók a IV.
és V. század nyugati történeteit leginkább ezekből merítik.10)
A keleti gót birodalom Cassiodoriusának megfelel nyugaton
l8Ídorus Hispalensis, a középkori műveltség egyik legfontosabb
forrása, ki a későbbi századoknak az ókori irodalom egy tetemes
részét pótolta. Isidor, Severian fia, Karthagena vidékéről, sevillai
püspök volt és meghalt 636-ban. Főműve az Originum sive Etymologiarum libri XX, az ókor összes ismereteinek, a mennyiben a
szerzőnek tudomására jutottak, kivonata, mely a középkor egyik
legelterjedtebb és legolvasottabb könyve volt.11) Az ókornak nem
egy eredeti müve ment feledésbe és veszett el teljesen, mivel Isidórnak e kivonata rövidebb és könnyebben hozzáférhető volt.
Megvan azért e munkának az az érdeme, hogy az ókori műveltség
egy tetemes anyagát a középkori népeknek hozzáférhetővé te tte;
de jó részben ezen műnek és a hasonló könyveknek tulajdonítandó
azon kár is, melyet az emberiség sok görög és latin munkának
elvesztésével szenvedett.
Isidor e nagy compilatiójában van egy krónika is, mely az
egyetemes történetet a világ hat kora szerint elbeszéli; az utolsó
(hatodik) kort Krisztus születésével és Augusztus császárságával
kezdi Isidor, s e felfogás uralkodóvá lett az egész középkorban.
Isidor elég terjedelmesen és igen rokonszenvesen tárgyalja a nyu-
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gáti gótoknak, rövidebben a vandaloknak és sueveknek történetét.
A nyugati gótok kegyes uralkodását, Spanyolország virágzását az
ő szelíd uralkodásuk alatt ismételve kiemeli. Iáidőn Róma ostro
mát (Alarich által) elbeszéli, hangsúlyozza a győztesek kegyessé
gét, és hozzáteszi: «Azért szeretik annyira egészen mai napig a
rómaiak, kik a gótok országaiban élnek, ezeknek uralmát, hogy
szívesebben élnek a gotokkal szegénységben, mint a rómaiak alatt
hatalomban, de az adók nehéz súlya által lenyűgözve.*12)
1) Die Chronik des Cassiodorus Senator vöm Jahr 519. Nach den
Handschriften herausgegeben von Th. Mommsen, (Abhandlungen dér
sáchs. Gesellsch. d. Wissenschaften, YIIL) 1861. Mommsen kíméletlen
kritikával mutatja ki e könyv gyarlóságát és hasznavehetetlenségét.
*) «Nem elégedett meg avval, mondja a király Cassiodoriusról,
hogy az élő fejedelmeket dicsérte; hanem nemzetünk múltjába is ha
tolt be és megtudta a forrásokból, a mit még őseink emlékezete is alig
megtartott. Ő a gótok királyait, kiket hosszú feledés borított, az őskor
rejtekeiből kiemelte. Ő az amalokat, származásuk teljes dicsőségével,
újra ismertekké tette, és világosan bebizonyította, hogy mi egészen a
tizenhetedik nemzedékig királyi vérből származunk (evidenter ostendens,
in decimam septimam progeniem stirpem nos habere regálém), ő a gótok
eredetét római történetté tetté foriginem Oothicam históriám fecit esse
Romanam) és a virágcsírákat, melyek eddigelé a könyvek virányain úgy
szólva elszórva voltak, koszorúvá gyűjtötte össze. Vegyétek figyelembe,
mennyire kimutatta a mi dicséretünkben irántotok való szeretetét,
midőn bebizonyította, hogy uralkodótok nemzetsége, legelső kezdetétől
fogva csodálatos ( mirabilem) volt, úgy hogy, a mint magatok őseitektől
fogva mindig nemes származásúak voltatok, most régi királyi család is
gyakorolja a hatalmat fölöttetek.* Azért is dicséri Cassiodoriust a
király, hogy uralkodását nemcsak könyveivel, hanem fegyveres kézzel
is védte és emelte. — E hely Cassiodorius dagályos stílusára is jel
lemző. A mit a koszorúról mond, az különben emlékeztet Justinus elő
szavára.
8) Grammatici latini ed. Keil, Lipsiae, VI. 1869. — Ezenkívül:
De arte grammatica, ad Donáti mentem, — és : De artibus ac düciplinis
liberalium artium, a hét iskolai tudománynak a középkorban igen elter
jedt és nagy befolyású tankönyve.
*) L. erről különösen: Franz Adolf monographiáját: C. Senator,
Ein Beitrag zűr Geschichte dér theologischen Literatur, Boroszló,
1872. — Cassiodoriusról általában: Papencordt, Geschichte dér vandalischen Herrschaft in Africa, 1837, p. 383—388. — A. Thorbecke, C. Se26*
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nator, Heidelberg, 1867. — W. Wattenbach, D .’s Gescliichtsquellen,
I. §. 4. — Cassiodori opera, ed. Garet, Rothomaai 1679 föl.
5)
így írják nevét a legjobb kéziratok. A név szokásoeabb alakja
Jornandes, mely az író művének első kiadása által (ed. Conr. Peutinger,
Agosta 1515) lett ismertté és elterjedté. A név ez utóbbi alakját pár
tolja Grimm Jakab. Szerinte Jornamles c h. van Iburnanths, Jumanths,
ezekből: gót. *iburs, *ibrs, ófn. épar, úfn. Éber (vaddisznó), agsz. eofor,
skand. iöfur (ez a. m. férfi, hős), — és gót nantlis, bátor, merész. Iburnanths tehát a. m. Eherkühn, ófn. okmányokban: Epamand. Grimm
lehetőnek gondolja, hogy a gót író, midőn keresztyénné lett és a papi
pályára lépett, bibliásította (a Jordán folyó szerint) nevét Jordanisrtí.—
Nevének első része egy városnévben is fordul elő : Eboracum. agsz.
Eoforvic, kfn. Eberuic, később Jvrvík, ma York.
®) E zt bizonyítják Vigilius szavai: Dacia atque Jordáné Crotoniensi fratribus et episcopis, és Jordanis maga, ki a kronikon előszavában
fráternek czímezi a pápát.
7) Az előszóban: ut non mentiar, ad triduanam lectionem dispensatoris eius (Cassiodorusé) benejicio libtos ipsos anteliac releiji. Quorum quamvis verba non recolo, sensus tamen et rés actas credo me integre retinere, Ad
quos et ex nonnullis historiis Graecis ac Latinis addidi co”venientia, initium
Jinemque et plura in medio mea dictione permiscens.
8) E három fejezetet kiadta és magyarázta Stahlberg, Hagen,
1859. — A mű 31—33 és 41—43. fejezeteit tárgyalja Kaufmann, a
• Forschungen zűr deutschen Geschichte» VI. és VIII. kötetében. —
Jordanis gót történetének legújabb kiadásait C. A. Closs (Stuttgart,
1861) és Alfr. Holder (Freiburg, 1882) eszközölték, mind a kettő (főleg
az első) kifogásos munkák, de könnyen hozzáférhetők. — Jordanisról 1.
különösen Bessell kitűnő czikkét Gothen (Erscli- és Gruber-féle encyclopasdia, I, 75. köt. 104—114. 1.); azután : Sybel, De fontibus libri Jorda
nis, Berl. 1 8 3 8 ;— Jordán Ján., Jordanes Leben und Schriften, Ansbach, 1843 ; — J. Grimm, Ueber Jornandes und die Geten, 1846 (Kleine
Schriften, III.); — Stahlberg, Ueber Jornandes, Mühlheim, 1854; —
C. Schirren, De ratione, quaa inter Jordanem et Cassiodorum intercedat,
Dorpat, 1858 és ennek kitűnő birálatát GntschmidtÓl a *Jahrbücher für
eláss. Philologie* 1862-iki kötetében ; — II. Köpke, Deutsche Forschungen, Boriin, 1859 ; — és Wattenbach i. h. I.8 §. 4. és 5.
") Előszavában : Praeceptis tuis p'arui, beatissime páter A ugustinc ;
praeceperas mihi, ut seríberem adversus raniloquam pravitatem corum, qui
pagani vocentur, et qui praesentia tantum tempóra veluti malis extra solitum
infestissima ob hoc solum, quod ereditur Christus et colitur deus, idol a autem
minus roluntur, infamant. — Orosiusról 1. PaUmann, Geschichte dér
Völkerwanderung, II, 236—245 ; — 7lüdinger a Sybelféle folyóirat VII.
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kötetében ; — különösen, valamint a nyugati gótok többi történetírói
ról is Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, I, §. 6.
10)
Ez annalistákat még nem adták ki újabban. Legteljesebben
találhatók Eoncalli gyűjteményében (1787) és, de csak 455-ig, Röslernek
Chronica medii aevi ez. művében (1798). Az egyes munkákra vonatkozó
irodalmat összeállítja Wattenbach, id. h. I. §. 6. és Biihr római irodalom
történek IV-dik kötetében, 2. kiad. 1872.
“ ) Isidori Hispalensis opera ed. Arevalo, 1790—1803, 7 kötet.
A VII. kötet tartalmazza a történeti munkákat. L. Biihr, IV,8 221.
1S) Kevéssel Jordanis után írta Procopius a gótok történetére
vonatkozó nagy fontosságú műveit. Procopius 490 táján született
Cfesareában, Palaestinában, mint előkelő jó módú család ivadéka. H a
záját (Palaístinát, főleg Antiochiát és Jeruzsálemet) sokszor járhatta
be, mert igen jól ismeri. Fiatal koráról csak annyit tudunk, hogy jogot
tanúit; további életéből pedig a kővetkezőket: 527-ben Justinus csá
szár őt Belisar mellé jogtanácsosnak nevezi ki. Belisar akkor a perzsa
határon viselt háborút. Ezóta húsz éven keresztül volt e nagy vezér
kísérője és megbízottja Európában, Ázsiában és Afrikában ; — 531-ben
visszatér Byzantiumba, hol Belisar 532-ben a kékek és zöldek lázadá
sát, melyet Procopius igen szépen elbeszél, leveri; — 533-bau Belisarral
Afrikába megy; — 535 —540-ig Belisar mellett Olaszországban tartóz
kodik ; — 541—542 ig Belisart Perzsába kíséri; — 542-ben a nagy
dögvész alatt Konstantinápolyban v o lt; — 542—558-ig nem tudunk
róla semmit, de bizonyos, hogy Narses környezetéhez nem tartozott;
558-ben Konstantinápolyban volt; — 582-ben Procopius nem élhetett
többé. — Procopiusnak három nagy jelentőségű műve maradt fönn:
1. Historiarum libri VIII., ebbőikét könyv Belisar hadjáratait a perzsák
ellen, két könyv a vandál háborút, három az olaszországi gótok ellen
viselt háborúkat tárgyalja ; a nyolezadik könyvben befejezi Procopius e
nagy munkáját, 553-ig beszélve el az eseményeket. E muDkában Pro
copius saját korának általános történetét írta meg. Az első két könyvet
549-ben, a következő ötöt 550. és 551-ben, az utolsót 555-ben ír ta .—
2. Justinianus építkezéseiről (Ktismata), e császár dicsőítése fényes épü
leteinek leírásában. Procopius 558-ban írta. — 2. Anecdota vagy História
arcana, melyet 558—559-ben írt. Három császár uralkodásának korát
tárgyalja (ezek Justinianus, 4 565 ; — ennek unokaössese II. Justinia
nus, 565—578, és ez utóbbinak barátja és társa II. Tiberius, ki 582-ben
meghalt, azaz túlélte Procopiust). L. Félix Dahn kitűnő munkáját Pro
copius von Caesarea und seine Zeit, Berlin, 1865.
H e in r ic h G u s z t á v .
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SZENCZI MOLNÁR ALBERT KÖLTÉSZETE.
A Molnár előtti vallásos költészet áttekintése. — Molnár reform ja; zsoltárai
készítése. — A héber poésisről. — Molnár feladatának megoldása.

Ha nyomot hagyott Molnár tudományos munkássága nemze
tünk műveltségének történetében: költői hatása még fontosabb
volt a költői stil és technika reformjának szerencsés megoldása
miatt.
A közép-kor scholastica theologiája nem csak a szabad gon
dolkodást, hanem az emberi érzés nyilatkozását is megbénította s
a vallásos költészetben is éreztette zsarnoki hatalmát.
Az emberi kebel mélyén fekvő s a költői termékek el nem
avulását biztosító jellemvonások kifejezése helyett1) saját dogmati
kai irányát érvényesíté. Gyarló tartalom szolgált még gyarlóbb
formában az ember legfőbb szellemi szükségletének kielégítésére,
miről eléggé meggyőznek bennünket a Patris sapientia, Krisztus
kínszenvedéséről és haláláról, A szentleiekről czímü és ezekhez
hasonló darabok.
Mind egyikben bibliai s száraz dogmatikai okoskodások állják
útját a kedély szabad ömledezésének, s kivételt csakis azon énekek
képeznek, melyekben népies irányuknál fogva a puszta okoskodá
sok helyét nemzetiségi vagy hazafiui motívumok foglalják el,
mikből majd az egész nemzetre, majd az emberiségre vonatkozó s
a kedély mélyében gyökerező állandó jellemvonások sarjadzanak
elő nemzeties formában.
Ilyenek a nemzetnek nagy királyairól, a szent László- és
Mátyásról szóló énekek, melyekben az igazi érzés több helyen
nyer költői kifejezést s melyek egyszersmind a népköltészet gyön
gyeinek értékét is feltüntetik az attól eltérő silány okoskodásokkal
szemben.
Ugyancsak ily költői lélekből fakadt érzések kifejezéseire
akadunk a szűz Máriáról, mint hazánk védőasszonyáról nagy
számmal fenmaradt énekekben is.
Amint a renaissan<;e felszabadítá a szabad vizsgálódást, az
érzés is visszanyerte szárnyainak szabadságát s azután inkább
\

r) T ain e: Eszmény a művészetben.
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a kedély légkörében élvezte azt. Majd az országra nehezedő
csapások idézik vissza a nemzet emlékébe annak boldogabb kor
szakát, s közös nemzeti ele^iába olvad az egyesek kebléből kitörő
sóhaj. Példája ennek a «Boldog asszony anyánk* kezdetű s a
Szent Istvánról szóló ének, melyekben az országnak patronájához
s sz. királyához fordul a közös szerencsétlenségben menedéket
kereső zaklatott lélek s bajainak elzokogása elavúlhatlan költői
alakban nyilvánul.
A 16. században a reformatio terjesztői nálunk is hathatós
eszközül választák ez éljük kivitelére a költészetet, főleg a lyrait.
A vallásos buzgalom ébren tartása végett, Luther példáját követve,
régibb keresztyén énekeket, latin hymnus-fordításokat használtak
s világias népkölteményeket alkalmaztak egyházi czélra, mire
Erdélyi népköltészeti gyűjteményének nem egy darabja emlékeztet.
A reformatio vezérférfiai: Dévai Biró Mátyás, Székely István,
Sztárai Mihály a híres éneklő, Huszár Gál sat. mindnyájan foglal
koztak egyházi énekköltéssel. Mint a nép fiai, alig tehették túl
magukat a népköltészet vadvirágainak reájok való hatásán, melyek
az egyesek kisebb-nagyobb műizlésétöl beoltva lassankint neme
sített virágokat hajtottak.
A tőlük kikerült első költeményeken a reformatio nem
érvényesíthette még átalakító hatását; innen van, hogy ezen átme
netieknek nevezhető termékeket az egyhangú és még mindig
darabos külalak mellett szilárd vallásos meggyőződés jellemzi.
Balassa lantján már szelidebb hangok nyernek kifejezést;
tágul az eszmekör, s mindez az eddigiektől egészen elütő formát
ölt magára. Az átalakulás ezen állapotára kétségkívül nagy befo
lyással voltak az akkoriban annyira kárhoztatott s nem rég nap
fényre került virágénekek, a népköltészeti termékek üdítő for
rásaként hatván a szó akkori érteimében vett mtiköltészetre.
Ez előzmények mutatják, hogy Molnár Albert nem volt tulaj
donkép úttörő e téren; de mint a következőkből kitűnik, mégis
leginkább őt illeti meg a reform dicsősége.
De halljuk őt magát, mint adja elő zsoltárai előszavában a
költői technika reformjára vonatkozó eljárását: «A régi magyar
énekekben*, úgymond, «avagy semmi egyenlő terminatiók nem
voltak, avagy tíz vers is egymásután mind egy igében ment ki, a
honnan a históriás versekben számtalan a sok vala, vala, vala,
kinn az idegen nemzetek, kik ezt látják, nem győznek eleget rajta

Digitized by v ^ o o g l e

39 2

SZÜCS LAJOS.

nevetni. De hála Istennek! ez egynéhány esztendőkben a mi embe
reink is ékesebb verseket szoktak irni. Példának okáért egy vers
nemének megjobbított módját írom le. Az első és közmód e z :
Láss hozzám Úristen kegyelmes szemeidet,
Nyomoruságimban vigasztalj szentlelkeddel,
Sok boszuságimat hogy elszenvedhessem jó lelki békességgel

Második azon nótára ím ez:
Csoda állhatatlan
Lám ez világ dolgában,
Mint kerék forogván
Inkább minden órában
Változik, külömböz,
Szántalan sok bút hoz
Minden szempillantásban.

Harmadik azon nótára legszebb:
Bocsásd meg Istenem ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségeit, undok förtclmességét,
Törüld el és rútságát*
Minden álnokságát,
Könnyebbíts lelkem terhét.1)

A franczia rythmusok pedig sokkal külömb formán foglaltat
nak össze és a verseknek sokféle nemei vannak. Néhol a három
első rythmus egy módon megyen ki; de a negyedik rythmus
végének a következő vers rythmusi felelnek meg; ilyen a 22.
zsoltár. Összességgel a zsoltárok száz Jtarmincz különböző nótákra
vannak, és majd megannyi a versek nemei. Annakokáért meggon
dolhatja minden, minemü nagy munkával kellett énnekem e hosszú
magyar igéket a franczia apró igékből álló versekre formálnom,
holott egy syllabával sem tehettem többet hozzá, sem a sensustól
nem kellett eltávoznom. Mert nagyobb gondom volt a fundamentombeli igaz értelemnek fordítására, hogy nem a verseknek ékesgetésére.»
Molnár 1606. évi szept. 23-án fejezte be zsoltárait. A kiadás
eszközölhetése végett megvált nevelői állásától s előbb Heidelbergbe, majd Frankfurtba ment, hol a szükséges javításokat
végezte.
J) Balassa költeményeinek egy-egy strophája. Lásd Balassa költem.
Szilády Áron kiadásában.
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A frankfurti kiadóval, Paltheniussal, meg nem egyezhetvén,
Herbornba megy és Hollós Kristóf személyében kiadóra talál. Ez
miután Strassburgban a hangjegyeket megrendelte, ápril 22-én
hozzáfogott a nyomtatáshoz s május 12-én befejezte a munkát
(1607). ')
Molnár IV. Frigyes rajnai palotagróf-, választó-fejedelem 8 bajor herczegnek és Móricz hesseni tartománygrófnak ajánlta
munkáját, mire a protestantismus ügyében véghezvitt jeles szol
gálatuk s Molnárnak több körülmény szülte háladatossága adott
okot.2)
A mü megjelenésének eíiyéb körülményeit illetőleg tudni
kell, hogy Dávid királynak 150 zsoltára közöl ötvenet Maróth
Kelemen, százat pedig Béza Tódor fordított először franczia
nyelvre.
Fordításuknak’megjelenése a zsoltárköltészet virágzását vonta
maga után Németországban, valamint a többi európai államban is.
Németországban Melissus már 1572-ben követte Maróth
Kelement, nem csak fordításban, hanem versalkat- és dallamokban
is, a következő évben pedig Lobwasser Ambrus még nagyobb
sikerrel dolgozta át zsoltárait szintén Maróth és Béza után. Lobwassert utánzata miatt calvinismussal vádolták s tán ez birta rá
Molnárt, hogy őt kövesse.
A zsoltároknak magyarra fordítása több körülménynél fogva
szükségessé vált Molnárra nézve.
Külföldi tartózkodása alatti ínségében 8 haza nem térhetése
miatti bánatában Dávid zsoltáraival vigasztalta magát, mivel az
azokban foglalt érzés leginkább megegyezett kedélyhangulatával.
Midőn pedig 1601-ben Frankfurtban tartózkodott, egészen
meg lön hatva Maróth és Béza zsoltárai éneklésének hallása által
az ottani franczia templomban.
Mindezen okok, valamint az is, hogy magyar nyelvre nem
voltak még lefordítva az oly nagy elterjedettségnek örvendő zsol
tárok, — arra bírták Molnárt, hogy a testvérhaza keresztyén egy
házának fejeit és hivcit megörvendeztesse fordításával.

l ) Sz. Molnár A. Naplója a K. Papp Miklós szerkesztette Történeti
Lapokban.
s) Maga említi a Zsoltárokhoz írt ajánlatban.

Digitized by i ^ o o Q

ie

394

SZŰCS LAJOS.

A zsoltárok dallamait Bourgeois Lajos és Goudimel Kolos
készítették s azoknak népszerűségét Németországra nézve is sike
rűit kivívniok a rhythmusnak bennök rejlő változatossága által.
Most azonban, mielőtt Molnár feladatának megoldását tennők
figyelmünk tárgyává, vessünk egy pillantást a héber nép zsoltár
költészetére.
E zsoltárok a világirodalom elavdlhatlan termékei; még
pedig a kedély mélyén rejlő azon egyetemes jellemvonás kifejezése
miatt, mely minden időben és minden népnél feltalálható. Ez
okozta azoknak elterjedését oly nagy körben s ez szülte a hatást,
mit a müveit népek költészetére különböző időkben gyakoroltak.
Ezt ugyan más ókori nép költészetéről is elmondhatjuk s
tán még nagyobb mértékben ; de a különböző jellemvonás szemmeltartása mellett. Mig a régi classicus nép költészete az emberi
érzések változatos színében pompázik, addig a héber költészeten
egy uralkodó érzés vonul keresztül, melynek a többi mind árnya
latát képezi. S ez nem más, mint Istennek, a legfőbb lénynek a
gyarló emberhez való viszonyából keletkezett érzés, mely olykor
valóságos indulattá fejlődik.
A classicus népek költészetében is megvan az ember és Isten
viszonyából származó érzés kifejezése, csakhogy a népnek istenei
hez való emberi viszonya ez érzésre is az emberiesség bélyegét
nyomta.
A héber nép theokratikus alkotmánya legszebb s legmara
dandóbb nyomot hagyott annak zsoltárkölté3zetében. Ez olvasz
totta az egyéni érzést egy sajátságos nemzetibe, melynek nyilvá
nítása előtt megsemmisül a barátság, szerelem s a zsoltárokban
kifejezett függési viszony érzetének árnyalatát képezi.
Ez okozta azoknak a keresztyénség ifjú korában a keresztyén
énekek alapjáúl történt elfogadását, midőn a legfőbb isteni hatalom
érzete előtt minden emberi nagyságé elhalaványúlt.
A héber zsoltárok a népnek állami felfogásán kivül magu
kon viselik annak foglalkozása, naiv hajlama, szóval egész élet
módja és földrajzi helyzetének bélyegét. Keleti színben látjuk a
nép különböző körülményeiből merített hasonlatok és egyéb köl
tői díszítmények szépségét, melyek a népnek ártatlan foglakozása :
a földművelés és baromtenyésztés iránt nyerik meg rokonszenvünket.
Dávid, mint a zsoltároknak szerzője (?), a népnek fia, annak
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foglalkozása iránt sem idegen. Minden sorában a legtermészetesebb
és bájosabb kifejezését találjuk ennek, hol egyszersmind a termé
szeti képek és hasonlatok figyelmeztetnek bennünket, hogy a népek
gyermekkora épúgy, mint az egyéneké, érzéki fogalomkörben
mozog s abból szövi merész kezekkel a költészetnek biborhajnalát.
Jellemző sajátsága végre a héber költészetnek a gondolat
rhythmusa, mely ismétlő tulajdonságával fokozza az előrész okozta
hatást.
Dávidnak Urias ellen elkövetett gonosztette a lelkiismeret
furiáit támasztá keblében, melyek őt éjjel-nappal gyötörve vissza*
kivántatták vele előbbi ártatlan s Istennek tetsző állapotát.
Innen van azon elegikus hang ez időszakbeli zsoltárain, mi
a bűnös őszintén érzett bánatáról tanúskodik s keblünkben is
hasonló húrokat penget:
Oh ha szárnyaim lehetnének,
Mint a galamb ha repülhetnék,
É n elrepülnék messze földre,
Elmennék e népek közöl,
Pusztát keresnék ezentől,
A hol nyugodalmam lehetne. (55. zsolt.)

Mily szemlélhetőleg van kifejezve Dávid lelki szenvedése a
következőkben :
Az én lelkem oroszlánok közt ül,
Kik széles lánggal vettenek kömyül,
Foguk oly hegyesek, m int nyíl és dárda,
Naponként nyelvök úgy megélesűl,
Mint a jól megköszörült éles szablya.

Ilyen és ezekhez hasonló az ő ellenségei: Saul és saját fia
Absolon által neki okozott keserv egyéb nyilatkozata is, melyek
ben szabadúlni óhajt egy kies vidékre, hol a béke olajága zöldell
s hol Isten fogja pártját, ótalmának erős várába fogadván a testi
leg és lelkileg üldözött szerencsétlent.
A zsoltároknak ezen tulajdonsága s az egyszerű vallásos
szertartáshoz leginkább illő egyszerű énekelhetési modora kitűnő
eszköz volt arra nézve, hogy azokat a keresztyénség puritán egy
szerűségű, főleg pedig annak üldözést szenvedő korszakaiban a
rokon érzések nyilatkozatául válaszszák. Ily korszak volt többek
közt a reformatio s a vele járó sok háború által okozott csapások
és szenvedések korszaka, mely tény a zsoltároknak Európa
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nyugati népei előtt való népszerűségét kézzel fogbatólag meg
magyarázza.
Ezen általános áradat vonzotta Molnárt is e térre, kinek
egyéni körülményeiből származott hangulata a zsoltároknak nem
egy helyével találkozott s tette lehetőbbé feladata megoldásának
sikerét.
Ez vívta ki Molnárnak fordító létére a költői hírnevet, mit
valóban meg is érdemelt.
Mind láttuk, Molnárnak elődei a dogmatizáló tartalomnak
silány alakban adtak kifejezést, mely iránytól Balassának s'került
az első és nevezetes fordulatot tevő lépést tennie. S hogy Balassá
nak nem sikerült a költői stíl és technika reformját véghezvinni,
annak tulajdonítandó, hogy az ő vallásos költészetének geniusa
nem járt oly magasan, mint a zsoltárköltészeté s így nem is kellett
a költői kifejezések előteremtésében annyira fáradnia, mint Mol
nárnak, kinek erőteljes anyag állott ugyan a nyelvben rendelkezé
sére ; de életet neki kellett beléje lehelni, hogy költőivé varázsolja.1)
Nagy érzések- és szenvedélyektől szült gondolatok szá
mára kellvén alakot teremtenie, gyakran küzd a költői kifejezés
megalkotásában s a technika korlátai közt sem jár mindig elég
biztossággal.
Mindazáltal többször igen szabatosan fejezi ki gondolatait,
melyek a rhythmus szabályos menetével kellemes harmóniát kel
tenek az olvasó lelkében.
Mily erőteljes kifejezés, a mellett szelíd érzés nyilatkozik
zsoltárfordításának fönnebb közölt töredékeiben i s ! De ezenkívül
mily nagy számmal gyüjthetni fenséges gondolatokban és költői
kifejezésekben gazdag helyeket, mint megannyi tanúit Molnár köl
tői tehetségének!
Ilyen pl. a XVIII. zsoltár, melyben Dávid hálát ad a meg
szabadulásért. Egyike ez továbbá azon zsoltároknak, melyekben
az úr hatalma a természeti erők nyilvánulásában van bemutatva
a szebbnél szebb természeti képek világában.
A rhythmusnak nem egészen egyenletes volta Molnárnak
az ária által való korlátozottságára mutat.
Lehet-e szebb kifejezése az Isten rendeletében való meg

*) Jancsó Benedek: Sz. Molnár Albert.
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nyugvásnak, mint a XXIII. zsoltár, Dávidnak hálaadása a gond*
viselésért?
Ugyanezen eszmét fejezi ki Berzsenyi is «Fohászkodás»
czímű ódájában, csakhogy a rokon eszme amott szerényebb kül
sőben, bár szép epithetonokkal ékesítve jelenik meg, míg itt a
cla8sicismus mezében pompázik.
Igen szép a :
Mint a szép hűvös patakra
Az szarvas kínálkozik —

kezdetű 42. zsoltár is; de kevés van, mi a 45-iket, a «Jövendölés
Krisztusról* czímüt felülmúlná.
És így folytathatnók ezt tovább, ha még inkább meg akar
nánk győződni Molnár költői nagyságáról, mely őt kora költői fölé
emeli.J
Öntudatosan kezeli a nyelvet; bár távol az édes haza föld
jétől. Idegen légkörben sarjadzanak költészete legszebb virágai;
de a talaj, melyből fakadnak, magyar, — szíve egész életén át
hónáé.
S hóna viszonzásul nem adhatott mást sok nélkülözést és
szenvedést kiállott fáradhatlan fiának, mint azt, hogy nevét a
zsoltárok fordításában önmagának felállított emlékben máig híven
fönntartotta.
Szűcs

L a jo s .

Martialis VII. 12.
•Mennyi mi kell ? Engem nem szükség kérni,* naponként
Kétszer s háromszor, Baccara, mondogatod.
Sürgeti a fizetést szigorún a mogorva Secundus :
Hallod s még se tudod, Baccara, mennyi mi kell.
Hangosan és nyilván kérik te előtted a h áz b ért;
Hallod s még se tudod, Baccara, mennyi mi kell.
Elpanaszolgatom én, hogy könnyű s avét a kabátom :
Hallod s még se tudod, Baccara, mennyi mi kell.
Az kell csak, hogy a némító guta üssön a szádba,
Hogy kérdezni ne bírd, Baccara, mennyi mi kell.
Ford. P. T. E.
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in. (Vége.)
4. Láték.
Neve: Praeteritum perfectum, Erdősi 601) ; perfectum primum,
Sz. Molnár 179, Révai 570; praet. perf. secundum, Pereszlényi
466; praet. perf. historicum, Pereszlényi 458, Riedl 188, Hunfalvy (Ny. Közi. 1862, 38); praet. imperfectum, Csipkés 373,
Kövesdi 564, 565; vulgo imperfectum secundum, Révai 570. —
Magyar neve is e szerint változó: aligmult, Vörösmarty (Gy. Mm.
XI. 7, 14, 19), Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 106), Imre IH 59;
második aligmult, Dr. Gr. 91; úgy nevezett aligmult, Arany J. (Pr.
műnk. 410) ; félmult,2) Verseghy 243, MRe 200, Trsg 30, Nádaskay 46, Gyergyai 83, Szvorényi 93; aligmult (félmult), Imre I H
59; egyszerit félmult, Fogarasi 211; az ira-alak, Szarvas 20;
hangzás múlt, Sonnenfeld M. (Nyvőr III, 511), Imre IH 134;
önhangzős mulfc, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 49); magánhangzós
múlt, Imre IH 133; függő múlt, Fogarasi (i. h. 106); viszonyos
múlt vagy múltban jelen, Fogarasi (u. o. 346); elbeszélő múlt,
Szarvas 289, Torkos 4 5 ; elbeszélési múlt, Imre 48; történeti múlt,
Hunfalvy (Ny. Közi. 1862, 38), Riedl nyltn 195, Szarvas 294,
Simonyi Nyr III 464, Nylvtna 111, Bodnár 58; történeti vagy
elbeszélő múlt, Szarvas 289, Ihász 63; elbeszélő történeti múlt,
Imre 50.
Értelme: vidi, Erdősi 60, Sz. Molnár 179,199, 203, 212, 216,
220, 222, Révai 570; vidi tandem, Sz. Molnár 185; vidi tűm Sz.
Molnár 192; vidébam, Sz. Molnár 179, 212, 216, 220, 222, 226,
Csipkés 373; 8) ich sah, Fogarasi 211, Riedl 204.
Használatáról így nyilatkozik Pereszlényi (458): «est ornate
in narrationibus;# Czuczor (Ny. Közi. 1862, 18): «Zalában él
még*; Hunfalvy (u. o. 17): «csak erdélyi alak, melyet nálunk
(t. i. Magyarországon, nem Erdélyben) soha sem hallottam még*;
Imre (Magy. Nyelv. IV. 338): «pusztulófélben van; van vidék,
*) L. «Láttam* alatt is.
*) Szarvas (6) szerint «gallimathiasz.»
3) Jancsó (Figyelő 187‘J , 357): «soha vidébam.*
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hol az idősbek esmerik, a legöregebbek használják csupán.* Arany
J. (Pr. műnk. 410 köt. azt mondja, hogy hallani még, de óvakodásra int használatában. Hogy egészen el ne rémüljenek haszná
latától ezen idöalak barátjai, Petőfinél költeményeiben történt
számítás alapján állíthatom, hogy láték alakja 1694-szer található,
láttam-é 6984-szer.

5. Láték vala.
Nevei harmadik aligmult, Dr. Gr. 92; összetett múlt, Fogarasi
219, Riedl 204, nytn 192; kisérö vagy együttes múlt, Cz Fg. Szótár
(Múlt idő alatt); régenmult (régmúlt), előbb múlt, plusquamperfectum, Imre 49, vö. IH. 59.
Értelm e: ich habé gesehen, Riedl 204; Fogarasi (219) azt
állítja, hogy németül nem lehet kifejezni.
Használatáról Verseghy (243) ugyan azt mondja, a mit látok
vala alakjáéról, hogy t. i. ezt nyelvpipere gyanánt csinálták a
poéták. Imre (IH 59) láték volt körülírását is említi.

6. Láttam.
Mielőtt ez idő neveinek sorát megkezdem, előbb Erdősivei
kell hogy végezzek. Már említettem a jelentő mód idei alatt, hogy
ez az idő látszólag hiányzik nála. Hogy ő ezt az időalakot kellett
hogy ismerte légyen, azt következtethetjük láttam vala v. volt és
láttam volna összetett alakjaiból. Csak tévedésből hagyhatta ő az
egyszerű láttam-ot ki, mint Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 336) is
észrevette, s akkor ezt az alakott nevezte volna ő perfectum-nak,
mint vagyok alatt voltat nevezte annak. S valamint valék (69)
«imperfectum» nevével van illetve, úgy illette volna Erdősi láték
alakját is az imperfectum-éval, ha a láttam az idők sorából ki nem
esik vala. S ha vagyok alatt egy vagyok vala szerepelt volna, a mi
megfelelne a látok vala alakjának, az bizonyára imperfectum pri
mum nevet visel vala és láték (meg valék) imperfectum nevet (vö.
Révai 580). Kellett hogy a láttam alak nem csak vagyok alatt
hanem a szenvedő mintájában is állott légyen, s ezért hibának
tartom, midőn (67) ezt olvassak a Praeteritum Perfectum a la tt:
*lamatus sum etc. szerettetém, tél, teték vei szerettettem volt, tél volt,
tett volt, • Itt ez a «volt» felesleges. «Szerettettem volt» a követ
kező bekezdésben Prasteritum Plusquamperfectum neve alatt
fordul elő jogosan. A Praet. perfectum alatt azonban véleményem
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szerint a «volt» törlendő volna, s akkor e név alatt kapnék a láttam
alakját is. — Máskülömben ez az idő praeteritum prefectum nevet
visel, Csipkés 373; praeteritum perfectum prim um , Pereszlényi
466, Kövesdi 564 ; perfectum secundum, Sz. Molnár 179,1) Révai
572; egészen múlt, Dr. Gr. 92; elmúlt, Verseghy 244; múlt, Vörös
marty (Gy. Mm. XI. 36). MRe. 201, Trsg 30, Nádaskay 47, Gyergyai, Imre IH 59; Szvorényi94; úgynevezett múlt, Riedl nyltn 170;
egyszerű múlt, Fogarasi 215; határozatlan múlt, Finály (A m. i. f.)
egyszerű vagy beállott múlt, Fogarasi (Ny Közi. 1862, 173); irt
alak, Szarvas 50; t ragos perfectum, Arany J. (Pr. műnk. 411);
máissalhangzós múlt, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 49), Imre IH 133;
/ügyetlen múlt vagy főm űit, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 104), füg
getlen múlt Torkos 46; általános múlt, főelbeszélési idő, Fogarasi
(Ny. Közi. 1862, 338, 339); valódi vagy bevégzett múlt, Imre 48;
Praesens Perfectum, Riedl 190; végzett jelen, Hunfalvy (Ny. Közi.
1862, 39), Riedl nyltn 196, Szarvas 289; tudósító múlt, Szarvas
289; értesítő múlt, Szarvas 290; értesítő múlt vagy végzett jelen,
Bodnár 58; végzett jelen, (általános, értesítő) múlt, Ihász 65;
befejezett cselekvés a jelenben ( most irt), a jövőben ( majd irt),
Simonyi 111.
Értelme: vidi, Sz. Molnár 179, Csipkés 373, Pereszlényi
466, Révai 572, Szarvas 289; ich habé gesehn, Fogarasi 215, Riedl
206, Szarvas 289.
Használata általános; Pereszlényi (458): est commune.
Simonyi «most irt» alakja (111) még található, kevésbé «majd
irt» ; különben ezekről is áll a «Látok» alatt kifejtett véleményem.
— Melléknévi használatát 1. alább <*Látott» alatt.
Hogy a Riedl óta felkapott elnevezésre visszatérjek, erről
azt mondja Heyse (i. h. 683): «Fiilschlich hált mán diese Zeitform für ein Tempus dér Vergangenheit.» Ö t. i. azt kívánja, hogy
az eseményeket tekintse és nevezze az ember a mindenkor jelenre
(subjektive Gegenwart) való vonatkozással. S ezért volnának hely
telenek e nevek: praeteritum perfectum és plusquamperfectum, me
lyek helyett e neveket javasolja: praesens perfectum és praeteritum
perfectum. Nem tartozik a jelen feladatomhoz a Heyseféle elmélet
*) A 206. lapon Sz. Molnár vagyok m intája alatt voltam idejét, ép
oly tévedésből m int Erdősi, Perfectum I. névvel illeti és valék idejét Incompletum I. névvel.
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helyes vagy helytelen voltát kutatni, csak kijelenteni kívánom,
hogy, a mint Heyse is megengedi, egy más szempont is van, a
melyből az idők mivoltát éB neveit tekinteni lehet, a tárgyilagos
jelen, a melyből tekintve nézetem szerint az idők használatának
mondattani magyarázata könnyebben esik mint az alanyi szem
pontból.

7. Láttam vala, volt.
Kötőt nem teszek a két segédszó közé, sem és-t sem vayg-ot.
Erdősi (67) is egymás mellé teszi kötő nélkül azokat. És noha
Pereszlényi (458) e kettőt névleg megkülömbözteti primum (vala)
és secundum (volt) toldással, hozzá teszi ez utóbbihoz, hogy «non
est cur ulterius tractetur, cum sít idem cum prioré, nisi quod
verba auxiliaria sint alia.» Ma a kettő közé szorított «vagy» szól
szokásszerüen egyenlő nevükről. Kivételt csak a Cz. Fg.
Szótár tesz.
Legrégibb neve tehát : Praeteritum Plusquamperfectum,
Erdősi 60, Pereszlényi 466, Csipkés 373, Kövesdi; vala segéd
szóval: praeteritum plusquamperfectum primum, Sz. Molnár 186,
Pereszlényi 478; viszonyos előbbi múlt, Cz. Fg. Szótár (Múlt idő
alatt); volt segédszóval: plusquamperfectum secundum, Sz. Molnár
179, Pereszlényi 458; régmúlt, Cz. Fg. Szótár (i. h .) ; külömbség
nélkül, vala vagy volt segédszókkal: plusquamperfectum primum,
Sz. Molnár 212; praeter. plusquamperfectum auxiliatum, Révai
574; régenmult, Dr. Gr. 94, Verseghy 246, Finály (A m. i. f.),
Fogarasi á l 9, Imre 49; úgy nevezett régenmult, Riedl nyitna 170;
régmúlt, MRe 203, Trsg 32, Hunfalvy (Ny. Közi. 1862, 39),
Arany J. (proz. műnk. 410), Szvorényi 95, Imre 49, Torkos 4 8 ;J)
előbb múlt, Imre 49; viszonyos elébbi múlt, előző múlt, Fogarasi
(Ny. Közi. 1862, 189, 351); zusammengesetztes Paeteritura Per
fectum, Riedl 200, 206; végzett múlt, Riedl nyltn 193, Szarvas
289, Ihász 68, Bodnár 60; befejezett cselekvés a múltban, Simonyi
(Nyr III 464, nyltn 111).
É rtelm eiideram, Erdősi 60, Sz. Molnár 169, Csipkés 373,
l) Simonyi (Nyr. V III, 265) szerint «régmúlt# (plusquamperfectum)
nincs. Heyse (i. h.) is ferde elnevezésnek mondja a Plusquamperfectum-ot,
mellyel semmire sem mehetni, s helyébe praeteritum perfectum-ot tesz.
Riedl ezt a nevet elfogadja s hozzá teszi (200): «Diese Zeit ist gewöhnlich
un tér dem Namen des Plusquamperfectum Indicativi bekannt.»
Philologiai Közlöny. VI. 5.

27
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Pereszlényi 466, Révai 574, Szarvas 289; videram tűm, Sz.
Molnár 187; videbam dudum, Sz. Molnár 193; vidi, Sz. Molnár
220J); ich hatte gesekn, Fogarasi 219, Riedl 206, Szarvas 289.
Használatáról ha beszélünk, újra vissza kell térnünk a vala
és volt külömbségére, tekintettel a mai használatra. A Dr. Gr.
(94) jobbnak tartja láttam volt alakját, Verseghy (246) és Finály
(A m. i. f.) csak ezt említik. Imre is ezt jobb hangzatúnak és népie
sebbnek tartja (80). Simonyi (138) így írja: irt vala (irt volt),
tehát a válás alaknak ád elsőbbségét. Fogarasi (Ny. Közi. 1862,
351) sajnálja, hogy e külömbséggel felhagytunk; «mert külömben
lehetne a francziák módjára a válás alakot használni oly múlt
cselekvésről, mely még tart egy másik múlt időben (relatif anterieur), a voltos alakot pedig olyanról, mely különös vonatkozás
nélkül sőt teljes bevégzettséggel előz meg egy másik múltat (anterieur défini).*

8. Láttam lesz.
, Sem helyet sem nevet nem talált a nyelvtanokban; pedig
él a nép nyelvén. Utoljára észlelte a székelység közt Szarvas (Nyr
III 51). Magyar megyékben is említik. Jókai az irodalmi nyelvben
is élt vele (Imre IH. 140).
Értelme a lehetőség, valószínűség (Szarvas i. h.) és bizony
talanság. A Dr. Gr. (81) erre egy más jövő alakot említ:
fogtam látni.
Használatban Jókain kívül magyar írónál nem tudom
(1. Imre i. h .); de aligha csalódom, ha azt mondom, hogy láttam
lesz úgy mint fogtam látni hasonmása a szomszéd németnél is
található: er wird gesehn habén. Máskülömben láttam lesz-nek édes
testvére a foglaló láttam legyen, s az a sajátságos benne, hogy ez
utóbbi meghonosodhatott az irodalmi nyelvben, noha nem hall
ható a nép szájából.

9. Látni fogok.
Neve latinul: Futurum, Erdősi 58, Pereszlényi 459, Kövesdi
569; futurum secundum (vulgo indicativi futurum), Sz. Molnár 179;
futurum secundum auxiliatum, Révai 574; zusammengesetztes

*) E két utóbbi értelmezés alighanem lesz sajtóhiba.
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Futurum, Riedl 206; Indicativusnak futuruma, Geleji Kát. 321;
jövendő. Dr. Gr. 106, Verseghy 247, Vörösmarty (Gy. Mm. XI,
12); jövő, Trsg 29, Gyergyai 92, Imre IH. 60, Szvorényi 96,
Torkos 49, Bodnár 60, tiszta jövö külső hajlítással (v. összetett
formában), Fogarasi 221 ; összetett jövő, MRe 204, Riedl nyitna
193, Imre 51; tartós jövő, Riedl nyitna 170; folyamatos jövő,
Szarvas 290, Ihász 70; folyó cselekvés &jövőben, Simonyi (Nyr
VIII 265); beálló1) cselekvés a jelenben (most irni fog), a jövőben
(majd irni fog), Simonyi 111.
Értelme: videbo, Erdősi 58, Sz. Molnár 179, Pereszlényi,
Kövesdi 569, Tsétsi 682, Révai 574, Szarvas 288; ich werde sehn,
Fogarasi 221, Riedl 206, Szarvas 288.
Használata szabályozva lett már Erdősitől(i. h.). Sz. Molnár
(179)erről így nyilatkozik: «Futura, ubi necessitas postulat, formantur per verba fog (capit), kezd (incipit), addita infinitivis. *
A «necessitas» szót talán Gyergyai (79) szavai magyarázzák:
•ha a mondatban nincs időhatározó majd, azután, később, //a;*
mert külömben a régiek is már a jelent használták jövőnek. Ver
seghy f247) a fogós jövőről azt állítja, hogy «a Német szerint
formál tt.*

10. Látni fogok vala.
Csak Fogarasinál (225) e név a la tt: vegyes összetett jövő
félmult. Egyebet sem értelméről, sem használatáról nem tudni.

11. Látni fogék.
Neve vegyes (összetett) jövő félmult, Fogarasi 223; jövő fólmult, MRe 224.
Ma már nincs használatban, mondja Simonyi (138).

12. Látni fogék vala.
Neve csak Fogarasinál 224: összetett jövőmult.

13. Látni fogtam.
Neve összetett jövőmult, Fogarasi 224; zusammengesetztes
Perfectum Futuri, Riedl 206; (összetett) jövőben midt, Riedl nyltn

*) A beállá-1 használta m ár Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 109) és Szarvas 287.
■ IV
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197; jövő múlt, MRe 224, Gyergyai 92; múlt jövő, Finály
(A m. i. f.); egyszerű multjövő, Imre 51 ; végzett jövő, Riedl
nyltn 170.
Értelme: ich tverde gesehn habén, Riedl 201.
Használatára egy 1638-diki okmányt idéz Fogarasi (Ny.
Közi. 1862,351); Imre is használtabbnak tartja mint látandotfam-at. A Dr. Gr. (81) a bizonytalanság kifejezésére ajánlja, v. ö.
• Láttam lesz* alatt.

14. Látandók.
Neveinek felsorolása előtt meg kell említenem, hogy jelentő
és foglaló módú természetéről már volt szó. E kétes tulajdonának
oka a latin futurum exactum vagy secundum (videro) felfogásában
kereshető; kik a latin időt jelentő módúnak tekintették, látandók
alakját is olyannak nyilvánították, s a kik foglaló módúnak, azok
a magyart is. «Jövő» természetében senki sem kételkedett. Latin
nyelvtaniróink ma a foglalónak már nem tulajdonítnak egyszerű
jövőt, csak körülírtat. És Szarvas (272) bátran kérdezhette, hogy
«hát ez nem indicativusi jövő?» De hadd szóljanak nyelvtan
iróink a nevekről!
Conjunctivi futurum, Erdősi 62; Csipkés 373, Pereszlényi
468, Kövesdi 565, Hunfalvy (Ny. Közi. 1862, 43); Subjunctivi
futurum, Sz. Molnár 179, Csipkés 379; conj. futurum exactum,
Révai 582; Optativ und Kondicionalis Futurum, Riedl 198, 210;
foglaló mód jövendője, Dr. Gr. 100; föltétező jövő, Szvorényi 99;
feltételes jövő, Riedl nyltn 191, Imre IH. 60. 137. Ellenben Indicativi futurum, Geleji Kát. 321; jelentő mód jövendője, Verseghy
247; jövő, Trsg 29, Nádaskay 44; egyszerit jövő, Fogarasi 220,
MRe 203; jövőmult2), Torkos 50; végzett jövő, Szarvas 289,
Bodnár 62, Ihász 71; beálló cselekvés, Simonyi 110, 136.
Alakilag még megjegyzendő a közép á nyújtása: látándok
(kereséndek), Geleji Kát. 321, Csipkés 379 és Dr. Gr. 100.
Nádaskay (50) tiltakozik ellene: «nem ándó éndő.»
Értelme videro, Erdősi 62, Sz. Molnár 179, Pereszlényi 468,
Révai 582, Szarvas 289; videbo, Sz. Molnár 179; videbo vei videro,

‘) «Jövő m últ nincs*, Simonyi (Nyr. V III, 265); «fából vaskarika#,
Szarvas G.
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Sz. Molnár 204; contingere poterit ut videam, Sz. Molnár 179;
ich werde sehn, Fogarasi 220; ich wiirde sehn in Zukunft, Riedl
210; ich werde gesehn habén, Szarvas 289.
Használatát feltételes értelméhez köti a MRe 221, Imre IH
61, Bodnár 63, Ihász 72. Leghatározottabban mondja Hunfalvy
(Ny. Közi. 1862, 43): «mindenkor föltételes jövendőt, mihez a
latin futurum conjunctivi hasonlítható, fejez ki, soha de soha sem
teszen futurum indicativit.» Hasonlóan ragaszkodik foglaló módú
minőségéhez Imre (IH 126, 143). Jelentő módúnak nyilvánítja
Geleji Kát. 321: «A verbumban az Indicativusnak futurumi két
képpen mondathatnak Magyarul ki: adandók vagy adni fogok.*
Úgy látszik, Geleji a mai latin nyelytanírókkal tart s egy jövőt
sem tulajdonít a latin foglalónak. Imre más nézetű, midőn Gelejit
azzal vádolja, hogy a «XIX. század nyelvrontóinak kezére dol
gozott* volna1). Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 351) határozottan
nyilvánítja, hogy egyszerű (jelentő módú) jövő gyanánt is áll.
Egyébiránt azt mondja Sz. Molnár 179: «Hujus futuri usus etsi
frequentius occurrat in scripturis, in sernone tamen quotidiano
rarior est;» hasonlóan Pereszlényi (459): «eius usus in communi
sermone rarusest, inhistoriis, maximé sacris, frequens.» Hunfalvy
(Ny. Közi. 1862, 18) szerint ez az igealak «teljesen kiveszett az
élő magyar nyelvből.* «De fentartja magát az irodalomban egysze
rűségénél fogva*, Imre IH. 125. Gyergyai végképen elitéli (79):
«A magyar nem andendez,» s már Verseghy (247) így ítélt:
«Valaha a Magyarnak jövendő üdeje hihetőképen nem volt. A
Deákbúi kölcsönöztetett azután az andend képzőjű; de ez már
most csak szemenkint kerül elő nyelvünkben.*
Az el bői származtatott időképzésekről Nádaskay (45) így
szól: «minden többi időn és módon végig változtathatni* Imre
(IH 61) rólok általában nem igen bíztatólag nyilatkozik; a MRe
(222) pedig így: «nincs ugyan szükség e formákra, de ezek tanús
kodnak nyelvünk hajlékonyságáról.* Alább még visszatérek
ezekre.

15. Látandók vala.
Neve csak Fogarasinál (223): összetett vegyes jövő félmult.

*) Geleji Katona István m int nyelvész, 79. 1.
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16. Látandék.
Neve jövő félmult, Fogarasi 223, MRe 222. Értelme: visurus
eram, Imre IH 61.
Képzése Imre (83) szerint törtvénytelen, használata szük
ségtelen (Imre IH 138).

17. Látandék vala.
Neve csak Fogarasinál (224): összetett jövőmult.

18. Látandottam.
Neve egyszerű jövő múlt, Fogarasi 224-, MRe 222; egyszerű
múlt jövő, Imre 51; Perfectum futuri, Riedl 212; feltétező jövő
mult, Szvorényi 100.
Értelme visurus fű i, Imre IH 61 ; ich iverde gesehn habén,
Fogarasi 224; ich wiirde gesehn habén in dér Zukunft, Riedl 212.
Képzése Imre (83) szerint ennek is törvénytelen; használata
helytelen (Gyergyai 81). Helyébe Imre (51) ezt ajánlja : látni fogtam,
Gyergyai (i. b .): láttam volna.

19. Látandottam vala v. volt.
Név nélkül említi Bodnár (63) azzal a megjegyzéssel, hogy
feltalálták; de ki, azt nem mondta meg.

20. Lássak.
Neve: Praesens, Erdősi 61, Pereszlényi 468, Csipkés 373.
Kövesdi 565, Révai 576, Riedl 208; praesens secundum, Sz. Molnár
178; jelenvaló, Dr. Gr. 98, Verseghy 249; jelen, Fogarasi 225, MRe
206, s a többi mind, csak Simonyi (112): folyó cselekvés.
Értelme: videam, Erdősi 61, Pereszlényi 468, Sz. Molnár
183, Csipkés 371, Révai 576; vide, Erdősi 61, Sz. Molnár 1S3,
Pereszlényi 466, Csipkés 374, Révai 576: videto, Sz. Molnár 183,
Csipkés 374; (dasz) ich sehe, Fogarasi 225; ich soll sehn, Riedl
208; lasz mich sehn, Fogarasi 228.
Használatáról már említettem a módoknál, hogy ezt az idő
képzést hol foglaló, hol parancsoló, hol óhajtó, hol mind a kettő
vagy mind a három mód alá helyezik.
Megjegyzendő továbbá, hogy jövőnek körülírva s körüliratlanul ép úgy szolgált mint a jelentő módú hason képzés: látok.
Egy sajátságos jegyzetet toldott Sz. Molnár (1ÍU) a foglaló
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mód jövő ideje helyébe. A jegyzet így hangzik: «Futurum primum
Ramo, vulgo Praesens módi Indicativi (? talán Imperativi) nihil
differt a praesenti II. vei Subjunctivo pr«3enti, siomittatur príma
persona numeri singularis#. A jegyzet azt akarja mondani, hogy a
parancsoló személyei azonosak a jelen idejű foglalóéival, kivéve
hogy annak első személye nincs.
Ha «Ramo» nem héber nyelvtani műszó, [rövidítése lehetne
ennek: Imperativi módi. Egy másik sajátságot Pereszlényi meg
jegyzése tüntet fel (466): «Futurum Imperativi (sive Modum Mandativum). . . vix audies nisi cum his accusativis : engemet, tégedet,
minket, titeket.» Tehát más tárgyesetet nem tűrt a parancsoló
jövője, csak az első és második személyét.
Végül sajátságos Simonyinál (111) a fölszólító módban
• majd# segédszó hozzátoldása: majd lásson, melyről óvatosan
megjegyzi, hogy • ritkán# teszik hozzá.

21. Lássak vala.
Neve félmult, Fogarasi 228, MRe 206; zusammengesetztes
Praeteritum Imperfectum, Riedl 208; összetett végzetlcn múlt,
Riedl nyltn 197.
Értelme : ich sollte sehn, Riedl 201.
Képzését Imre (83) törvénytelennek mondja.

22. Látnék.
Neve: praesens, Csipkés 378, Riedl 196; praeteritum imperfec
tum, Erdősi 62, Kövesdi 565, Pereszlényi 468, Révai 578 ; praesens et
prffiteritum imperfectum, Erdősi 61, Pereszlényi 466 ; incompletum
secundum, Sz. Molnár 178; második aligmult, Dr. Gr. 99; aligmult,
Vörösmarty (Gy. Mm. XI, 14), Imre IH 60; jelenvaló, Verseghy
248; jelen, Fogarasi 231, MRe 206 és az újabbak mind, csak
Simonyi (111): folyó cselekvés.
Értelme : viderem, Erdősi 61, Sz. Molnár 178, Csipkés 374,
Pereszlényi 466, Révai 578 ; vei viderem, Sz. Molnár 190, 199, 202 ;
videam, Csipkés 374; ich möchte sehn, Fogarasi 231; ich u iirde
sehn, Riedl 208.
Hajdan az óhajtóban jelennek és jövőnek tekintették, Csip
kés 374 és Pereszlényi 468. Használata általános volt mai napig.
Láthatnék, melyet Pereszlényi (466) külön említ, a hatósan
képzett igének ide való alakja. Éhez nincs semmi köze a hatos
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igék egy sajátszerű nemének, melyről Barna F. (Az ikes igékről
31) azt panaszolja, hogy nyelvtaniróink figyelemre nem méltat
ják : fárhatnám, sírhatnám. Pedig előtte (tizenhárom esztendővel)
vágyat jelölő nem igen sikerült elnevezés alatt különítette el eze
ket a többi módoktól Finály (A m. i. f.), melynek két időt is
szabott, egy jelent '.járhatnám, és egy m ú ltat: járhatnám volt.
Voltak továbbá ezen időalak nehány személyképzéseinek
mellékalakjai, melyek ma kivesztek. Ezek Révai (578) szerint a
következők: látná ja, ma látná; látnőjok, ma látnok; látnájak, ma
látnák ; láttatnéjek, ma láttatnék; vö. Csipkés 389, MRe 220, Imre
IH 60.

23. Látnék vala.
Neve: félmult, Fogarasi 233; aligmult, Imre IH 60;
zusammengesetztes Praeteritum Imperfectum, Riedl 210; összetett
végzetlen múlt, Riedl 194.
Értelme: ich wiirde gesehn habén, Riedl 210.
Imre (83) szerint törvénytelenül képeztetett.

24. Látnék lesz.
Ennek se neve se helye a nyelvtanokban. Értelme Imre (IH
141) szerint: bizonytalanság, v.ö. «Láttam lesz* alatt. Helyét ma
fognék látni tölti be.

25. Láttam legyen.
Neve praeteritum imperfectum, Erdősi 61, praeter. perfectum,
Pereszlényi 468, Geleji Kát. 321, Kövesdi 569; praeter. perfect.
auxiliatum, Révai 580; zusammengesetztes Praeter. Perf. Riedl
208; perfectum tertium, Sz. Molnár 179; egészenmult, Dr. Gr. 100;
múlt, Fogarasi 229 MRe 206, Trsg 32, Szvorényi 99, Imre 82,
Torkos 55, Ihász 77 ; összetett végzett múlt, Riedl nyltn 193 ; befeje
zett cselekvés, Simonyi 110, 112.
É rtelm e: viderim, Erdősi 61, Sz. Molnár 179, Pereszlényi
468, Kövesdi 569, Tsétai 682, Révai 580; ich habé gesehn, Foga
rasi 229; ich soll gesehn habén, Riedl 208.
Használatát illetőleg Csipkés nem tartja valódi időnek
(373): «Sunt et alia, si ita dici debeant, tempóra, quae per legyen
(fit), lett legyen, exprimuutur; séd illa dicunturtantum*. Verseghy
<255) is gyanúsnak ta rtja : «Az idegen nyelvek majmozói a kap
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csoló mód elmúlt üdejének nevezik, melyre a Magyarnak semmi
szüksége sincs.» Bodnár talán azért fel sem vette mintáiba, noha
az újabbaknál mindegyiknél található.

26. Láttam volna.
Neve: praeteritum plusquamperfectum, Erdősi 61, Csipkés
373, Pereszlényi 466, Kövesdi 569; praeter. plusquamperfectum
auxiliatum, Révai 582; plusquamperfectum tertium, Sz. Molnár 179,
187, 193, 197, 204; plusqu. secundum,1) Sz. Molnár 213, 217, 220,
223, 226; zusammengesetztes Praeteritum Perfectum, Riedl 210;
régenmult, Dr. Gr. 100, Imre IH 60; elmúlt, Verseghy 248: múlt,
Fogarasi 233, MRe 207, Trsg 32, Nádaskay 49, Gyergyai 92,
Finály (A m. i. f.), Szvorényi 101, Imre IH 60, Torkos 52, Ihász
74; végzett múlt, Riedl 194, Bodnár 64; befejezett cselekvés, Simonyi
110, 112.
Értelme: vidissem, Erdösi 61, Sz. Molnár 179, Csipkés 373,
Pereszlényi 466, Kövesdi 569, Tsétsi 682, Révai 582; ich hdtte
gesehn, Fogarasi 233, Riedl 210.
Használata hajdan és most kétségen felül áll. De feljegyzésre
méltó egyik mellék alakja, mely egyedül Csipkésnél (373) áll
láttam volt volna, vidissem ; és egy másik láttam lenne, melyet Imre
(IH 60) a székelyeknél tapasztalt.

27. Látni fogjak.
Neve összetett jövő, Fogarasi 230, MRe 224, Riedl nyltn 194 ;
beálló cselekvés, Simonyi 111.
Értelme: ich soll warten in Zukunft, Riedl 208.
Verseghy (255) ezt a képzést «képtelenségnek» tartja; más
különben «az idegen nyelvek majmozói ezt a kapcsoló mód jöven
dőjének nevezik.»

28. Látni fogjak vala.
Csak Fogarasinál (230) e név a la tt: jövőmult.

29. Látni fognék.
Nevej: övtndö, Verseghy 249 ;jövő, Fogarasi 235, MRe 225;

l) Talán elvétve «tertium» helyett.
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zusammengesetztes Futurum, Riedl 210; összetett jövő, Riedl nyltn .
194; beálló cselekvés, Simonyi 111.
Értelm e: ich wiirde sehn in Zukunft, Riedl 210.
Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 351) egy 1572-iki okmányban
találta. Verseghy (249) ezt is idegen majmozásnak tartja.

30. Látni fognék vala.
Csak Fogarasinál (235) található jövő félmult néven.

31. Látni fogtam legyen.
Neve: jövő múlt, Fogarasi 231 ; PerfectumFuturi, Riedl 201.

32. Látni fogtam volna.
Neve: jövő múlt, Fogarasi 235, MRe 225 ; zusammengesetz
tes Perfectum Futuri, Riedl 212 ; összetett jövőben múlt, Riedl 194.
Értelm e: ich iciirde gesehn habén in Zukunft, Riedl 202.
Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 352) egy 1660-iki okmányban
találta.

33. Látandjak.
222.

Neve: tiszta jövő egyszerű alakban, Fogarasi 229; jövő, MRe

Értelme; visurus sum, Imre IH 61, Verseghy (255) képtelen
ségnek és idegen majmozásnak tekinti; különben jövendőnek nevezi.

34. Látandjak vala.
Csak Fogarasinál (230) jövő múlt néven.

35. Látandnék.
Neve: egyszerű jövő, Fogarasi 234, MRe 222. Értelm e: idsurus
essem, Imre IH 01.
Verseghy (249) képtelen képzésnek tekinti; Bodnár (63) is
tagadja jogosultságát.

36. Látandnék vala.
Neve csak Fogarasinál (235): jövő félmult.

37. Látandottam légyen.
Neve csak Fogarasinál (231) \ jövő múlt.
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88. Látandottam volna.
Neve csak Fogarasinál (235): jövőmult. Imre (IH 138) róla
azt állítja, hogy elvétve található.

Visszapillantás a határozott időalakokra.
Hogy az eddig felsorolt időalakok neveit kellőleg megálla
píthassam, egy visszapillantásra van szükségem, mely alkalommal
tekintetbe veszem az időalakok és időnevek minőségét.
Mielőtt azonban ezen osztályzáshoz hozzáfogok, meg kell
állapítanom, vájjon valamennyi felsorolt időalakot akarok-e laj
stromozni, osztályozni és elnevezni. Valamennyit. Ezzel a rövid
felelettel koránt sem akarom a jóváhagyást valamennyire kimon
datni. De a szónak — és az* igeszónak is — a léte alaktanilag
már jogosult, mihelyt irodalmi használatba került, annál inkább,
ha nyelvtaniróink müveiben szerepel. Megállapítani aztán, hogy
ez a használat minő volt és mily terjedelmű, az a mondattan fel
adata.
E jogosultság továbbá azon is alapszik, hogy a kevésbé
használt vagy használatba épen nem jött idöalakok is a használ
tabbak mintájára (ad analogiam) képezvék/ú?y hogy az irói nyelvérzék ellenök kifogást nem tehet. És én szerény véleményem
szerint nyelvtanirói kötelességet teljesítettem, midőn minden
egyes időalakot érdeme és volta szerint említettem.
Itt egy másik kérdés előtt állunk, hogy, ha helyesen képezvék, mért nem jöttek azok is használatba; és e kérdés a felsoroltak
jó nagy részét illeti. Erre én két tapasztalással felelhetek: először,
mert Íróink a szomszéd nyelvekkel (fordítás, átdolgozás, tanulmá
nyozás alkalmával) nem találtak rá alkalmat, hogy mindegyiknek
lendületet adjanak. Pedig az idő használatának más nyelvekben
annyi árnyalata van s nálunk a mi időalakjainknak oly mennyi
sége, hogy ezekből bőven kitelt volna mindegyikre. De hiányzott
és hiányzik még Szarvas (A magyar igeidők) után is egy kimerítő
mondattanunk, mely íróinkat ilytn érintkezések alkalmával biztos
kalauzként vezetné.1) Azt ne mondja nekem senki, hogy számos
időalakjaink azért nem jöttek közforgalomba, mert pl. látok vala
vagy láttam legyen jobb és eredetibb képzés volna mint akár látni
*) Arany J. (Pr. műnk. 414) is ezt panaszolta 1861-ben.
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fogok vala vagy látandottam légyen. Nem, hanem egyenesen azt
mondom, hogy az előbbi kettőt Íróink szükség beálltával az emlí
tett alkalmakkor megragadták s nyelvtaniróink e használatot
jóváhagyták, az utóbbi kettőre pedig Fogarasi a nyelvtani jóváha
gyást elébb adta meg, semhogy azok közkeletűekké váltak volna.
Attól, hogy olvasója a kezdetben szokatlan és ismeretlen időalakot
nem fogja a szándékolt értelemben fogadni, eredetiség után kap
kodó, merész íróink épen nem féltek. Ilyen esetekben az ő szabá
lyuk akármilyen új szóra: «az összefüggés adja meg az értelemet#
és ahadd szokjék hozzá az olvasó.»
Hogy azonban idöképzéseink nagyobb része parlagon hever,
annak oka másodszor az igehatározók szertelen használata1) ; egy
most, egy majd, jövőben, ezután, később, tegnap, tavai, régen elébb
kínálkozott toldalékul az egyszerű igeidőhöz mint magának az idő
alaknak személy, szám és mód szerinti idomítása. Ez sokkal
nagyobb szellemi munkálkodást követel az írótól és olvasótól mint
a már meglevő igehatározók segítségével végrehajtott időviszonyí
tás. Az egyszerű időalakok már megvoltak, és azok a széltiben
ismeretes igehatározókkal együtt bőven ellátták az irót a legkülön
félébb időviszonyokban. Nehezebb volt volna igehatározók nélkül
pusztán az időalakot módosítani szükségükhöz; mert a fenn emlí
tett szám, személy és mód szerinti idomítás nehézségéhez még az
is járult, hogy a segédszókkal képezendő időalakoknál nem volt
mindig könnyű eldönteni, vájjon az összetétel melyik eleme vegye
át az idő, szám, személy és mód jellemét.
A felsorolt időalakokat t. i. két szempontból tekinthettem,
(idő) értékére és alakítására nézve. Időértékét az időalakoknak az
általánosan elfogadott osztályozási mód szerint Ítéljük m eg: jelen,
múlt, jövő. S hogy e nevekben a beálló és folyamatos cselekvés
barátjai se ütközzenek meg, módosítsuk e három nevet jelenfélékre,
multfélékre és jövőfélékre.
A jelenféle (I.) időalakok csak egyszerűek : látok, lássak, ha
csak összetettnek nem tekintjük a Simonviféle most látok-ot. II. A
múltfélék 1. egyszerűek: láték, láttam, látnék; 2. összetettek : a) látok
1) V. ö. Arany J. Próz. műnk. 409. Finály (A m. i. f.).
2) Az időalakokról az «egyszerűt* és «összetett* szókat Riedl (nyltn
178 és 192) is használja. Finály (A m. i. f.) az «összetett»-et elveti és he
lyébe a «körülirt»-at ajánlja.
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vala, láték vala, volt; láttam írnia, volt, lesz ; lássak vala, látnék vala,
láttam legyen, láttam volna. III. A jövőfélék 1. egyszerűek : látandók,
látandék, látandottam, látandjak, látandnék ; 2. Összetettek: látok lesz,
látni fogok, látni fogok vala, látni fogék, látni fogék vala ; látni fog
tam; látni fogjak, látni fogjak vala, látni fognék, látni fognék vala,
látni fogtam legyen, látni fogtam volna; látandók vala, látandék vala,
látandottam vala, volt; látandjak vala, látandnék vala, látandottam
légyen, látandottam volna.
A segédszók, a melyek az összetett idők alakítására szolgál
nak, a cselekvést következőleg módosítják: 1. múlt egyidejűség
kifejezésére szolgál a jelentőben úgy mint a foglalóban: vala, 2. az
elődejűségére a jelentőben: volt, a foglalóban: volna, 3. a beállóságéra a jelentőben: lesz, a foglalóban: legyen. Csak szükség kényszerített, hogy a foglaló múltnak egy egyszerű időalak hiányában
a láttam-nak megfelelően a jövös láttam legyen-t tekintsük. A válás
és volta& múltnak név szerinti megkülönböztetése még feltalálható
Sz. Molnárnál; de Pereszlényi különbséget már nem érzett. A Dr.
Gr. elsőbbséget ád a voltas alaknak, és ezzel akaratlanul emlékeztet
még ama különbségre. Az űjabb időben pedig különbséget csak a
Cz. Fg. Szótára tesz (Múlt idő alatt).
Ezektől a segédigés összetételektől elüt látni fogok; ez ép
úgy, mint vetélytársa látandók, két önálló ige. Nem csoda, hogy
mind a kettőnek annyi időalakja lett mint akármelyik más igénk
nek. És ezzel igazolva legyen Fogarasi eljárása az ezekből alakított
időképzései kö ül. Alaki különbség a kettő közt az, hogy az egyik
összetett, azaz, önállóságra vergődik az igenév segítségével s kiegé
szítésül egy igenevet követel, mint pl. akarok látni; a másik pedig
egy képzett ige. Ezek a pótjövők ép úgy viszonylanak jelenjökhöz
mint pl. lesz és van, a görög
{enni fogok) és safKü) {eszem), a
franczia je vais éerire és j ’écris.
A «német szerint formáltt* látni fogok a többi segédigés
összetételektől is lényegesen eltér abban, hogy nem a törzsige
viseli a szám, személy és mód jellegét, hanem a segédszó fogok.
Hajdan t. i. Révai (580) szerint úgy volt, hogy a törzsige és a
segédige is egyaránt lettek terhelve a személyragozással, így:
láttam voltam, láttál (v. láttad) voltál sat., láttam legyek, láttál
légy, látott legyen sat. De már rég el kezdtek szokni ettől a kettős
igeragozástól, s Pereszlényi már semmit sem tud róla (458:
«verba auxiliaria non variantur in personis et numeris»). A Dr. Gr.
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különösnek tartja ugyan, hogy «a Segítő Igével mindenkor csak
a harmadik Egygyea Személyben élünk (95).» Nem lehet eltagadni
a szabályellenességet a két különböző (első és harmadik, második
és harmadik) személyü és (egyes és többes) számú összetételben.
De a nyelv tündére megelégelvén a kétszeres személyragozást,
ezzel csak az ige törzsét ruházta fel. És épen ez a különbség az,
a mely idegenszerübbnek tünteti fel a fogos jövőt az andend képzőjünél és a többi segédigéseknél.
A vala, volt, lesz szók a személyragozás elvesztével igeter
mészetüket elvesztették és alakszókká törpültek. De épen ezzel
nyert a főszó, melyet mint az ige értelmének magvát egyedül illet
a személyragozás.
A segédszó kelléke tehát, hogy menten a személyragozás terhé
től alakszóként határozza a törzsigét. A többi igejárulókok, mint
még, osztán, azután, ezután, ha, valaha, majd, most, akkor, később,
hasonlóan mentek a személyragozástól, de többé-kevósbbé határo
zott idő fogalmával bírnak.
Minősíteni kívántam az eddigiekben összes időalakításain
kat ; a következőkben áttekintem a felsorolt neveket és megkísértem
azt az elnevezést állapítani meg, mely az egyes időalakokat törté
netileg és rendszeresen illetné meg.
Az egyszerű jelenféle időnév: jelen; összetettek: jelenlevő,
jelenvaló; jelzősek: folyó cselekvés a jelenben, folyamatos, tartós
jelen.
Egyszerű multféle: m últ; összetettek : aligmult, egészenmult,
elmúlt, előbbmult, félmult, főműit, multjelen, régenmidt, régmúlt; jel
zősek : általános idő, beállott múlt, befejezett cselekvés a jelenben,
jövőben, múltban, bevégzett múlt, egyszerű múlt, félmult, elbeszélő,
elbeszélési, elbeszélő történeti, elébbi, előző, értesítő, m\úi, fóelbeszélési
idő, folyamatos, folyó múlt, folyó cselekvés a múltban, független
idő, függő, hangzós múlt, harmadik aligmult, az ira, az irt alak,
körülirt, magánhangzós, mássalhavgzós múlt, második aligmult,
múltban jelen, önhangzós, összetett, összetett jelzőtlen, összetett
végzett, összetett végzetlen múlt, félmult, t ragos, tartós, történeti,
tudósító, úgy nevezett múlt, aligmult, régmúlt, válás alak, valódi
múlt, végzett jelen, múlt, végzetlen múlt, viszonyos múlt, voltas alak.
Egyszerű jövőfélék: jövő és jövendő; összetett: jövőmult, múltjövő, jelenlevő; jelzős : beálló cselekvés a jelenben, a jövőben, egy
szerű jövő, jövőmult, multjövő, egyszerű tiszta jövő az egyszerű
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alakban, e/so jövő, folyamatos jövö, folyó cselekvés a jövőben, fe l
tételes, feltétezö jövő, jövőmult, jövö félmult, összetett jövő, jövő
mult, jövőben múlt, összetett vegyes jövö félmult, tartós, tiszta, vég
zett jövő, vegyes Összetett jövő félmult.
Nem ismétlem, hogy az imitt felsorolt, nyelvtanainkban
eddigelé dívott egy és ugyanazon név két vagy több időalakra
szolgál, sem hogy egy és ugyan azon időalak két vagy több nevet
visel. Csak felsorolni akartam újra az eddig használt neveket,
hogy a kellő választás jövőre könnyebben essék.
A Szarvas- és Simonyi-féle elnevezések bár mennyire találóak Heyse értelmében, de nem gyakorlatiak. S ha találós voltuk
nál fogva el is fogadná az ember a jelentőbeliekre, a foglalóbe
liekre még azt sem lehet mondani.
Szerintem meg kell tartani a hagyományos «jelen, múlt,
jövő# szókat. A többiek közül a «fél-* és • régmúlt# sem volna
megvetendő. Gyakorlati nyelvtudósok tollaiból eredt mind a két
név, és további használatukra czélszerti rövidségükön kívül tör
téneti multjok jogosít.
Szarvas (6) a • félmult# nevet gallimathiasznak nevezi, pedig
nincs mért. A név «fél = félig# segítségével van képezve, és
alaki helyességét illetőleg több mint 80 fő- és melléknévképzésre
támaszkodhatik. A «félig múlt# is jelenthet cselekvést, mely a
múltban még le nem folyt, azaz, «foyamatos.» De ha nem is jelen
tené azt, ily jelentésűvé válhatik Alexander Bernátként, ha a
• félmult#*nak ezt a nyelvtani értelmezést adjuk.
Én azonban a félmultnál is tovább mennék és felhasznál
nám a «fél» szót mind azon időnevek alakítására, melyek hason
ragúak. így nevezném pl. a látni fog ék képzést féljövő-nék. Arra,
hogy minek erőltetni az elnevezést, mikor ez az ijgeképzés úgy
sem igen található az irodalomban, azt felelném, hogy azt a
• féljövő #-t is csak akkor venném elő, a mikor látni fogélc előfor
dulna. Ha elenyészik az időalak, hadd enyészszék vele együtt a
neve is.
A kétféle jövőnket megkülönböztetném «jövő» és «jövendő»
szókkal, mely utóbbi szintén történeti alapon áll. S ha a vala, volt
(volna) és lesz (legyen) segédszókkal képzett időalakokat azt
mondom, hogy válás, voltas és jövős jelzőkkel illetném, akkor
elmondtam az egész elnevezési rendszeremet. Lesz t6hát válás,
voltas jelen, válás, voltas múlt, válás, voltas jövö megjövendő.
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A névalakulások szemléltetésére szolgáljon a következő
táblázat:
Jelen

Jövö

Jövendő

ok ~ek.

é
k
.
tam -iem.

melyben a vonalak a következő névösszetételek lehetőségére
utalnak: félmult (láték), félj ovo (látni fogék), feljövendő (látandék) ;
multjövö (látni fogtam), multj'óvendö (látandottam.) Ezen kívül
áll a négy egyszerű: jelen (látok), múlt (láttam), jövő (látni fogok),
jövendő (látandók), és a már említett jelzős összetételek. A «rég
múlta időt, mely szerintem válás vagy voltas múlt lehetne, közel
száz éves történeti jogosultságától nem fosztanám, meg.
A foglaló múlt, mint említettem, hiányzik; helyét pótolja a
jövős múlt, mely ennélfogva egyszerűen «(foglaló) múlt* nevet
viselhet.
A nyelvtanilag jóvá nem hagyott vagy csak Fogarasinál
található időalakokat neveikkel együtt záijelekbe tettem.
Feltéve tehát és megengedve, hogy csak két (határozott)
módot veszünk, jelentőt és foglalót, az egyes idők elnevezése e
két módban párhuzamosan felsorolva a következő volna:
Idő neve.

Jelentő mód.

Látok.
Jelen.
Látok vala.
Válás jelen.
(L átok volt.)
(Voltas jelen.)
(L átok lesz.)
(Jövő jelen.)
Laték.
Félm ult.
Léitek vala.
Válás félmult.
(Láték volt.)
(Voltas félmult.)
—
—
(Jövős félmult.)
Láttam .
M últ.
(Léittam lesz.)
(Jövős) múlt.
(Válás v. voltas múlt,
vagy)
L á tta m vala v. volt.
Régmúlt.
L á tn i fogok.
Jövö.
(L á tn i fogok vala.)
(Válás jövő.)
L átni fogék.
Feljövő.
(L á tn i fogék vala.)
(Válás féljövő.)

Foglaló mód.
L á tta k.
Lássak vala.
—
—
—
—
Lédnek.
Látnék vala.
—
—
(Lédnek lesz.)
—

—

L áttam legyen.

L á ttá m volna.
L á tn i fogjak.
(L á tn i fo g ja k vala.)
L á tn i fognék.
(L á tn i fognék vala.)
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Idő neve.
Multjövö.
(Jövős) multjövö.
Voltas multjövö.
Jövendő.
(Válás jövendő.)
Feljövendő.
(Válás féljöveódő.)
Multjüvendő.
(Jövős multjövendő.)
Válás v. voltas mult
jövendő.)

Jelentő mód.
Látni fogtam.
Látandók.
(Látandók vala.)
Látandék.
(Látandék vala.)
Látandottam.
(Látandottam vala v.
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Foglaló mód.
Látni fogtam legyen.
Látni fogtam volna.
Látandjak.
Látandjak vala.
Látandnék.
(Látandnék vala.)
(Látandottam legyen.)
(Látandottam volna.)

volt.)

B ) H a tá r o z a tla n m ó d ú igeidők.

1. Látni.
Ennek és a következő igealakoknak a neveiről a módok alatt
említettek után itt csak az idő jelentésüeket említem. Ilyen erről:
praesens et imperfectum, Erdősi 62, Pereszlényi 470; csak praesens,
Sz. Molnár 188, Csipkés 379; jelenvaló, Dr. Gr. 100, Verseghy
230; jelen, Fogarasi 236, MRe 225, Szvorényi 102, Trsg 35.
Értelme videre, Erdősi 62, Sz. Molnár 188, Csipkés 371,
Pereszlényi 470, Révai 584; sehen, Fogarasi 237.
Csipkés a jelent jövő jelentésűnek is tekinti (374); a Dr. Gr.
(101) csak körülírva látni ezutánn v. jövendőbenn. Finály (A m.
i. f.) ós Imre (IH 61) időértékét általában tagadják.
Alakilag eltér Kövesdi (565): látnyi.
Személyragos alakjáról már szóltam az igemódok alatt. Itt
még a személytárgyi ragút említem, mely ma már kiveszett, de
melyről Geleji Kát. (321) azt mondja, hogy «kiváltképpen való
szép szollás a mi nyelvünkben: meg kell nékem tégedet vernelek,
tanitanolak, ruháznolak.# Vörösmarty ezt a ragozást korabeli
újításnak tekintve kárhoztatja (Gy. Mms. XI, 175).
2. Láttani.
Neve csak Fogarasinál (236): múlt.
Értelm e: vidisse, u. ő.
Verseghy (256) azt tanítja, hogy e módnak «elmúlt üdeje
nincsen;* Fogarasi (i. h.) pedig, hogy «még nem kapott lábra#,
és Imre (IH, 63) ép ezért dicséri a nyelvújítókat, noha egy múlt
időnek a szükségérzete létezik, v. ö. Vörösmarty (Gy. Mm. XI,
Philologiai Közlöny. VI. 5.
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174). Említésre méltó még Szvorényi javaslata : látni vala (I. Imre
i. h.), továbbá két régibb kísérlet, lett lenni, fuisse, Erdősinéi (71)
praeteritum perf. és plusquamperfectum névvel, és hason név a la tt:
láttatottnak lenni, Pereszlényinél (490,). Szvorényi és Erdősi kép
zése nyomtalanul eltűnt, míg a Pereszlényié megegyező a mai
nyelv szellemével is.

3. Látandani.
Neve: futurum, Pereszlényi 470; infinitum Sz. Molnár 189;
jövendő, Dr. Gr. 101 ; l) jövő Fogarasi 236, MRe 225.
Értelme: videre, Sz. Molnár 189; visurum esze, Sz. Mol
nár 214.
Használata Sz. Molnár (194) idejében közönséges lehetett,
és csak tat és hat képzéséről (láttatandanom és láttatandhatnom)
mondja ő, hogy «rara sunt et vix usurpanda.* v. ö. 227. Verseghy
(256) végkép elveti: «A Deákos Magyaroknál ez határatlan
jövendő, azonban a Deáktalan Magyar e nélkül ellehet.* Fogarasi
(i. h.) erről is azt mondja, hogy «még nem kapott lábra*; vö. Ny.
Közi. 1862, 330. Ma ha szükségünk volna a jövő igenévre, beérnők látni fogni képzésével is.
Főnévi részesülő czíme alatt említi Fogarasi (237) jövő ide
jűnek látandás alakját és jelen idejűnek látás-ét; de Imre (JH 62)
a jövőt nem tartja jónak.

4. Látó.
Neve participium praesens, Sz. Molnár 234, Pereszlényi 470,
Révai 550, Riedl 85; part. praesens et futurum, Csipkés 374;
részesülő jelenvalója, Dr. Gr. 101; jelenvaló részesülő Verseghy
257; részesülő jelen, Trsg 37, Nádaskay 50, Gyergyai 94, Riedl nyltn
78, Szvorényi 103, Torkos 56, Bodnár 65, Imre 71; tartós, Foga
rasi (Ny. Közi. 1862, 330); első részesülő, Magyarházi 6; mellék
névi részesülő jelen ideje, Fogarasi 237; részesülő v. igenév
jelenje, MRe 227; melléknévi igenév, jelen, Imre IH 60, Ihász
7 9 ; folyó cselekvés igeneve, Simonyi 50.
Értelm e: videns, Erdősi 73, Sz. Molnár 234, Révai 586;
sehend, Fogarasi 237.

1) A mintában csak a köriilirott van említve.

Digitized by v ^ o o g l e

IGEMÜSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN.

419

Használata különféle: 1. körülírásnak, Pereszlényi (470):
•potest etiam dici látó leszek; Riedl (nyltn 194): látó vagyok, valék
voltam sat.; jövő részesülőként: ezutánn v. jöve?idöbenn, Dr. Gr.
79; — 2. személyragosan: látóm, Dr. Gr. 102, Imre IH. 60. — 3.
határozóiam ragozva : látólag, 'Ré\&i 550 (participium adverbjaliter
expressum); látóan, jelen idejű részesülő határozólag képezve,
MRe 227 ; látóban, látófélben, hanyatló (supinum) .jelenvalója, Dr.
Gr. 104.

5. Látott.
Neve: participium perfecti, Riedl 85 ; praeteritum tempus
Bignificans, Sz. Molnár 235; egészenmult, Dr. Gr. 104; elmúlt, YerReghy 237 ; múlt, Fogarasi 238, MRe 227, Trsg 36, Nádaskay 50,
Gyergyai 94, Riedl 79, Szvorényi 103, Imre 71, Torkos 56, Bod65, Ihász 79; végzett, Fogarasi (Ny. Közi. 1862, 330); második
részesülő, Magyarházi 6 ; befejezett cselekvés igeneve, Simonyi 50.
Értelm e: visus, Sz. Molnár 179; dér gesehn hat, Fogarasi 238.
Használata, személyragozva, 1) melléknévileg; Révai (588);
•Est etiam participium praeteriti perfecti secundi adiectivi
valore, per omnes perBonas: láttam, láttad, látta, láttuk, láttá
tok, látták, qui vidi ego, qui vidisti tu etc. Y. ö. Dr. Gr. 102,
Imre IH. 59; Sz. Molnár (235): látta, visus a quopiam; — 2)
főnévileg; Révai (u. o .): partic. praeteriti perfecti secundi substantivi valore: láttom, láttod, látottja, láttunk, láttotok, láttok, v. ö. Dr.
Gr. 102, Fogarasi 240; láttomban, hanyatló egészen múltja, Dr.
Gr. 103, 104. Emettől különböző, a melyet Révai (590) így
nevez: participium praeter. perf. secundi constructum indeclinabile (látottam, ttod, tta ttunk ttatok ttok), olim usitatum ad reddenda Latinorum compendia in participiis; használták régi iratok
ban, Fogarasi 238, MRe. 229. — Egyéb ragokkal: látottan, Révai
(592): partic. praeter. perf. adverbialiter expressum; Fogarasi
(241): függő határozói részesülő múltja; MRe. (227): részesülő
múltja határozóilag; láttatlan, részesülő fosztó szó, Magyarházi
6. — Láttatott, melyet Pereszlényi (470) külön említ, csak a
míveltető (v. szenvedő) képzésnek ide való alakja.

6. Látandó.
Neve: futurum, Sz. Molnár 234, Pereszlényi 470, Csipkés 374,
Riedl 85; futurum adiectivorum valore, Révai 550. 592; jövendő,
28*
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Dr. Gr. 103, Verseghy 257 ;jövő, Fogarasi 239, MRe. 228, Trs#
36, Nádaskay 50, Gyergyai 94, Riedl nytn 79, Szvorényi 103,
Torkos 57, Bodnár 65, Imre IH60, Ihász 79; kezdő, Fogarasi (Ny.
Közi. 1862, 330); harmadik részesülő Magyarházi 6; beálló cselekvés igeneve, Simonyi 50.
Értelm e: visurus, Sz. Molnár 236, Csipkés 374, Révai 592;
videndus, Sz. Molnár 236; dér sehen wird, Fogarasi 239.
Használata, körülírásra, így: látandó vagyok, visurus sum, Sz.
Molnár 180; látandó vagyok, valék, leszek, volnék sat. Simonyi 111
Szarvas 288; Simonyi (112) e körülírás mellé látand alakját zár
jelbe teszi, mintha a körülírásnak nagyobb teijedelmet tulajdo
nítana mint az egyszerű látand-nak, vö. 136 és 138. Imre (IH.
140) csak melléknévi értelemben engedi meg ennek használatát
(múlandó, halandó, veszendő); körülírását (látandó vagyok, leszek
s a tj pedig csak a régi nyelvemlékekben találta, soha sem élő
szóban.
Határozói képzését (látandóan) említi MRe. 227.
Az ándóéndő képzést a Dr. Gr. (103) egyenlő használatúnak
mondja andóendőéve1, míg Nádaskay (50) és Gyergyai (94) amazt
elvetik. V. ö. még «Látandók* alatt.
«Lattatandó», melyet Csipkés (374) és Pereszlényi (470.
501) külön említenek, csak a míveltetően (vagy 6zenvedően) kép
zett igének szintén ide való alakja, v. ő. «Látott# alatt.

7. Látandott.
Ezt a képzést csak Fogarasi (239) említi mint melléknévi
részesülő jövő múltat.

8. Látva.
Neve: praeteritum perfectum passivum, Geleji K. 312, Peresz
lényi 483; praefér. perfectum primum, vulgo imperfectum, quod
aoristum dici potest, absolutum, Révai 586; jelenvaló, Dr. Gr. 103
107; szenvedő, Verseghy 257; függő, Fogarasi 241, Bodnár 65;
félmult, MRe. 227, Gyergyai 94; tartós, Fogarasi (Ny. Közi. 1862,
330); módhatározó, Torkos 57, Ihász 82.
É rtelm e: videndo, Csipkés 386; videndo v. visum esse, Sz.
Molnár 1 9 0 videndi, do, dum, Kövesdi 565; videns v. qui vidit,
Révai 586; sehend, Fogarasi 241. — Kövesdi 581: participialia in
va et ve dosinentia plerumque per passivum perfectum Latiné
redduntur.
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Használatáról Révai (^550. 586) így szól: Participium prae
teriti perfecti primi temporis constructum: Látvám, ád, ája, ánk,
átok, ájok; Fogarasi (241) ugyan errő l: „Látvák, mind régi mind
újabb iratokban; sőt a^ első és második (látvánk, látvátok)
személyben is kezdik újabban használni. Szép példákat találunk
ezekre régibb iratainkban.* — A MRe. (230) szemHyragozott fel
múltnak nevezi a Révai-féle alakokat, alább pedig névragozottaknak
ezeket: látvának, látvák, látvát. Ezekből (IH. 61) ezt említi: látváik és (nyltn 73) látvákat.

9. Látván.
Neve: praesens Pereszlényi 470, Geleji K. 312; praeteritum
tempus adverbialiter expressum, Révai 588 ; egészenmidt, Dr. Gr.
103. 107; művelő, Verseghy 257; önálló, Fogarasi 240, Bodnár 65;
félmult, Gyergyai 94; félmult határozóilag képezve, MRe. 230;
időhatározó. Ihász 82; idő- és okhatározó, Torkos 57.
' Értelm e: videndo, Csipkés 386 ; vidnedo és videns, Sz. Mol
nár 182; videndi, do, dum, Kövesdi; qui vidit, Révai 588; indem ich
sehe oder gesehn habé, Fogarasi 240.
Használata általános.
Révai (801) és a MRe (230) szerint a látván képzés az n
raggal ellátott látva alakjából lett volna.
Látván vala felesleges körülirási kísérlete volt Fogarasinak
(241).

Visszapillantás a határozatlan módú időalakokra.
Alapul véve az ujabb nyelvtanirók által is használt elneve
zést, a «határozatlan módra, részesülőre és állapotjegyzőre» nézve
a következő osztályozást és elnevezést ajánlanám:
Igenév, 1. főnévi, jelen : látni,
(m últ: láttani),
(jövő: látandani);
2. (mellléknévi) névjelző, a) jelen: látó,
h) m últ: látott,
c) jövő: látandó,
d) multjövö: (látandott) ;
3. (határozói) igpjdző, a)jelen: látva,
h) múlt: látván,
c) jövő: (látni fogván).
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Megjegyzendő, hogy a nyelvtani használatban erre: látni
csak ezzel élnénk: igenév; erre: látó (,látott, látandó) ezzel: jelen
(,mult, jóvöj névjelzö, és erre: látva (,látván) ezzel: jelen (,mult)
igejelző. E javasolt nevek igazolása szorosan összefügg mondattani
alkalmazásukkal; itt az alaktanban csak annyit jegyzek meg, hogy
«igejelző® már névleg emlékeztet arra a viszonyra, melyben a
mondat igeállítmányához áll. A «jelen» és «mult» jelzők értelme
«igejelző» mellett hasonlóan kiviláglik a mondattanból, ha
meggondoljuk, hogy látva a viszonylagos jelent jelöli a határozott
módú igeidőhöz, és látván a viszonylagos múltat ugyan ahoz.

Zárszó.
Átmentem az igeragozás, igemódok és igeidők osztályain.
Értekezésem elejen bebizonyítottam, hogy a magyar igetani
műszavak csak magyarok lehetnek; és a mi műszó illeti az igera
gozást, a szám és személy kétségbe nem vonható nevein kivül
talán mind felsoroltam; egyszerűsítettem továbbá az igemódok
számát, a mennyiben bebizonyítottam hogy két móddal teljesen
beérjük; felsoroltam az egyes időalakokat s mindegyikhez hozzá
csatoltam irodalmát, melyből használhatási mértéke könnyen kide
rül. Végül ezekhez egyegy névlajstromot csatoltam, mely ha nem
is rejti a legtökéletesebb alkotású neveket, de bizonyosan a legjo
gosultabbakat és szerény véleményem szerint a legczélszerűbbeket nyújtja.
•Előttem az időalakok lajstroma még egy tanulságot rejt,
melyet toliamban száradni nem hagyhatok. Mi nagyon gazdagok
vagyunk időalakokban s velünk európai (élő vagy holt) nemzet
ebben alig versenyezhetik. De másfelől képesek vagyunk egy időalakkal (látok) mind a három időviszonyt (jelen, múlt, jövő) kife
jezni, s ha még hozzá veszszük a múltat (láttam), az elkerül
hetetlen igehatározókkal együtt minden időbeli szükségünket
fedezhetjük. Ekképen sikerül számos időalaknak a megtakarítása,
vagy, a maga nevén mondva, hasznavehetetlenítése. így gazdál
kodva s haladva nem állunk messze attól az időtől, midőn az igehatározók úgy el fogják burjánozni irodalmunkat, hogy az egy
látok jelenjén kívül más határozott módú időalakra sem lesz
szükségünk.
Hogy még egyszer és utoljára számot adjunk időalakjainkról,

Digitized by

^ooQ Le

IGEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN.

423

összevissza felsoroltam 47-et, melyek közt ma általános használat
nak örvend e 9: látok, láttam; lássak, látnék ; látni, látó, látott,
látva, látván. A többi 38 enyésző félben van, mert használatuk
Szarvasnak jeles munkája daczára szabályozva nincs. Egyes időalakok (a jelentő régmúlt, a két jövő és származékai) csak az irók
kegyelméből tengnek, mások (látok vala, láték, láttam lesz) csak a
nép száján, az ú. n. nyelvérzékre támaszkodva, élnek; és a mit
innen át is ültetnek a költők az irodalomba, nyelvtanilag tudatossá
nincs téve. Végkép elenyészett az élő nyelvből a múlt igejelző
személyragozása: látvám, vád, vaja; a foglaló félmultéiből: látnája,
látnójok; az igenévből látnolak, és a válás meg voltas múlt közti
különbség.
A mi a nyelvből egyszer kihalt, azt életre egykönnyen nem
támasztjuk. De megóvhatjuk jövőre nyelvünket hasonló vesztesé
gektől. Ezeknek pedig elejét csak úgy vehetjük, ha njabb remekeink
müveiből szerzett adatgyűjtemények alapján a különféle idők használatát megállapítjuk.
Mert nem a «szavak teste* körül kifejtett nyomozás óvja
meg nyelvünk valódi szellemét, hanem «mind azon árnyalatok
összegyűjtése, melyeket az élő nyelv a szavakhoz kapcsol.*
Nagy-Szeben.
V e r e s s I gnácz.

Martialis IX, 94.
Sardoni vesszőből vett gyógyszert küld vala nékem,
Tőlem meg méhsert kér vala Hippocrates.
Úgy hiszem én, Glaucus, te se voltál annyira dőre,
Rézadományt kapván adva helyébe aranyt.
Hogy kérhet keserű adományért édeset ember ?
Kapja, de azt kikötöm, helleborussal igya!
Ford. P. T. E.
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S A P P H 0.
A költőnő, kiről szólani akarok, a görög népnek ama törzsé*
hez tartozott, mely a lantos költészet egyik ágát, a dalköltészetet
először karolta fel, s művelte a tökély magas pontjáig. E törzs az
aiolok törzse.
Az aiolok, — mint Koechly mondja — itálok a hellének között.
Általában azt lehet mondani, hogy az aiol nép középhelyet foglal
el az ósdi dór és túlmozgékony ion között. Nem ragaszkodik meg
átalkodott csökönösséggel a régihez, a hagyományozotthoz sem
erkölcsben, sem szokásban, mint a dór, és nem újít okvetetlentil,
minduntalan, mint az ion. A költészet terén meg — Műnk szerint —
a dór költészet: egy mozdulatlan, sötét vizű tó, az ion egy folyton
mozgásban levő tiszta folyam, melyben a szép külvilág visszatük
röződik ; és ha szabad a hasonlatot tovább folytatnom — az aiol
egy nagy tenger, melyet a szól, a vihar ritkábban korbácsol fel, de
ilyenkor aztán óriási hullámokat vet.
A Kr. előtti 7-ik évszáz végétől a következő közepéig tart az
aiol költészet életideje, tehát egy rövid félszázad az egész, és az
eredmény mégis oly nagy, olyan szép! A melos-költészet (dalköl
tészet) az, mely által az aiolok halhatatlanokká tevék magukat, a
melos, mely felölelte a társadalom minden rétegét, az egyedeknek
egész életét. Új, addig ismeretlen húrokat érintett az érzelem
körében, figyelme kiterjedt a lélek, a szív minden változataira. A
jelenben élt már e költészet, nem a múltban, tág tért nyitva az
alanyinak, szélesbitve a reflexió körét a belső, a szellemi élet ábrá
zolása által. A szív óhajainak, vágyainak költészete volt ez, a
szerelem és gyűlöleté, az öröm és fájdalomé.
Kezdeményező, és szóvivő is egyszersmind: Lesbos, a
gyönyörű sziget, manap Metaüino névvel, Kisázsia Aiolis tartomá
nyától nyugotra, az adramytteni öbölben, derült ég alatt, mérsékelt,
egészséges égaljjal, elragadó tájakkal, bővölködve a természet min
den áldásival; gabna, olaj, füge, bor nagy mennyiségben, s kitűnő
minőségben termett a szigeten. A szőlő, mint Stoll mondja,1) nem
fán termett, mint egyebütt hanem mint a borostyán, végig terült a

x) Die Meiefcer dér gr. L it 831.
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földön, úgy hogy miként az ókor beszéli, a kis gyermek a pólyá
ból csak kezecskéit kellett hogy kinyújtsa, s legott részesült
Dionysos emez adományában. Termékeny volt e sziget a nélkül,
hogy buja; s gazdag, a nélkül, hogy elpuhúlt volna. Politikailag
szintén nevezetes szerepet játszott a sziget népe, mely oly erőre tett
szert, hogy a királyság eltűnte után a nemesekre bízott hatalmat
ezektől elvette, s kényurakra bízta. De sokan visszaéltek e hata
lommal, mígnem a nép a fölemelkedő kényurakat egymás után
leverve, végre beléfáradva a pártküzdelmekbe, Pittakosra bízta a
hatalmat, ki teljesleg újjá szervezte a szigetet, úgy politikai, mint
társadalmi tekintetben. S Pittakos egyrészt legalább az által, hogy
a szigetet új, szabad és finomabb müélvekkel ismertette meg, nem
csekély befolyással volt a költészet, és illetve a dalköltészet felvirágozására is.
Lesbos, tovább menőleg, a zenében is hangadó volt évszázado
kon keresztül. Forrón, hevesen keringett a vér a lesbosiak ereiben,
s az érzelem legmagasabb kitöréseit, az érzelemnek lázas hullámát
tekintve, egyedül, páratlanúl áll a görög néptörzsek között. Rend
kívül finom érzékkel volt megáldva a lelki s testi szépség iránt
egyformán, szerette a fényt, a pompát, törekedett a rögös földi
életet lehetőleg kellemessé tenni. Egy oly nép pedig, mely az
érzelmeket ily erősen hangsúlyozta, természetszerűleg kitűnő elő
szeretettel viseltetik az ének s zene iránt, mely tényt már az ókor
ban elismerték, s következő monda által szentesíték: — Mikor a
thrák mainádok, Bakkhosnak, a bor istenének kísérői Orpheust,
nz isteni dalnokot széttépték, ennek feje lantjával együtt a Hebros
folyamba esett, s ez aztán mindkettőt a tengerbe vitte. A tenger
hullámai dalolásra készték a főt, a szél pedig megérintve a lant
húrjait, kíséretet zengett a dalhoz. így jutott a fő és a lant Lesbos
szigetéhez, hol fölvették mindkettőt, s az elsőt egy későbbi Bakkhos templom helyén Antissában eltemették, a lantot meg Apollon
szentélyében őrizték.
Lesbosból indult ki a zene gyökeres átalakulása. Terpandros
(680—640) megkezdte a hangjegyirást, a homerosi hymnosokat
dallammal látta el, és az addig csupán 4 húros lantot 7 húrúvá
tette. Utána a két Olympos, Klonas, Thaletas működése folytán, a
fuvola és lant együtt alkalmazása által egészen új zenealakok
kezdtek vala divatba jőni. E már elért eredményeket az aiolok
kitűnő tapintattal, ügyességgel használván fel, csakhamar felvirág
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zott az aiol zene, melynek élénksége, tüze, a dór komolyságtól
határozottan elütő természete valóban az aiol nép jellemére vall.
E zene se nem komoly, egyhangú, mint a dór, se nem túliágy,
könnyed, mint az ion, hanem a kettő között áll, és dallamosságra
törekszik.
Ám ne feledjük továbbá azt sem, hogy a zenének eme töké
lyig fejlődésére nézve különösen hatott az a körülmény, hogy az
aiolok a zenét legfőbb nevelési eszköznek tekintették.
Hogy mily nagy fontosságot tulajdonítottak a zenének, erre
nézve elég ama jellemző adatra hivatkoznom, hogy a mityleneiek,
Lesbos fővárosának lakói, tengeri uralmuk korában, a pártoskodó
szövetségeseket1), hogy megtagadták tőlök a zenében való okta
tást, a ki meg a zeneművészetben járatlan volt, arra lenézéssel,
megvetéssel tekintettek.
A már vázolt, előkészített pályán fejlődött ki a görög lantos
költészet aiol iskolája, melynek egyik fő képviselője Alkaios,2) —
a másik pedig az, kiről jelenleg akarok szólani: Sappho.
Ugyanazon kornak — mint Alkaios — gyermeke, az Alkaiosnál még sokkal kitűnöbb költői tehetségű Sappho, az ókor egy
hangú ítélete szerint Göröghon legkitűnőbb költőnője. Egy
epigramm szerint mint Homeros a férfiak közt, úgy áll Sappho a
nők közt egyedül elérhetetlenül örök időkre. Alkaiossal kapcsolat
ban mint az aiol lyraköltészet betetőzőjét tiszteli az utókor.
Sappho szintén Lesbosban és pedig e sziget nyúgoti partján
egy kis városkában, Eresosban, született tekintélyes családból, s
élete körülbelől 620 körül esik Kr. e. Első kiképeztetését épen az
aiol műveltség Középpontjában, Mitylenében nyerte, hol úgy a
magán, mint a társadalmi élet jóval túlhaladta a többi aiol
helyekét.
Sappho valódi nő, a szó legnemesebb értelmében, ki sohase
lépte át a nőiség határát. Dalaiban a háborúról, tengeri útazásról
stb., melyek Alkaiosnál oly megszokott themák, említést se talá
lunk; sőt politikáról se szól egyetlen fenmaradt töredékében sem,
habár ő is átélte hazája szenvedéseit. S ezt nem azért teszi, mintha
a küzdelmekben — a menynyire körülményei, állása, nőisége
1) Aelian Var. Hist. II. 359.
2) Kiről „ Alkaios“ cz. művem felolvastatott a Phil. Társ. márczias
5*ki gyűlésén.
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engedék — teljességgel részt nem vett volna; hanem kétségtele
nül ama helyes természetes érzékénél fogva: hogy mind az nem a
nő körébe tartozik. Ámde aztán mindazt, a mi korából érdekli és
érdekelheti, kristálytiszta lélekkel, üde kedélylyel, igazsággal, őszin
teséggel énekli meg, egy bizonyos öntudattal, nyilt ártatlansággal
érintve minden egyes tárgyat.
De mi hát a nőket megillető kör a költői működésben ?
Szűk korlátok közé szőrül biz az. Mindenek előtt e szűk
körbe esnek a természet szépségei, melyek a költőnő keblét hullám
zásba szokták hozni, s hozták Sapphoét is. Már Alkaiosnál megta
láljuk nyomát a természet szemléletének, de Sapphonál eme legár
tatlanabb vonzalom sokkal mélyebb és sokkal magasabb fokig
emelkedik. S ez a görög lyrának általános jellemvonása. A görög
lyra, habár csak töredékekben maradt ránk, számtalanszor mutat
a természet vonzereje iránt nyilatkozatokat. így Sappho is a ter
mészetet és az emberi lélek sorsát úgy tekinti mindenha, mint a
költői izgalom legyőzhetetlen, elnémíthatatlan forrásait. Örömmel
mélyed el a csillagos ég szemléletébe, bámulatába:
A csillagok ragyogó arczukat
Elrejtik a szép Selene megett,
Mikor ez a kék egen megjelen
S világítva fénylik a föld felett.

Mily öröm hogy az éj sötétéből a hajnali pir kiszáll, mikor
Épen jön Eos arany saruival, —

csaknem olyan ez, mint mikor a tél zivatara után a tavasz köze
leg s azt mintegy bevezetve
Te fülmile, kikeletnek édes hangú hirnöke.

Mily remegő szívvel, mily kizárólagos női gyöngédséggel
írhatta a következő sorokat, egy madárkáról, melyet a vadász
elejtett:
Megmereviilt gyönge szive, s könnyű szárnyai lankadtan hulltak alá
a földre.

Mily édes merengéssel hangzanak füleinkbe e szavak:
A hűvös nedv megsusogatja az almafa ágait, s a lombok mozgásánál
szender száll alá.

Örömsugárzó szemekkel tekint egyik barátnőjére, kinek
Gyönge nyakát illatos koszorú köríti.
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Hadd említsem meg most itt, a mi szintén Sappho költői
működéséhez fűződik, ő teremtette meg az úgynevezett sapphói
versszakot, melyet a rómaiaknál Horatius, nálunk magyaroknál
Berzsenyi használt különösen, de mások is használtak, mint pl.
Kölcsey a *Szabadsághoz* cz. költeményében.
Említettem már, hogy az aiolok legfőbb szellemi élvezetnek
tárták a zenét. E művészeti ág fejlesztésére kiválóan bő anyagot
s elég számtalan alkalmat nyújtottak az istenek ünnepei, melye
ken úgy egyesek mint karok bizonyos tekintetben nemes versenyre
keltek egymással. Dallamaik kifejezték a vágy és szenvedély, erő
és bátorság által sokszorosan át meg áthatott kedélyt, s már az
erre alapított költészet, mely a társadalmi élet érdekeivel, s az
alanyi érzelem legkülönbözőbb nemeivel foglalkozott, méltán volt
«par excellence* dalköltészetnek nevezhető.
Szóltam az istenek ünnepeiről, melyek énekkel, zenével és
tánczczal voltak egybekötve. Ily fejlődött álláspontnak megfelelőleg az igények is magasra voltak csigázva ; a nyilvános fellépések
már nem lehettek a puszta véletlenre bízva, a rögtönzés már
nem elégítette ki a hallgatókat, a gyakorlatlanságot nem tűrhette
a finomult műérzék. S a mi még döntőbb bizonyíték: a karok
betanítása a rendszeres, szabályos, és szabatos előadásra, okvetetlenűl feltételezi a kar vezetőt. Az pedig természetes, hogy a kar
betanítását — kivált ha zenész is volt — maga a szerző, a szöveg
költő vállalta el, mert hiszen ő tudhatta legjobban, hogy minő
előadás illik és kell az illető műhöz. Ez által meg egészen termé
szetszerűleg fejlett ki bizonyos közelebbi, szorosabb viszony a kar
és a költő, illetőleg egyszersmind karvezető között, úgy hogy a
kettő úgy szólván egy egészet, mondhatnám: egyesületet alkotott.
A legrégibb, melyről biztos tudomásunk van — ha szabad modern
kifejezést használnom — az a Sappho-társulat, így neveztetve ez
megalkotójáról és fejéről: Sapphoról.
Oly élénk természetnél, mint az aioloké, nem csoda ha a
társadalmi élet Lesbosban sokkal szabadabb körben mozgott, mint
Göröghonban bárhol. Ennélfogva a nők helyzete is egészen más
volt, mint egyebütt. A nő ott részt vett a társadalomban, nemcsak
létezett, de élt is családja körében, míg másfelől megjelenhetett
nyilvános alkalmaknál is, mint minők az istenek ünnepei, vagy a
nemzeti játékok, versenyek voltak. És ha a már — untig fölösen —
érintett rajongó természethez veszszük még a kiváló költői erőt
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úgy nagyon természetesnek kell találnunk, hogy Sapphonak a zene
meg a költészet iránti vérmes ragaszkodása már nagyon korán
nemcsak abban nyilatkozott, hogy ő maga foglalkozott azokkal,
hanem hogy barátnőit, kikben a költészet lángjából egy szikrát
látott — maga köré gyűjtötte, s a csakhamar nagy számban össze
gyűlt hajadonokat oktatta, nevelte. Ő volt feje a társulatnak, melyet
„Múzsák házának“ nevezett, s czélúl tűzte ki barátnőivel együtt
kedvet, hivatást ébreszteni a nagy közönségben a zene és költészet
iránt, s ha már volt, tovább fejleszteni azokat. Voltak művésztárs
női is, kikkel együttesen tanította a többieket. Úgy kell ezt képzel
nünk, hogy a költőnő társai közül kiválasztva a tehetségesebbeket,
illetve képzettebbeket, aztán ezekkel közösen vezette a kezdőket.
A társulat élén állott — mint már emlitém — maga Sappho, mint
tanítója mindannak, a mi szép és nemes, mindannak, a mi jó és
igaz, mint művésznő a múzsái művészetekben.
Sappho müveit az ókori tudósok kilencz könyvre osztották,
ránk azonban, pár nagyobb ódán kívül, csupán töredékek maradtak,
s így Sappho működéséről fölvett tárgyunkat illetőleg is teljes
képet nem igen alkothatunk, elég ha fogalmat szerzünk róla.
Mindenek felett biztosan jelezhető az, hogy mily odaadással,
komolysággal, és mélységes kedélylyel fogta fel hivatását; jelez
hető a fenmaradt töredékekben itt-ott elszórt intelmek nyomán,
mint pl.:
H a elterjedt szívedben a harag, vigyázz a csacska nyelvre, —

és ezekből, ilyenekből kell elvonnunk Sappho világ- s életnézetét,
ezek alapján kitűnik a czél is, melyet maga elé tűzött a „Múzsák
házára“ nézve.
Kellem és vidámság, erény és gazdagság, — röviden kife
jezve, — ezekből áll véleménye szerint az igazi boldogság. És a
görög felfogás e tekintetben alig rí ki más író müveiből oly tisztán,
gyermekdeden, élénken és híven, mint Sappho költeményei-,
helyesebben ma már csak töredékeiből, minők:
Szeretem a boldogságot, és én részesültem a fényben s a szépben, —
v ag y : A fájdalmakat s gondokat vigye innen messze a szél. —

Hanem Sappho távol van attól, hogy az élet örömeit s
javait túlbecsülje; ellenkezőleg kinyilatkoztatja, hogy
A gazdagság erény nélkül oly lakó,
Mely a kártól, veszteségtől meg nem ó.
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Az erényről, s lelki méltóságról, emelkedettségről félreismer
hetetlen önérzéssel szól, az erkölcsi szépséget kiválóan, s erőtelje
sen hangsúlyozza, az élet legdrágább kincseiül állítva azokat.
Kitűnik ez csak emez egyetlen töredékéből is :
A ki szép, csak a szemre nézve az,
De a ki jó, m ár ez által szép is.

S mig egyfelől óva int attól, hogy az élet esetleges, mulékony
javaira büszkék, féltékenyek legyünk, addig másfelől számos töre
dékéből meglátszik, hogy nő volt, nőiségét ő se tagadhatta meg.
Erre vallanak oly töredékei, melyekben öltözködésről, piperéről, a
nők magaviseletéről stb. beszél, pl.
Esztelen, ne kérkedj ékszereddel oly n agyon!
vagy:

Lábaid borítsd be a tarka szijjal, a lyd műremekkel, —

s valószínűleg ide sorozandó e három szóból álló töredék :
Tarka színekkel veg y ítv e------------

Egyik töredékében beszél arról az eszközről, melylyel a
hajat sárgára szokták festeni; egy másikban meg biborszínű
kendőről; majd meg egyik növendék lány öltözetét támadja meg,
ki bizonynyal másra, nem ő reá hallgatott, azért áll rajta oly ízlés
telenül a ruha.
Hadd mutassak itt rá vidor kedélyére is. Sappho mindenben
Rzívesen vesz részt, a mi csak vidámsággal van összekötve.
Gyönyörrel nézi a leányok bájos lejtéseit a szabadban, s elragad
tatva kiált fel:
Ily művészileg tánczoltak egykor a krétai lányok az oltár lépcsői
körül, a puha gyöp virágait taposva.

Egy társas lakomán hívja Aphroditét, hogy részt vevén az
általános derültségben, nektárral lássa el a társaságot:
Jer oh Kypris, örömek anyja, tölts a vidám lakomára dísz-aranyserlegilnkbe nektárt.
0 maga állandóan víg, s a vidámságot óhajtja másnál is, sőt
bizonyos mértékben meg is kívánja:

Arczod is szép, magad is gyöngéd vagy,
De a földön nincs nálad komorabb.

Még mikor ő meghal, még akkor is vidámak legyenek mind
nyájan, mert
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Nem szabad e házban, mely a múzsákat szolgálja, halotti daloknak
hangzani, ez nem illő hozzánk.

Vessük most már egybe az eddig mondottakat, s szinte
előttünk áll a kedves társaság, vidáman, egyszerű boldogságban,
midőn a költőnő szól: «Isteni lantom, zendülj meg!* oktatva,
útasítva egymást, s köztük mint tünemény... Sappho.
Minő viszony volt hát a költőnő s társnői közt ? ez most a
kérdés.
Találóan hozta párhuzamba már Maximus Tyrius (VIII. 94),
egy nyelvész a Kr. utáni 2 -dik évszázbcl, Sapphonak tanítványai
hoz való viszonyát a Sokratesével az athenaii ifjakhoz. Ez író
következőket mondja: «A lesbosi hölgy vonzalma — ha szabad a
régit az újjal hasonlítni egybe — mi egyéb, mint a Sokrates von
zalma ? hiszen mindkettő a barátságot, amaz a nőkét, ez a férfia
két ápolja. Önmaguk mondják, hogy szerettek sokakat, és sok szép
elragadta őket. Mert a mi Sokratesnek Alkibiades, Kharmidas és
Phaidros, az volt a lesbosinak Gyrinna, Atthis, és Anaktoria; s a
mik Sokratesnek Prodikos, Gorgias, Thrasymakhos és Protagoras
a versenytársak, az Sapphonak Gorgo és Andromeda.
Ugyancsak említett író adja jellemzésül következőket (XXIV.
9): «Légy üdvözölve Ion», mondja Sokrates, — «légy ezerszer
üdvözölve általam Polyanaktidas lánya!» mondja Sappho. Sokra
tes kinyilatkoztatja, hogy Alkibiadest ugyan már régóta szereti,
de nem akar közeledni hozzá addig, míg nem látja, hogy az telje
sen meg bírja érteni beszédét; — «Te még akkor kis, kellemetlen
lánynak tűntél föl előttem* — mondja Sappho. Amaz így szól:
«Eros nem fia, hanem kísérője és szolgája Aphroditének,# — emez:
«Es te Erős, te szép szolga.*
Részint eme, részint más idézetekből, s a költőnő saját sza
vaiból elvonhatjuk a következtetést, hogy: Sappho és Sokrates
vonzalma társnőik, versenytársaik és növendékeik iránt jóformán
ugyanaz; mint Plató nagyon szépen mondja : az égi szeretet, mely
arra indítja az embert, hogy a szellemvilágnak vele született eszmé
nyét egy másik lélékbe is átültesse, tovább fejtse, s a tökély fokáig
emelje.
S valamint Sappho lelkesültsége művészete iránt, épp úgy
kitűnik töredékeiből ragaszkodása, szeretető társnői, növendékei
irányában is. A Múzsák, Kharisok segélyét kéri, hogy minél többet
tehessen övéiért, így:
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Ide hát bájos Kharisok, szép fürtü M úzsák!
vagy: Rózsapiros karú Kharisok, Zeus lányai,jertek hozzám!
vagy: Ide Múzsák, elhagyva az arany házat t

Majd meg dicsőíti a Múzsákat, mint istennőket, kiknek köszönheti
a költői erőt, s azt, hogy oktatni tu d :
Kit megtiszteltek az által, hogy művészetükkel megajándékoztak.

És boldognak érzi magát, ha övéi közt lehet, a legnagyobb
örömmel kiált fel:
Hangozzék hát a dal édes bájosan barátnőim öröm ére!

Barátnői örömére, kiknek kellemét, szép szemeit, bájos hangjait
hizelgően meg-megdicséri, kiktől elválni nem bírna soha, azért
mondja:
Vonzalmam irántatok, ti szépek, örökre megmarad.

Öröme határtalan, ha látja növendékei haladását, s ilyenkor nem
is fukarkodik a dicséréssel, pl.
Nincs egyetlen lány is, ki Helios világát látta, a ki oly ügyes volna
a művészetben, m int te vagy gyermekem.

Ellenben kevélyen útasítja vissza a tudatlanok kicsinyléseit, meg
vetéssel sújtja azt, ki a művészetek iránt nem bír lelkesedni. Erre
bizonyít egyik töredéke, mely Köleseink fordításában így hangzik:
Meghalva fogsz feküdni majd,
S emlékezet nem fog maradni
Felőled a halál után.
Nem fűztél rózsalombokat
Pieriából homlokodra,
S fény nélkül szállsz a föld alá
S nem fogsz Olympra fel, magasan
Röpülni a holtak közül.

Ám önmagáról, s köréről a legtisztább önérzettel, s a legnyu
godtabb öntudattal mondja:
Tudom, hogy rólunk

kÓBŐbb

is megemlékeznek.

Hogy Sapphot növendékei iránt a szeretetnek minő heve lelkesíté,
legvilágosabban mutatja egyik nagyobb ódája, melyet egyik növen
dékéhez, Atthishoz írt, s mely Hegedűs István fordításában így van:
Boldog istenként az a férfi mindig
E n előttem, ki közele«lben ülhet,
Lesve figyelvén ajakidnak édes
Lágy csevegését.
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S lát mosolyt, m ely liő epedésre gyúla6zt
Arczidon, melytől szivem égve lázban
Ver, csapong; m ert hiszen te előtted a szó
Ajkamon elhal.
Elakad nyelvem, fölemésztve rajtam
Tűz fut át, vesztem szemem világát,
Égbe vész az már, s füleimbe egy hang.
Cseng süketítve.

*

Homlokom sűrű verítéket iz za d ;
Reszketés tölt el, hala vány leszek, m int
Hervadó fű és vele aszni látszom
É n is, oh Atthisz !

A felhozott nehány töredék, remélem, elég világosan mutatja,
hogy Sapphot nem közönséges, nem mindennapi szellem hatotta
át, — nem, — hanem a szív tüzes szenvedélye. Élénken, forrón
szerette barátnőit, mintha mindannyi édes testvére lett volna.
Ezekből látható, érthető : minő érzelem foglalta el Sappho szívét
akkor, mikor amaz ifjú lelkeket az istenek tiszteletére, az igaz, jó
és nemes bámulására, valamint követésére vezette, mikora múzsái
művészetekre, azaz az összes szellemi képzésre oktatta.
Lássuk, mit mondhatunk már növendékeiről.
Meghitt barátnői, illetve tanítványai, szóval a Sappho-kör
tagjai közül nehánynak tudjuk nevét, s a fölebb felhozottakhoz
még következőket kell csatolnunk: Telesippa, Megara, Erinna,
Baukis, Damophila, valószínűleg a költőnö kartársai, a társulat
vezetői; Amagora, .Gongyla, Eyneika, Amythone, Mnasidika, Pyrinno, Mnais, Kydno, valószínűleg mint növendékek. Egyébiránt
biztosan eldönteni azt, hogy melyik volt ezek közül társnője,
melyik tanítványa, az adatok hiánya miatt teljes lehetetlen.
Legtöbbet Atthishoz való viszonyáról tudunk a költőnőnek,
kit maga meg is nevez. Úgy látszik e leányt kiválóan szerette. Már
mint kis lány, felkölté Sappho figyelmét, de
Akkor még kellem nélküli gyermeknek látszál

,

mondja hozzá a költőnö, mintha utána gondolta volna: én pedig
csak azt szeretem, a ki kellemteli.
Hanem mikor felnőtt a kis lány. elbájolta a költőnőt s azért
ez Aphroditéhez fordul, hogy tegye őt nagyon kedvessé a hajadon
előtt, adja, hogy az szeresse ő t:
Philologiai Közlöny. VI. 5.

29
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Oh aranykoszorús, habszülte istennő, add e boldogságot érnem!

s Atthisnak nyíltan bevallja :
Szeretlek Atthis, forrón, régóta már.

Valami ellenállhatatlan, erős vonzalom fűzé e lányhoz mindjárt
első pillanattól kezdve. S végre a lány csakugyan tagja lett a
Sappho-körnek, ölelő karokkal fogadja őt a költőnő:
Jer, hadd öleljek meg, én szívem gyermeke.

Ámde mind eme jóság daczára is Atthis nem bírta ugyanoly mér*
tékben viszonozni mesteraöje szeretetet, mert szívét épp akkor egy
másik, amannál hevesebb érzelem töltötte b e : a szerelem. Sappho
korán észrevette, hogy Atthis nem ragaszkodik úgy hozzá, mint ő
óhajtá, s e miatt szomorúan fel is só h ajt:
Fáj, hogy egy mást inkább szeretsz, m int engemet.

De Atthis inkább lön hütelen hozzá, mint ama máshoz. Sappho
egész lelkében megrendülve szól:
Te elfeledtél engem, — és
Erős, az édes keserűt adó, ellenállhatatlan szörny kínoz minden
erővel; Atthis, te gyűlölsz, nem gondolsz .rám, s velem, te
Andromedálioz pártolsz.

Eözbevetőleg megjegyzem hogy e sorokból láthatólag az az Andromeda versenytársa volt a költőnőnek; ezért volt oly különösen
fájdalmasan érintve Sappho önérzete, s így nem csoda, ha a gyű
lölt versenytársnőről lenézöleg nyilatkozik, egy kissé túlságig
ragadtatva «pórnőnek» nevezvén azt, «ki ízléstelenül öltözködik#.
.Majdmeg midőn Andromedát valami nagy szerencsétlenség érhette,
elkapottan, kárörömmel kiált föl:
így hát Andromeda elvette méltó büntetését.

Kínos elkeseredettséggel mondhatta a költőnö, talán Atthis elpár
tolása alkalmából:
Erős ismét megrendíté szívemet oly erősen m int a szélvész, mely
kitöri az erdő fényűjét, —

és a hálatlanság nagyon leverhette, mikor így szólt:
Kikhez szeretettel fordulok, azok keserítenek leginkább.

Hanem azért ö maga mondja, hogy
Nem vagyok olyan, ki hosszasan tud haragudni, kedélyem szelidebb
annál.
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S bár elpártolt is tőle a hajadon, nem bír nagyon neheztelni rá,
rosszul esik ugyan megválnia attól, kihez bizonynyal sok szép
reményt kötött, de hiszen szeret az és szeretve van. És midőn az,
boldogsága küszöbén állott, hogy ne örült volna ? . . . . Láttuk
fönebb az ódát, melyet Sappho valószínűleg Atthis eljegyzésekor
vagy épen nászakor költött. Ennyit Atthisról.
A társulat többi tagjairól még ennyit se tudunk. Erinna
kettő is van említve a görög irodalomban; melyik volt Sappho
kor-, vagy épen kartársa, eldöntve még nincs. A Pindaros görög
lantos költő korában élt Erinna nevezetes töredékei is figyelemre
méltók, de a Sappho idejében élt Erinnát elhomályosítá a mes
ternő. Közelebbről mit se tudunk róla. Baukisról csupán annyi
bizonyos, hogy telosi volt, s násza előtt kevéssel halt meg, Damophila pamphiliai (Kisázsia egyik tartományából) volt, onnan ment
a Sappho-társulatba, s nem épen valószínűtlen, hogy a nagy
költőnő halála után a társulat vezetője lett. Hymnusokat s szerelmi
dalokat költött.
Az első irodalmi kör egyes tagjainak működését illetőleg a
legnagyobb bizonytalanságban, mondhatnám ismeretlenségben
vagyunk. Az irodalom nem tartotta Őket elég érdemeseknek az utó
kor számára megörökitni, mert összmükődésük bármily eredményes
lehetett, önálló működésük elhalványult Sappho kiváló tehetsége
a tevékenysége mellett. Az idő elsöpörte müveiket, s mi most legfelebb csak találgatásokra szorítkozhatunk.
Nincs most egyéb hátra, mint elmondanom, összegeznem:
mit tett, mire hatott «az első irodalmi kör»?
Mindenek előtt megteremté vagy inkább megBzilárdítá az
alanyi költészet egyik ágát, mely az ókori irodalmon átjött az újabb
korba, mint előfutárja a modern lyrának.
A másik szintén fontos eredménye e társulat működésének
az, hogy ekkor lett igazán hely biztosítva a görög nőnek a társa
dalom soraiban; e kör keltett legelébb érdeket a nő lelki élete
iránt.
S egy harmadik eredmény az, hogy a nőemanczipáczió
hirdetése által úgyszólván új tért nyitott meg a vonzalom körében.
A szabad, az önkénytes, az odaadó szerelmet hangsúlyozta Sappho
és köre, azt, a mely a szív őszinteségén alapúi, és azt, a mely
szereti mindazt, a mi művészileg szép, költőileg emelkedett, s
szellemileg lelkesült. A Sappho-kör befolyásának tulajdonítható,
29-:-

Digitized by v ^ o o Q

le

436

BOROS GÁBOR.

hogy a görög szerelem elvesztve azt, a mi benne hatalmaskodó,
erőszakos, másfelől félénk és alázatos vala, mindinkább fölvevé a
gyöngédségnek és csínnak azt a jellegét, mely Göröghonban ily
mértékben nem volt meg soha, melyet a rómaiaknak nem sikerült
elérhetni, s melyet a középkorban a spanyolok és francziák fel
újítottak ugyan egy pillanatra, de csak, hogy a 16. és 18. évszáz a
valódi megindulás nélküli tettetésbe és szeretkező marquis-k
materialismusába fullaszsza.
Sőt végül még egy közvetett hatása is volt e körnek, — az,
hogy a férfinemnek szintén törekednie, haladnia kellett szívben,
lélekben egyiránt, hahogy a nők tetszését meg akarta nyerni.
Méltó csodálkozással kérdezhetné most már valaki: hol van
az a Sappho, kinek életében, sorsában annyi a vonzó báj, annyi
az ábrándszerü? és hol a nő, ki meghalt szerelmi bánatában ? a
költőnő, ki a tenger hullámaiban lelte sírját ? A felelet egysze
rűen az, hogy az a költőnő, az a nő a tudomány terén nem létezik
többé. De hadd érintsem legalább a lehető legrövidebb vázlatban
az egész dolgot.
Több ízben szóltam már az aiol nép vérmes természetéről,
lángoló érzelméről, melyek Sapphonál, kit a költészet neve is lel
kesített, még a hatványozott alakban jelentek meg. Tettem említést
arról a forró ragaszkodásról is, melylvel Sappho tanítványai, ba
rátnői iránt viseltetett. Utaltam a nagyszerű költői működésre
is, mely dicsfénynyel vévé körül a legnagyobb görög költőnöt.
Hanem e dicsfény sok ideig el volt homályosítva, Sapphonak
eszményi alakja torzképpé törpítve. A 4. évszázban az életnézetek
mindinkább prózaiakká váltak, az emberek nem érték a lesbosi
hölgy szavát.
A közép és új attikai vígjátékírók (404—260 Kr. e.) kik a
múltból vett egyes érdekes egyéniségeket s eseményeket is m ü
veikbe vontak — főként az irodalom s mythologia köréből —
természetesen tetszésük, czéljaik szerint idomították át és el azokat.
Ezeken lehetne a méltó vád, ezek volnának hibáztathatok azért,
hogy Sappho magasztos alakját a porig ránták le, ha ugyan nem
szolgálhatna némi mentségükül vígjátéldróságuk. B írmint van is
a dolog, a részben alig menthetők, hogy Sappho forró szeretetének,
és gyöngédségének nyilatkozatait egyszerűen mint gyarló szenve
délyt ábrázolák. Hat vígjátékról tudjuk, hogy «Sappho# volt
czímök, de mindezek, fájdalom, elvesztek, s így csak sejtenünk
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lehet tartalmukat. Van azonban Menandertől, egy újkori vígjáték
írótól «Leukadia» cz. alatt nehány töredék, melyek a legrégibb
tudósítást teszik Sapphonak az ismeretes Phaon iránti szeren
csétlen, viszonzatlan szerelméről, s ebből következett tengerbe
ugrásáról. Ama vígjátékíróknak volt egy menthetetlen hibájok,
hogy t. i. a mondákat, regéket készpénz gyanánt vették, s utóbb
évszázakon keresztül, mint történelmi adatokat tekintették. Eb ez
képest különösen két dolgot kell figyelembe vennünk. Ama drá
maírók abból indultak ki, hogy nekik cselekvény kell, s ha az
épen kéznél nincs, teremteniük kell. Másfelől a félreértés nagyban
származhatott onnan, hogy a Sappho után jövő későbbi költők nem
voltak szokva az érzelemnek oly heves nyilatkozatait hallani egy
nő ajkiról, ha csak nem a szerelem mondatja vele. így ütötte fel
hát egyszerre bydrafejét az a vád, hogy Sappho szerelmében női
méltóságát áldozta fel, s az a másik, hogy barátnői iránt termé
szetellenes vonzalmat érezett. — Nem lehetetlen, hogy a költőnőt
tán már akkor az ő idejében gáncsolták, ámde Sappho a magasz
tos czélra törekvése mellett minden eshetőleges gyanúsítást hálát
lanságnak, rósz akaratnak, irigységnek bélyegzett, és egész őszin
teséggel leplezetlenül, biztos, zavartalan öntudattal szólt arról, mi
szívének erőt, lelkesültséget, életet adott. Az utóbbi vád, szóra is
alig méltó. Az elsőről megjegyzem, hogy az ítészét vizsgáló
nyomozásai, a tudományos búvárkodás világa a jelen évszázban
egy Welcker, egy Gellert, egy Arnold vagy Kock fáradozásai folytán
eloszlaták a mondának, regének homályát; kiderítették, hogy a
dolog egészen másként v an ; Sappho neve ismét a régi szép fény
ben ragyog. Nem is emlékezve arról, hogy Sapphonak egyetlen
töredékében Bincs említve Phaon, mi tán abból is kimagyarázható
volna, hogy az idő épen ezeket sodorta el előlünk, — a mi ugyan
egy kissé különös, nem eléggé indokolt magyarázat, — fontosabb
érv az, hogy Sappho némely adatok szerint boldog családi életet
élt, s 60 éves korában halt meg. Ha mindjárt nem is fogadja el
valaki, hogy férje s gyermeke volt, már a 60 év oly kor, melyben
az ember, ha ugyan egyáltalában lehet szerelmes, aligha ugrik
tengerbe egy viszonzatlan szerelem miatt, a mihez tán az élet
addig eléggé megszoktathatta. A dolog hihetetlen voltát bizonyítja,
valamint azt is, hogy Phaon tulajdonkép c>ak költői fictio — még
az a körülmény is, hogy ugyancsak az új attikai vígjáték-irodalom
Sapphonak oly tisztelőit említi, kik már idösorozati szempontból
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se lehettek azok, mint pl. Arkhilokhost, ki Sappho születése előtt
már több évszázzal meghalt, vagy Anakreont, Hipponaxot, kiket
határozottan bölcsőben ha ringattak, mikor Sappho már búcsút
mondott az életnek. Vegyünk még ide két dolgot. A vígjátékíró
tudvalevőleg nem igen törődik a történelemmel, hanem úgy
dolgozza fel tárgyát, a mint czéljaira épen legalkalmasabb, — ez
eljárásnak hát Sappho is alá volt vetve. Végül ne feledjük azt,
hogy a görög vígjátékírók maguk is annyira zavarban voltak e
tárgyat illetőleg, hogy a képtelenségeknek némileg kiegyenlítése
végett egy második Sapphot teremtettek. — Mindent összevéve,
korunkban már elvitázhatatlan tény az, hogy ama szikláról leugrás
valótlanság. Sappho női méltóságát nem tagadta meg soha, a
szerelmében végzetes sorsú Sapphot nem ismerjük többé.
De úgy hiszem, leverő ez csak azokra nézve lehet, kik a
titokzatost, érdekest, regényszerűt többre becsülik a valószínűnél,
többre még a valónál is. Higyiik el, Sappho költői dicsfényének
sugárai nem homályosulnak el legkevésbé sem. Mindezzel azonban
nem akarom azt mondani, mintha Sappho, a déli ég heves szülötte,
ment lett volna attól az érzelemtől, a mely «mindent pótol* s
melyet «nem pótolhat semmi.* Ellenkezőleg. Sappho bizonynyal
egyetlen istenhez se szólt annyiszor mint épen a szerelem isten
nőjéhez. Ez a heves természetű és költöileg is oly annyira lelkesült
nőnél könnyen érthető. Ámde «Es scheint — jegyzi meg Welcker
(Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit, 85. köv.) —
dass feurige südliche Natúrén durch die reinsten Regun gén so heftig
ergriffen werden können, wie nördliche Menschen selten, wenn
sicli noch keine Begierde in ihre Anwandlungen eingemischt hat.
Und doch nehmen bei reizbaren Personen auch unter uns leicht
allé Neigungen zuweilen den Charakter dér Liebe an, und sollten
solche Neigungen mit aller möglichen Freiheit dichterisch dargestellt werden, so würden sie dér Liebe nur noch áhnlicher wer
den,# — és e megjegyzés úgy hiszem elég arra, hogy átlássuk
valótlanságát a Sappho ellen intézett ama másik vádnak, mintha
növendékei, társnői iránt egyebet érzett volna a tiszta, igaz, de
forró rokonszenvnél, barátságnál. Szeretett valódi szerelemmel is,
az bizonyos, de nem társnői iránt érezte azt. Barátnőire vonat
kozólag utalok ismét ama fölebbi nagy ódára. A mi pedig Sappho
szerelmét illeti, álljon itt ismertetőül legnagyobb müve Hegedűs
István fordításában:
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Afroditéhez.
F én y t sugárzó isteni Afrodité,
L ánya Zeüsznek, tőrbe csaló istennő,
Esdve kérlek, hogy ne gyötörj, kínozz m ár
Annyi keservvel.
Jöjj ó most is, régen a m int jövél te,
H ajtva esdeklő szavaimra, hozzám,
Messziről, ott hagyva égi lakát atyádnak
Ide robogván.
F ényt lövellő, szép, aranyos fogattal,
A sötét földnek közelébe hozván
Két veréb, s szárnyuk susogása zúgván
A levegőn át.
Gyorsan jöttenek, s mosolyogva kérdéd
Boldog istennő ragyogó szemekkel,
Hogy mi lelt, mi sebze meg, a m iért oly
Esdve hiválak.
«Mondd, szived lázban ki után sovárog?
Kit gyulaszszak hő szerelemre újból
Te irántad, mondd, ki epeszt, gyötör, kinz,
Téged, oh Sappho ?
H a kerül most, még fut utánad ő majd,
Visszaűz bár mostan ajándokoddal,
Fölkeres még s bárha elűzöd, untig.
Üld szerelemmel.»
Most is, ó jer, gondjaimat te enyhítsd,
Bármi vágy keblem csak epeszti, töltsd bé
És tusáimnak közepette mindig
Légy te segítőm.

Kevés van már hátra, mit ezúttal Sappho rövid ismertetésé
hez tenni kívánok. Ő honosította meg a pektis vagy magadis nevű
hangszert, mely két nyolczadot foglalt magában, s melyet két
kézzel vertek. íme hát zenészeti érdeme is volt költönönknek.
Nem szabad hallgatással mellőznöm itt végül Sapphonak, s
az előtte tárgyalt Alkaiosnak viszonyát egymáshoz. Mindkét láng
észnek költészete egyazon talajból meríté életszövedékeit, ugyan-
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egy kor gyermeke mindkettő. A két nagy lélek rokonsága, vonzalma
egymás iránt szinte természetes.
Alkaios egy ízben ekép szól: «Ibolyafürtű, magasztos, szen
dén mosolygó Sappho, szeretnék mondani valamit, de nem merem.»
Valószínű, hogy itt valami szerelmi vallomás-féle következett vagy
talán csak következett volna, ha Sappho nem felel neki vissza
szűzies ártatlansággal, haragos szeméremmel: «Ha vágyad ne
mesre s szépre törni, s nyelved nem czélozna roszra, szemedet
nem fátyolozná szégyen, kívánságodat egyenesen kifejeznéd.*
Sajnos, e viszony keletkezéséről, fejlődéséről és megszűnésé
ről semmi tudomásunk sinc9, de bizonynyal nem érdektelen tudni,
hogy az ugyane^y korban élt két nagy tehetség közt érdekes viszony
s legalább a költő részéről nem egyszerű barátság létezhetett.
Ha az ítészét merészségeitől nem irtóznánk, talán mind
kettőjüknek egyes sorait e tárgyra vonatkoztatva, többet mondhat
nánk ama viszonyról: de nem szeretjük a puszta találgatásokat,
hozzávetéseket. Elég, hogy a latin közmondás: «a nagy szellemek
találkoznak# — átvitt értelemben ugyan itt betelt.
Sok mindenről lehetett, talán kellett volna is szótanom,
egyes részleteket behatóbban tárgyalnom. így p. o. alig érintém
Sappho nászdalait; röviden, csupán a búvárlat ált il elért eredmé
nyeket hoztam föl Sapphonak Phaonhoz való viszonyát illetőleg,
stb. stb. — Azonban részint, mert e czikk úgy is csak egy nagyobb
tanulmány rövidre fogott kivonata, részint, mert e vázlat kere
tébe nem lehetett összefoglalnom mindent — megelégedtem most
ennyivel, más alkalomra tartva fenn a részletes tárgyalást.
Az újabb kor elismerését említettem már Sappho költői
tehetségét illetőleg. Nem hagyhatok figyelmen kívül itt nehány
megjegyzést az ó korból.
Platón tizedik Múzsának nevezte őt. Strabon (XIII. 2. 617)
így ítél róla: «Sappho csodálatos egy jelenség, mert tudomásom
szerint, emberemlékezet óta egyetlen nő se volt, ki a költészetre
nézve vele összehasonlítható volna.» S Plutarkhos (De Pyth. orac.)
így kiált fel: «Mily elragadok Sappho költeményei, mennyire
gyönyörködtetik és elbüvlik az olvasót.» Kortársa Solon, a nagy
államférfi, a hét bölcs egyike meg, midőn e^y lakoma alkalmával
Sappho egy dalát adták elő, legott megtanulta azt, mert, mint
mondá, nem szeretne meghalni úgy, hogy ne tudja azt könyv nél
kül. Egy régi epigramma szerint, mint Homeros a férfiak között, úgy
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áll Sappho a nők között egyedül elérhetetlenül örök időkre. De
elég. — Csak annyit említek meg még, hogy a mityleneiek a hála,
bámulat, és elismerés jeléül ezüst- és érczpénzeket verettek a költő
képével, mit a legnagyobb megtiszteltetésnek tekintettek a pol
gártársak részéről. A Silanion által érczből készített szobrát pedi"
örök dicsőségül felállították a Prytaneionban, a legtiszteletremél
tóbb honfiak, az állam iránt különös érdemeket szerzett férfiak
gyülhelyén.
Ennyi csodálat, ennyi elismerés mellett méltán sóhajthat
fel az utókor: vaj ha ne volnánk kénytelenek oly csekély számú
töredékek nyomán, oly hézagos fogalmat alkotni Sapphóról!
D r . B oros G á bo r.

Elhatározás.
— Khristopulos. *) —

Ne éljek, ha szerelmi vágy
Egyszer bár csak perezre elhágy.
S ha meghalok, haljak meg én,
Kedvesemnek puha keblén.
A kit elhagy bájos Vénus,
Élte annak kinos és bús,
És hol Ámor nem mosolyg m ár:
Ott az élet rideg, kopár.
Oh te Ámor s Afrodite,
Te vagy szivem legszebb disze.
Csak veletek együtt éljek,
S ti veletek haljak én meg.
Ú j- g ö r ö g b ő l.

D r. E rődi B éla.

*) Khristopulofl Athanáz, kit rendesen új-görög Anakreonnak nevez
nek, született l"772-ben Kasztoiiában Makedónjában. Tanult Budán és Paduában. Xagytudományú férfiú volt 8 költeményeken kívül írt nyelvészeti
és jogi m unkákat is. Meghalt 1847-ben.
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„A SZENVEDŐ KRISZTUS."
Epy görög drámára akarom felhívni e «Közlöny# olvasóinak
^figyelmét, mely a három nagy tragikus művein kívül az egyedüli
görög tragédia, mely az ókorból ránk maradt. Nagy híre van, s
mégis kevesen ismerik valóban. Hogy ezt mindjárt drastikusan
bizonyítsam, Gottschall czikkére a Krisztus-drámákról (Unsere
Zeit 1881. 7. füzet, 44. 1.) hivatkozom, a hol ezt találjuk dara
bunkról : «Ez a dráma a görög tragédia modorában van írva, kitűnő
mű-dráma sok rhetorikával: Euripides volt a szerző mintaképe;
a későbbi passiojátékokkal csak a vallásos érzületben, a mely
szülte, rokon.» Értekezésünk folyamában ki fog tűnni, hogy e
négy állítás közt csakis az utolsó igaz, hogy t. i. a mi drámánk a
passiojátékokkal csak a vallásos érzületben rokon, de szó sincs
róla, hogy az antik tragédia modorában van írva, vagy hogy
Euripides volt mintaképe. Különös ezerepet játszik ez a dráma
a világirodalomban. Költői értéke semmis, de a mű mégis fontos ;
fontos mint kulturtörténelmi adat, fontos állásánál fogva, melyet
az antik és modem dráma közt elfoglal, fontos, mert klasszikus
írókból merítette szóról szóra verseinek több mint egy harmad
részét. A keresztény egyház tudósai, a kik szerzőjét kutatták, ép
oly behatóan foglalkoztak vele, mint a philologusok, kik a mű
segélyével Euripides szövegét akarták helyre ütni. Láthatjuk tehát,
hogy a dráma több tekintetben érdekes, s hogy a behatóbb tárgya
lást megérdemli. Ha a görög tragédia fénykorának termékeit
*A szenvedő Krisztus»-sal összehasonlítjuk, csodálnunk kell,
mennyire sülyedt a görög genius a századok folyamában. Ha egyes
drámák az alexandriai korból ránk maradtak volna, úgy e folyto
nos sülyedést lépésről lépésre kísérhetnők. így azonban e híres
kor költészetéről csak annyit mondhatunk, hogy a klasszikus ókor
alakjait megtartotta ugyan és a mythikus tárgyakon sem változ
tatott, de ellentétben mintáival C 9ak egyes uralkodó házak tetszését
akarta kivívni. Az udvar és a szaktudósok köre volt a közönség,
melynek a korbeli tragikusok, a rcXsias, írtak. Midőn azután a keleten
a szellemi élet lassankint egészen kihalt és a nemzeti vallást majd
a legdurvább babona, majd a materialismus és a sophisták indifferentismusa váltotta fel, a költészet külömbözö fajai hiú versfaragássá fajúinak, míg a dramatikus költészet teljesen elvész. De az
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alexandriai kánonba felvett dramatikusok mégis alapját képezték
a grammatikus iskolákban tárgyalt anyagnak és különösen alkal
masaknak látszottak a keresztény egyes nézetek és fogalmak ter
jesztésére. Valamint a keresztény hit első hirdetői felhasználták
a görög philosophikus iskolák dialectikáját saját tanaik terjesztésére,
úgy a keresztény hitben rejlő költői eszméket az ókor klasszikus
alakjába öltöztették, sőt ha lehetséges volt a költők sajátszavaival,
h°gy így azt a véleményt keltsék, hogy a görögök a szent ige
hirdetői voltak, még mielőtt Jézus a földre jött. Ez által kettős
czélt értek el: először könnyebben megértethették a néppel tanai
kat, a mit el is értek, másrészt megczáfolták az új vallás ellen
ségeinek vádjait, hogy a keresztény hit a müveit és finom Ízlésnek
nem képes kárpótlást nyújtani, s hogy követői sohasem emelked
hetnek oly fokig, mint a pogány ókor költői. így keletkeztek egyes
ó- és újtestamentomi könyvek poetikus körülírásán kívül, az u. n.
Homércentok is, melyekben az Ilias és Odyssea vagy harmadfél
ezer verséből, anélkül hogy egy betűt is változtattak volna raj
tuk, mozaikszerűen Jézus életét állították össze. Drámai alakban
pedig e korból a Megváltó szenvedéséről szóló nagy költemény
maradt ránk.
Ez a theologikus dráma nincsen mint a Homércentok egészen
vagy legnagyobbrészt Euripides müveinek verseiből összerakva,
hanem gyakran némileg változtatva adja Euripides sorait, melyek
ből a költemény fele áll, sőt vannak egyes sikerültebb részei,
melyek egészen önállóak. A dráma prológusában ki is jelenti a
szerző, hogy ocat’ Eopuc&qv dolgozott, tehát nem azért vannak e
versek átvéve, mintha saját nyomorúságát kölcsönözött rongyokkal
takargatni akarná, hanem csak az idő romlott szokásának hódol,
hogy az imént említett czélt elérje. Hogy e költeményt keletkezése
idejében és sokkal későbben is nagyra becsülték, azt a kéziratok
nagy száma és elegancziája bizonyítja (1. Dübner kiad. praef. VI. 1.).
Ezt részint a tárgy szentsége, részint a gyakori olvasás okozta.
Hány kiváló klasszikust hanyagoltak el, míg ezt a centot számtalan
szor másolták! Ez a körülmény is a mellett szól, hogy e müvet
századokon át az anatóliai egyház legünnepeltebb költőjének,
nazianzi Gregoriusnak tulajdonították, bármily hevesen léptek is
fel később e nézet ellen. Sok, sőt a legtöbb kézirat Gregoriust
mondja a szerzőnek és egy bécsi kódex, melyet részben összehason
lítottam, a dráma előtt Gregorius életrajzát hozza, a mint azt
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Suidasnál találjuk, de müvei felsorolásában ezt is olvassuk : tó xat’
EopwctérjV srepi Töv toő XpioxoO íiaO-wv (scil. opajia) a etspo? (scil.
ázttá^io;) sU nfjv áSeXcpTjv rop^ovíav és a repi tpiXorrto/ía; cz. munkák
közé szúrva, a mi a kódexben még különösen alá is van húzva.
Suidas kiadásaiban azonban e passus hiányzik. A kéziratban még
az előforduló személyek is külön fel vannak jegyezve, mit Magnin
szerint a többi kéziratok nem tesznek. Gregorius, a ki oly bátran és
szívósan védelmezte az orthodox keresztény tant a pogányok és
arianusok ellen, a görög keresztény költők közt a legnevezetesebb.1)
Neki tulajdonította az egész középkor a darabot, s valószínűleg
tőle is való a legnagyobb rész, míg később ügyetlen kezek inter
poláltak egyes jeleneteket, tán ép azokat, melyeknél fogva a kritika
tőle megtagadta a müvet. Mindezek a bécsi kézirat jellemző kité
telét, mely a többi Suidas-kodexben hiányzik, interpolationak
tartják (Bernhardy Suidas-kiadásában sincs meg), de nem vették
tekintetbe, hogy az egész Suidas-czikk, mely Philostorgius jegyzé
kéből van átvéve, nem tökéletes, mert Gregorius költeményeiből,
melyeknek sorszáma 30,000-re megy, csak néhány van felemlítve.
Gregorius életében, melyet ugyancsak Philostorgius metrópolita
írt, ki csak néhány évvel élt később mint a nazianzi költő, azt
találjuk, hogy Gregorius Julianus edictuma következtében, mely
a keresztényeknek megtiltotta a görög klasszikusok tanulmányo
zását és tanítását, saját úgy mint hittársai kárpótlására drámai
költeményeket is készített, de névleg nem nevez meg egyet sem.
Chedjesu, syriai metropolita, Gregorius müveinek versifikált
katalógusát adta ki s ott a «tragédia könyvéiről is megemlékszik.
Lehet, hogy a mi tragédiánkhoz rokon költeményt gondolt alatta.
A dráma legrégibb kiadói és latin fordítói mind Gregorius mellett
vannak, csak a XVI. század vége felé lép fel a sok kétkedő, kik
részint theologiai okokat hoznak fel, részint aesthetikai szempont*) Gregorius 330 körül Kazianzban, Cappadociában, született, Caesa
rodban és Alexandriában tanult; Basiliussal a későbbi caesareai érsekkel
együtt Athénben is v o lt; 362-ben pappá lett s nemsokára Sasiinában, Cappadocia egy kis városában, püspök lett. Később Nazianzba atyja mellé került
m int segédpüspök. Atyja és Basilius halála után Byzantiumba ment, hol
Theodo8Íus császár 380-ban Demopliilus arianus patriarcha utódjává tette.
De az arianusok szüntelen harcza elkeserítette őt, ott hagyta fényes állását
és hazájába vonult vissza, hol 390 körül meghalt. L. Ullmann, Gregorius
von Nazianz dér Theologe, Darmstadt, 182ö.
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ból tesznek kifogásokat a költemény ellen, úgy az egész kompositiora, mint a metrumra nézve.
Az első, ki a költemény eredetiségében kételkedett, Caesar
Baronius bibornok volt 1588-ban, ki Szűz Mária jellemzésében
akadt fenn, mely ellenkezik a szent atyák irataival és a laodiceai
Appollinarist tartotta a szerzőnek. De ez a költő, kinek heterodox
nézeteit a Megváltó személyéről maga Gregorius ezáfolja meg,
nem lehet oly költemény szerzője, melyben a Krisztusban levő
két természet orthodox dogmája több helyen nyiltan ki van mondva.
Ez ép oly bizonyos mint az, hogy egy költeményt, melyet nem
tartanak Gregoriushoz méltónak, Apollinarisnak, a kit zsoltárparaphrasisai kitűnő költőnek tüntetnek fel, nem tulajdoníthatunk.
Némelyek mégis minden meggondolás nélkül Baronius ezen leve
gőből kapott hypothesisét elfogadták. Possevin is ő rá hivatkozik,
Bellarmin pedig ugyanazon oknál fogva tagadja a darab eredeti
ségét, mint ő. Valamivel régiebbek voltak tán az anglikán theologusok, mint Fülke és Perkins (f 1602) cambridgei tanárok, kételyei,
kik a stilust és a versmértéket támadták m eg; ezekre hivatkozik
Rivet, a kath. theologusokra pedig Cooke. Justus Lipsiust a metrum
tökéletlensége indította De cruce cz. iratában arra a megjegyzésre,
hogy a költemény alig Gregoriustól való, míg Casaubonus nyilat
kozatában (Exercitationes Anti-Baronianse) inkább dicséretet mint
gáncsot látunk. Szerényen kételkedik Vossius is (In 3titutiones poeticae), és megjegyzéséből, hogy Gregorius a homiliáiban előforduló
tragikus dictiót e tragédiában komikus beszélgetéssel cserélte fel,
onnan eredhet, mert tán e tragédiának sem szentelt több időt,
mint tudós látogatóinak, azaz egy negyed órát. S e nagy ember
ítélete a tragédián ragadt,mert akárhány kézirat katalógusát nézzük,
mindenütt ott van a Xpwtóc ttctt/iov mellett a Tragicomoedia elne
vezés, holott egy sor komikumot sem találunk benne. Heinsius, ki
Gregorius költészetét igen nagyra becsülte, a Xp. Il.-ban a prosodia
sok hibájára mutat (detragnedise constitutione) de téved, ha ezekben
az átmenetet az úgynevezett politikus versekhez látja, mert ezek
lényege abban áll, hogy a quantitást az accentussal ellensúlyozzák.
Ilyesmit azonban a javított Xp. II. textusában nem találunk. —
Labbeus a tragédia eredetiségét tagadja és Bironius valamint
Bellarmin nézetéhez csatlakozik. Baillet ismétli Vossius hibáit,
Tillemont du Pin és Buonarruotti is a régiek egyik vagy másik
véleményét fogadják el. Ez utóbbi egy újkori szerzőre gondol.
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Cave nem találja a darabban a Gregoriust jellemző finomságot
és a kifejezés kerekdedségét. Oudin Lambecius nézetét idézi e
darabról, ki a bécsi udvari könyvtár kódexeinek katalógusában me
résznek mondja azt az eljárást, hogy valaki a Xp. IT.-t azért tagadja
meg Gregoriustól, mert nem felel meg az ö komolyságának; így
a valóban eredetieknek tartott költemények közt is nagyon sokat
ki kellene vetni; s valóban Krisztus versifikált genealógiája és más
költői játékok, az vE 7catvo? rcapfrevtas sok helye és az akrostichonokban írt sententiák ezt bizonyítani látszanak. Fabricius, ki mind e
nézeteket összeállítja (Bibi. graeca t. VIII. p. 600), nem osztozik
a kételyekben, melyeket a Xp. II. szerzője ellen támasztottak, ép úgy
Stolle sem, ki a kódexeknek hitelt ad.
Önállóan fogott e kérdés tisztázásához a kath. egyház nagy
irodalombúvára, Dóm Rémy Ceillier (t 1761), a tudós benczés, ki
Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques cz. művének*
VII. kötetében szól e tragédiáról. Aesthetikai szempontból a nyel
vezet méltóságának, tisztaságának és a gondolatok nagyszerűségé
nek hiányán kívül feltűnt neki, hogy e darabban nem találunk oly
sok hasonlatot mint Gregorius egyéb irataiban, melyeket Ceillier
rend társai nagy kiadásukban össze is állítottak. Továbbá Mária
jellemébe ütközik, de Apollinarist nem fogadja el szerzőnek, hanem
más valakit keres s ezt feltalálni vélte abban a Gregoriusban, ki
572 körül Antiochiában püspök volt,' s kit az egykori Euagrius mint ügyes költőt említ, de költeményei között egyet sem
nevez meg.
Az első, a ki a Xp. Fl.-t támadói ellen védette és a tragicomoe
dia kifejezés ellen tiltakozatt, a spanyol Yriarte volt a madridi
kódex leírásában, mely szt. Gregoriust mondja a szerzőnek. Ez a
XV. századból való ugyan, de fontos azért, mert a tudós Laskaris
Konstantin felügyelete és működése mellett készült, ki tehát
Gregoriust mint szerzőt ismerte el. Yriarte keresztény szémpontból nem talál a drámában semmi kifogást, semmi aljast a kifeje
zésmódban, sem össze nem illőt a személyekben, szóval semmit,
mi e magasztos tárgygyal össze nem férne. A keresztényeknek
épületes olvasmányul szolgálhatott, sőt még Aristoteles definicziója
ellen sem vét. Ép az ellenkező irányt képviselték Triller, Eichstaedt
és Valckenaer; ez utóbbinak azonban az az érdeme, hogy először
utalt a tragédia nagy fontosságára az euripidesi szöveg emendatiójára nézve. Triller, a gottschedi iskola egyik nevezetesebb költője,

Digitized by v ^ o o g l e

A SZENVEDŐ KRISZTUS.

447

Hugó Grotius latin versekben írt Christus patiensét fordította le né
metre. Hogy költőjének müvét, mely az epitethonok használatában
szerinte még a homerosi költeményeket is fölülmúlja, eldicsérje, a
görög tragédiát annyira lerántja, hogy egy sor sem talál kegyelmet
előtte. Valódi dühvei rontott e drámának Eichstsedt, az idejében
híres jénai tanár, ki egy értekezésben (Drama christianum, quod
Xpiotöc rcáoywv inscribitur, num Gregorio Nazianzeno tribuendum
sit. Jenae 1816.) eleve elfogadja a nagy költő, Triller, véleményét.
Eichstaedt elvei szerint bármely híres tragikust is így le lehetne
gyalázni, mert ily' cento tragédiára az aristotelesi Poétikának
szabályait alkalmazni s ebből következtetni, hogy a darab nem ér
semmit, valódi absurdum. Dübner helyesen jegyzi meg Eichstsedt
szitkozódásaira: Bizony az isteni Stagirita akarata ellenére alkal
mazná bárki az ő szabályait minden költőre; hisz ő maga is az
emberi társadalom oly nagy változása után más kánont állított
volna fel. E kritikusok szerint a darabban minden személy egy
formán beszél; Szűz Mária ép úgy mint szt. János, a hírnök, úgy
mint Magdolna; nincs meg benne a csín, a melyet a tragikus
dictio egyáltalán követel, s azért sem Gregorius-, sem Apollinaristól
nem való a darab, hanem sokkal ujabb idők szüleménye; valami
tudatlan görög pap költeménye lehet, talán azé a quivis monachus
indoctus-é, a kinek a középkori irodalom jó nagy részét, sőt még
több klasszikus munkát is tulajdonítottak.
Valckenaer, a nagy kritikus, Euripides «Phoenissae» bevezeté
sében Triller nézetét elfogadta és a darab sok metrikai és egyéb hibái
miatt szintén szégyennek tartja, hogy addig is Gregoriust mondották
a darab szerzőjének. Gregorius egy irata sem mutatja nyomát
annyi idegen versnek, mint épen a Xp. II., ahol még a gyermekies
gondolatmenet és írásmodor non plus ultrája is található, ami ép
Julián századában nem volt divatban. Porson Euripides kiadásá
ban szintén figyelemmel kísérte e tragédiát és a Valckenaer által
kijelölt hat euripidesi tragédiához, mint a melyekből a dráma
költője merített, a Hekubát is csatolta, mert innen is vett át egyetmást a szerző, a kiről Porson ép úgy vélekedik, mint Valckenaer.
Elmsley különösen a «Baccbae» számára használta fel. Valckenaer
ellen Augusti (Quaestionum patristicarum biga 10—17 1 . Boroszló
1816) kelt ki s azt mondotta, hogy Gregoriusnak e dráma meg
írásánál nem volt más czélja, mint a híres tragikusok müveiből
m eríteni; a homerosi és vergiliusi centókra hivatkozik, a melyek
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szerzőikre nem hoztak szégyent. Külömben Gregoriusnak, a ki
buzgalmáért a «theologus» melléknevet nyerte, még más czéljai
is lehettek; tán ép e centóval akarta megmutatni, hogy a klasszikus
írók a \ó'(o<z nagy dalát (aojia xoö Xó^od) énekelték akaratuk ellenére,
Gregorius tehát jó költői hírének csorbítása nélkül írhatta ezt a
centót. Schlegel híres centójára hivatkozik, melyet ez Kotzebue
persiílálására ép e költő müveiből állított össze. (Kotzebue írt
Dér hyperboreische Esel cz. alatt egy centót a két Schlegel művei
ből a testvérek kigúnyolására.) Hogy Julianus idejében ily gyerme
kes játékokkal nem foglalkoztak, az nem áll; hisz maga Julianus is
sok naiv dolgot írt össze s külömben is a Xp. 1 1 .-ban nincs semmi,
a mi gyermeki játékra mutatna. Ha Gregorius e költeménye elüt
az ő beszédeitől és többi poesisétől, azt nem csodálhatjuk; más az,
ha valaki saját nézetét mondja el, és más, ha idegenek szavával
akarja megénekelni Krisztus kínszenvedését. Az eredetiséget
Augusti is a kódexek adataiban és a már említett tényben látja,
hogy Julianus parancsa okozta az ily költemények keletkezését,
s hogy más időben nem is keletkezhetett. Augustinak Eichstaedt
felelt heves kifakadásokban gazdag, de szép stílusban írt dissertatiójában, melynek klasszikus gorombaságai és odavetett ítéletei
ellen kár volna polemizálni. Deformis fetus, monstrosus fetus,
futilissimus cento, cento puerilis, omnia sunt putida, ieiuna,
absurda, ex Euripide misere consarcinata: ily kifejezésekkel traktálja e költeményt. Ami Augusti ellen felhozott érveit illeti, úgy
óva int mindenkit, hogy azt, a mit má3 költők ar centók írásával
tán tréfából tettek, ily magasztos tárgyra ne vonatkoztassák, mert
a keresztény centók evvel nem hasonlíthatók össze, még pedig
azért, mert rövidebbek és sokkal ismertelenebb szerzőktől valók,
s mert Gregorius nem volt oly ostoba, (adeo hebes et obtusa
acie), hogy a pogányoknak bebizonyítsa, hogy a klasszikus kor
költői akaratuk ellenére a Logos dalát zengték volna. Gregorius
ugyanis költészetének czéljául négy dolgot említ: hogy lelkét a
bűntől távol tartsa, hogy az ifjúságnak használjon, a mely csak a
mulattató költői műveket olvassa, pedig jobb volna, ha inkább
vallásos dolgokkal foglalkoznának; hogy megmutassa, hogy e
tekintetben sem állnak alantabb a keresztény szellem művelői a
pogány népeknél, s végül hogy magának vigasztalást szerezzen
lelki és testi bajában. Ha tehát Gregoriusnál még más ok is döntő
lett volna, úgy bizonyára ezt is felemlíti: tehát a dráma nem lehet
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az ő müve. De Eichstsedt elfeledi, hogy komoly tárgyú centokat
is írtak Gregorius ideje előtt, még pedig tekintélyes egyházi atyák,
a mint azt Tertullian egyik helyéből (de praescriptione bseret. 39.)
következtethetjük. De ez a költemény nem is oly cento mint a
Bomerocentok, mert ezek csupa homerusi versekből állanak, itt
pedig az euripidesi versek inkább csak díszítésül a dialógus kezde
tén vagy általános elmélkedéseknél toldattak be és jóllehet számuk
a legújabb összeállítás szerint a költemény majdnem felét képezi,
a legtöbb változtatva van átvéve és csak egy kis rész szó szerint
megtartva. Gregorius egyéb költeményeiben is előfordulnak reminiscentiák a görög költőkre; ezt Magnin a Journal des Savantsban (1849. 287.) bebizonyította. Ha nem is fogadjuk el Augusti
nézetét, hogy Gregorius azt akarta megmutatni, hogy a pogány
költők akaratuk ellenére a Logos dicsőítését írták meg, úgy költe
ményének czélja az is lehetett, a mit ő maga felemlít, hogy t. i.
az ifjúság kezébe áhítatos olvasmányt adjon. De e kérdés eldöntése
nem függ össze a darab eredetiségével. Abból, hogy Gregorius
életírója azt mondja, hogy a nagy theologus azért írta volna költe
ményeit, hogy Julianus parancsát kijátszsza, míg Gregoriusnál
erről nem hallunk semmit, az következik, hogy az életíró e tekin
tetben tévedett. Hogy Julianus idejében ilyen gyerekes dolgokat,
mint Eichstsedt mondja, nem írtak, az nagyon tág kifejezés. Magá
ról Juliánról is tudjuk, hogy mily gyermekies módon viselte a
harczot a nazarenusok ellen s e tekintetben nem kell az ő vele
ellenséges lábon álló egyházatyákra hivatkozni, hanem Schlosser
és Strausz (Romantiker auf dem Throne dér Caesaren) Ítéletére, a
kiket bizonyára nem vádolhatunk antipaganistikus fanatismusról.
De Julián költészete nem is tartozik a mi darabunk megítélé
séhez, a mely nézetünk szerint koránt sem oly gyermekies és oly
kicsinyes, s ha ezt a mértéket akarjuk alkalmazni, akkor Gregoriustól több hiteles költeményt is meg kell tagadnunk. S ha a Xp. II.
nem is üti meg mindenütt azt a mértéket, melyet Gregorius egyéb
költeményeinél tapasztalunk, úgy, mint Villemain helyesen meg
jegyzi (Journal des Savants 1845. 395), e differentia a tárgy
különféleségében rejlik. A keresztény philosophia poetikus elméle
tében, a vallásos elegiában, szabadon, önállóan és lelkesülten
mozoghatott, míg az antik cothurnus bilincsei közt szorult hely
zetben érezhette magát. S mindamellett a költemény méltó Grego
rius nevére. Állítólagos metrikai hibái, a szövegnek Dübner által
Philologiai Közlöny. VI.
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történt helyreállítása óta, csekélységre olvadtak le. Megemlítendő,
hogy a költő a kétes a, t, t>hangzókat ott is, a hol a szigorúbb prosodiai szabályok szerint vagy CEak hosszúak vagy csak rövidek,
kéteseknek vette, de ezt a byzantiumi költőknél, eltekintve a
politikai versektől, midőn a quantitas helyett az accentust és a
szótagok számát vették tekintetbe, is gyakran találjuk, sőt egyes
esetekben az s és o meghosszabbítását'és az 7] és megrövidítését
is megengedik maguknak. De azért, mert Gregorius egyéb költe
ményeiben, melyek tán finomabb kör számára voltak írva, a
szigorú szabályok meg vannak tartva, Xp. IT.-ban pedig nem, még
nem következik, hogy nem ő a szerzője, cp úgy mint Tzetzes
szabályszerű hexameterekben írt Iliaka-i és politikai versekben
írt történeti Chiliadjai, melyek metrikai tekintetben a legfeltűnőbb
eltérést mutatják, egy szerzőtől eredtek. Augusti bizonyítékára a
kéziratokat illetőleg, Eichstsedt egyszerűen azt mondja, hogy ily
kérdésekben nem adhatunk a kódexekre semmit, azután minden
logika ellen így folytatja: Ám ha a kódexekre annyit adnak, akkor
nézzék Hieronymus, Basilius, Rufinus és Suidas kéziratait,
melyekben Gregorius müvei fel vannak sorolva, de a Xp. 11. nincs
közöttük! Eichstsedt csak két jó oldalát ismeri a drámának: hogy
az euripidesi kritikának nagy szolgálatokat tehet, mert írójának
régibb kéziratok szolgálhattak alapul mint nekünk vannak, s hogy
a keresztény dogma történetének egyes adataira forrásul használ
ható. De Valckenaer, Eichstaet és Triller e becsmérlő Ítéletei egy
hajszálnyival sem bizonyították be jobban, hogy a tragédia nem
Gregoriustól való, mint elődeik. Caillou is, a ki Gregorius iratai
kiadása körül oly nagy érdemeket szerzett, ezek nézetéhez
csatlakozik.
A benedekrendüek Párisban 1778-ban adták ki Gregorius
műveinek első kötetét, a melynek kiadásához már a XVII. század
vége felé láttak és 1708-ban hirdettek. E folio-kötetben Gregorius
45 beszéde bő prolegomenákkal volt meg, melyeket Clémencet
adott ki. A nemsokára kitört forradalom következtében, a mely a
congregationak örökre, az egyházatya müvei iránti érdeklődésnek
pedig sokára véget vetett, a nagy kiadás abban maradt, míg végre
184^-ben Dóm Caillounak három párisi kiadó segítségével sikerült
a második kötetet, a melyet a benedekiek már teljesen elkészí
tettek, s melyhez ő neki csak a legújabb kutatások eredményét
kellett csatolnia, napvilágra bocsátani, a mely tehát 64 évvel
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később jelent meg mint az első kötet. Ez sokkal jobb szövegben
és nagyobb rendben mint az előbbi kiadások Gregorius költe
ményeit és leveleit tartalmazza, kritikus jegyzetekkel és latin
metrikus fordítással, mint függeléket pedig (1206—1355. 1.) a
Xp. ri.-t latin prózai és hibás metrikus fordítását közli. A drámá
nak ezen kiadása különösen kitűnik az Earipidestől átvett helyek,
ha nem is teljes, de mégis kimerítő kimutatása és Combefis domi
nikánus kritikai jegyzetei által, a melyek azt bizonyítják, hogy ez
az író a Xp. II.-t Gregoriusnak tulajdonította, mert szerinte a
szerző nem tér el egy helyen sem a dogmától és a decorumtól;
a kik az eredetiséget tagadják, azok nem elég kutató szemmel
vizsgálták át; valamint ő gondos átolvasás és néhány kézirat
segítségével sok hibát eltávolított, mások ezt még inkább fogják
tenni; e hibák azonban nem a szerzőnek, hanem az együgyü
leíróknak rovandók fel. Ez ellenében Caillou az ő «Monitum#-ában
a dráma előtt az előbbi kath. írók érveit ismétli és hármas okból
nem fogadja el a dráma eredetiségét. Az első érv nála a kéziratokra
támaszkodik, s itt azt a nagy lapsust követi el, hogy ép megfor
dítja a tényeket, a mennyiben szerinte a kéziratok nem nevezik
Gregoriust a szerzőnek, csak egy Suidas-kodex, de ez sem régi.
A kéziratokban azonban legnagyobbrészt a dráma Gregoriusnak
van tulajdonítva és a Suidas-kodex alatt nem érthet mást, mint
a Suidas Lexikonának Gregoriusról szóló czikkét, a mely a nevezett
bécsi kódexben foglaltatik, a hol egyszersmind a Xp. II. is fel van
sorolva Gregorius müvei közt. A második érv a theologikus állás
pont. Különösen Szűz Mária jellemét fejtegeti, a mely nem egyez
tethető össze a többi egyházatyától annyira magasztalt állhatatos
sággal, míg a mi darabunkban a legnagyobb szomorúság, félelem
és elcsüggedé8 vesz erőt rajta. Végül a stílus és metrum gyakran
említett hibáit és feltűnő eltéréseit, valamint kevés hasonlatát
említi és azt mondja: a miből kitetszik, hogy ez a költemény nem
neki tulajdonítandó. De azért mégis felvette e «foetus antiquissimus»-t, mert mégsem vetendő meg teljesen. Gregorius müveinek
e kiadását Villemain bírálta a Journal des Savants-ban (1845.
385. 1 .), a mely alkalommal a Xp. Il.-ról is megemlékszik. Megesik
vele ugyan a baj, hogy Caillou hamis nézetét, hogy csak egy
kézirat említi Gregorius nevét, utána írja, de különben elég
méltánylattal ítél a drámáról, sőt stílusát Lamartine-éval hason
lítja össze és Gregoriust elismeri szerzőjének. Ezt a négy évvel
30*
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később megjelent Tableau de l’éloquence chrétienne au 4me
siécle czímü müvében is állítja s a tragédiában a sok kitérés
daczára pathetikus vonásokat is talál és azt jegyzi meg, hogy a
megható és merész költői inventio, daczára annak, hogy a tárgy
adva volt, bámulatot érdemel. ízlés dolgában ily ítéletre nem
adhatunk ugyan sokat, de mindenesetre egy Triller és Eichstsedt
ellenében Villemain nézete mindig döntőbb lesz.
D r . K o nt I g n ácz.

Catullus 72.
Lesbia, egykoron azt mondád, te csak engemet ismersz
S hogy te Catullusodat Iupiteren sem adod.
Hej! be szerettelek én, de nem úgy mint pór a babáját;
Mint atya szokta fiát, szokta szeretni vejét.
Most már ismerlek: ha erősben emészt is a lángom,
Nálam az értéked vajmi kevésre csökött.
Hogy lehet az ? kérded. Bűnös játékaid által
Forr szerelemben a vér, hű-1 szeretetben a szív.
Ford. P. T. E.

Catullus 83.
Lesbia sok rosszat mond én rám férje szemébe,
S végtelenül örvend annak az ostoba férj.
Nem veszed észre, szamár, hahogy engem szóba se hozna,
Gyógyult volna; de most, hogy morog és felesel,
Nemcsak rám gondol, de mi több, rám mérges az asszony,
Az pedig annyi, hogy 6 forr, hévül, ég, csupa tűz.
Ford. P. T. E.
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DUGONICS „BÁTORI MÁRIÁ“-JA.
Azon nyilt levelében a «szala* vár megyei nemes urfiakhoz és
kisasszonyokhoz#, melyben. Dugonics András drámáinak1) máso
dik kötetét e «szép lelkeknek» ajánlotta, Bátori Máriáról a szerző
maga így nyilatkozott: «Tudom, lesz ebben [a második kötetben]
is kedvetek legeltetése, főképen Bátori Máriában, melyet én (valami
de Kasztrót talpig megmásolván) úgy alkalmaztattam a Magyar
játékszínre, hogy épen eredeti munkának tessen. Tetszett igenis
a játékszínbe gyűlt érdemes szemlélők előtt, és közönségesen
mind Pesten mind Budán előadatván, így ítéltek a darab felől:
hogy még ennél kellemetesebbet nem igen játszottak a játszó
személyek. Holott Láng úr Istvánnak, Rehák ifjúasszony Bátori
Máriának személyét egész megelégedéssel viselték.*
Dugonics Bátori Máriájának forrása vagy alapja tehát vala
mely de Castro-dráma, de eddig még senki — Dugonics életírója
sem 2) — tartotta szükségesnek, hogy e Castro-drámát felkutassa
és a magyar szerző viszonyát az eredetihez vizsgálat tárgyává tegye.
A következőkben előbb a tárgyat magát, Ines de Castro
történetét, fogom — a kétségbe nem vonható történeti tényekre
szorítkozva — röviden előadni, azután e tárgy különböző fel
dolgozásait felsorolni, végre a Dugonics forrását és «Bátori. Mária»
viszonyát e forráshoz bővebben tárgyalni.
I.
Pedro herczeg, IV. Alfonso portugál király (1325—1357)
egyetlen fia, ki 1320-ban született, igen tehetséges, kiválóan müveit
*) Jelet történetek, melyeket a magyar játékszínre alkalm aztatott
Dugonics András királyi oktató. Pesten, 1795. Két kötet. A fent közlött
ajánlás kelt 1795. márczius 1. A második kötet Bátori Mária arczkópével!
*) Endrődi Sándor, Dugonics András, 141. 1. (a B átori M ária új
kiadása után az Abaü Nem zeti könyvtárának XVIII. kötetében) azt mondja
e darabról, hogy • daczára, hogy Inez de Castro után(?) készült, Dugonics
minden eddigi játékdarabjánál magyarabb és jobb volt*. Azután szól a
darab értékéről, színi hatásáról, Dugonics haladásáról stb., de a forrásról
egy betűvel nem emlékszik meg. Azon nem kételkedhetni, hogy e forrást
nem ismeri, de az m ár kevésbbé bizonyos, nem tartja-e — a fenti furcsán
stilizált mondatban — Inez de CastroX, mely nevet idéző jelek nélkül
közöl, drámaköltőnek.
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és szeretetre méltó ifjú volt. Atyja a dynastia érdekében kívá
natosnak tartotta, hogy egyetlen örököse mielőbb megnősüljön
s már 1328-ban összeadta őt Blancával, XI. Alfonso castiliai király
unokájával. De ez igen beteges volt, azért felbontották a házas
ságot és Don Pedro 1339-ban, élete huszadik évében oltárhoz
vezette a hatalmas Villenai herczegnek, Joao Manoelnek leányát,
Constanzát, ki e házasságban két fiúnak, Luis- és Fernandonak,
lett anyjává. A házasság azonban, mely valószínűen Pedro akarata
és kívánsága nélkül megköttetett, nem volt boldog. A herczeg
becsülte nejét és szépen bánt vele, de nem szerette.
Midőn Constanza Castiliából Portugálba jött, kíséretében
egy épen oly szép, mint erényes és kedves udvarhölgy volt, Ines
(Ágnes) de Castro, a királyi házzal rokon, előkelő családnak (talán
természetes) ivadéka. E vonzó nőt szerette meg Pedro, ki neje
életében megtartotta hűségi esküjét, de Constanzának 1345-ben
bekövetkezett halála után szerelmi viszonyba lépett Inessel, sőt,
titokban ugyan, de törvényesen, az oltár előtt egybe is kelt vele.
Inesnek Pedrótól három fia: Alfonso, Joao és Diniz, és egy leánya,
Beatrix, lett.
Alfonso azonban fiának újabb házasságát sürgette, már azért
is, mert idősb unokája, Luis, meghalt, és így a portugál trónnak
ismét csak egy örököse, Fernando, volt. Pedro vonakodott új frigyet
kötni, melylyel, mint atyja előtt kijelentette, megboldogult nejének
emlékét sértené meg. Ez indokolás nem talált hitelre, mert Alfonso
jól tudta, hogy Pedro nem élt boldogan nejével, sőt azt is tudta,
hogy Inessel viszonya van. Azért egyenesen azt kérdezte fiától,
neje-e Ines. E meglepő kérdésre nem mert Pedro igennel felelni,
s így a király ismételte azon kívánságát, hogy fia újra meg
nősüljön.
Ines szerencsétlenségére testvérei és egyéb rokonai, kik
mind nagyobb számmal átjöttek Castiliából s Portugálban kiváló
hivatalokat s nagy befolyást nyertek, támaszkodva Ines viszonyára
a leendő királyhoz, kevélyen és kihivólag viselték magukat, és
szereplésökkel a portugál udvarnak és nemességnek irigységét és
haragját első sorban magukra, de még nagyobb mértékben Inesre
vonták. Az ellenséges párt, talán jóhiszeműleg, minden esetre nem
egészen alap nélkül, elhitette a gyanakvó Alfonsoval, hogy Pedro
a Constanza fiát, Fernandot, a tróntól megfosztani és Ines leg~
idŐ3bik fiát utódjává tenni szándékozik, miből iszonyú zavarok,
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véres polgárháború s, Portugálra nagy gyalázat származhatik.
Ezen veszélynek csak egy módon gondolták elejét vehetni, ha t. i.
Inest, a király hozzájárulásával, meggyilkolják. Midőn Pedro
anyja, a jószívű és kegyes Beatrix királyné, e véres tervről érte
sült, a bragai érsekkel megintette fiát, hogy vagy vallja be, hogy
Ines törvényes neje, vagy váljék meg tőle. De Pedro nem vette
ezt az intést komolyan ; nem tette fel atyjáról, hogy ily iszonyú
tetthez hozzájáruljon, a király beleegyezése nélkül pedig nem
tartott az ellenpárt ármányaitól.
Pedro nem jól ismerte sem atyját, sem az udvart. Alfonso
1355 januárjában az Ines-ellenes párt három főemberével (Coello
Péterrel, Gonzalez Alvarral és Pacheco Lopezzel) Coimbrába ment
s itt meglesték, míg Pedro vadászni indult. Ekkor beléptek a
Santa Clara kolostorába, melyben Ines a legnagyobb csendben és
visszavonultságban gyermekeivel élt. Cselédjeinek zajára Ines
elősietett és, sejtvén a fenyegető vészt, gyermekeivel a királynak,
ki egyedül lépett szobájába, lábaihoz borúit és kegyelemért
könyörgött. A szép nő magatartása és szavai, a kis gyermekek
ártatlan fohászkodása annyira meghatották Alfonsot, hogy sze
mei könybe lábadtak. A király szótlanul kilépett a szobából.
Társai ijedten fogadták; sejtették, hogy tervök, ha nem viszik is
keresztül, nem marad titok, és remegtek a trónörökös haragjától.
Azért újra ostromolták a királyt, ki végre azt m ondta: Tegyetek a
mit akartok. Erre azok berontottak Ines szobájába s lemészárol
ták a védtelen nőt.
Midőn Pedro a történtekről értesült, fájdalma és dühe oly
iszonyú volt, hogy rögtön nyílt lázadást támasztott atyja ellen, és
midőn egy fél év múlva kibékült vele, csak külsőleg tért vissza a
régi benső viszony. Trónralépte után (I. Pedro, 1357— 1367) azon
nal kivégeztette Coellot és Gonzalezt, kik IV. Alfonso tanácsára
Castiliába menekültek volt, de Pedro kezébe kerültek, míg Pacheconak, ki Francziaországba futott volt, utóbb Pedro fia és utódja
megkegyelmezett. Azután megesküdött a király s tanúkkal is
megerősítette, hogy Ines igazi, törvényes neje volt. Végre a szo
morú tragédiát egy jelenettel végezte be, mely páratlan a maga
nemében: kiásatta öt évvel előbb meggyilkolt imádott nejét, fényes
királyi ruhákba öltöztette, a koronát fejére tétette s trónra ültette a
hullát, melynek Portugál nagyjai most hódoltak s kezét csókolták.
Ezután ünnepélyesen eltemettette a portugál királyok sírboltjában*
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Ennyi az, mi Ines de Castro történetéből kétségbe vonhatatlannak tekinthető.1) A többi, mit róla és szomorú sorsának
egyes részleteiről beszélnek, az alakjához fűződő monda és köl
tészet müve.
II.
Ines de Castro történetét főleg drámaköltők dolgozták fel és
tették a különböző nemzeteknél ismertté. A tragikus esemény első
költői feldolgozása is drámai alakban történt, — Ferreira szomorú
játékában, 1558. Mégis nem ezen műnek köszöni Ines sorsa roppant
népszerűségét, első sorban Portugálban, hanem Camoéns Lusiados
cz. nagy eposzának (1572), melynek legszebb, legmeghatóbb epi
zódját (III. ének, 118—136. versszak) Pedro herc^eg kedvesének
szomorú halála teszi. Az érdekes tárgy többi feldolgozásai, a
mennyire tudomásomra jutottak, a következők :
1. Portugallok: Antonio Ferreira már említett tragédiája,
1558. A költő született 1528-ban Lissabonban és meghalt ugyanott
1569-ben. Ez a mű, az első classikus dráma portugál nyelven,
közvetve vagy közvetlenül az összes későbbi Castro-drámák alapja.
Domingo8 dós Beis Quita szomorújátéka, a XVIII. század
második felében.
Bacharel Joaquim Jósé Sabino tragédiája, 1812.
Joao Baptista Gomes, Nova Castro. Lisboa, 1837. — Németül
dr. Wittich Sándortól, Lipcse, 1841. — A legjobb portugál Castrotragédia, mely azonban sok tekintetben Quita darabján alapszik.
2. Spanyolok: Jeronimo Bermudez (f 1589) domonkosrendi
szerzetes két drámában dolgozta fel Ines történetét: Tragédia de
Ni8e ( z=Ine8) lastimosa (A szerencsétlen Ines), mely voltaképen
csak Ferreira tragédiájának átdolgozása, és Tragédia de Nise lau•
reada (A megkoronázott Ines); mind a kettő 1577-ben jelent meg.
Licenciado Mexia de la Cerda, Donna Ines de Castro, XVII.
század.
Luis Velez de Guevara (1574— 1646), Reina despues de
morir (Királyné halála után), XVII. század.8)
3. Olaszúl: Dávidé Bertoletti, Ines di Castro, Milano, 1826.
*)
Leipzig,
*)
alapszik

L. különösen Friedrich von Iiaum cr, HistorUches Taschenbuch.
1851.
Guevarának kitűnő szatirikus regényén E l diablo cojuelo (1641)
Le Sage híres müve L e diable boiteux (1707).
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4. Franczia nyelven: Houdart de la Motte, Ines de Castro,
1723. (Oeuvres choisies de Houdart de la Motte, Páris, 1833, Didót.
A bevezetés VIII. lapján: Iné 3 surtout eut un succés prodigieux
a la représentation). De la Motte született 1672-ben és meghalt
1731-ben.
5. Németek: Friedrich Justin Bertuch,*) Ines de Castro, ein
Trauerspiel aus dem Französischen des de la Motte, Leipzig, 1773.
Julius Gráf von Soden, Ignez de Castro, München 1784,
Köln 1787, Schauspiele, Berlin, 1791, IV ik kötet.
F. H. Thelo (azaz: Heinr. Keller), Ines dél Castro, Trauer
spiel in fünf Aufzügen, Zürich 1808.
Murád Efendi (Franz von Wemer, 1836— 1881) szomorú
játéka (Dramatische Werke, Leipzig, 1881, III.).
6 . Holland nyelven: Rhijnois Feith (f 1834) tragédiája.2)
7. Angolúl: Mstr. Bray, The Talba or the Moor of Portugál.
A Románcé, London, 1830. Angol regény, melynek főtárgyát a IV.
Alfonso és féltestvére Alfonso Sanches közt folyt hosszas háborúk
képezik. Ines de Castro története az elbeszélés fő epizódja.
8 . Magyarul: Dugonics András, Bátori Mária, 1794.

ra.
Dugonics forrása Soden Gyula grój tragédiája, mely három
kiadásban jelent meg és ismételve nagy tetszéssel került színre
Németország különböző színpadjain.
Soden Gyula gróf, a múlt század egyik legtevékenyebb német
drámaírója, 1754-ben született Ansbachban, egy időben porosz
követ volt Nürnbergben, 1804. a bambergi állandó színházat ala
pította; meghalt 1831-ben. Irt vagy huszonöt drámát, tragédiákat,
vígjátékokat és operetteket, melyek a jelen század elejéig Német
ország legtöbb színpadján nagy tetszéssel adattak. Darabjai közöl
többen magyar fordításban vagy átdolgozásban nálunk is ismer
tekké lettek: így pl. Aurora (eredetije 1801), Boley Anna (ered.
*) L. róla E lfrid a cz. czikkemet a lőcsei reáliskola Albumában. Ez
értekezésemben kimutattam, hogy Dugonics Andrásnak Kán László cz.
darabja Bertuch E l f r i d e cz. drámájának hű átdolgozása. — A németeknél
figyelembe veendő, hogy Ines de Castro története majdnem azonos az
Ágnes B em auer számtalanszor feldolgozott történetével.
*) L. erről Jonhbloet, Geschichte dér niederlándischen Literatur,
deutsch von Wilhelm Berg, Leipzig, 1872, II. 540.
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1794), mind a kettő magyarul Láng Ádámtól; Ernst Gráf von
Gleichen (ered. 1791) és mások.
Soden gróf Ignez de Castro]* gyenge darab. A jellemzés
cbablonszerti, a tárgy tragikuma nem világos; Ines halála igaz
ságtalan, indokolatlan gyilkosság, mely ily alakban és összefüg
gésben nem is tragikus tárgy. A szerző csak a színpad igényeit
tartotta szeme előtt; hatásos jeleneteket, jó alakokat kívánt adni ;
hatni, megindítani volt főczélja. E czélját, a korabeli tudósításokból
és a darab három kiadásából Ítélve, el is érte. Több érdeme nincsen.
A cselekvény igen egyszerű; a nyelv, a kor ízlése szerint,
nagyszavú és szakadozott; a felkiáltások, félbeszakított mondatok
rövid és csattanós kifejezések száma igen nagy. Az összefüggőbb
részek többnyire sentimentálisok, síránkozók, megindítást czélzók.
Legczélszerübb lesz, ha a cselekvényt, mely majdnem tel
jesen a történeti hagyományt követi, felvonásonként rövid kivo
natban közlöm:
1 . Felvonás: Constanza meghalt, míg Pedro Castiliában volt.
Szülei haza várják az ifjút. Pedro megérkezik, a nép örömmel
fogadja. Neje halála nem#tesz reá hatást; bevallja, hogy Inest
szereti, s hogy hozzá akar sietni Coimbrába. Atyja rosszalja e
viszonyát s tudatja vele, hogy az ország érdekében újból meg kell
nősülnie. Pedro ez eszmét határozottan visszautasítja. Másnap
reggel az államtanács ülést tart, melyben a trónörökösnek jelen
kell lennie. Pedro, ki Alvaróval (1. alább a darab személyeit)
összetűz 8 őt megsérti, Diegot Coimbrába küldi s azután utána siet.
2. F elvo n á sInes aggódva várja Pedrot. Diego megérkezik s
tudatja ura közeledtét. Pedro megjelen s megeskedteti magát
kedvesével, ki azon Ígéretre kötelezi Pedrot, hogy haláláig nem
tudatja senkivel, hogy az oltár előtt egybekeltek. — Az udvar
föemberei tanácskoznak Ines vesztére; megtudják, hogy az esketés
megtörtént. A király megérkezik és megharagszik, hogy Pedro
távol maradt. Ekkor megtudja, hogy Ineshez ment és nőül vette
kedvesét, a mi még fokozza haragját. Pedro fellép és összetűz
atyjával s tanácsosaival. A királyné közbeveti magát s megbízza
Pereirát, hogy Inest lemondásra bírja.
3. Felvonás : A király, tanácsosainak rábeszéléseire és sürge
téseire Ines meggyilkoltatásába beleegyezik. Coelho, kinek szerel
mét Ines visszautasította, fogja a tettet véghez vinni. — Pereira
Inesnél. Ez kész, férjét elhagyni. Pedro fellép és visszatartja
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Inest, azután vadászatra indúl sógorával. Ines iszonyú sejtelmek
közt marad magára.
4. Felvonás: A meggyilkoltatás egészen a történet szerint.
A király rögtön megbánja a véres tettet. Pereira későn jön a
kiráyné intéseivel.
5. Felvonás: Pedro és Fernando a vadászaton. Pedro Ines
véres szellemét látja. Pereira megérkezik s elmondja a borzasztó
tettet. — Pedro Ines koporsójánál; nagy felindulás után kibékül
atyjával, de boszút esküszik a gyilkosoknak.
E darabot dolgozta át Dugonics. Bátori Máriaja a Soden
szomorújátékának itt-ott szabadabb, de általában hti fordítása.
Nemcsak jelenetről jelenetre, hanem mondatról mondatra is követi
az eredetit. Csakhogy a magyar átdolgozó igen bőbeszédű, terjen
gős és sokszor lapos, mert mindent kimond, míg Soden, Lessing
és a Geniek mintájára, lehető lapidáris, szakgatott, gyors dialó
gusra törekszik és a hallgatóra bízza, hogy a sok czélzást és egyes
oda vetett szók értelmét és összefüggését megértse.
A főkülönbség a két darab közt az, hogy Dugonics — mint
maga mondja ajánló soraiban — a német drámát «úgy alkalmaz
tatta a magyar játékszínre, hogy épen eredeti munkának tessen.*
A dráma nemcsak Magyarországon játszik, hanem gazdag hazai
dolgokra s viszonyokra való czélzásokban is. E magyarosítás
csakugyan nagyon sikerült. Semmiből sem sejthetni, hogy itt ere
detileg egészen más visszonyokról és egészen más alakokról
volt szó.
Minthogy a cselekvény tartalma és menete ugyanaz a német
és a magyar darabban, összehasonlításul mindenek előtt a sze
mélyeket állítom itt egymás mellé:
,
Dugonics:

Bátori Mária.
István, magyar trónörökös.
Kálmán, magyar király.
Buzilla, királyné.
Sarolta j Bátori M'
— — —
[viselője.
Szemerédi, a királyi udvar gondArvai (Oravecz), tárnokmester.
Szepelik, a király titoknoka.
Gyiloki, tanácsnok.

Soden aróf:

Donna Ignez de Castro.
Don Pedro, Infant von PortugálI.
Don Alfonso, König von Portugall.
Donna Beatrix, Königin.
Juan
1
Luys
Kinder dér Donna Ignez.
Filippo J
Don Gonzalo Pereira
Báthe
Alvaro Gonzales
des
Pero Coelho
Königs.
Diego Lopez Pacheko
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Bátori Miklós, Mária testvére.
Terka, Mária leányzója.
Kúti, István hív szolgája.
— — —
A szín Buda (a királyi vár) és
heányvár ( Bátori Mária kastélya).

Don Fernando de Castro, edler
Castilianer.
Laura.
Diego.
Bittér, Kammer-Fráulein, Gefolge;
ein Vermummter.
Die Scene ist u'echsehveise zu Montemór und indem nahen Coimbra.

Személyek, kikről szó van, de kik a darabban fel nem lépnek:
Judit, Boleszláv lengyel király
leánya, István neje.
László, István és Judit fia.

Constanzie von Castilien, Don
Pedro’s Gemahlin.
Fernando, Pedros u. Constanziens
Sohn.

Dugonics csak három pontban tér el lényegesebben a német
eredetitől:
1. A IV. felvonás 10. jelenetében Pereira a királyné intéseivel
jelen meg (elkésve, már a tett elkövetése után) Alfonsónál. —
A magyar darabban Szemerédi szintén a királyné intéseit, de
egyszersmind két levelet ad át Kálmánnak. Az elsőben Rogerius,
Buzilla atyja, tudatja leányával, hogy Bátori Máriát, testvéröcscsének Guilelmónak leányát, István herczegnek szánta s most,
hogy a herczeg neje meghalt, idején látja, hogy e tervének keresz
tülvitelét sürgesse. A másik levélben Piroska görög császárné,
Kálmán húga, tudatja bátyjával, hogy Siciliából ismételve kérdést
intéznek hozzá Bátori Mária iránt, ki Budán az udvarnál él, de
kiről, valószinüen valamely ármányos cselszövény következtében,
soha hírt nem vesznek — Könnyen beláthatni, hogy Dugonics
mért tért el e pontban az eredetitől, melyben Ines szintén királyi
vér, de (némely források véleménye szerint) törvénytelen gyermek:
emelni, nemesíteni, szánandóbbá akarta tenni hősét; de azt is
könnyen beláthatni, hogy e bonyodalom nagyon valószínűtlen,
annyival valószínűtlenebb, mert a darab előbbi részeiben, egészen
ezen jelenetig, semmi sem készíti elő e fordulatot.
2. Egészen Dugonics sajátja a dal, melyet az V. felvonás 7.
jelenetében Mária koporsója mellett énekelnek. A német eredeti
ben ily dal nincsen.
3. A darab utolsó jelenete is Dugonics sajátja: Szemerédi
jelenti, hogy a megszökött gyilkosokat elfogták és István indúl,
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hogy rajtok bosszút álljon.— E befejezés sikerültebb mint a német
darabé. A király zárszavai: «Azon gyilkosok magok óhajtották,
hogy Máriának vére fejőkön száradjon. íme beteljesítette rajtok a
magyarok Istene# — ügyesen vonatkoznak a IV. felvonás 6 . jele
netének' zárszavaira: «Máriának vére a mi fejünkön száradjon*
(Ihr Blut komin’ auf imseren Kopf).
Hogy az olvasó a magyar átdolgozásról képet nyerjen, ide
iktatom a darab elejét és Ines (Mária) halálát:
Soden gróf:
Dugonics:
I . Felv. l.jel.
Buzilla. Haza jön tehát István
Beatrix. Er kömrat, sagt Ihr?
fiam ? — Hála Istennek — Alig
várom, hogy megölelhessem.
Kálmán. Úgy írja utolsó leve
Alfonso. So verspricht’s sein letzter Brief aus Sevilién, den ein lében Maros-váráról. Itt is terem
Kurier vor einer Stunde brachte. ezen napokban.
Bűz. Istenem! Minő szívvel fogja
Beatr. Gott! welch ein trauriger
hallani megholt feleségének leg
Empfang das werden wird!
gyászosabb hírét!
Alf. Von seiner Seite nicht so
Kaim. Megholt felesége miatt ő
traurig, als Ihr denkt. Ich fürchte a fejét falba nem veri. Tudod,
— und wenn die vorláufige Nach- királyné, hogy ő mostanában is
richt nicht trügt, po ist’s mehr szereti Bátori Máriát, kit szeretnie
als Furcht — er hat sein Herz épen nem kellene.
nicht geándert.
Bűz. Talán megmásolta szívét.
Beatr. Lasst uns besseres hoffen.
Zerstreuung und Abwesenheit ist Az utazás, a szerető-nem-látás
doch sonst ein Arzt, dér die ver- meg szokták gyógyítani a szerelem
zweifeltsten Krankheiten heilt.
betegségeket.
Alf. Oft hemmt er auch nur die
Kálin. Néha pedig csak fojtogat
Krankheit oder treibt sie ins Innre, ják azokat, hogy annál nagyobb
dass sie einst mit doppelter Wuth erőt vegyenek és kegyetlenebb
zurückkehrt.
módra dühösködjenek.
Beatr. Weiss er Constanziens
Bűz. Tudja-e vajon, hogy Juditja
Tód?
meghalálozott ?
Alf. Durch uns nicht; denn er
Kaim. Tudhatja másoktól, éntőreiste indess in ganz Castilien um- lem nehezen. Mert hogy utána
her, und die Botschaft verfehlte küldöttem követemet, Horvátor
ihn.
szágba lovaglott, hogy atyámnak
Lászlónak új örökségét maga sze
meivel meglássa. Őtet a követ fel
nem találhatta.
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Beatr. Schickt ihm entgegen.
Lasst ihm die Nachricht durch
einen Andern bringen.
Alf. Betrügt euch nicht, Königin.
Wenn die Zeit auch Liebe heilen
kann, so kann sie doch nicht
Gleichgtiltigkeit in Liebe verwandeln. Constanzie war seinem Herzen immer fremd; wird er die im
Grabe lieben, die er im HochzeitsBett durch Kaltsinn betrübte ?

Beatr. Vielleicht! Dér Tód, mein
Gemahl, ist ein wunderbarer Zauberer. So wie er in dér Natúr allé
Schönheit abwischt, so wischt er
in dem Herzen dér Hinterlassenen
allé Flecken des Verstorbenen ab
und gibt den Farben seiner guten
Eigenschaften Eraft und Leben.
Alf. Was nützt es jezt? Constan
zie ist todt und die lieisseste Liebe
könnte sie nicht aus dem Grabe
erwecken u. s. w.

Bűz. Hátha éleibe más követet
küldenénk? Ha Juditnak halálát
hirtelen meghallja, meg is árthat
neki.
Kálin. 0 Buzilla! Be járatlan
vagy a világi dolgokban! István
fiadat pedig, a mint látom, épen
nem ismered. Hogy az idő a szeretetet elfelejteti, tapasztalni minde
nütt. De hogy a megátalkodott
kőszívet szerelemre lágyítsa, azt
se nem hallani, 6e nem tapasztalni.
Bűz. Talán Istvánunkban va
gyon a valóságos kivétel.
Kálm. Lehetetlenség. Fogja-e ő
azt gyászruhájában a koporsóban
szeretni, kit mégmátka-ruhájábau
a királyi palotában se szeretett ?
Bűz. Még talán megadhatja
szívét.
Kálm. Talán meg nem adhatja.
Bűz. Uram, a halál rendes partéka. Valamint elhervaszt minden
ékességet a testben, úgy eltörül
minden ocsmányságot a lélekben is.
Mert íme csak azt mondatja el
velünk a szegény holt személyek
ről, a mit valaha szentül csele
kedtek.
Kálm. Legyen ez úgy. De mi
basznunk benne ? Judit immár
megholt. Őtet fel nem támaszt
hatja Istvánunk, habár legtüze
sebb szeretetével forgolódik is hi
deg tetemei mellett stb.

IV. felvon., 7. jelenet.
,,A i/yilkosok, minden bejelentés nél
Die Mörder dringen herein.
kül, szobájába becsúsztak.1‘
Mária (a zörgésre visszatekint
Ignez (die bei dem Geráusch sich

wendet). Barmherziger Gott!
Coelho. H a ! (Er zückt den
Dolch ; Alvaro hiilt ihm den Arm).

vén). ü irgalmas Isten!
Szépéiik (midőn Máriának hátul
jára került). Várj, Gyiloki, majd
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kezeit hátraszorítom. (Minek utá
na erőszakkal ugyancsak hátra
vonta) Verd belé!
lyn. Um Gotteswillen, was wollt
Ihr?
Alvaro. Du musst sterben, Ignez!
Es ist des Eönigs Befehl.
Itjn. Gottes Barmherzig keit —
dér König —
.
| (die sich fürchten und an
, uan | y^re ^juj.ter kiammern)
J Mutter! Mutter!
Coelho. Umsonst! Dér König
befahl’s.
lgn. Nur einen Augenblick !
Coelho. Stirb! Pacheko (Pacheko
stösst sie nieder). Wohl getroffen,
grosser Pacheko!
Ign. Gott! Pedro !
Coelho (stösst nach ihr). Nimm
das zum Lobn, weil ich kein Königssohn bin! —H a!siehst du nun
dies starre Aug’, das Könige beherschte, und Coelhon veráchtlich
abwies ? Siehst du diese Lippe ?
Die Welt bátt’ ich umsonst ihr
geboten, sie zu berühren. Nun
kann’s jeder Wurm ungestraft!
Alvaro. Hinweg, Coelho! Du
bist ein Ungeheuer!

Coelho. Láss von einem Weibe
dich zurückstos8en — und bleib’
ein Menscli! *) — Was machen
wir mit diesen Bastarden ? (Er
zückt den Dolch gegen sie).

Mária. Jaj Istenem! oda leszek.
A király megengedett.
Gyiloki (Máriába vervén a gyilkot). Veszsz el, gyalázatos
Mária, (haldokolva). István! —
Édes fiaim!
Szepelik. Ugyan jól eltalálád ám,
Gyiloki!
Gyiloki. De, lelkem, nem kell
annak több.

Szepelik. Látod! Hogy mereszti
szemeit, mint a kanmacska. Azok
kal megvetettél egykor engemet.
Bezzeg reám néznél most, ha
lehetne. Úgy köllött a kevély
pávának.

Árvái. Ugyan, hogy lehettek oly
kegyetlenek, hogy a holtat is há
borgatjátok ?
Szepelik. Talán megesett rajta a
szíved ? Te is oly asszony-szívű
vagy, valamint a király.
Gyiloki (a gyermekekre rohan
ván). Mit csináljunk ezen poron
tyokkal ? Menjetek ti is anyátok
után.
Árvái. Egy ujjal se bántsd őket.

*) Ezt a mondatot, úgy látszik, meg nem értette a magyar átdolgozó.
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Alvaro. Krümmt ihnen kein
Haarl Nehmt sie weg, bis dér Kö
nig weiter befiehlt. Welch ein
fürchterlich lieblicher Anblick! —
(Zu Ignez Leiche): Ignez ! arme
Ignez! Portugals schönste Blume
ist verwelkt! — Fort zum König!
(Allé ab.)

Meg kell várni a királyi parancso
latot.
Gyiloki. Hiszen ezek veszedel
mesebbek az anyjoknál.
Árvái. Azt te reád nem bízták.
Máriának halála törvényesen vala
elvégezve; akkor annak fiaitól
semmi rendelések nem voltak.
Gyiloki. Azon legyünk,hogy ezek
is elveszszenek, másként az ország
nyugodalomban nem lészen.
Árvái. Erről azután is tanakod
hatunk. Hanem látjátok halva fe
küdni Máriát ?
Gyiloki. Pedig elterjedve, mint
a döglött macskát. Ezt régen megérdemlette.
Árvái. Szegény Mária! — Oda
van — leomlott — el is hervadott
— mostani Magyarországunk leg
szebb rózsája — oda van------

E mutatványok eléggé fogják feltüntetni Dugonics viszonyát
Soden gróf drámájához.
Bátori Mária 1794-ben került először színre Pesten és sokáig
maradt a fővárosban és a vidéken a közönség kedves darabja.
Régibb színmüveink közöl ez tartotta fönn magát legtovább a
repertoiron.
Az irodalomtörténész kötelessége, kimutatni, hogy a költé
szet termékei mily elemekből alakulnak. De ítélete csak akkor
lesz helyes és méltányos, ha a kor viszonyaiból kiindul. E szem
pontból Dugonicsunkat sem érheti gáncs azért, hogy keletkező és,
kedvezőtlen viszonyok közepette is gyors virágzásnak induló drá
mánkat ugyanazon módon szolgálta, melyet, nagyjában hasonl6
körülmények közt, nálánál sokkal nagyobb költői tehetségek*
Shakespeare és Moliére, is gyakoroltak.
H e in r ic h

G usztáv .
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A Bubjectiv elem Moliére drámáiban. Irta Chovaticsuk István, főreáliskolai
tanár. Vácz. 188J.

E munkára, melyet a föntisztelt egyén nem rostéit könyvárusi
kézre is bocsátani, már világra jöttekor kimondatott a megbélyegző íté
let valamely hírlapban. Chovancsák úr sajátja gyanánt adta ki Szász
Károly egyetemi felolvasásainak bizonyos részét; ez a megállapított
tény, melyhez, kétségtelenül, nem szükség kommentár. Nem tudjuk, mit
rapiált a Szász Károly előadásaiból, mert az egyetemi hallgatók szá
mára készült kőnyomatú kiadás nincs kezünk ügyében; mi csak azt
constatálbattuk, hogy a könyvnek legnagyobb része G regüss Ágost egyetemi
előadásainak kőnyomain kiadásából van szorul szóra, sőt, mondhatjuk, betű
ről betűre lenyomtatva. Hogy mindenkinek ad oculos demonstráljuk a

dolgot, ide igtattunk egy pár hibásan írt czímet és tulajdonnevet, me
lyeknek orthographiája mind két helyütt tökéletesen egyező. Minthogy
pedig nem méltó ily szennyes ügyet sokáig forgatni olvasóink szeme
előtt, ezennel mindenkinek rendelkezésére bocsátjuk az említett kőnyo
matú jegyzeteket; a ki akarja, e Közlöny kiadó hivatalában meg
tekintheti.
íme, a szóban forgó egy pár czím és tulajdonnév:
Bandisting gróf, Moliére-fordító ( Baudissin, 22. 1.); Stradtforth
(Stratford, 28. 1.); Don Gartie (Don Garcie, 35. 1.); Pauli, Moliére-for
dító ( Paulay, 3 8 . 1.); Lucrois Pál (Lacroix, 39. 1.); Chapel ( Chapelle,
43. 1.); Euphules (Kuphues, 52. 1.) stb.
Megemlítjük még azt az adatot, melyben Shakspereről állíttatik,
hogy szülővárosába Lomlonba ment* (27. 1.). Ez a tolihiba is, mely
szintén a Greguss-féle előadások kőnyomatú kiadásából való, nem-e
világos tanújele az ép oly buta mint szemérmetlen plágiumnak ?
Igazán kétségbeesünk a magyar oktatásügy sorsán, ha elgondol
juk, hogy ez az egyén főreáliskolai tanár, s hogy a budapesti egyetem,
a jó minap, doctori diplomával tüntette ki, miután a bölcsészeti kar e
könyvet, mint önálló kutatás eredményét, — mert a szigorlat szabálya
ilyet követel, — a bírálók véleménye alapján elfogadta.
Budapest, 1882. ápril 26.

Philologiai Közlöny. VI. 5.

H áhn A dolf.

31
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KÜLF ÖLDI IRODALOM.
Heinrichs von Veldeke Eneide. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Oltó Behaghel. Heilbronn, 1882. CCXXXIII. és 566 lap.
Ara 19 márka.

Végre a régi néniét irodalom ez egyik legfontosabb és eddig igen
mostoha bánásban részesített műve is kitűnő, a tudomány minden igé
nyének megfelelő kiadásban fekszik előttünk. A «bevezetés* a költőre,
a művére és nyelvére vonatkozó minden kérdésben tetemesen öregbíti
ismereteinket; a szöveg az összes kézirati anyagnak alapos és mód
szeres feldolgozásán alapszik. Bebaghel kiadása mind a két tekintetben
mintaszerű dolgozat.
Ily kiadásra régen volt szükség. Heinrich von Veldeke a közép
kori műköltészet atyja. így nevezik a kortársak, ilyennek és mesterüknek
tekintik őt a XIII. század nagy epikusai. Ő az új verselés és rímelés
megalapítója; a franczia ízlést, a lovagi szellemet, a szerelem kiváló
szereplését ő vitte.be a német költészetbe. Újabban azt állították ugyan,
hogy Eilhart von Oberge (az ő Tratawjával) mind ezekben megelőzte
Veldekét; csakhogy, eddig még kellően fel nem derített okokból, nem
gyakorolt hatást a korra, mely a műköltészet terén teljesen és kizárólag
Veldeke befolyása alatt állt és haladt. E felfogás helytelen; Behaghel
meggyőző okokkal kimutatja, hogy Eilhart is Veldeke utódja és tanít
ványa. Hogy a kor mily nagyra becsülte az Éneit költőjét, arra sok
bizonyítékot lehetne felhozni; elég legyen Gottfried von Strassburgra
hivatkozni, ki őt a középkori költészet atyjának nevezi, és Rudolf von
Emsre, ki a tiszta rím megalapítását neki tulajdonítja. De más XIII.
századi epikusok és lyrikusok is hivatkoznak Veldekére mint mesterükre.
Az Éneit eddigi kiadásai1) már régen nem feleltek meg a tudo
mány igényeinek ; a mit a költő életéről, műveiről, nyelvéről, forrásai
ról tudtunk, az nagyrészt bizonytalan és igen töredékes volt. Behaghel
munkája az előző ismereteket alapos bírálat alá veszi és minden
kérdésben tetemesen tovább viszi a tudományt. A következőkben rövi
den összefoglalom kutatásainak fontosabb eredményeit.
A költő szülőhelye Veldeke falu volt (Maestrichttól nyugati a, a
mai belga Limburgban), melyből ma csak egy malom maradt fönn;
előkelő nemes családból származott,2) tudományos nevelésben részesült:
tudott francziául és latinul, Vergilius Aeneisét és Ovidius Metamorl) Christ. Heinr. Myller. Sammlung deutsclier Gedichte aus dem
XII., X III. und XIV. Jahrhundert. E rster Bánd: Dér Nibelungen Lied.
Eneidt. Got Amur stb. Berlin, 1783. — Heinrich von Veldeke, herausgegeben von L udw . E ttm iiller, 1852.
A X III. h z . közepe táján egy miien H enri eus de Veldeke mint
ermes et advoeatuH Ecclesiae Sánc ti Trudoni* fordul elő oklevelekben.
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phosiseit, a régibb német költészet termékeit is jól ismerte. Nem lehe
tetlen, hogy a maestricbti egyházzal valami hivatalos viszonyban volt.1)
Külső életéből különben csak annyit tudunk, hogy egy ideig talán a
Harz hegység vidékén (Goslarban és Quedlinburgban) tartózkodott,
hogy az 1184-diki mainzi fényes birodalmi ünnepélyen (melyen Barba*
rossa Frigyes lovagokká avatta két fiát) jelen volt é9 hogy utóbb
Thüringiába tette át lakását.
Yeldekétől több dalon 9) kivűl két elbeszélő költemény maradt
reánk; *Servatius»-legendája, melyet fiatal korában egy Los Ágnes
grófnénak (Ágnes conritissa de I.os, a ki 1775-ig oklevelekben előfordúl)
megbízásából írt,8) és az «Eneit,* mely 1770—1790 közt keletkezett.
Egy «Salamon und die Minne* cz. költeménye, melyről egy kortársa
említést tesz, elveszett s azt sem tudjuk, mi lehetett a tárgya.
Az Eneitet Veldeke (a 10930. versig) Clevében írta, de csak kilencz
év múlva fejezhette be. Midőn ugyanis III. Lajos thüringiai tartománygróf,4) ki utóbb 1190-ben Accon előtt meghalt, 1180 körül Clevei Margit
grófnét nőül vette, az esküvőre a vőlegénynyel valami Henrik gróf (vagy
Schwarzburgi Henrik f 1184, vagy III. Henrik Raspe, a vőlegény öcscse
11180) is Clevébe érkezett. Ez meglátta az Eneitnék képekkel diszített
kéziratát, melyet Veldeke a grófnénak «olvasás* és *megtekintés* végett
kölcsönzött volt, és az esküvő után magával vitte Thüringiába. A költő
csak kilencz év múlva, midőn maga Thüringiába került, kapta vissza
művét és befejezte azt, főleg Hermann tartománygróf sürgetésére,
Neuenburgban az Unstrut mellett, minden esetre 1190 előtt.
A költő forrása a Román d’Enéas, valószínűen Benőit de Sainte
More műve, mely, sajnos, eddigelé még nem jelent meg nyomtatásban.
A német és franczia költő viszonyát terjedelmesen tárgyalta Alex. P'éy,
Es&ai sur li romans d’Enéas, Paris 1856 és újra: Jahrbuch f. román.
Lit. II, 1860; — Behaghel is behatóan értekezik róla.5)
l) Erre szabad egyrészt abból következtetni, hogy ezen egyház ügyeit
igen jól ismeri s többször czéioz azokra, másrészt abból, hogy önmagát
meistenlek czímezi. A kortársak természetesen mindig /temek (úrnak) czímezik, m int nemes származású lovagot illett.
a) Legjobban kiadta 0. Behaghel a Bartsch-féle Deutsche Liederdichterben, 2. kiad. Lipcse, 1879. — L. P aul, Kritisclie Beitráge zu den
Minnesángem, Paul-Braune-féle Beitráge II. 1875.
*) A Servatiust kiadta J. H. Bormanns, Annales de la société liistorique et archéologique de Maestricht, II. kötet, 1858. — Némely tudósok
(Jonkbloet, Hofman, Weinhold) nem tekintik e költeményt Veldeke m ü
vének. Behaghel fejtegetései után ez nem kérdéses többé.
4) Ennek öcscse Hermann, ki őt 1190-ben a thüringiai tartom ány
grófságban követte, az udvari költészet híres és lelkes pártfogója, a wartburgi dalnokverseny eszközlője, akkor szász palotagróf volt. Veldeke Eneitjének befejezése az első mű, mely Hermann pártfogása alatt létrejött.
&) L. még W ilh. Brauné, Zűr Kritik dér Eneide, Zeitschrift fiir
31-
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A német költő, korának szokását követve, a cselekvény lefolyásé*
bán általában híven követi Yergil eposzán alapuló forrását; de sok
szor rövidíti és összevonja a roppant hosszadalmas és mellékes dolgok*
kai túlterhelt ó-franczia szöveget. De azért az Enrit nem rövidebb,
hanem több mint háromezer verssel hosszabb mint Benőit műve, mert
a német költő nyelve és stilusa kevésbhé tömött mint a francziáé, és
Veldeke sokszor kibővíti az eredetit. Míg ugyanis a mellékes dolgokban
rövidít, a főalakoknak (Aeneas, Didó, Lavinia) jellemzésénél és tetteik
elbeszélésénél rend szerint behatóbb; az indokolásra, főleg a lélektani
indokolásra nagy súlyt fektet; az eredetiben található ellenmondásokat
ügyesen javítja ; azon van, hogy az előadást változatosabbá, kevésbbé
egyhangúvá tegye; az összefüggést sokszor jobban hangsúlyozza, itt ott
maga is egybe kapcsolja a cselekvény egyes elemeit egymással. Veldeke
általában oly ügyesen bánik el forrásával, oly öntudatos mőérzékkel
változtat az előtte fekvő munkán, hogy a német Éneit a franczia Román
tetemesen javított átdolgozásának tekinthető. Különösen szabadon dol
gozta át Veldeke a költemény azon részét, melyet kéziratának vissza
kerülése után Thüriogiában írt. Az Éneit, hogy összehasonlításúl még
ezt is említsem, 13528, az ó-franczia Román d'Entas 10362, Vergil
Aeiuise 9893 versre terjed.
Az Éneit hét teljes kéziratban maradt reánk ; azonkívül négy
kéziratból bírunk egyes töredékeket. E kéziratok (mind hártyán, hol
más nincs említve) a következők :
B, a berlini képes kézirat, a XII. száz. legvégéről vagy a XIII.
sz. legelejéről; 77 lap szöveg és 71 lap rajzok. A kézirat vége hiányzik.
A képekről 1. Er. Kmjler, Die Bilderhandschrift dér Éneit. Ein Beitrag zűr Kunstgeschichte des XII. Jahrhunderts. Berlin 1834.
E, az eiüachi papirkézirat (Eibacli Würtembergben van, Geislingen mellett), a XIV. századból. L. róla Pfeijfer, Denkschriften dér
Wiener Akademie, philos.-histor. Classe, XVII. k.
(t , a gothai papirkézirat, XV. sz. E kéziratból származik a költe
mény első kiadása: Myller, Sammlung deutscher Gedichte aus dem XII.,
XIII. u. XIV. Jahrhundert, Berlin, 1783, p. 1 —102.
H,
heidelbergi kézirat, XIV. sz. L. Wilken, Geschichte dér Heidelberger Büchersammlung, 448.1.
h, heidelbergi papirkézirat, XV. sz. 43 képpel; 1. Wilken i. h. 468.1.
M, müncheni kézirat, XIII.—XIV. sz. L. Catal. codd. mami ser.
Bibliothecre regire Monac., V. p. 7.
H', bécsi papirkézirat, melyet 1474-ben Jorg von Elrbach írt.
A másoló a költemény második felében sokat elhagyott vagy összevont.
deutsches Altertlmm XV., 1873., — és E. W üm er, Virgil und Heinrich von
Veldeke. Zeitschrift fiir deutsehe Thilologie, III., 18 1.
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A töredékek : Me, merani töredékek, XII. sz. vége vagy XIII. sz.
eleje. L. I. Zingerle , Sitzungsberichte dér bayr. Akademie, 1869.
P, Pfeiffer töredéke, XIII. sz. eleje..L. F . Pfeijf'er, Denkschriften
dér Wiener Akademie, philos.-histor. Classe, XVI.
R, regensburgi töredék, XII. sz., most a müncheni állami könyv
tárban.
Wo, wolfenbütteli töredék, XII. sz. Egy levél.
E kéziratok, melyeknek egyike sem származik egyenesen az
eredetiből, három csoportra oszlanak: az elsőbe tartoznak h E H , a
másodikba G R , a harmadikba M Me B tv P Wo ; az utóbbi két csoport
oly közel áll egymáshoz, hogy egy közös forrásra vezethetők vissza.
Igen behatóan és terjedelmesen (XXXVII—CXLII. 1.) tárgyalja
Behaghel a költő nyelvét, mely a felnémet és alnémet határán álló és
e két nyelv elemeiből alakúit maestrichti dialektus volt.1) Hogy ez
mennyire és mennyiben tért el azon középfelnémet nyelvtől, melyet a
XIII. századi epikusok és lyrikusok munkáiból ismerünk, legjobban
egy mutatványból fog kitűnni. Ide igtatom a költemény első tizenöt
versét, melyet az eredeti szöveggel szemben tiszta középfelnémetre
átírok :
Veldeke:

ír hát wale vernomen dat,
wie dér koninc Menelaus be6at
Troie die ríke
vele geweldelike,
do he si tefűren wolde
dorch Paríses skolde,
de hem sín wif hade genomen.
niet enwolde er dannen komén,
é danne er Troié gewan.
menich wif ende mán
beleif dá jámerlike dót.
dá was vele mekel nőt,
doe mán die borch sach vallen,
ondern lűden allén,
dér vele luttel doe genas.

Középfelnémetül:

ír habét wol vernomen daz,
wie dér künic Menelaus besaz
Troien die richen
vil gewaldeclichen,
do er sie zefuoren wolde
durch Paríses scholde,
dér im sín wip hete genomen.
nicht enwolder dannen komén,
é danne er Troien gewan.
manec wip unde mán
beleip dá jámerliche tőt.
dá was vile michel nőt,
dő mán die burc sach fallen,
under den liuten allén,
dér vile lutzel dá genas.

Mind a hangzók, mind a mássalhangzók tehát legnagyobbrészt az
alnémet nyelv állapotát tüntetik fel.
Magának a költeménynek tárgyalását mellőzöm ez alkalommal.
Behaghel kiadására újból felhívom azok figyelmét, kik a középkori
német irodalom iránt érdeklődnek.
H e in r ic h G u sz t á v .

l) L. W. Brauné, Ueber den Dialekt Heinrich’s von Veldeke,
Zeitschrift für deutsche Philologie, IV, 1S73.
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FORDÍTÁSOK.
Itáliához.
Leopardi.

Ó én hazám! látok falat meg ívet,
Előttem annyi kép meg oszlop,
És csonka tornyok, ősi szobrok —
De nincs sebolse régi híred !
Nincs kard s babér, e büszke terhe
Elődeinknek . . . Ah ! lefegyvereztek !
Most puszta kebled, puszta homlokod !
Öh hány ősapástul vagy leverve 1
Óh hány seb, mennyi vér I
Mért láttam ezt meg ?
Te legszebb asszony, mondd: miér’?
Hah, kérlek, szóljatok:
Te menny, te föld ! Nincs ki felelné,
Hogy őt ki tette hát ilyenné ?!
Mindkét keze nehéz bilincsben,
Haja zilált, ruhája sincsen . . .
így ül a földön, elfelejtve
S kétségbe esve.
Lehajtja térdei közé fejét,
És sír . . . Ö s;rj hazám, hisz van miért!
Hisz egyforn án a legnagyobb
Diadalod és nyomorod!
Forrás ha lenne mind a két szemed,
Keserved nem lehetne oly nagy,
Mint veszteséged, tz'gyened.
UrnŐ ki voltál, szolgáló vagy!
Ki szól vagy ír felőled,
Múltadra gondol s kérdi egyre :
•Nagy volt s nagy nem maradt ?*
Miért ? Hol hagytad őserődet
A hősi lélek és a szablya merre ?
Ki vette hát el kardodat ?
Elórulának ?
Mi csel, mi munka s hatalom
Vehette el ruhádat,
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S arany kötőd’, mely itt volt nyakadon ?
Ö mondd, mikor s hogy eshetél le
Olyan magasbul olyan szörnyű mélybe ?
Nem küzde senki érted ?
A tieid tán meg se védtek ?
Fegyvert ide ! fegyvert ide!
Magam megyek a barcz veszélyibe,
S magamban ott
Ha meghalok:
Az eget arr’ az egyre kérem:
Tüzzé legyen olasz szivekbe’ vérem!
De merre fiaid ? Hallok kiáltást,
Hallom zaját fegyvernek, harsonának . . .
Ah, idegen vidéken
Csatáznak gyermekid!
Hadd nézzem... óh! szemem még most te lát mást
Mint teDgerét gyalogok- s paripáknak,
Port, füstöt s kardokat a légben —
A felhők mennykövit.
'
S nem kelsz-e fel ? Hát reszkető szemed
Mért nem mered
E gyászra vetni rája ?
Mért harczol ott azon a tájon
Olaszhon ifja ? Fényes istenek ;
Olasz aczél más földért van kirántva . . .
Boldogtalan, ki elhal oly csatákon,
Hol nem hazájáért esék el,
Se nőért s gyermekért —
De hol vívott más népek ellenével,
S testébül látva omlani a vért,
Nem szólhat: «Édes szép honom,
Mit adtál, éltemet most vissz’ádom!*
Te boldog ősi kor, ó légy megáldva!
Te szép idő, mikor a népek
Csupán hónuk miatt mentek halálba!
S ti thessali vidékek,
Miket dicsőség s hírnév vesz körül,
Hol gyengébb volt nagy Perzsia s a végzet
Mint pár vitéz, kik küzdtek hősökül:
Te rajtad szikla, hab,
A vándoroknak alig hallhatóan
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Csak arrul szólanak,
Hogyan takarták itt e tájat,
A kik a győzhetetlen légióban
Hónuknak életükkel áldosának.
A gyáva Xerxes elfutott,
Vadul futott a Hellesponton át,
S gúnyolják most a késő unokák .. .
Antéla halmán, épen ott,
Hol porba hullt a szent sereg,
Simonides tünék fel.
Nézé a földet és eget
S áztatta arczait sűrű könyével.
Pihegve és remegve
Pengette lantját:

„

«Ó boldogok,
Kik lándzsa elé álltatok,
Szeretve azt, ki élteteket adta:
E hon s e föld csodálnak bennetek.
Fegyverre s annyi harczba
Nagy érzelem híhatta lelketek,
Sanyarú végzet szólithatta . . .
Vidáman tűnt elétek
A legutolsó óra,
Midőn derülten mentetek
Nehéz utakra, könyet fakasztókra.
Hogy tánczba jöttök, tán csak azt hivétek
És nem halálba —
De ünnepély zajába!
Pedig már vártak is reátok
Fagyos habok és szörnyű bárdok.
S tiéitek nem voltak ott,
Midőn a szikla-tájon
Csókot ?e kapva és meg sem siratva
Elhunytatok . . .
De nem a nélkül, hogy ne fájjon
S ne szüljön kínt á perzsa hadnak
Bukásotok.*
Miként oroszlán, közepette
Bőszült bivaly csapatnak,
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A támadók hátára fekve
Gerinczük marja nagy fogával,
Majd czombjaik harapja által:
így vágta szét a perzsa népét
Görög tűz és görög vitézség.
Ló és lovas a porl.a dől,
A vad futás meg összegombolyit
Győzöttet, sátrát és kocsit. . .
Maga a zsarnok legelői
Sápaltan és remegve váglat
S a hellen hősöket
Befösti vére barbar katonáknak,
Kiket legyőztek nagy sebek,S a kik halomba rogyva holtra válnak.
S ti éltek — ab, ti boldogok! —
Mig itt len ember írni s szólni fog!
Előbb bukik a nap a mélybe,
Hogy kialudjék tengerek vizébe,
Mint elmúlik majd honszerelmetek
Eget veró nagy dicsősége!
Sírotok oltár, melyhez eljövendnek
Késő időkben jó anyák,
Mutatni kisded gyermekeknek
A vércseppek dicső nyomát.
S én leborulok im a földre,
Ti boldogok,
És minden kőre és göröngyre
Csókot nyomok . . .
Legyen dicsőjtve mindegyik
Örökké — egyik sarktól másikig.
Bár nyugtot testem véletek találna !
Véremtül is bár lenne lágy e té r!
De hogyha sorsom nem kívánja,
Hogy haldokolva bősz csatába
Szemem lezárjam honomér’:
Dalnokotok szegény hire,
Ha Ég segíti meg,
Terjedjen olyan messzire,
Mint hősi híretek!
R adó A n t a l .
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Az A r t a h í d j a . 1)
— Görög népdal. —

Negyvea és öt pallér-mester
Épen hatvan legénynyel
Az artai hid-munkánál
Három évig dolgozott.
A mit nappal építének,
Elsülyedt az éjszaka.
A mesterek panaszkodtak,
Fölsírtak a legények:
Oh jaj, oda annyi munkánk,
Kárba veszett fáradság,
A mit nappal építettünk,
Mind elpusztul éjszaka.
Ekkor a jobb kamarából
Szózat jön a szellemtől:
•Embert ha nem áldoztok fel,
Nem vethettek alapot.
Nem kell nekem árva gyerek,
Sem utazó idegen,
De az első mesternek a
Szép neje csak kell nekem,
Ki későn jő reggelenkint,
Későn szintén ebédkor.*
Hallá ezt az első mester,
S majdnem halva rogyott le.
Üzenetet küld nejének
A fülmile-madárral:
•Öltözködjél későa, édes,
És jöjj későn ebédre.
Későn jere s későn lépd át
Arta bidját, kedvesem.*
A madárka félre érté,
Elrepült 8 azt mondotta:
• Öltözködjél hamar, siess,
Gyorsan készülj ebédre.

Indulj hamar s lépd át gyorsan
Arta hidját sietve.*
Midőn ott a fehér utón
Feltűnt a nő díszruhában,
És az első mester látta,
Majd a szive megrepedt.
Messziről már üdvözölte
S szólt az asszony hozzájuk :
Űdv reátok, mesterek ti,
• Üdv nektek is, legények.
Mi lelte az első mestert,
Miért olyan szomorú ?*
Ujjáról a gyűrÜ lehullt,
Leesett a fenékre.
•Ki megyen le megkeresni,
Ki megyen a gyűrűért ?*
• Ne aggódjál, mester, többé,
Megkeresem s felhozom,
Lemegyek én, megkeresem,
S fel is hozom gyűrűdet.*
Nem volt áldás lemenéeén,
Nem is talált többé fel.
•Húzd édesem, húzd a lánczot,
Húzd a lánczot sietve.
Összejártam minden helyet,
Nem akadtam semmire.*
Egyik dobott homokot rá,
Másik meszet önte rá,
És az első mester maga
A nagy követ dobta rá.
«Oh jaj, ez a szörnyű végzet,
Oh jaj, az én sorsomnak!
Hárman voltunk nővérekül,
Mind a hárman igy jártunk.

*) V. ö. az Arany L.-Gyulai Pál-fcle Népköltési Gyűjteményben (Bu
dapest, 1872) I., 174. 1. a Kömives Kelemenné cz. költeményt s hozzá a
kiadók jegyzeteit u. o. az 561—63. lapokon.
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Egyik épít Duna partján,
A második Avlonán,
Én pedig a legutolsó
Arta hidját építem.
A mint az én szívem remeg,
A hid is úgy rezegjen,
S a mint hullnak hajszálaim,
Hulljanak az átmenők.*
•Lányom, vedd e szókat vissza,
Saját lelked üdvéért;
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Egyetlen egy bátyád van, ki
Itten szintén átmehet.*
A nő szavát vissza vette,
Más mondásra fordítá:
• Szívem kemény, miként a vae,
Legyen a hid szintén vas.
Hajszálaim vaskemények,
S igy járjanak itten á t ;
Csak távoli jó bátyámat
Az én átkom ne érje.*
D r . E r o d i B él a

A megelégedett élet.
(Anakreon.)

Nem kell nekem Gyges király kincse.
A gazdagnak búja, baja nincs-e ?
Nem irigylem király koronáját
Sem a zsarnok bíboros ruháját.
Sardes ura boldogabb-e nállam ?...
Balzsamártól illatos szakállam;
Fürteimben rózsa sorra fűzve
Kebelemből a bú, gond elűzve. —
Én bizony csak a jelennek élek,
A jövőtől így se, úgy se félek. —
Azt se tudja senki: holnap él-e ?
Jobb azért nem is törődni véle. —
Míg tehát az ifjúság, egészség
Kedvez: élvezz, mert eljő a véneég,
Vagy betegség, s akkor, isten ucscse !
Nem esik jól semmi, még a bor se. —
F o r d . G er g e ly K ároly.
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VEGYESEK.
—
Eudokia császárnőről, II. Tbeodosios nejéről (az V-ik
század első felében) mint költőről érdekes czikket közölt Ludwich
Arthur a «Rheinisches Museum* legújabb füzetében (p. 206—225).
Míg Gregorovms «Athenais, Geschichte einer byzantinischen Kaiserin* (1881) czímü munkájában úgy egész egyéniségéről, mint
különösen költői müveiről kelleténél kedvezőbben ítél, Ludwich
kimutatja, hogy Eudokia, kora legműveltebb nőinek egyike, nem
csak nagyon közönséges nő, hanem még sokkal nagyobb mérték
ben gyarló költő is volt. Azon egyetlen költeménye, mely világi
tárgygyal foglalkozott — Tbeodosiosnak a persák fölött aratott
győzelmével —, elveszett ugyan, de a mi fennmaradt költeményei
közül, eléggé indokolja ezen ítéletet, a mennyiben vagy nem egyéb,
mint ügyetlen centók, vagy talán pedig még a tizenkettedik szá
zadból való Tzetzes hajmeresztő verselményeinél is gyarlóbb verselmények, melyek legfényesebb világításba helyezik Nonnos
érdemét, ki a heroicus metrumot szigorúbb szabályokba szorította.
Ez utóbbiak közül csak a Szent Kyprianosról szóló költemény
maradt ránk, melyhez Ludwich az egyedüli (florenczi) kézirat új
collátiója és saját gyanításai nyomán több javítást közöl. A mi az
előbbieket illeti, Eudokia Homércentóiról Ludwich Ábelnek e
«Közlöny»-ben (III. 584—592) és a «Zeitschrift für österreichische
Gymnasien»-ben (1881 p. 161—167) közzétett czikke nyomán
értekezik és újra lenyomatja Patrikiosnak, és Eudokiának Ábel
által először kiadott prooemiumját. Az utóbbi költeményben elfo
gadja Ábelnek majd valamennyi coniectúráját és csak annyiban
tér el az Ábel által megállapított szövegtől, hogy v. 9 IYP0V töoösa
helyett alkalmasint helyesen w; l'Sov If^ov-t és v. 38
ppoté-fl
svi Yévvifl helyett
áppóroio Ysvé&Xiqs-t ír, bár ezen coniectúrájánál Ábel javítását jobbnak véli. Abban is téved Ludwich, hogy a
11. versben esti 7rXáov-t ír, azon véleményben, hogy az Ábel szöve
gében olvasható lm) rcéXev Ábel coniectúrája; pedig Ábelnek e
helyhez való jegyzetében világosan olvashatta, hogy az egyik kéz
iratban (P-ben) ímrj rcéXsv van, a másikban (B-ben) ugyan sjri rcXéov,
de i 7cXjavításból; és az értelem is ejnj TréXsv-t követel. Végre a
Homercentókra irányzott kutatások megkönnyítésére lenyomatja
az Ábel által ismertetett cod. Mutinensisből a Homércentok első
és utolsó fejezetét, bár nem egészen hibátlanul. így pl. az első
fejezetben v. 34 ooSé t ’ taaot . . . frávatov xat y.7jpa jiiXaivav helyett
alkalmasint oo§é te loaaiv ftávatov x. %. [Ji.-t kell olvasni, 52
vóo?
helyett acpiv vóo?-t (v. ö. az utolsó fejezet 22-ik versét), 54 áva;rXfjastí helyett ávoMcXr^aiflc-t; az utolsó fejezetben v. 15 Tva srpíat po?>XsÚYjofl'a helyett Tva <39 . pooXeÓTflsi-t, v. 16 ftávfr’ ójraxoósi helyett
irávt* £7:aítoüs'.-t. Kívánatos volna, hogy az Ábelnek és Ludwichnek
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idézett értekezéseiben közzétett elvek alapján már most meghatá
rozná valaki, a ránk maradt Homércentókból mely rész Eudokia
műve, és melyek a többi szerzőkéi, névszerint Pelagios, Patrikios,
Optimos és Kosmaséi.
— A Caesura xaza rnlrov rpo/aiov-vól a latinban értékes
dolgozat jelent meg Walser Jakabtól az osztrák gymnas. folyóirat
f. é. első füzetében. Értekezőt, ki ezen tanulmánya előtt a caesura
xatá tpítov tpoyaíov-t a latinban aránylag ritkábban előfordulónak
hitte es ebbeli véleményét szorosabb megfigyelés után helyesnek
tapasztalta, e kérdés részletes megvitatására Báhrensnek azon
nyilatkozata (Jahrb. für Phil. und Paed., 1881, III, 406) bírta,
hogy a ca-sura xatá tpítov tpoyaiov csak későbbi grammatikusok
nak görög mintákból vett találmánya, és hogy a latinban csak
ilyen Cípsurával bíró vers Catullus ideje óta nem található. Érte
kező kimutatásai alapján Báhrensnek ezen állítása teljesen alap
talannak bizonyul. Számtalan példából kitűnik, hogy a caesura
xatá tpítov tpo/aíov nem csak hogy előfordúl, hanem verssor-osztó
szereppel is bír, még pedig a következő hat esetben: Első eset:
A caesura trochaica (az az caes. xaxá tpítov tpo/atov) verssor-osztó
szerepű a tpitb](JLi(j.spri<; és é<ptb](i,i{i.ep7js mellett, a tpiíK és az ötödik
láb bosszú szótaga után álló caesura mellett, továbbá a tptíh és a
hatodik láb hosszú szótaga után álló caesura mellett. Második
eset: A caes.troch.verssor-osztó szerepű a é'-pfr. mellett. Harmadik
eset: A caes. troch. verssor-osztó szerepű a tpift. mellett. Negyedik
eset: A caes. troch. verssor-osztó szerepű az ötödik láb hosszú szó
taga után előforduló caesura mellett. Ötödik eset: A caes. troch.
verssor-osztó szerepű a hatodik láb hosszú szótaga után előforduló
caesura mellett. Hatodik eset: A caes. troch. egyedül állva bír verssor-oszto szereppel.
P. V.
— Classicusok fordításai. A nagyszebeni állami fógymnasium
philologusai Veress Ljnácz igazgató kezdeményezésére — mint a Középtanodai tanáregylet közlönyének 13-ik számában olvassuk — a classicus
irodalomnak magyar nyelven eddig meg nem jelent termékeinek fordí
tására «Pentas* név alatt egyesültek ; Hérodotos kilencz könyve már
le is van fordítva és a tud. Akadémiánál kiadás végett ajánlatba hozva.
Ha a munkának sikere lesz, Thukydides következik. Igen örvendünk,
hogy vidéki tanáraink közt akadnak olyanok is, kik nem haszontalan
és nevetséges handabandára, hanem komoly, értékes munkásságra szö
vetkeznek. Csak arra mérnök a nagyszebeni Pentas derék tagjait figyel
meztetni, vajon nem volna e helyesebb, ha a lefordítandó claseikusokat
kiosztanák maguk közt, úgy hogy egy-egy író egy-egy fordítót kapna,
mint ha (a hogy Herodotosnál tették), az egyes classicust együttesen
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lefordítják ? Nem kell-e ez utóbbi eljárásnál attól tartani, hogy az ere
deti írónak egységes stílusa elvesz, — a felfogásban, magyarázatban stb.
nyilvánulható eltérésekről és egyenetlenségekről nem is szólva ?
— K. F. Hermann Görög Régiségek cz. nagy értékű művét
Blümner H. zürichi és Dittenberger V. haliéi tanárok (Droysen H.,
Húg Ara., Müller A. és Thalheim T. közreműködésével) új átdolgo
zásban készülnek közzé tenni (Freiburgu. Tübingen, 1S82, négy kötet.)
— Midőn a jeles kiadók Hermann e könyvének új kiadására szánták el
magukat, czéljuk volt, e fontos művet oly alakban újra hozzáférhetővé
tenni, hogy a tudomány mai állásának minden tekintetben megfeleljen.
Épen azért nem is volt elégséges egyes helyek kijavítása vagy bővebb
kifejtése, hanem az egész munkát mélyebbre hatóan kellett változtatni.
A jegyzetek a szöveg alá kerültek és minden oldalon külön számoztattak; a forrásokból való idézetek a szövegek mai állapota szerint
javíttattak k i; az e tárgyba vágó tudományos irodalom, különösen a
föliratok lelkiismeretesen értékesíttettek. Arra törekednek ugyan a föl
dolgozók, hogy, a mennyire lehet, Hermann szövegét szószerint meg
tartsák, de a mellett nem haboznak, azon nemcsak változtatni, hanem
azt bővíteni is, mely bővítéseket nem választják el a Hermann szövegétől
zárjelekkel, mint a munka előbbi földolgozói, Báhr és Stark. Egészen
új részleteit képezik a munkának a hadi és színi régiségek, melyek
azelőtt nagyon is mellékesen voltak tárgyalva. — A munka a követ
kező négy kötetre oszlik: 1 . államrégiségek, H. jogi és hadi régiségek,
IH. istentiszteleti és színi régiségek, IV. magánrégiségek. Eddig a
negyedik kötet első fele jelent meg.
P. V.
— Cicero leveleinek megtalálása Petrarca által. E kérdést
eldöntöttnek tekintették, a mióta Orelli és Haupt után Hofmann Fr.
(Dér kritische Apparat zu Ciceros Briefen an Atticus. Berlin, 1863)
erre vonatkozólag a következő négy tételt állította föl: 1 . hogy Petrarca
1345-ben megtalálta Cicerónak ad Atticum, ad M. Brutum és ad Quintum fratrem czímzett leveleit; 2 . későbben (bizonytalan, mikor) az ad
familiares Írottakat; 3. hogy a régi, még most is meglevő Cod. Med.
plut. XLX. n. IX-et, mely az ad fám. czímzett leveleket tartalmazza,
Petrarca leírta, és ez a másolat megvan a n. VH-ben; mindkét kézira
tot ismerte és használta Coluccio; 4. hogy Atticushoz írt leveleket
szintén leírta; hogy az arclietypus elveszett, és hogy a másolatot, a mai
n. XVIII-t, Coluccio bírta. Az utolsó időben azonban Yiertel (Die Wiederauffindung von Ciceros Briefen durch Petrarca. Königsberg, 1879)
és Vovjt (Über die haudschriftliche Überlieferung von Ciceros Briefen.
Verliandl. dér siichs. Gesellsch. dér Wissensch. Leipzig 1880.) szorga-
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lommal és éles észszel írt munkáikban egymástól függetlenül Hofmaun
bárom utolsó tételét megdöntötték, kimutatva, hogy Petrarca az ad fám.
czímzett leveleket 1359-ben nem ismerte, sőt még általában véve alig
ismerhette, mert még az 1373-ik év nov. 28-ikán befejezett de re publica optime administranda czímű művében sem említi oly helyen, hol azt
okvetlenül tennie kellett volna; hogy a n. VII nem Petrarcától, hanem
Pasquinonak egy Írnokától való, Pasquino aztán Coluccióhoz küldte
azt, kinek aláírását későbben kitörölték, de mely azért még most is
olvasható ; hogy a n. XVIII is Pasquinonak egy Írnokától való és nem
Petrarcától.
P.
— A budapesti philologiai társaság f. é. április 19-kén felolvasó
ülést tartott, melynek tárgyai voltak :
1. Dr. Findczjt Ernő, Római nőköltők.
2. D r. H einrich Gusztáv, Elfrida. (A lőcsei főreáliskola Albumáb&n
fog megjelenni.)
3. György Lajos , A kecskepásztor, Theokritosból.
4. Gergely Károly , Anakreoni dalok, modern alakban.
5. D r. Csenyeri János , A görög rhetorika ókori irodalma.
A felolvasó ülés után választmányi ülés tartatott, melyen új tagokúi
megválasztattak : H im pfner Béla, Beszterczebánya; M ihalik Aurél, Szé
kesfehérvár ; Vali Béla Budapest (ajánlja Dr. Heinrich Gusztáv).
— Tagdijukat megfizették 1882-re: Dr. Ábel Jenő, Budapest. —
Dr. Beliczay Jónás, Kecskemét. — Cserép József, Szeged. — Fábián
Imre, Kassa. — Gerevics Gusztáv, Eperjes. — Kispál Mihály, Budapest.
— Az oklevél dyát megküldték: Dr. Beliczay Jónás, Kecs
kemét. — Cserép József, Szeged.
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