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ROMAI NŐKÖLTŐK.

Nagy ritkán emelkedik ki nő-költő a középszerűség színvo
nalán, s a világirodalom, mely oly számos kiváló férfi-költőt vall 
magáénak, a nő-költőt a kivételek közt szokta lölemlítenL E tüne
mény kétségtelen a nő társadalmi állásának a következménye. 
Mert hisz a nő érzelme, ha nem is terjedelemben, de mélységben 
a férfiéval bizonyára megmérkőzhetik: de míg a férfinak, mint 
világpolgárnak, joga van érzelmeit a hivatásos költészet mezejére' 
vinni, addig a nő, s helyesén, érzelmeit a család szűk keretén 
belül, pusztán a család érdekében érvényesíti.

Az egész világirodalomban csak egyetlen nő-költő van, a ki 
a költészet terén igazán nagyot s egyszersmind a görög nő szerel
mére oly annyira jellemzőt teremtett. E nő-költő a görögök 
Sapphója. Sapphó költészete a megtestesült igaz érzés, a lángoló, 
féktelen szerelem, a minőnek nyilvánnlását csakis az antik nőben 
kereshetjük. Oly érzelem ez, mely mint a gyújtó tükör góczpontja, 
valamennyi egyéb képzet, eszme, érzelem sugarait önmagában 
egyesíti! Oly szerelmi hévet, oly őrjöngéssel határos érzelmet hiába 
keresünk máskorú nő-költőknél!

S gondoljuk meg, Sapphó görög nő volt! Neki emancipálnia 
kellett magát ezer és ezer előítélettől, irígykedéstől, gúnyolódástól, 
melyeknek neme részéről ki volt téve. A rágalom felhasznált m in
den eszközt, hogy nevét utálttá és piszkossá tegye; feltalálta a 
legundokabb nemi bűnöket, hogy költészete tisztaságát, a legiga- 
zabb értelemből fakadó ragyogását beszennyezze, elhomályosítsa. 
— Courtisane-nak bélyegezték azt a nőt, kinek egész bűne az volt, 
hogy szeretett, s hogy e szerelmét hatalmas, nő ajkáról soha' nem 
hangoztatott igékben szólaltatá m eg!

Könnyű elképzelni, hogy a praktikus rómaiaknál nem sokkal 
máskép állott a dolog.

Philologiai Közlöny. VI. 6. 32
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482 FINÁCZY ERNŐ.

Mikor Kóma még tisztán katona-állam volt, mikor a haza 
védelme minden erőt, szellemit ép úgy mint testit, igénybe vett s 
midőn a pártok óriási tusája folyt, nő-költő alig is volt lehetséges. 
Nem is akadunk forrásainkban annak nyomára, hogy a tulajdon* 
képeni respublica idejében nő-költő élt volna. A Gracchusok 
anyját emlegetik mint nő-irót. Fiaihoz intézett levelei állítólag 
közkézen forogtak az ó-korban.1)

A Cicerói kor második felében találkozunk egy ránk nézve 
érdekes névvel. Ez Cornificia. Testvére volt Cicero ismert barátjá
nak, Comificiu8 rhetomak, a ki utóbb mint Caesar quaestora egy 
afrikai expeditió alkalmával elesett.8) Csak egyetlen forrás szól 
róla: «Cornificia, kitől kiváló epigrammák maradtak ránk*.8)

A mostoha sors úgy akarta, hogy Augustus korából, mely a 
művészeteknek és tudományoknak oly annyira kedvezett, nő-köl
tőre vonatkozó adatunk alig maradott légyen. Pedig nem hihető, 
hogy abban a fényben, melyet a parvenu császár új udvara ter
jesztett, abban az általános mámorban, mely az imperatort a nép 
szemében oly hatalmasnak tünteté föl, — a nő meg ne szólalt 
volna. Nem lehetetlen, hogy híre veszett sok szellemes nőnek, kik 
az akkori irodalmi salonok középpontjai voltak, s a kik bizonyára 
nem csak másokat ösztönöztek a költészetre, hanem magok is 
néha-néha felolvastak egy-egy költeményt.

Egy Augustus-korabeli jeles nő-költőről mégis van tudomá
sunk. Ez a Tibullustól magasztalt Sulpicia.

Azon férfiak közt, kik Augustus korában irodalmi téren meg
adták a jelszót, volt Messala, a híres szónok. Neki is volt irodalmi 
köre, miként Msecenasnak; de míg emezében az irodalmi kérdések 
nem ritkán a nagy állami és politikai vitatkozások elől háttérbe 
szorultak, addig a Messala irodalmi salonja teljesen távol állott a 
politikától. Híres nevekkel találkozunk itt is. így Ovidius sokáig e 
körnek volt tagja, Tibullus pedig mindvégig híve maradt. Itt gyűl
tek össze még Pedius Publicola, Messala fi-testvére, Aemilius 
Macer, Valgius Rufus, Lygdamus és Sulpicia is.

Apját Servius Sulpiciusnak hittak,4) s hihetőleg ez az, kit

l) Cic. Bnit. 58, 211 ; Plut. C. Gr. 13.
*) App. 6. c. N. 36; Dió XLVIII, 17.
*) Chron. Euseb. ad. 01. 184, 4 =  740.
4) Tib. N. 19, 4: Servi filia Sulpicia.
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RÓMAI NŐ-KÖLTŐK. 488

H oratius l) barátai közt emleget, s kire Ovidius *) ama szavai vo
natkoznak: «nem kevesbbé gonoszak a Servius költeményei*.

Sulpiciát heves szerelem vonzotta egy bizonyos Comutus- 
hoz, kit ő Cerinthus néven megénekelt. E szerelmét saját fen- 
maradt költeményeiből és Tibullusnak ezek felett irt variatióiból 
ismerjük meg.

E század elején még a Tibullus IV. könyvének 7— 12. elégiáit 
nem tudták kinek tulajdonítani. G ruppé8) utalt rá először azon 
körülményre, hogy ugyanazon könyv megelőző 5 elegiája csak 
költői kiszínezése azon themának, mely a következő 6 elegiában 
foglaltatik, s hogy ez utóbbiak e szerint magának Sulpiciának a 
költeményei. Megerősíti e feltevést Lachmann egy híres kézirata, 
melyben az említett 6 elegiának ez a felirata v a n : Sulpicia.

Halljuk magát Sulpiciát:
A 7. számú költeményben a nő érzelme hangos üdvkiáltá

sokban szólal meg. Sokáig rejtegette szíve mélyében lángoló sze
relmét, rejtegette mindaddig, míg Venus ígéretét be nem váltá, 
míg Cerinthus szívét meg nem nyerte. Most végre hadd hirdet
hesse a  világnak boldogságát és határtalan örömét. Nem bánja, ha 
verseit Cerinthusa előtt más valaki is olvassa — nem akar szín
lelni és képmutatni, hadd mondják el róla, hogy méltók voltak 
mindketten egymáshoz!

A következő darabok mind a szenvedélyes, kissé emanczipál- 
tan  viselkedő nő-költő szíve óhajait, fájdalmát és bánatát tolmá
csolják, — erős, néha nagyon erős szavakban s itt-ott érzékiee 
színezettel. Majd azon kesereg, hogy kedvese születése napját 
falún, Arretiumban kell töltenie, majd ismét örvend, hogy vissza
térhet Kómába, majd Cerinthusa közönye felett panaszolkodik. 
Mind rövidke, nehány soros alkalmi költemények, melyeknek 
nyelve és hangulata a Tibullusétól teljesen elütő.

Bár a Sulpicia kora az ó-kori római civilisatiót meglehetős 
virágában tünteti fel, s bár a nő Augustus korában aránylag 
élénkebb részt vön az általános szellemi mozgalmakban, mint a 
köztársaság rideg századaiban, — hiába keressük az ő szerelme

*) Sat. I, 10, 84. kk.
*) Trist. II. 441: nec sünt minns improba Servi carmina.
*) Gruppé, Die römische Elegie, 1838. 47 kk.

32*
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484 FINÁCZY ERNŐ.

nyilatkozataiban azt a mélységet, mely a modern kultura áram* 
latában a nő részéről kifejlődött. Mily különböző mindez attól az 
érzelemtől, melyet mai nap a nőben keresünk! Mily férfias nyilat
kozása, lehet mondani, kicsapongása egy sokáig elzárt, eltilkolt 
érzelemnek! A «peccasse iuvat* mily határt nem ismerő szenve
délyre va ll! E szenvedély ép oly távol áll a szerelem mai felfogá
sától, ép oly messze a nő csendes epedésétől, a női lélek nem egy
könnyen nyilatkozó, .do annál mélységesebb lényegétől, mint 
Sapphónak óriási, de legnemesebb szenvedélyétől. Sulpicia sze* 
relme is hatalmas, de mégsem az az orkánszerű érzelem, mely 
Sapphó szívét eltölti, mégsem az a hevesen lüktető érverés, mely 
a görög nő-költő minden ízét áthatja.

De . Sulpicia érzésébe, szenvedélyes szerelmébe sokkal 
mélyebb belepillantást engednek a megelőző elégiák, melyekben 
Tibullus művészete összes eszközeivel varázsolja szemünk elé a 
nő-költő alakját. így a 2. számú költeményben a márcz. 1-én tar
tott Sulpicia-ünnepólyről szól. Inti Marsot, ha le találna jönni az 
égből, vigyázzon, hogy Sulpicia láttára valahogy fegyvereit el ne 
veszítse. «Mert mikor a kegyetlen Ámor szerelmi lángra gyulasztja 
az isteneket, Sulpicia szemein gyújtja meg kettős fáklyáját*. 
Bárhova lép, s bármit tegyen is, nyomdokain jár a Báj, s ha valaki, 
úgy ő érdemes Tyros,. Arábia és India kincseit bírhatni.

Zengjetek ünnepi dalt, Múzsák, Sulpicia nevére,
És te dicső Phoebus, verjed arany kobozod’ t

A következő költeményben a költő Sulpiciát szólaltatja meg, 
ki szemére veti Cerinthusának, hogy egész áldott nap egyebet sem 
tesz, mint erdőt-mezőt bejár, csak vadászatra gondol, s őt már 
elfeledte. Sulpicia inkább maga akarja vinni a vadászhálót, csak
hogy Cerinthusával együtt lehessen, s társaságában élvezhesse a 
szerelem örömeit.

Hadd űzzön vadat édes apád, ne törődj vele többé,
Jer hozzám nyomban, s rejtsd az öíembe fejed I

Sulpicia beteg. Tibullus imádkozik Apollóhoz, hogy segítse 
fel a szegény Sulpiciát bajából. De egyúttal vigasztalja a kesergő 
Cerinthust is. «Ne félj, Cerinthus* úgymond «az isten nem bántja 
a szerelmeseket. Csak te szeress m indig; biztos lehetsz, hogy a 
lány felgyógyúl. Ne s ír j! Akkor eredjenek meg könyeid, ha 
megvonja tőled szerelmét Sulpicia. De hisz most egészen a tied ő,
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RÓMAI NŐ-KÖLTŐK. 485

veled vannak szűzi gondolatai, s hiába teszi neki a hiszékeny 
tömeg a szépet. Segíts, Phoebus: dicsőség légyen tenéked, mert egy 
testben két lelket mentesz meg!»

A mely nap téged adott nekem, Cerinthus, az szent leszen 
előttem m indenha! így-kezdi Tibullus Sulpicia nevében az V. 
számú elégiát, mely a kölcsönös, igazi szerelem mivoltáról szól. 
Ha talán másokhoz hajlana néha-napján kedvese, hagyja el vég
kép a hűtlen oltárokat, legyen egészen az övé. Vagy mindketten 
szolgálják egyenlőkép Venust, vagy ha nem, inkább oldja fel Yenus 
kötelékeitől! Legyen tartós e szerelem (VI.), legyen maradandó 
mindörökké!

Kimagasló alakja, összetartó kapcsa lehetett “Sulpicia a 
Messala körének! A műkedvelő Sulpiciusok nemes sarjadéka oda 
vonzotta a fiatal költők egész raját, kikre a szellemes római nő 
igaz érzéssel telt művei a legjobb befolyást gyakorolták. Emlé
kezzünk csak vissza, minő bájos kört varázsolt maga köré a dicső 
Sapphó, mily erjedést és üdvös actiót keltett az akkori irodalom
ban Aspásia, emlékezzünk vissza a múlt század franczia sál ónjaira, 
Mme de Staélra s egyebekre, hogy teljesen méltányolhassuk, minő 
érdeket, szellemi megújulást kelthet az ilyen körökben egy kiváló 
női a lak! Hisz a férfi gondolatköre a női szív soha ki nem apadó 
forrásából meríti élesztő tápanyagát, a női társalgásban, mely 
minden abstractiót kizár, s hol a legmagasabb problémákat egy
szerű szavakban kell előadnunk, — itt nyernek a férfi nagy eszméi 
tulajdonkép alakot, itt jön teljes öntudatára annak, a mi eddig 
csak homályos körvonalokban kezdett fejledezni lelkében.

S hogy Sulpicia is azon nők egyike volt, kiknek befolyása a 
vele érintkező férfi-lelkeken megismerszik, kik egyéniségök bélye
gét rányomják környezetökre, az épen abból látszik meg, hogy az 
olyan kiváló tehetség, mint Tibullus, oly lelkes szavakban magasz
talja őt.

Sokáig időztünk Sulpiciánál, mert hisz ő az egyedüli arany
korú nő-költő, kiről világos képet alkothatunk magunknak.

Domitianus rémkora két nő-költőt szült. Az egyik Sabina, a 
másik ismét egy az előbbinél nem csekélyebb hírű Sulpicia.

Amarról Martialis szó l1) egyik epigrammjában, mely így 
hangzik:

l) XII, 52.
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m FINÁCZY ERNŐ.

Clementhee:
Clemens! hogyha elébb eugáni vidékre jutottál,

S hogyha elébb látnád bőszüretü mezejét:
Hozd el a testi Sabínának kiadatlan igéit,

Ámde dicső dalait drága bíborba takard (
Fris rügyről fakadó rózsán örvend csak a szívünk:

Új könyvet szeretünk, melyre nem árada szenny.

Ebből az epigram mából azt látjuk, hogy Sabina Venetiának 
Ateste nevű városából eredt. Költeményei még akkor sem voltak 
ismeretesek, mikor Martialis e versét megírta. Egyebet nem tu 
dunk róla.

Jobban ismeijük a Domitianus korabeli Sulpiciát, kit a kö
zönség a Juvenalissal kiadatni szokott satirából ismer. De itt is
elmondhatjuk, hogy a használat szentesíté a szokást; újabb kuta
tások ugyanis külső és belső okokkal kideríték, hogy a nevezett 
költemény nem származhatik még Domitianus idejéből sem, 
hanem egy későbbi gyártmány.1) Mind a verselés, mind a felfogás 
erre utal.

Hogy miud a mellett Sulpiciáról tudunk egyet-mást, azt más 
íróknak köszönhetjük. Meglátjuk ezekből, hogy Sulpicia uem sati- 
rákat, — nő hogy is írhatna sa tirá t! — hanem mint minden nő
költő, eroticus, szerelmi költeményeket írt.

Ismét Martialis az, ki felvilágosítást nyújt. Ugyanis nő-köl- 
tőnkre vonatkozik a következő epigrammája i s : a)

Sulpiciáról:
Sulpiciát forgassa mind az a lány,
Ki tetszeni csak egy ifjúnak óhajt.
Sulpiciát forgassa mind az a férj,
Ki tetszeni csak hitvesének óhajt.
Nincs abba vers a Médea dühéről,
Se szó lakmáiról a vad Thyestnek;
Mi gondja rá, kik voltak Scylla, Byblis!
Hirdet azonban szűz, szelíd szerelmet,
Tréfás vigasságot, játszó enyelgést.
Ki helyesen itéli verseit meg,
Azt tartja, nincs hivságosabb azoknál,
Azt tartja, nincs szentségesebb azoknál.

1) Nálunk Thewrewk Emil szólt e kérdésről Egyet. Ph. K. I. 8—9.
*) Epigr. X. 35: De Sulpicia.
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RÓMAI NŐ-KÖLTŐK. 487

így képzelem el Núma és Egéria 
Tréfáit harmatos barlangjok árnyán.
Ha véle jársz, vagy hozzá iskolába,
Sapphó, tudósabb lészsz s jóval szemérmesb.
Ám öt ha látja meg együtt te véled 
Hideg Pháón, beléje lesz szerelmes.
Hiába! Mert nem vágyna lenni sem Zeus,
Sem Bacchus nője, sem Apoll leánya,
Calenusát ha tőle elragadnák.

(Ford. Wigand János.)

Bármily rövidke legyen is e költemény, elég tiszta fogalmat 
nyajt a Sulpicia költészetéről.

Calenus Sulpicia férje volt Nő költőnkből tehát a feleség 
igazi vonzódása, a feleség szerelme szól. Bitka példája azon nők
nek, kik az érzelmet, a boldogságot, a családból kiviszik a nyilvá
nosság ítélő széke elé. Martialis másutt *) azt m ondja:

óh mi szép tizenöt tavaszt, Calenus,
Töltöttél szeretett Sulpiciáddal; ■
Házasságodat Isten áldá mindig t

Sulpicia tehát boldog házasságban élt férjével, s azért elhisz- 
szük, ha Martialis a «szűz, szelíd szerelem* szószólójának mondja. 
Mind a mellett a könnyű vér nyomai se hiányzanak: enyelgő 
játsziság, tréfa s a  szerelem dévaj örömei. Hisz verseinél nincs 
«hivságosabb», nincs «szentségesebb». Költeményeinek ezen köny- 
nyed hangjáról mások is szólnak. «Sulpicia dévajságát;, «csipde- 
sését» itt-ott idézik az írók.2)

S ezzel befejeztük volna vázlatunkat a tulajdonképi római 
nő költőkről. Azokat, kikről ezután szólunk, már csak azért Bem 
szabad szoros értelmű római nő-költők közé sorozni, mert vagy 
keresztények valának, vagy az igazi római szellemtől távoleső va
lamelyik provincziában születtek és működtek.

A IY. Kr. utáni században élt Anicia Próba. Férjét Adel- 
phiusnak hítták, s ha Ammianus Marcellinus egyik helyén 8) ezt 
az Adelphiust kell értenünk, akkor Anicia Próba igen előkelő nő 
lehetett. Mert Adelphiusnak (Ammianus nyomán) 351-ben Mag-

*) X. 38, 1. kk.
*) Fulgentius, Myth. I. 598: Sulpiciae procacitas; Aurorius, cento

nupt. (fin.) : póurire opusculum Sulpiciae, frontem caparare.
8) XVI. 6, 2.
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nentius idejében városnagy (praefectus urbis) s az udvarnál is 
nagy tekintélyű ember volt. Ha hozzáveszszük Ammianus további 
megjegyzését, mely szerint Adelphiust ugyancsak Magnentius 
idejében valami Dorus azzal vádolta, hogy uralomra vágyik, 
születését a IV. század második vagy legfölebb harmadik évtize
débe helyezhetjük. Hogy pedig ennek az Adelphiusnak a neje volt 
Anicia Próba, kitűnik abból, hogy az utóbbi alább említendő 
müvének a kéziratán Montfaucon szerin t*) ez az aláírás olvas
ható: «Miután Próba, Olybrius és Alypius anyja ,2) Constantius- 
nak 8) Magnentius elleni háborúját elvégezte volt, megírta ezt a 
könyvet is», és maga Anicia költeménye bevezetésében ezt m ondja:

Népfejedelmekről, kik a kéke kegyes kötelékét 
Eltépték, a királyi ölésekről s fene harczról 
Zengtem elébb, megvallom.

Minthogy tehát Anicia elébbi munkájáról úgy beszél, mint 
régen elkészültről, s minthogy e mű tárgya, Constantius háborúja 
Magnentius ellen 350*tői 353-ig folyt le, körülbelül 360—380-ba 
tehető Anicia fenmaradt müvének a keletkezési ideje.

Anicia Próba ránk maradt műve már nem önálló költői con- 
ceptió terméke, hanem az eszmékben szegény hanyatló költészetek 
jellegével bír. Költeménye Vergilius-féle cento. Czíme: «A világ 
teremtéséről és az evangeliomokról* («De fabrica Mundi et evan- 
geliis»). Próba e költeményben Vergilius-féle helyekkel és versekkel 
összetoldozza-foldozza az ó-testamentombeli teremtést és víz- 
özönt, s ez a költemény első része; a második, sokkal terjedelme - 
sebb részben Krisztus életét és szenvedéseit írja le a születéstől 
egész a mennybemenetelig. Mint minden ilyfajta gyártmány, költői 
értékkel nem bír, s legfölebb az irodalomtörténet mellékesebb 
fejezeteibe való.

Nevöknél egyebet nem tudunk más két IV. századbeli nő-köl
tőről. Az egyik Euchrotia, a másik leánya Procula. Mindkettő 
Priscillianus modorában í r t .4).

l) Teuff. R, L. G. 436. §. 15.
9) Ez az adat téves. A glossator a mi Próbánkat összezavarja egy

másik Anicia Faltonia Próbával, ki Sex. Petroniusnak volt a neje; s kire
nézve v. ö. Pauly, Reál Enc. s. v. Olybrii, 2.

8) Teuffelben: Constantini, a mi lehetetlen.
*) Teuff. 401. §.8.
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Az 5. v. 6. században élt Eucheria poetria, elegia-író, a kitől 
egy nehézkes és keresett nyelven irt költemény maradt ránk. 
Egyik, hozzá nem méltó, s a költeményben servus és nisticus-m k  
nevezett kérőjéhez van intézve. "Wernsdorf, ki a költeményt 
k i a d t a , a z t  hiszi, hogy Eucheria -aquitáni vagy galliai eredetű, 
előkelő hölgy volt.

Alig tartozik már ide a 680-ban Kr. u. elhalt Ganders- 
heimi Hrosmtha apácza, ki Terentius stílusában és modorában 
hat keresztény vígjátékot írt.

Valószínű, hogy az említetteken kívül még több nő költő élt 
Rómában, kikre a feledékenység leple borult. De vájjon ezek oly 
kiválóak voltak-e, hogy ebbeli tájékozatlanságunknak nagy kárát 
vallanók, az legalább is kétséges. Mert hisz általában véve még is 
elmondhatjuk, hogy a mi igazán hatalmas, igazán nagy termett 
az antik irodalom mezején, az vagy fenmaradt egész a mi 
korunkig, vagy ha nem, gyenge fogalmat mégis alkothatunk róla 
azon nyilatkozatok alapján, melyeket más egykorú vagy későbbi 
íróknál találunk.

De ugyanez nem áll a többi római nő költőről. Azokon kívül, 
kiket fennebb említettünk, még csak hírét sem veszszük egynek 
sem, jeléül annak, hogy az itt-ott még feltünedezett nő-költők 
csakis mulékony hatást gyakoroltak.

Páncsova. Dr. F in á c zy  E r n ő .̂

A mámor .
(A nakreon.)

Hogyha Bacchus jő, ölében gondjaim 
Eloszolnak, dalra nyílnak ajkaim.
S hogy szivemben édes érzést kelt dalom,
Krézus kincsét mind enyémnek gondolom. —
Koszorúm ha ftirteimre fűzhetem,
Világ gondját, búját, baját megvetem.
Fogjon fegyvert hősi bajnok ; én bizony 
Csak ledőlök pamlagomra, s jót iszom. —
Hozz, fiú, bort, s adj kezembe telt pohárt,
Mit se gondolj azzal, hogy ha tán megárt.
Hisz jobb ittasan feküdnöm ágyamon,
Mint halottan kiterítve gyászpadon. —

Ford. G ergely  K ároly.

*) Poett. Latt. Min. praef. 65. kk.
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SCHUEMANN KUTATÁSAIRÓL.

m. (Vége.)

Schliemann említett Pausanias-interpretatiójának helyessé
gébe vetett föltétien bizalommal vitte véghez mykenaei ásásait. 
1876-iki kutatásait megelőzőleg rövid ideig Tirynsben, Argóétól 
délkeletre ásatott s számos kis terracotta-teheneket, egy kis phry- 
giai sipkás, bronzból készült emberi figurát, kőből való orsógom
bokat, obsidiánból való késeket stb. talált. Ama tehén-alakokat 
«Kuhidole»-nek mondja s mint Hera-bálványkákat emlegeti, a 
homeri potíMri? és iXauiuáms mellékneveket tehénfejű' nek s bagoly fejű
nek fordítván. Az ezen nézet ellen s a mellette felhozható indoko
kat alantabb fogjuk felemlíteni. Mykenaeben az akropolison 1876. 
augusztus 7-én kezdett ásatni .s több síremlékre vagy emléktöre
dékre akadt (1. az 1 . számú ábrát), melyek a személyek utánzásá
ban világosan mutatják az egyptusi befolyást. Festett cserepek, 
arany- s ezüstékszerek készítésére szolgáló formakövek (lásd a 2a, 
26 czímti rajzokat), mázas agyag-csecsebecsék, egy kétélű bronz- 
bárd, achat-, onyx-, steatit (lapis ollaris)-, serpentinkövek, részben 
gyűrűben s archaicus intaglio-állatutánzásokkal, egy gyöngy s más 
hasonló tárgyak kerültek egymásután napfényre. A kincses ház, 
oroszlános kapu s az agora kiásása közben mindenféle festett vázát 
találtak. A mykenaei régi edények festéke általában igen állandó, 
az alakok ábrázolása (lásd a 7., 8., 9., 10. sz. rajzokat) szövészeti, 
ha úgy szabad mondanom, vagy hogy Conze kifejezését használ
jam, textil-empaistikus, feltalálható lévén rajtuk ama jellemző 
lineáris — egyenes és szögletes vonalú — ornamentika, mely a 
ezövÓBzetre s hímzésre megy vissza, s a köralakú, mely az ércz- 
müvességre utal.

Az agora az akropolis nyugati részében feküdt. Két párhuza
mos, ferdén álló kőtáblákból való kör keríti be. Ezekre felül egy- 
egy vízszintes tábla (a) volt illesztve, a melyek közül hat in situ

többi köz pedig ott, a hol a fedő, vízszintes, kőtábla 
megvan, tiszta kagylókkal kevert földdel van be-

a találtatott. A két ferdén álló tábla közti tér 1 láb és
4 hüvelyknyi magasságban kövekkel van betöltve, a

b C töltve, a hol nincs olyan harmadik tábla, cserepekkel
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7. szám.

Festett mykenaei edénydarab, felényi nagyságban.

S. szám.

Régi, korongon készült edénytöredékek a második kiásott sírból. Körülbelül
’/s r agy ságban.
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s mindenféle szeméttel van tele. A kezdetleges ábránkban b, c-vel 
jelölt táblák 75°*nyi szög alatt befelé hajlottak. Az általuk alakí
tott körön belül a talaj (<d) magasabb volt, úgy hogy a vízszintes (a) 
táblákon körben ülők lábai igen kellemes nyugvópontot találtak. 
Paley F. A. tanár hangsúlyozta először nyilvánosan Newtpn K. T. s 
Schliemann azon nézetét, hogy a táblák ülőhelyet képeztek. Nézete 
szerint a körben járó tánczok, xóxXtoi yopoí, és a dithyramboknak 
vagyis a x o x X t o ő i S á o x a X o t  müveinek szavalása határozta 
meg a köralakot. Hogy a régi agora általában oly kerek formájú 
volt, több mint valószínű, s hogy az összegyűlt nép körben ült, 
míg a szónok a középen állott, bizonyos. Avéatrj, áviotájisvo; (isté^iq 
mondja Homeros a hősről, a ki az agorán szólani készül. Ha 
elhallgat, így szól: tJtoi 07’ a>? sfocwv x a i ’ &p’ I Ce t o  (Iliad. 
I. 68)l). Sőt az Ilias XVIII. énekében a trójaiak gyülekezéséről 
ekként szó l:

ópd-üv  ő’saraÓTCüv á 7 0 p */j 7 é v s t ’, ooSé t t ?  ItXyj 
s C s a & ol im Trávra? 7 á p l / s  tpópto;, oovsx’ ’AytXXeo; s£e<páv?],

(v. 246—248.)

kiemelve mintegy, hogy szokatlan volt le nem telepededni az ago
rán. Achilleus pajzsának dombormüveiről szólva pedig ezen neve
zetes szavakat mondja (XVIII, 501—508): Xaoi S’stv Áyop'fj loav 
áö-póoi........... dóo §Jav5ps<; svstxsov . . . .

ájjLcpa) 8’íáaíhjv éjei taropt íretpap éXéoftai.
Xaoi S’áfi.'porépowiv kiríj?roov, á|i/pic ápco*jfot*
XTjpoxsc Ő’átpa Xaóv spVjtoov* ot § é f é p o v z e s  
e T a r  erci £ s a i o l a i  \íd-oi<; te p cp svl  xóxX(j>,

*) Az Ilias II. énekében így szól Homeros (v. 91—99): 
fe>c twv l'dvsa iroXXá vswv áiro xai xXiaiátov 
Tjíóvo<; Tüpoirápotd-e (3a 0 -strfi satiyówvro 
íXaőöv sí; a?opfjjV jJLStá acptaiv vOaaa 8587351 
ötpóvooa’ lévai, Aló; #775X0?* ot S’áyápovto 
tstpYjysi §’ áyop^, újco ős arsvayíCeto yata 
Xaá»y lCóvtíov, o(j.a8o<; 5 ’tIjv évváa dé a^sa? 
xifjpoxs? ^oóíúvts? spf^oov, sijcot’ áünjc 
ayoíat’, áxoáastav 6s őiotps^áwv paoiXfjüív. 
a  rc 0 0 8 ^  S’l C e t o  X a  ó 5 p 7) t  0 e v 8 é x a & ’ e ő p a c  
?rao(3á(xsvot xXaYT^r* ává Ss xpstcov ’A^ajjipcov
I  3  T 7] O X f j T C T p O V  £*/(*> V.
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í>. szám.

A mykenaei kincses házban (az- alsó városban), a Scliliemann Sophia asszony 
által kiásott előteremben (dromos), három méternyi mélységben talált edény- 
darab. Mértani rajz. Valószínűleg későbbi időből való, mint a «királyi» sír

boltok körül talált edénytöredékek.

10. szám.

Edénydarab a mykenaei .akropolisból. Hattyúk utánzása. Öt méternyi
mélységből.

Digitized by oogL e



494 SCHWIEDLAND JENŐ.

oxfjrcrpot 8é X7]póxo>v év */spo’ £yov YjspocpwvíüV 
toíatv Itcsit’ Tjíaaov á|ioi(37]őt<; 8é SíxaCov* 
xeíto 8’#p’ év {iisaotst 8óü> %poaoÍo táXavta, 
t(p 5ó(A3v 8c jistá  tolat 8£xt]v ífróvrata etjcot.

(3 a nép a piaozon összegyűlve volt; ugyanis két férfi cziva- 
kodott . . . mindketten pedig igyekeztek, hogy a biró előtt eldön
tést nyerjenek. A nép mind a kettőt biztatta, kétfelől segítő: hírnö
kök pedig a népet visszatartóztattak; a vének pedig ültek simított 
köveken, szent körben és a fennen kiálltó hírnökök pálczáit kezük
ben tarto tták : azokkal aztán gyorsan felállottak s váltakozva Ítél
tek. S a középen két arany-talentum feküdt, hogy annak adják, a 
ki legigazságosabban szól.) íme világos, hogy milyen volt azon 
ülésre száut simított kövekkel kerített, Zeusnak s Themisnek szen
telt hely, a melyben «tspö; xóxXo<;»-t képezve ültek a vének. Hogy 
még csak egy helyet hozzunk fel Homerosból, felemlítjük a phaia- 
kok gyülekezésének leírását (Od. V III.):

xoíatv ő’̂ Y£(ióvso’ íspóv [lévő? ’AXxtvóoto 
4>at̂ xo)V áYOpTjvS’, íj o<ptv napa. V7]t>at xétoxto. 
éX'd'óvtsi; 8é x a 8 íCov é it 't £ s a t  o í a t Xí f roioi  
xX^atov (V. 4—7.)

xapitaXt|ia)<; 8’I^ttX^vto ppot&v á^opat re xal 1 8 p a  t 
áYpOfJLévtúV (V. 16, 17.)

(Őket Alkinoos szent lelke vezette a phaiakok agorájára, mely 
a hajók mellett volt készítve. S miután [oda] mentek leültek simí
tott kövekre közel [egymáshoz]. — S gyorsan megteltek gyüle
kező emberektől a gyüléshely s az ülések.)

Sophokles (Oedipus Rex 161) így szól: *Aprs[Jtiv át xo- 
xXósvr’ áfopas dpóvov eoxXéot fráaasi (Artemist, ki az agora kerek, 
dicső trónján ül). Ezen trón a szónok állóhelyére, a kerek agora 
közepére képzelendő. Euripides (Orest. 919) kerek agorát (á^opát? 
xóxXov) említ. Paley nézete szerint Euripides a mykenaei akropolis 
agoráját maga látta s (Elektra, 710) rcétptva páfrpa (kőből való 
ülőpadok) alatt az azt körülvevő, nagy, kerek, kőből való pado
kat érti. Schliemann Newton E. T. két citatióját hozza továbbá 
fel, a melyekben Thukydides a kerkyrai agora x ó x X o ;-át említi 
s Pausnnias (I, XLIII, 4 s 8) így szól a megaraiakról: poüXsun^ptov 
evtotöttot (JíXoSójwrpav, Tva o'f tatv 6 tácpoc -cm rjpám  éviö; zob PooXeo-
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TYjpíoo yévTjta: (tanácskozási helyet építettek ott, hogy nekik a hő
sök sírjai a helyen belül legyenek) — Kopoíjfy dé éau tácpo? év rg 
Metapécav Áyopq.(Koroibos sírja is a megarabeliek agoráján van). De 
más eset is van arra, hogy az agorán belül Bírok voltak. Úgy volt 
az Mykenasban is. Schlieman az agora alatt öt pompás sírt talált 
fel, melyek ekként voltak elhelyezve.

2. sír. 3. sír.
1. sir. 4. sír.

5. sír.

Az agorán kívül, de közel hozzá egy hatodik, holttestet nem 
rejtő sir került napfényre. Az előbbi öt sírban összesen tizenhét 
többé-kevésbé elégett holttest lett találva, itt-ott máglyanyomok a 
földben; a hatodik sírban csak kincsek voltak. Nem szándékom az 
ásások folyását leírni, hanem csak a meglelt kincseket fogom rész
ben felsorolni. Számos elefántcsontból, terracottából, ezüstből, 
színes s színtelen üvegből, bronzból, obszidiánból, fából, achatból, 
sardonyxből, amethystból, kristályból, borostyánkőből stb. készült 
tárgyakon kívül, aranyból készült edények és ékszerek, — öntött 
alakban s mint repoussé (vert) munka, — nagy számban kerültek 
elő. Az aranytárgyak súlya megfelel 50,000 aranyforint súlyának, 
értéke majdnem megbecsülhetetlen. A holttestek mindenféle 
aranytárgyakkal dúsan el voltak árasztva. Fejükön diadémák, 
arczukon maszkok voltak, az elhunytak arczvonásaival. A negye
dik kiásott sírban közel az egyik holttest koponyájához egy állat, 
mondjuk Schliemannal, egy oroszlán-maszk feküdt puha aranyból. 
A hatodik, már az agorán kívül fekvő sírban talált egyik gyűrű 
rajzán (lásd a 13. ábrát) hasonló maszkokat lehet némi jó aka
rat mellett fölfedezni. Deligeorges Leonides úr szerint Eidnos 
cycladi szigeten az asszonyok mai napság is a nap heve ellen ezen 
intaglio-utánzaton látható maszkokhoz hasonló álczákot hordanak
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durva szövetből. Hasonló görög álczákról többet nem tudunk s 
Schliemann sem találta még meg homerikus nevüket.

A hullák ott égtek el, a hol kiásatásukkor feküdtek. Alattuk 
kavicsréteg, rajtuk s mellettük aranyékszerek, azonkívül felettük 
3— 4 hüvelyknyi vastagságú fehér agyagföld s azon egy második 
kavicsréteg feküdt.

Huszonkét aranyváza, kanna, serleg, tizenöt ezüstedény, 
százötven bronzból való kétélű kard, többnyire töredék, négy öv, 
számos diadéma, bárom aranyból való díszes mellvért, körülbelül 
tizenkétszáz aranylémemezke (1. péld. a 4. számú rajzot) s hétszáz 
különböző (ember-, állat-) alakú kisebb igen szép aranytárgy, 
aranyból való gyűrűk, fülbevalók, tűk, karpereczek kerültek elő.

Több érdekes tárgyat rajzban adunk. A díszítésekben szem
beszökő sok helyütt az ázsiai befolyás. A 11. számú hosszúkás 
pajzsalakú lemez a harmadik sír egyik hullájának fején találta
tott, a koponya egy része rajta tapadt. Párhuzamos vonásokkal és 
egy sor kiálló pontokkal van díszítve s a diadéma közepe felé széles- 
bedö széllel bír. A jobb s a bal oldalszél közti tér egész széltében ki 
van töltve hét külömböző nagyságú domborodással, melyek körül 
körben kisebb-nagyobb dombordiszítméuyek húzódnak. A nagy 
domborodások közti tér mindenik oldalon egy sor kisebb dombo- 
rodás által van kitöltve. A diadéma két végén lyuk van, a melyen 
bizonyosan aranydrót húzódott át, melylyel az ékszert a fejre erő
sítették.

A 12. rajz egyikét azon számtalan aranyos gomboknak 
ábrázolja, melyeket Schliemann a negyedik mykenaei sírban lelt. 
Az ezen sírban feküdt öt holttest körül száztíz, virágot ábrázoló 
aranylemez, négyszáztíz díszes aranylemezke s száztizennyolcz 
intaglio díszítésű, kerek fadarabkára erősített, kis, aranyból való 
lemez került elé. Megemlítettük, hogy a holttestek ott lettek el
égetve a hol feküdtek. Schliemann ama negyedik sírban nyolcz 
nagy, nem gombalakú fára erősített kerek lemezt talált. « Minthogy, 
úgymond, néha a kardok mellett egész sorait találom az ilyen 
mindinkább kisebbedő gomboknak, meg vagyok győződve a felől, 
hogy folytonos sorban a fegyverek hüvelyeire voltak ragasztva, a 
legnagyobb gomb t. i. oda, a hol a hüvely legszélesebb volt, míg a 
többi gomb a hüvely szélességéhez mérten kisebbedett. Megjegy
zésre méltó azonkívül, hogy mindenütt, a hol az arany gombok 
megtartották volt a fadarabkát, az utóbbin mindig ott látjuk
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Wlribití,-

11. szám.

Arany diádéin a, a mykenaei har

madik eír egyik hullájának fején 

találtatott. Körülbelül Vs nagyság.

12. szám.

>
Aranylemez. Fadarabkára erő

sítve gombot képez. A mykenaei 

negyedik sírból való. Természetes 

nagyság.

Philologiai Közlöny. VI. 6.
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ugyanazon intaglio díszítést, a melyet az aranyon látunk; ennél
fogva kétségtelen, hogy az intaglio-munka akkor lett végezve, a 
mikor a lemez már a fára volt erősítve és hogy ezen az aranyra tett 
bemetszések a mester kezének nyomása által reprodukáltattak.* 

A 13. számú rajz egy a hatodik sírban talált aranyból való 
gyűrű kövén levő intaglio-rajzokat adja v issza; leírásuknál Schlie
mann így szól:

«A nézőtől balra egy fa utánzata van, a melynek törzse 
bizonyára hasonlít a pálmáéhoz; tizenöt rövid ága van, a  me
lyeken nem látunk leveleket, hanem nagy kis, gyümölcsökből 
alakított gerezdeket; mindenik gerezd ananászhoz hasonló; a fa

13. szám.

Aranyból való gyűrű az agorától délre levő sírból, dupla nagyságban.

alatt kis leány áll, kissé hátrahajlik s két karját egyenesen kitárja 
az alacsony gyümölcsgerezd alá* mintha leszedni akarná. Tisztelt 
barátom Orphanidisz T., a növénytan tanára Athénben, azt mondja, 
hogy göröghon valamennyi fája közül ez a fa leginkább fenyőhöz 
hasonlít, de hogy, a kis leány egy gyümölcsét akarván leszedni, a 
gyümölcs kétségkívül ehető volt; ő tehát azon véleményen van, 
hogy a művész itt egy kenyér fát akart ábrázolni, mert India vala
mennyi fai közt a kenyérfa hasonlít leginkább az előttünk lévő 
fára. De én nem emlékszem arra, hogy láttam valaha kenyérfát 
Indiában, csak Közép-Amerikában láttam. — Tisztelt barátom 
v. Heldreich, a botanika tanára Athénben, ellenben azt hiszi, hogy
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a régi mykenaei művész itt egyszerűen egy szőlőgerezdekkel ter
helt szőlőtőt akart utánozni 8 hogy csak ügyetlensége folytán lett 
a tőből vastag fa. Én tökéletesen osztom nézetét. — A kis leány 
fejéről két hosszú haj fonat lóg le háta mentében ; a ruha a derék 
alatt két párhuzamos vonás által három részre van osztva, való
színűleg, hogy pompájára figyelmeztessen; a karokról két szallag 
lóg le, melyek a ruha ujját jelképezhetik.))

• A fa másik oldalán, jobb karjával reá támaszkodva, egy nagy, 
nemes, görög arczvonású nő ü l ; szemei nagyok, orra egyenesen 
lehalad homlokától, mint a Parthenon dombormüvein; a fej csúcsba 
végződő turbánnal van fedve, a mely alatt hajfonat lóg le hátára; 
a turbánon épen a haj fonat fölött két díszítést látunk. Különösen 
figyelmeztetem az olvasót a sajátságos jelre, épen a homlok felett, 
a mely valószínűleg diadémát akart jelképezni; de ilyforma diádé- 
mát nem találtam az öt sír egyikében sem ; a ruha felső része 
feszesen ül a testen, melle mégis kiáll; a ruha alsó része számta
lan vízszintes vonással van díszítve és széles nadrágok formájával 
bír, melyek félholdalakban a bokánál végződnek; míg a jobb kéz 
ölében nyugszik, az asszony felemelt bal kezében három mákvirágot 
tart, a melyet, látszólag, egy pompásan öltözött magas asszony
nak nyújt, a ki előtte áll s jobb kezét a virágok felé kinyújtja.»

«Ezen nagy álló asszony fején turbánforma tárgy látható, a 
mely hasonló a most Indiában divatos turbánokhoz, csakhogy 
csúcsban végződik, a melytől hosszú dísz lóg le a hátára. Másik 
különbség az, hogy a turbán előrészéről valami álarcz nyúl le, a 
melyen tisztán megismeijük a két szem és az orr helyét; de itt az 
álcza föl van tolva, s alatta az asszony szemeit látjuk. — — 
Nyaka alatt mellén két párhuzamos vonás van, melyek valószínű
leg nyaklánczokat jelentenek.-------A nadrágok alsó vége alatt
látható, hogy az asszony alsó nadrágot visel, a mely csattal van 
megerősítve.»

A második álló, kissé előrehajló asszony feje fölött látható 
alakot, a pálczával kezében, Schliemann palladiumnak veszi. 
Ugyanennek részben való utánzását látja Schliemann azon hat 
levélalakú rajzban, a melyet jobbra a gyűrű szélén látunk. Ez 
utóbbiak nagyon hasonlítanak a xpávo<; xoptvö-taxöv-hoz, vagyis 
Pallas Athéné korinthiai sisakjához, a mint a Kr. e. negyedik 
századbeli korinthusi érmeken látható; a sisak fölhúzható álcza- 
forma előrészén látható két szem, orr s száj nyílása. A gyűrű

33*

Digitized by v ^ o o g l e



500 8CHWIEDLAND JENŐ.

felső határa alatt két hullámalakú vonal van, a mely hihetőleg a 
tengert ábrázolja, mint a tarentumi érmeken. A tengerből balra a 
nap, jobbra a  hold sarlója emelkedik fe l:

év jiév ■ptíav etso£’, év ő’o&pavóv, év 8é fráXaaoav,
’qéXtov t’ áxáfiavra, osXî vyjv ts jrXr^ooaav, . . .

(s reá a földet csinálta, az eget, a tengert, s a nem fáradó 
napot s a növekedő holdat.)

Vajon csakugyan az Atrida s az övéinek sírboltjait fedezte 
fel Schliemann? Ki a megmondhatója?! Ha majd egyszer az 
egész mykenaei akropolist s az alsó yárost is átásták, nagyobb 
biztossággal szólhatunk hozzá.

IV.

Említettük (Phil. Közi. ápr. füzet, 302. oldal), hogy Schlie
mann már 1869-ben azon meggyőződésre jutott, hogy a homeri 
Trója Hi88arlik dombja alatt feküdt (lásd az 5. számú kis térké
pet), nem pedig, a mint addig általában hitték, a Troas déli részé
ben fekvő Bunarbasi nevű falu alatt. «Ezen föltevésnél — 
úgymond Schliemann, — a falu lábánál fekvő forrásokat a Homer 
által felemlített két forrásnak l) kellett venni, melyek egyikéből 
meleg, másikából hideg víz bugyogott ki. É n  ezek helyett har- 
mincznégy forrást leltem s valószínű, hogy negyvenen vannak, 
mert a törökök Kir-Gyöz-nek,«negyven szem»-nek, hívják a helyet; 
azonkívül minden forrásban egyenlő, 17 C. ° ú, hőt találtam.* 
(Ilios, p. 23.) Míg Bunarbasi a Hellesponttól egyenes vonalban csak
nem tizenhárom kilométernyire fekszik, kitűnik az Iliasból, hogy 
Iliontól a tengerig alig volt messzebb köz négy kilométernyinél. 
Azonkívül lehetetlen föltenni, hogy Achilleus Hektort a síkságban 
Trója falai körül üldözhette volna, ha Trója csakugyan a bunar- 
basii magaslaton feküdt volna. Mi több, száz külömböző ponton

*) xpouvö) 8* Txavov xaXXippów, Iv&a te Trrjfai 
őotal ávatooooot SxajtávSpoo Stv^svio?*
•f) |i£v yáp uőau Xtaptp £éei, ajj/pl xairvö<;
YtYvetat é£ atyri)? a>asl rcopó; at^ő|jíivoto*
•íj 8’ étéptj ftépel írpopéet eixota ‘/aXáCfl, 
rí ytóvt tyoypii, rí é£ oSatoc xpooráXXa).

(Iliad. XXn. v. 147—152.)
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megkisérlett ásások csaknem semmi eredményre sem vezettek. 
Schliemann kutatásai Bunarbasi környékén is eredménytelenek 
voltak, míg Strabo Nóvum IliumÁnak (tó vöv v1Xiov stb.) építőhelyére 
nem jutott. Ez 3 angol mérföldnyire (4.8 kilométer) fekszik a 
Hellespontustól s külömben is minden tekintetben megfelel az 
Ilias topographiai adatainak. Hissarlik dombja Nóvum Ilium 
észak-nyugati sarkát képezte s rögtön magára vonta kutatónk 
figyelmét, ki a város akropolisát, Homer Pergamosát látta benne. 
A domb a tenger színétől számítva 49.48 méter magas, csúcsától 
a sziklás talajig 52Vs láb van.

Hissarliknak Trójával való azonossága mellett az angol 
Maclaren e század első tizedeiben emelt szót. Mások kissé odébb 
kelet-dél-keletre tették Ilios helyét. Ma a trója-hissarliki és a 
rója-bunarbasii elméletek mellett írt művek egy kis könytárat 
képeznek. A rendkívül fáradságos s költséges munkálatok lefolyá
sának történetét elmellőzve, röviden eredményüket sorolom föl 
tnagyjából.

Schliemann valószínűleg hét város romjait találta a dombban. 
A legfelső réteg a görög Ilion romjait foglalja magában; átlag hat 
láb mélyre terjednek. Az ezután következő maradványok hat és fél 
lábnyi mélységig egy második, valószínűleg lydiai, telepítvénytől 
származnak. .Ezek alatt tizenhárom lábnyi mélységig egy prahis- 
torikus város romjai találtattak. A házak valószínűleg fából és 
agyagból állottak. Korongon készült terracotta-edények, számtalan 
orsógomb, kevés kőből való s nehány bronzból vagy rézből való 
tárgy került elő. Az edények s egyes márványdarabok emberfor- 
májuak. Schliemann a szemöldököt, orrt és szemeket alkotó voná
sokat bagolyszerűeknek látja a emberi testről s bagoly fejről szól. 
De ezen bagolyhoz való hasonlóság nem mindenik alakon szem
beötlő. Egy kevéssé mélyebben talált ilyen, már kevésbé primitív 
alakú edény rajzát 21. számú ábrán láthatja az olvasó. Csakhogy a 
többi edényen rendesen két női-emlő alakú kidudorodás, kétoldalt 
szárnyhoz hasonlítható fogó és a néha leszögezett pudendum 
látható. Tovább ásva, a tizenhárom lábnyi mélységtől huszonhárom 
lábnyiig található maradványokat Schliemann egy negyedik, pr«- 
historikus, városnak tulajdonítja. A házak gerinczei jó állapotban 
maradtak fenn. Számtalan kőből való fejszék, bárdok, kézi malom
kövek, súlyok, fürészforma kések, bronzból való fegyverek, orsógom
bok, korongon készült edények, kis tengeri kagylók, czethalból
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való gerinczcsigolyák l) és vadkanfogak stb. nagy számban talál
tattak.

Az ötödik város,3) a melynek maradványai huszonhárom láb
nyi (hét méternyi) mélységből harminczhárom lábnyi (tíz méternyi) 
mélységig feküsznek, volt ScMiemann nézete szerint a homeri Trója. 
A Trojanische Alterthiimer czímü művében lenyomtatott napló
jegyzetekben egy helyen (1872. jun. 18-án) ekkép szól: «Ha nem 
volnának azon gyönyörű terracották, miket csupán csak az ősi 
talajon (Urboden) egészen két méternyi magasságig találok, meges
küdnék reá, hogy nyolcz és épen tíz méternyi mélységben (a hegy 
csúcsától) a homéri Trója romhalmazában vagyok.» S csakugyan 
ha nem is biztos, mégis valószínű, hogy ama, föntről ötödik, alul
ról harmadik, romréteg a homéri Trója maradványaiból áll. Homer 
leírásai sok tekintetben annyira ráillenek arra, a mit Schliemann 
lelt, hogy az ember nem csodálja a midőn azt olvassa szerző 
müvében, hogy még a Exaiai izükai, a  skaiai kapu, tolózárait is 
megtalálta s ha őket lerajzolva is látja («Ilios», p. 42). A skaiai 
kapuról még talán egy következő czikkben fogunk szólani, a midőn 
majd röviden a Troas topograpbiáját is adjuk. A csúcstól harmincz 
lábnyi mélységben egy tizenhét és egy negyed lábnyi széles útra 
bukkant kutatónk.

Az út ötödfél — öt láb hosszú és harminczöt hüvelyk — 
ötödfél láb széles kőtáblákkal van kövezve s délnyugati irányban a 
síkságra levezet. Oly lejtősen halad, hogy a míg nyugatra, a meny
nyire ki van ásva, harmincz lábnyira van a hegy csúcsa alatt, 
addig harminczhárom lábbal odébb harminczhét lábnyi mélység
ben találjuk. A szépen kövezett út, —* csakugyan eüxrtjiévY] áftná,— 
végén, a mely a síkságba vezetett, két kaput talált húsz lábnyi 
távolságban. Az első az által képeztetik, hogy az oldalfalból két 2 V* 
és 28/4 lábnyira egymás átellenében kilépő 3l/4 láb magas, 38/4 láb 
széles kőfal van. A köz e két bejáratot alkotó fal közt 1274 lábnyi. 
Köztük egy hosszú rézből való durva toló feküdt, mely valószínű
leg a két, fából való ajtószárnyat tartotta valaha össze. A második 
bejárat hasonlókép 2 láb magas, 3 láb széles és körülbelül 21/*

*) Schliemann megjegyzi, hogy a kis-ázsiai tengerekből a czethalak 
azóta kivesztek.

a) Megjegyezzük, hogy a romhalmazoknak ekkénti rétegekre való 
fölosztása igen kényes dolog s hogy Schliemann apodiktikus, de néha vál
tozó folosztását épen nem vehetjük absolut igazságnak.
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lábnyira előhaladó kőfalak által képeztetik. Ezek közt is hasonló, 
de kisebb toló feküdt. A város körfallal van kerítve. Ezen belül 
ama széles út mentében, igen közel a kapuhoz, Schliemann egy 
jó állapotban fenmaradt házra bukkant, a melyet mindjárt el ife 
nevezett — Friamos házának. 1

Ezen házban magában s közvetlen közelségében tíz nagyobi 
s kisebb kincsre bukkantak. Hármat közülök a munkások elloptak 
és modernizáltattak. Ezeket később a török kormány elkobozta: 
Öt-hat fontnyi ékszerekből összeforrt, faszénnel vegyes aranyj- 
tömegből 8 több arany ékszerből állottak. Yirchow a várost a z 
•aranyváros »-nak nevezi és a leletekben, melyekben főleg assyr 
stylus ismerhető föl, kereskedelmi és zsákmányolt tárgyakat lát, 
A legnagyobb kincsre maga Schliemann akadt az említett ház 
mellett, a város körfalán, huszonnyolcz lábnyi mélységben. Egy 
részének átnézetét az olvasó a 14. számú ábrán látja. (Lásd a hozzá 
való magyarázatot.)

A város tűzvész alkalmából pusztult el, a minek számos kézi 
zel fogható és félre nem ismerhető nyomát itt fel nem sorolhatom; 
A tárgyak olyformán voltak összerakva, hogy biztosnak vehető^ 
hogy faládába voltak rakva.1) Lehet, hogy a többi később közeiét 
ben talált kincsekkel a házból le lett hányva, lehet az is, hogy 
valaki menekülés közben a körfalig czipelte s aztán ott hagyta*, 
A ledülő romok azután betemették. !

A 14. ábra mellett egyenkint fölemlített tárgyakon kívül volt 
még ezen «nagy kincs»-ben 13 bronzból való lándzsahegy, 14 bronzá
ból való harczi bárd, 7 kétélű bronzból való tőr, 8700 kisebb ékszert 
A 14. számú ábrán, a második sorban levő (b) tárgyaktól jobbra á 
hat ezüst talentum előtt levő tárgy láncsahegy bronzból, csakhogy 
egy csatabárddal összeforrt. Felső végén egy kis nyílással bír;

*) *H, xai <fa>pia[u*>v iíri&TjfJiata xáX’ ávétpfEV,
Ivdev StóSsxa jiév ireptxaXÁéa<; ££eXs fféícXotx;,
StóSexa 6’ áirXotSac yXaívac, tóooooc 8k toKríjta;,
TÓoaa 8é (pápsa xaXá, tóaoos 5 ’ esi tolat */tTd>va; 
'/poaoo 8é atYjoa? ifpepev 5éxa xávta táXavta, 
éx Só’ aftkovas vpíiroSa?, jcíaopa? 8é Xéjhjta;, 
ex 8é 8éna<; rceptxaXXés, o oí Öp^xe? xópov av§pe? 
é^eatTjv éX^óvtt, [Ufói xtépa?* ou8é vo toö ?tep 
cpetoat’ évi {le^apot? 6 yépm, rcepi S’̂ fteXe <h>[Jii]> 
Xóaaaö-at <píXov otóv. (II. XXIV. 228—237 .)
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d

f

14. szám. h

a) A kincses láda kulcsa (vlrfc). b) Az aranyból való diádé mák, homlokra 
való ékszerek, fülbevalók stb. A kulcs alatt levő arany-diadéma (tíXektt, ava- 

20,4 hüvelyk hosszú, 74 kis és 16 hosszii lánczocskúból, 16353 ket-
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tŐB gyűrűből és levélkéből áll. Baka tőle másik xXexTrj ávaő̂ oar, van, a mi
nőt homlokon viseltek. Hogy az előbbit miként viselték, az a 15. számú 
ábrából kivehető. Jobbra kisebb aranyból való tárgyak és egy fejcsatt (iu'oS) 
látható. Négy hosszú fülbevaló formájáról megismerhető, b és a vele szemben 
rajzolt tárgyak kis arany-tárgyakból készült nyakékeket ábrázolnak, c) Ezüst
darabok (táXavxa?), ezüstből való vázák csőalakú gyűrűkkel oldalukon, olyfoi> 
mán, hogy zsinóron voltak hordhatók. Ezüstserlegek. A 12-ik darab élektronból 
való, a következő nagy gömbalakú, 403 grammnyi, 20 karátos aranyból való 
üveg. Homeri fölfordított ásza; au<pixJ-cXXov (?). (Lásd a 16. és a 17. ábrát.) 
d) Ezüstből való csésze (atáXr,). e) Első, második ezüstváza. Utóbbihoz 
ezüstchloriddel hozzátapadt harmadik ezüstváza töredéke. Rézlemez, mely
hez ezüst váza tapadt, stb. f )  Fegyverek és sisakcsúcsok, g) Rézedéuy, nagy 
rézből való üst (X îj;). h^Köldökös pajzs (abni? ouoaXósaaa). kiálló széllel (av7u*j)- 
Az öjisaX<5; körül kis csatorna (auXa;). A pajzs átmérője valamivel több mint 
húsz hüvelyk. Az ô caXö̂  2,« h. magas, 4,« li. átmérőjű.

Hogyan hordották valószínűleg a (14. számú a alatti) diadémát.
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melyet a szeg hagyott vissza, melylyel a lándzsahegy fanyelére 
volt erősítve. Valamennyi liissarliki, ezen városban talált lándzsa 
ekkép volt nyeléhez erősítve. A régi leletekben talált lándzsákon a 
hegy rendesen egy kis karikával volt nyeléhez illesztve. Sőt Home
ros is azt m ondja:

éfxéípaXos de rcap’ aotóv ávéŐpajtsv é£ á>tetX*ffc

(s az agyvelő a cső mentén a sebből felszökkent)
(II. XVII, 297.)

A rajzban látható rézüstöt Schliemann a homeri Xé^c-szel 
azonosítja. Átmérője 16.8, magassága 5.6 hüvelyk, alapja síma s S 
hüvelyknyi átmérőjű. A borzasztó tűzvészben két bronzfegyver 
forrt reá.

•Tízszer említ#, úgymond Schliemann, «azIlias XépTjs-eket: 
rendesen versenydíjak,1) néha ajándékok.2) A Xéffys egy marhát 
ér; 8) csak egyszer látjuk üstnek használva.4) Az Odysseiah&n több
nyire mosóedénynek használtatik, a melyben lakoma s áldozás 
előtt a kezeket mosták. Gyakran ezüstből volt s gazdag diszít- 
ményü ;5) rézből valók is voltak, melyeket lábfürdőnek használták.6) 
Azon évi adót képező tárgyak közt, miket III. Thutmes, a mint

x) vtjwv S’gxcpsp’ ás&Xa, Xáj^tás te tptwoőá? te ,
(a hajóból kivitt verseny dijakul üstököt s három-lábasokat).

, II. XXIII, 259. stb.
őeöpó vov, Tj Tpwco8o<; ffepiő^ixe^ov ijé XépTj-ro?
(nos hát fogadjunk három-lábasba vagy üstbe).

H. XXm. v. 485.
*) . . . ü j r é o * / e t o  S w p ’ A f a j i é f i v ü í v ,  
aföcovas 5é Xé^ta? éstxoai, SwSsxa ő’ Traroo?.
(Agamemnon ajándokul ígér, — húsz ragyogó üstöt, tizenkét lovat.)

H. IX, 263, 265.
8) xáő 5é XépTjt’ á^upov, poo? á£tov, áv&ejiósvta 
íH)x’ s í áfajva cpépüív*
(levett még tűzre nem tett üstöt, marhát érőt, virággal diszíttetett, 

a versenytérre vive.) II. XXIII, 885, 886.
4) <*>€ Sé Xépin? Cet IvŐov, ÉTrerfóasvo; icopl 7toXXij>

II. XXI, 362.
5) yépvtpa Bé acp’ iVprjtog év ávdsjiósvtt Xé^xt
TjXoO-ev éx ftaXájioio cpépcov Od. ü l ,  440, 441.
#) év Sé XépTjtt Ttéaev xvt̂ tj, xavctyvjos Sé ^aXxó?

Od. XIX, 469 stb.
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feltehető, nyugati Ázsiából húzott (az ország neve az okiratban 
nem teljes), egy «sárgarézkatlan, kefthui munka# is volt. (Brngsch,
• Geschichte Aegyptens# p. 326). A katlannak eme külön fölemlí- 
tóse mint külföldi munkáé, összehasonlítható ama becsesei, me
lyet nyilván valóan a trójai üstnek tulajdonítottak, mivel hisz a 
kincsek közt tartották.»

III. Thutmesnek különben (negyedfél évezred előtt) Cyprus 
is adózott. Érdekes, hogy Schliemann Mykenseben egy strucz- 
tojás töredékeit is találta. Gladstone, a ki azon a nézeten van, 
hogy a tehénalakú figurák istennői szobrocskák, egyptusi beván
dorlókról is szól Görögországba.

A 14. számú ábrán <i-nál egy 4,2 hüvelyk hosszú, a «nagy 
kincs» mellett talált rézből vagy bronzból készült kulcs rajza lát
ható. Fából való fogója lehetett valaha. Penelope bronzból való 
kulcsának (xXtjÍc) fogója elefántcsont. «De az*, úgymond Schlie
mann, «nem volt a mienkhez hasonló, mert kampóba végződött. *) 
Evvel a kulcscsal egy likon át, melybe beletolták, az ajtó tolózárát 
visszatoltaka). Másfelől a xXtjÍc; az Iliasban csak a tolókát jelenti, 
mely a két ajtószárnyat összetartja 8). Négy ilyen xX^íc-t találtam 
a harmadik, az elégett városban, kettőt a város kapui közt, egy 
harmadikat, mely bronzból vagy rézből készült, huszonnyolcz 
lábnyi mélységben. Egyik végük vastagabb, túlsó végük felé 
vékonyodnak.* A negyedik az, a melyet kisebbítve rajzban adunk.

A 16. s 17. ábrán egy a «nagy kincsben* talált edény rajza 
látható, melyhez hasonló (bronzból s három lábú) Khinában még 
libatiókra s ivásra használtatik. A mi csészénk huszonhárom kará
tos színaranyból készült, hatszáz gramm nehéz. Schliemann 5é7cac 
á{i<pixójreXXov-nak nevezi. Valószínű, hogy egyik szájadékából 
az isteneknek öntöttek, a másikból ittak, lehet az is, hogy a

*) eJXsto 8é xXTjtö’ et>xafi.xéa za.%sítq,
xaXiIjv */aXx£Í7]V xío t̂q 8’ éXé<pavto<; éíríjev.

Od. XXI, 6, 7.
*) év xXyjÍő’ *rjxe, fropéwv 8’ ávéxo7rcsv

ávxa TtTüaxojiivT]. Od. XXI, 47, 48.
A régi aegyptusi kulcsok hasonló alakúak voltak.

8) .............. rcuxivác 8é ftópac otadjioioiv éiríjpas
xXirjtöt xporrg* t^v S’oo fteóc £XXo<; ávrófet.

II. XIV, 167, 168.
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kisebből a házi gazda ivott, a nagyobból vendégbarátja (Kumanu- 
disz J. athéni tanár nézete).

Schliemann azt mondja, hogy a homéri Séjra? á^txóiceXXov 
nem lehetett kettős pohár, a milyenek képzelni szokták. Olyant

16. szám.
A nagy kincsből való csésze oldalról nézve.

17. szám.
A nagy kincsből való csésze fölülről nézve.

még sehol sem találtak. Aristolelest is hibáztatja, a ki (Hist. ani- 
mal., IX, 27) méhsejttel hasonlítja össze az amphikypelIonokat. Ho
meros maga Schliemann szerint Séjcas á{j/p. alatt #Xeiaov ajj/pcorov-t, 
kétfülü serleget, mindenik oldalán (áp/pí) füllel ellátott poharat ért,
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mert az Odysseia harmadik énekében egy helyütt ugyanazon egy 
serleg kétszer 8é;cac, egyszer áXetaov s egyszer Sércas á[i/.ptxózeXXov 
elnevezés alatt fordul elő (v. 40—63). Antinoos, kit Odysseus 
(Od. XXII.) megöl, épen fölakarja emelni a szép serleget (&Xetaov), 
az aranyból valót, kétfülüt (#ji<p<űtov), a midőn Odysseus lelövi 
nyíllal. «Oldalt fordult és a serleg (Séirasü) kiesett kezéből.*
• ’ExXtvíb] S’étépwoe, őéjcac dé ot Ixreae yetpós# V. 17. — Föltehető 
tehát hogy, Sérca? ájicpixóireXXov egyértelemti áXetaov ajjLcpaítov-nal. 
Nem lehet tehát olyan edénynek képzelni, mely két végén, fönt
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18. szám.
Huszonhat lábnyi mélységben talált aranyból való karperecz 7/» nagyságban.

19. szám.

Ugyanott talált másik arany karperecz 7/a nagyságban.

is, lent is poharat képezett volna, a minő edenyekben London 
utczáin mai napság mogyorót mérnek egy fél pennyért a gyer
mekeknek. «Aristoteles» úgymond Schliemann «tárgyát nem 
öéTrae ájtíp.-nak, hanem csak ájj/ptxÚTreXXov-nak nevezi. Mit jelent 
azonban xórceXXov ? Quintus Smyrnaeusnál (VI, 345) tejesedényt; 
Athenaios (XI, 65) azt mondja, hogy Philetes szerint a syrakusai- 
beliek a kenyérmorzsákat, mik lakoma után az asztalan maradtak, 
xórceXXa-nak hívták. Föltehetem tehát, hogy mint ma London 
utczáin, úgy Aristoteles idejében talán Athén utczáin árultak egy
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két obolnsért mogyorót vagy más jó dolgot faedényben, mely méh
sejt alakú volt, s melyet á{i/pixóircXXov-nakhívtak.* Még több példát 
hoz fel Schliemann («Ilios», p. 340, 341), melyek nézete mellett 
bizonyítanak.

Élektronból való tárgyakat említettünk. Schliemann azt 
jegyzi meg, hogy az élektron szó, mely az Odysseiában háromszor,

20. a, b szám.
30—33 lábnyi mélységben talált fejre való aranyszalag és arany fülbevaló.

*U nagyság.

az Iliasban egyszer sem említtetik, rokon r^Xéxtcop-ral, mely az 
Iliasban (VI, 513; XIX, 398) napot jelent. Nézete szerint a költő 
oly tárgyat akart az TjXexrpov szóval kifejezni, a mely fényére nézve 
a nappal hasonló. Homer egy helyen ekkép em líti:

«<ppáCso, NsatopíSyj, zijj s{uj> xe^apiajiive 
yaXxoO ts orspoTr/jv xá§ 8a»(iata Tjyifjsvra, 
ypoaoö t ’ YjXéxtpoo ts xai ipyópo*> if i' sXé<pavio<;.»
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(Nézd, Nestor fia, lelkemnek kedves, az érez csillogását 
a hangos házban és az aranyét s élektronét s ezüstét s 
elefántcsontét). (Od. IV, 71—72.)
Az élektron itt valószínűleg fali díszítménynek képzelendő. 

Schliemann az idézett helyből azt következteti, hogy arany s 
ezüst ötvözése volt. Más helyütt borostyánkőt jelent. Eustathios, 
három faját említi az élektronnak, azt mondván, hogy legfon
tosabb «az aranyból s ezüstből való keverék*. Schliemann is arany 
8 ezüst ötvényzetet nevez élektronnak.

A 18. és 19. számú rajzokon látható karpereczek a «királyi 
ház* falán feküdtek. Mindenik csaknem 180 aranyforint súlyával 
egyenlő s huszonhárom karátos aranyból való. A 18. számú szélén 
az aranylemez szélén aranydrótra, a 19. számú szélén ezüstsod
ronyra volt csavarva.

A 20. a. számú rajz valószínltieg egy &|i7ro£-et ábrázol, a 
20. b. számú aranyból való fülbevalót, mely közel a «nagy kincs* 
lelhelyéhez feküdt. A felül látható kosáralak gyakran előfordúl.

y .
I tt is azt kérdezhetné az olvasó, hogy hát csakugyan hómeri 

tárgyak feküsznek-e előttünk, hogy a praehistorikus városok alól 
classica archaeologia tárgyai kerültek-e elé ? Valószínű, hogy Ho- 
mér Trójájának helyén kutatott Schliemann, s meglehet az is, 
hogy az előttünk fekvő rajzok praehistorikus leletet alkotó tárgyak 
rajzai. Nevezzük Schliemann Iliosát a homéri Trójának. Akkor 
Schliemann Trójának körfalát ásta ki részben 8 ezen körfalon 
belül háromezer embernél több nem lakhatott. Ez nem ellenkezik 
Homérrel, ki talán Hissarlik dombjának helyén volt, de csak szá
zadokkal Trója elpusztulása után, egyikében a fölötte következett 
sokkal nagyobb terjedelmű városokban, mert Trója csak a domb 
egyik oldalát foglalta el. Schliemann joggal mondja, hogy az 
Ittasból is kitűnik, hogy Homér később volt Hissarlikon, «melyet 
az egész ókor traditiója Trója építőhelyének ismer*. «Trója und 
eeine Ruinen* czímű kis ira tában1) ekkép szól (p. 18): «A költő 
nem tett ásásokat, hogy Trója emlékeit napfényre hozza. Ilion-

*) Trója und seine Buinen. Vortrag von Dr. Heinrich Schliemann 
gelialten in dér Aula dér Universitát Rostock, den 17. August 1875. Rostock, 
Sclimidt. Ara 1 Mark 20.
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ról szóló leírásai tehát szerfelett felületesek és homályosak, 
ő  Trója tragikai pusztulásának körülményeit csak a hagyomány
ból ismerte, mert azokat előtte száz rhapsoda megénekelte. Ha 
egyedül a homéri énekek maradtak fenn számunkra, az csak azon 
körülménynek tulajdonítható, hogy mindenek közt ők voltak a 
legszebbek s a legmagasztosabbak. A midőn Homér Trója elpusz
tulásának borzasztó eseményét megénekli, a világot, az embereket, 
az isteni tiszteletet, az erkölcsöket és szokásokat, az ipart s termé
keit akként írja le, a mint ö lá tta ; mind az embereknek, kiket cse
lekedve vezet elénkbe, kortársainak kellett lenniök, vagy kevéssel 
előzték meg». A negyedik városról szólva, Schliemann így szól: 
«A mint a megelőző oldalokon láttuk, Nóvum Ilium lakosai egy 
régi legenda nyomán azt hitték, hogy Trója, Priamos. városa, a 
szövetséges görög sereg által Agamemnon alatt nem lett egészen 
elpusztítva és hogy a város sohasem volt teljesen lakatlan*. Ezt 
látszik Homér is bizonyítani, a midőn Poseidonnal, mikor Aeneas 
veszélyben forog, hogy Achilleus megöli, azt mondatja, hogy a sors 
határozata, hogy Aeneas megmenekül s hogy Dardanos neve s 
neme sem pusztúl ki örökké, hanem most Aineias ereje foga  
trójaiakon uralkodni és gyermekeinek gyermekei, a kik a jövőben 
születni fognak.1) «Ez a legenda kapám s ásóm kritikája által meg- 
erősíttetett», úgymond Schliemann, «mert a harmadik, a téglás 
város délkeleti sarka a tűzvészben el nem pusztult». (Ilios, p. 578.) 
Azonfelül ezen városban számos oly tárgy találtatott, mely a har
madikban találtakhoz hasonló.

A Trójában talált kincsek, xstji^Xta, bizonyítják, hogy a vá
ros igen gazdag volt. S Hektor is ezt mondja (Iliad. XVIII, 288— 
289) szülővárosáról:

xpiv jjív Y«cp ÍIpiá{ioio ttóXiv (lépőre; &vfrp (úttól 
sávte? (AüfréaxovTO zoXó'/poaov, iroXó‘/aXxov

(ezelőtt Priamos városát a beszélő emberek mind aranyban 
gazdagnak, sok érczczel bírónak mondogatták).

«S mivel a város gazdag volt, hatalmas is volt, s nagy terü
let felett uralkodott*. «S minthogy gazdag s hatalmas volt, min
den oldalról kaptak segédcsapatokat». (Troj. Alterth. 306.) Innen 
van, hogy a görögöknek, kik a trójaiaknál az Ilias szerint (II,

l) Iliad. XX, 302—308.
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120— 134) azoknak segédcsapatai nélkül tízszerte számosabbak 
voltak, kilencz évig bírt ellenállani. Schliemann azt képzelte, hogy 
Trója legalább 50,000 lakossal bíró város volt, de talán maga Homér 
sem tulajdonított Trójának akkora terjedelmet mint Schliemann.
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21. sz.

Edény sírna alappal. Az alaknak bagolyhoz hasonló (?) fején edényalakú 
szájadék van, nyakán három nyakéket jelentő vonás. Maga előtt kétfUlű 

edényt tart, mely alján összefügg az alakkal. Körülbelül fél nagyság.
15 méternyi mélységben találtatott.

(V. ö. II. II, 120— 134 s XVIII, 287: ofowo xexópr^^e eeX(iivot
£v5oth ;róp7(üv;») Homér Trója sorsát valószínűleg cBak mondából 
ismerte, többször mondatja, hogy valamely tárgyról vagy esemény
ről a jövendő emberek is szólani fognak stb. Azonkívül epikus 
költő s nem történész, tehát csak epikai, történelmileg fontos

Philologiai Közlöny. VI. 6. 34
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tárgyról szólhatott. A város tűzben pusztult el s véres harczban. 
Schliemann ugyanis sok emberi csontot s több sisakos csontvázat 
tálált. A vörös fahamuból, mely magasan feküdt a város körfalán, 
Schliemann létezett mellvédekre következtett.

Pallas Athéné tisztelete Trójában igen nagy volt és ha Schlie- 
mannak hiszünk, ő az elpusztult városban számtalan Athéné-bál- 
ványkát talált. így tehát világos volna az ő Iliosának azonossága 
Homéréval. Ezen bálványok bagolyfejüek volnának s a homéri 
7Xaoxüm<; bagolyfejű-1 jelentene. (Érdekes, hogy mai napság is még 
számtalan bagoly lakja Schliemann ásásainak falait.) Igen ám, de 
ha YXaoxwTris bagolyfejüt, gooMct; tehénfejiit (később nagy szeműt) 
jelent, mert a talált alakok részben bagolyfejüeknek vehetők, azt 
kérdezhetnők, hogy a talált kis hal, disznó, szarvas, kutya s más 
alakok, mely istenségnek fejezhetnék ki attribútumait ? A bagoly
fej sokszor igen kifejezett a rajzokban (kár, hogy nem photogra- 
phiákkal van dolgunk), de sokszor hasonló alakok tisztán ember
fejet mutatnak.

A 21. ábrán egy a negyedik városban talált «bagoly fejű* 
váza látható. Mi értelme van példáúl ebben Athéné istennő képét 
látni ? A mykenaei tehénalakok, mik másutt is találtattak, miért 
volnának inkább Héra képmásai mint játékszerek, vagy, mint az 
aranyból s ezüstből valók, csecsebecsék? Schliemann számos pél
dáját említi fel annak, hogy régente istenek állatfejűeknek utánoz- 
tattak. Lenormant Frigyes is azt mondja hosszabb fejtegetések 
végén: «Tehát nem az döbbent meg, hogy Athénét bagolyfejünek 
alakították, nem az tartana vissza attól, hogy Schliemann theóriá- 
já t elfogadjam, annál inkább, minthogy itt tulajdonkép nem is 
görög müvekről van szó, hanem kis-ázsiaiakról. Én előttem az 
egész kérdés a z : vajon a hissarliki edények s bálványok (idoles) 
csakugyan bagolyfej üek-e ?**) S ezen kérdésére mind e mai napig 
tagadólag válaszol. Yirchow pedig azt mondja a bagolyós edények
ről, hogy egyikükön sem lát igazi bagolyfejet. oNur innerhalb dér 
menschlichen Umrisse und Yerháltnisse sind die Nase und die 
Augengegend eulenartig* úgymond («Ilios*, Vorrede, pag. IV.). 
«Das Ohr dagegen ist stets nach menschlicher, nie nach Eulenart 
angesetzt.* A bagoly fejek nagy részén azonkívül haj és nyakukon 
nyakláncz utánzata kivehető! Különben pedig hasonló alakokat

1) Gazette des Beaux-Arts. 1879, febr. 1. p. 108.
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másutt Európában is találtak, csak úgy, mint oly tehénalakok, 
mikben Schliemann Hera-bál vány okát látott. Schliemann azt is 
hitte, hogy Mykense városának (melynek váraH eranak volt szen
telve) neve «a bőgéstől (fioxaoftat, Homérnál mindég fioxav), a 
tehén nevétől jő». Sayce A. H. tanár más véleményen van. Sze
rinte a Mwijvai név, ha görög, p x ^ 'k ó l  származik, a mire Schlie
mann azt mondja, hogy az ő véleménye szerint a jioxav-bóli szár
mazás iránt semmi kétség nem lehet (Perf. (jiéjjioxa — ^efioxévat). 
«Ezen activ alak» úgymond, «Homérnál kizárólagos s kétségkívül 
a Homer előtti időben is használatban volt.» Müller Miksa pedig 
azt írja Schliemannak: «A Moxf)vat névről positiv ítéletet hozni 
nem merek, -tjvt)-ben végződő szavak ép úgy erednek névszókból, 
mint 07]vós, êrpTjvó;, mint igékből, mint TriHjvq. A Moxíjvat névnek 
fi.uxáü)-ból való leszármaztatása philologiailag nem lehetetlen. De 
városok nevei igen kényes tárgyak etymologusokra nézve. Curtius 
tanár szerint Lipcsében, M'jxfjvai s MoxáXy) esetleg ji.úaa(i>-ból jöhet. 
Csakis azt mondhatom, hogy lehetséges az ön etymologiája is 
ji.oxáü)-ból, többet nem.#

Schliemann trójai s mykenaei leleteinek egykorúsága föl nem 
tehető. A trójai iparczikkek sokkal kezdetlegesebbek a mykenae- 
belieknél, annyira, hogy a két leletekbe tartozó tárgyak előállítási 
idejének összeesése nem valószínű. Dumont Albert egy most meg
jelent müvében *) szintén azt fejti ki, hogy a hissarliki művészet 
(K. e. 2000 körül) autochthón, míg a mykenaein (K. e. 1300— 1000) 
a kelet befolyása nyilván látható.

A két «Trója* alatt fekvő városban 30 s 33 lábnyi mélység
ből 45 lábnyiig nagy kövekből való házakat s falat, kőből, rézből 
nephritből való tárgyakat, koponyákat stb. talált, a legalsóban pe
dig (45—52Va lábnyi mélységben) két emberi hamut tartalmazó 
urnát is, a melyek egyikében egy hat hónapos embryo csontjai is 
feküdtek.

SCHWIEDLAND JENŐ.

l) Les céramiqne8 de la Gréce-propre. Paris, Firmin-Didot.
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JUPITER DOLICHENUS ÉS AESCULAPIUS NAGY
SZEBENI FÖLIRATÁRÓL.

Orelli fölirat gyűjteményében (I, 1214) Seivertből (pag. 145, 
205) a következő nagy-szebeni föliratot közli:

I . O . M . D  
EX PROSCRIPTO (így)
NVM . AESCVLAPII 
VETVRIVS . MARCI

6 AN . EX LÉG . XIII . G . P . S . S . SVORQ.
Katancsichnál (Istri adcolarum geographia vetus etc. II. p. 

256, CCLXXI. sz. a.) S . S . SVORQ. hatodik sorban áll. Seivert 
■íz első sorban levő D betűt Deo-val oldotta föl; Orelli pedig azt 
jegyezte meg: Dedicavit potius quam Deo, Katancsich: malim 
Dolicheno, ut in aliis. Ugyanígy értelmezte a D betűt Seidl a 
Jupiter Dolichenu8 tiszteletéről írt művében s ezen értelmezést 
fogadta el Preller is. l)

Tekintettel arra, hogy Seivert föloldása szokatlan, Orelli-é 
pedig eltér a fölirattan szabályaitól, helyesebb, mint azt már 
Katancsich tévé, az első sor négy betűjét ekként olvasni: lövi 
Optimo Maximo Dolicheno. Ugyanígy old föl ugyanily négy betűt 
Marini is a következő ravennai föliratban: a)

I . O . M . D  
L . AVRELIVS . VALERIVS . SACERDOS

Figyelembe vételt érdemel Orelli olvasása, mert a Doliche- 
nus név, mint Jupiter Optimus Maximus mellékneve, előtte nem 
volt ismeretlen s így elnézés ez esetben alig feltételezhető; jele
sül olvasható nála az idézett helyen 1232. szám alatt ádriai fölirat 
végén:

IOVI OPTIMO MAXIMO DOLICENO, 
a mely emlék Alexander Severus üdvére állíttatott; ugyanott 
megjegyzi: Effigiem . I . O . M . D  (olicheni) habes apud Marini 
Atti p. 539. ;8)

*) Römische Mythologie, pag. 752, nóta 2 (első kiadás), a hol a nagy
szebeni föliratot Seidl művéből s egy más hasonlót Rónier-ből közöL

*) Gli atti e monumenti de fratelli Arvali etc. II. p. 539 (képpel).
A jegyek feloldására nézve 1. pag. 538.

8) Más ábrát közöl «A Magyar Nemzeti Muzeum Római Föliratos
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1233 szám alatt római föliraton, melyet egy színész állított 
leányával:

10VI OPTIMO | MAXIMO . DOLICHENo;
1234. szám alatt budai föliraton: 1 . 0  . M | DVLCENO HELIO- 
POLI | TANOSACRVm | FECit (talán: Aurelius Secundus, a 
második Adiutrix légióból való hadastyán); v. ö. A M . N . M . R . 
F  . E. pag. 12, és 1235. szám alatt monmouthshirei föliraton, 
melyet «Augustorum monitu* állított Rufínus:

I OVI . 0  . M . DOLICHV (olvasd: DOLICHENO).
A magyar nemzeti muzeumi föliratgytijteményben szintén 

előfordul Jupiter Optimus Maximus Dolichenus neve; így 29. 
szám alatt szalankemeni fehér márvány emléken:

I .  O M . D
olvasható; 30. szám alatt sárpentelei fogadalmi emléken (Katan
csichnál 1. c. I. pag. 373 n. L i l i ) :

I 0  [M] | DOLC, a mely pro salute Avgustorum állíttato tt; 
341. szám alatt ó-budai fogadalmi oltáron, mely a K. utáni 194-ik 
évben készült:

L I . 0 ? ] M D ,
ha az M D előtt csakugyan két betű á llt; és 342. szám alatt fehér 
márvány szobrocskáról vett föliraton minden kételyt kizárólag, 
mert a három első betűvel van jelezve :

1 . 0 . M . D O L .
Ugyanilyen kezdetű föliratot talált, ha jól tudom, az óbudai 

ásások alkalmával az amphitheatrum területén Torma Károly, a 
mely szerint:

1 . 0 . M . DŐL
Jovi Optimo Maximo Dolicheno — L(ucius) Jul(ius) Quirinus 
Pa8siniamus praef(ectus) állított emléket.

Ugyancsak Dolichenusnak olvassák 1 . 0 .  M. után a D betűt 
a M . N . M . R . F . E-ben a 12-ik lapon említett laibachi föl- 
iraton ( I . O . M . D  | E T . 1 . 0  . M . Heiiopolitano, vagy Hammoni) 
és az ugyanott említett angolországi föliraton I  . 0  . M . D. | H. 
(Jovi Optimo Maximo Dolicheno Heiiopolitano).

Hogy Dácziában, a melynek területén a fennebb közölt föl

Emlékei» czímü mü, a múzeumban őrzött eredetiről; harmadikra utal 
Marini 1. c.
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irat találtatott, Jupiter Optimus Maximus Dolichenus ismeretes 
volt, azt a kővetkező zalatnai fölirat teszi kétségtelenné:

1 . 0  . M Jovi Optimo Maximo
DOLIC Dolicheno
MODEST Modestus,*)

a miért is bizvást ide sorozhatjuk a Marcus Bassus Aquila és 
Valarius Galanus üdvéért

I . O . M . D
Jovi Optimo Maximo Dolicheno állított osztrovi em léket2) is.

Mindezeket tekintetbe véve alig lehet kétség az iránt, hogy a 
kérdésben forgó nagy-szebeni föliraton: Jovi Optimo Maximo 
Dolicheno s nem az e helyen s ily összeköttetésben szokatlan Deo, 
vagy rendszerint DD vei írni szokott dedicavit olvasandó.

A fölirat második sorára nézve Orelli azt jegyzi meg: «vel 
potius praescripto. Rarior omnino formula: pro ex iussu, imperio, 
monitu.v Az értelmezés kifogástalan s felesleges volna reá több 
szót vesztegetni, akár a fölirat fogalmazója, akár vésője követte el 
a helyesírási hibát.

A harmadik sor:
NVMinis AESCVLAPII 

a másodikhoz tartozik; a fölirat e szerint Aesculapius isten sugal
latára állíttatott.

Bizonytalan, melyik volt azon görög isten, vagy istenség, a 
mely a rómaiaknál először nyert tiszteletet. Ha a föliratokat tekint
jük, úgy a legrégibb időből valókon először Apollo nevével talál
kozunk, a mi valószínűvé teszi ugyan azt, hogy ő volt a rómaiaknál 
az első honosságot nyert görög isten, de nem ád még minden 
tekintetben megnyugtató teljes bizonyosságot. Jobban vagyunk 
értesülve Aesculapius tiszteletének meghonosultáról. Livius, Velle- 
ius Paterculus s mások szerint a város építésének 463-ik évében 
(E. e. 291-ben) Rómában heves pestis dühöngött s a teendők iránt 
kétségben levő nép, mint válságos kérdéseknél máskor is, tanácsért 
Sibylla könyveihez fordult. Ezek azt javasolták, hogy a pestis 
megszüntetése végett Aesculapiust hozzák el Rómába. A rómaiak 
tehát Aesculapiusért követséget menesztettek Epidaurosba azon

l) Katancsich, 1. c. II. pag. 261. n. CCCVIII.
*) Marsili, Danubius etc. II. pag. 137 és tab. 57. KatancBich 1. c.

*ag. 257 n. CCVI. Seivert CCXI. Gruter XII, 7.
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utasítással, hogy az istent onnan magukkal elhozzák. Az emel
kedő Eóma hatalmát akkoriban még nem terjeszté volt ugyan ki 
az ádriai tengeren túl, de híre már elhatott volt Görögországba s 
minthogy ily államok irányában a régi kor diplomácziája is külö
nös figyelem tanúsítását tartá szükségesnek, a követséget illő 
fogadtatásban részesítve, a kényes kivánalom alól, melyet az epi- 
daurosiak kereken meg nem tagadhattak s feltétlenül meg nem 
adhattak, akként véltek legelőnyösebb módon menekülni, ha a 
követségnek egészen tetszésére hagyják megbízatásának mikénti 
s mily mértékben való teljesítését: megengedték tehát, hogy a 
követek Aesculapius templomából azt és annyit vigyenek el, a mi 
nekik tetszik s a mennyit jónak látnak. A követség ezek után 
körüljárt s körülnézett a templomban s midőn az isten szobrához 
közeledett, ennek botjáról letekeredett a kígyó, a mit a rómaiak 
jó ómennek véve kimenendők megfordultak s midőn látták, hogy a 
kígyó önkényt követte volna őket, lemondva minden további válasz
tásról, hajójokra visszatértek, melyre a kígyó felkúszott s annak 
orrán rétessé tekeredve megpihent; a járm ű pedig haza-felé vette 
útját. Ütközben Antiumnál,a hol Apollónak Aesculapius állítólagos 
atyjának szentelt berek volt, a kígyó észrevétlenül kimászott a 
hajóból 8 pálmafára csavarodva három napon át mozdulatlanul 
azon maradt. Ez okból itt Aesculapiusnak szentelt templomot 
állítottak. Három nap eltelte után a kígyó ismét lekúszott a fáról 
s visszatért a hajóra, a melynek Rómában való megérkezésekor 
megint észrevétlenül a tiberisi szigetre csúszott, a hol (a mai 
szent János-templom közeleben) Aesculapius tiszteletére templo
mot építettek s ünnepe napjáúl január hó elsejét jelölték ki. A má
sodik keresztyén században az esemény emlékezetére az egész 
szigetet kövekkel rakták körül, úgy, hogy a hajó alakjával bírt, de 
belső berendezése tekintetében a ránk csak hézagosan jutott ada
tokból biztosat mondani nem lehet. Annyi azonban kétségtelen, 
hogy közhit szerint a betegeknek és szenvedőknek leginkább 
álmaikban osztogatta tanácsait és nyilvánítá akaratát.1) A fennebbi

*) A forrásokra nézve 1. Preller, Köm. Myth. pag. 135 és 606 sq. 
(az első kiadásban). Macrobius I, 20. 4: Apollodorns in libris quibus titu
lus est íztpi SeÜív seribit, quod Aesculapius divinationibus et auguriis 
praesit. Nec mirum, siquidem medicinae atque divinationum consociatae 
sunt disciplinae, — a miből Preller azt hajlandó következtetni, hogy
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nagy-szebeni föliratban ezt jelenti a z : ex proscripto numinis Ae- 
sculapii. Ugyanígy vagy legalább hasonlóan értelmezi Orelli a 
következő föliratot:1)
ESCVLAPIO | DICTVETFACTV | ISOCHEIQVS (sic), mondván: 
quod, ut in somniis v. c. promiserat Isochryso, factum reddiderit, 
sanitatem ei restituerit,2) — a mi, mint a v. c. tanúsítja, nem 
igényli a kizárólagosságot a maga részére, hanem csak a megen
gedhető magyarázatok egyikének kíván tekintetni

Dáczia területén a numen Aesculapii-vel más föliratokban 
is találkozunk; így brettyei fölirat szerint: NVMINI | ESCVLAPI 
állított emléket «ex voto» C. Julius Metrobianus «sacerd(os) dei 
eiusd(em),» — gyula-fehérvári fölirat szerint: NVMINI AES \ 
CVLAPI ET HY | GIAE, urai, a császárok üdvéért emléket 
állított volt pénztárnokuk Antroclus, — nagyszebeni fölirat szerint: 
Jupiter Optimus Maximusnak, Junónak, Minervának és Aesculapiua 
Dominus-nak Septimius Asc(on) H erm es: LIBERTVS NVMINIS 
AESOVLAPIi emléket állított, és más brettyei fölirat szerint: 

NVM INI. AESCVLApii 
ET . HYGIAE . AELIA 
VENVSTA . Votum Solvit8)

De mindez csekélység azon sok föliratot mellett, melyen 
Aesculapius neve olvasható s a melyek közt adácziaiakat bizonyára

Aesculapius római temploma mellett álomhozó alvásra (incubatio) alkalmas 
épület állott, a hol a tanácsot várók lefeküdhettek. A tiberisi sziget ábrá
ját közölte Montfaucon s ebből 8chatz Montfaucon nyegyedrót kiadásában. 
Azon vélemény, mintha e sziget Mesopotamiának neveztetett volna, a régi 
Írókból nem igazolható. Asklepiosnak a flórenczi muzeumban őrzött szob
rának gipszmásolata látható a nemzeti muzeum régiségtan osztályán. Szob
rok és domborművek másolatai Montfaucounál és Bouillonnál.

l) I, 1573. Kómában őrzött érczlemezről. Mint klasszikus helyre utal
Orígenes adv. Cels. 3, 24, pag. 461-re, a hol Aesculapiusnak álomban való
megjelenései iratnak le. A régi keresztyén irók a pogány vallás természet-
felettiségeit nem tagadták mindenkor kereken, hanem azokat eldöntetlenül
hagyva, kitértek megoldásuk elől. így például Augustinus Aeneas szár
mazásánál.

*) A mikéntre nézve lásd Lukianosnál Hippiást, a hol fehér már
ványból faragott Aesculapius és Hygia szobrocskáról tétetik említés, melyet 
a gyógyulni vágyók fürdőkbe tettek.

8) Az itt használt föliratokat Gruter, Seivert, Bongarsi s ezekből 
Katancsich is közölte.
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kiválóbb hely illeti meg. Legyen szabad néhányat közülük föl
említenem. Gyula-fehérvári fölirat szerint: Serranus császári adó
szedő neje Crispinilla egészségének helyreállta fölötti örömében 
AESCYLAPIO emléket á llít; ugyanottani fölirat szerint P. Aelius 
Syrus apulumi (gyula-fehérvári) augustalis, neje Valéria Severa és 
leánya Aelia Syra fogadásból AESCVLAPIO . ET | HYGIAE 
harmincz lábnyi hosszú csarnokot építtetett, a miből, főleg, ha 
tekintetbe veszszük, hogy már Aesculapius papjával és szabadosáva 
találkoztunk, valószínűvé válik, hogy Apulumban Aesculapiusnak 
temploma is volt. Más ugyanottani fölirat szerint Lucius Septimius 
Nigrinus, valamely apulumi czéh patronuea, a saját és öveinek 
üdvéért szintén AESCVLAPIO | ET . HYGIAE állított emléket; 
egy negyedik szerint Publius Antonius Saturninus a kolonia deku- 
riója AESCVLA | PIO . ET . HY | GIAE teljesített fogadalmat s 
egy ötödik szerint Ael(ius) Moscus AESCVLAPIO | ET . HY
GIAE | SACRum(ot) állított. De nemcsak a régi Apulumban, 
melyet a mai Gyula-Fehérvárral azonosítanak s a már nevezett 
Brettyén, és Nagy-Szebenben, hanem Dáczia egyéb helyen is ismer
ték Aesculapiust és Hygiát, mint azt a következő zalatnai, vagy 
aranyosi fölirat tanúsítja:

AESCVLAPIO 
ET . HYGIAE 

Caius POMPonius FVSCVS
II . VIR COLoniae APVli Votum 

Libenter Solvit
Aesculapiusnak, mint a gyógyászat és jó tanácsok istenének 

leányával, Hygiával, az egészség istenével való párosítása egészen 
természetszerűnek látszik; feltűnőbb, ha nevét más istenekével 
olvassuk, a mire hasonlókép van elegendő példa.

A magasabb, földöntúli lények tisztelete a pogányoknál 
ugyanazon emberi érzeten alapúi, a melyen a keresztyénnek a min
denható isten s e mellé, vagy alá sorolt lények tisztelete. A m in
denható istentől a gyarló emberig oly roppant hézag tátong, hogy 
annak közvetítő lényekkel való kitöltése a fantázia szükségleté
nek felelt meg; azt lehetne mondani, a forma változott, de a dolog 
lényege egy és ugyanaz maradt. A napoléoni háborúk idejében 
a merániak a franczia hadseregtől megkiméltettek, a mit ők a 
főutczájokon fölállított Mária-emlékre írt aranybetűs német föl- 
irat tanúságaként, a Boldogasszony jóságos intézkedésének tulaj

Digitized by o o g l e



donítottak, a ki Tirolban, különösen pedig náluk kiválóan tisztel- 
tetik. Sztratég ily föliratot természetesen nem állíthatna. 
Mária-Troszton, a Grácz melletti gyönyörű fekvésű búcsújáró 
helyen, melyet jóformán semmi radegundi fürdő-vendég megláto
gatni el nem mulaszt, a templomban különféle fogadalmi ajándé
kok között többet «ex voto* kitétellel mutattak be a hívők. Hazánk
ban Szent-Endrén a görög nem egyesültek <gyik templomában a 
legkülönfélébb fogadalmi, vagy tán inkább ajándék-tárgyak, köz
tük érmek is láthatók kis szekrényben felfüggesztve s mind e mai 
napig megőrizve. Mária Besenyőn, Gödöllő mellett, a búcsújárók 
viasztárgyakat mutatnak be áldozati ajándékul, oíy szokás, mely 
másfelé is dívik. A régi korra emlékezve azt lehetne m ondani; 
plus 9a change, plus c’est la mérne chose. A protestáns ember, 
ha vallásos érzetből tesz is valamit a templom és isteni tisztelet 
érdekében, istennek csak imával vél kedveskedhetni s ott, hol a 
katholikus tán templomot építtet, oszlopot állíttat, szobrot fa- 
ragtat, képet festet, vagy föliratot véset és más érzékeivel észreve
hető emlékkel áldoz, rendszerint beéri az egyszerű imával.

így, mikor én mindentől elhagyottan
— Tavaly nyáron esett, nem költemény,1) —
Kergetve önnön lelkemtől futottam,
És láthatáromon nem volt remény, —
S kétségb’esés örvényéig jutottan 
Kezem égre emelni nem merém:
Egy — asztagomba feddőleg hajított —
Villám-tiszök imádkozni tanított.8)

Hivatkozhatnám még a csaknem minden nagyobb községben 
látható azon sok szent-háromság 8 más emlékre, melyet a múlt 
században a pestis és hasonló járványok megszűnte alkalmából 
isten iránt érzett hálája szemlélhető jeléül állított a hívők serege. 
A Becs városának legszebb díszei közé tartozó Károly-templom a 
pestis megszűnte alkalmából építtetett s a Kohlmarkton lévő 
szent-háromság-emlék hasonló, de régibb időből való hála-jel; 
amazt az uralkodó, emezt, ha jól tudom, a nép állította. De ezen 
út a végtelenbe visz, mert az emberiség legszebb alkotásai m in
denkor a vallásos érzetnek voltak nyilvánulásai s tán ennyi is

f)22 BELICZAY JÓNÁ8.

*) 1849-ben augusztus végén.
Arany János «Bolond Istók > első részében.
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elég azon tisztelet ébresztésére, melyet hitbuzgó vallásos emberek 
közel két ezer év előtt tanúsított áldozatkészsége még ma is igé
nyelhet, hiúság persze itt is játszik szerepet, d e : a gyarlóságot «s 
tévedést ezer évi keresztelkedés sem mosta még le rólunk s 
keresztyénhez mindig illő elv m arad : nil humani a me alienum 
puto. In ultima analysi az ókor embereit még vallásunkban is 
követjük.

Az említett vallásos indulat terméke a következő gyula
fehérvári fö lirat:

AESCVLAPIO ET HYGIAE 
CAETERISQVE DIIS DEABVSQVE 
HVIVSQue L O C I. SALVTARIBus 

Caius IVLius FRONTONIANVS VETeranus
5 EXBeneFiciarius COnSularis LEGionis V Macedonie® 

Phalangariae KEDDI 
TIS SIBI LVMINIBVS. GRATias 
AGit EX VISO PRO SE ET CAPSIA 
MAXIMA CONIVGe ET IVLIA 
FRONTINA FILIA

10 Votum Solvit LibenB Meritis x)

a melyben mint látható, több isten van együvé foglalva s a hála 
oka szembajtól való szabadulás.

Az isten neve írását illetőleg nem találunk egyöntetűséget. 
A görög Asklepioson kívül olvasható a latinos Aesculapius AI, AE 
és egyszerű E*vel. így valamely belluni föliraton P. Aelius Pollio 
megintés következtében ASCLEPIO emléket á llít; a baracsi pusz
tán Fehérmegyében talált fölirat szerint Antoninus kürtfúvó 
ASCLEPIO fogadalmat ró tt le ; 2) turini fölirat szerint Caius Quin- 
tus Abascantus végrendeletileg hagyományt rendelt az orvosok
nak : CVLTORibus ASCLEPII ET HYGIAE; 8) nápolyi föliraton: 
Asclepius, Hygia és Jupiter Eiarius em líttetik; 4) mindezen fölira
tokon a görögös Asklepios alakkal találkozunk. Római föliraton, 
már latinosítva: AISCVLAPIO | AVGVSTO SACRVM olvasható.

*) Orelli I, 1580. Katancsich, Gruter, Seivert.
*) A M. N. M. R. F. E. 351.
8) Orelli I, 1578.
4) Orelli I, 1237.
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melyet valamely Probus á llíto tt.*) Az egyszerű E.-vel való írás 
példája sem hiányzik.2) Görög föliratok is vannak; így Dáczia 
területén Boldogfalván talált föliratról ezt olvassuk:

ACKAEÍIIÖ KAI 
rriA  0EOIS 4>
IAAN0PQIIO1C 
ASIOC AIAIANO

6 C NEfíCEPOC ET 
XAPICTHPION 

IONIOC8)
és egy gyula-fehérvári föliratról:

K rPfy ACKAH 
niij> KAI TFlHt 
OEOic E n iK o rp io ic  
MAPxos MEMMioc AON 
r o c  BENE4>txtapt0? ETXHC 
XAPIN ANE0HKEN4)

Változatosságot találunk a név Írásánál fontosabb dísznevek
nél (epith. ornantia), a melyek gyakran jellemzők s individuum 
megkülönböztetése végett alkalmaztatnak, mint Feretrius, Stator 
Jupiter m ellett; Aesculapius dácziai föliratain csak megtisztelést 
kifejező dísznevekre akadunk. így a fennebb közölt boldogfalvi 
föliraton Aesculapius és Hygia deoi <piXávt>pto7roi-nak, emberszerető 
isteneknek6) és a gyulafehérvárin freoi éíctxoóptoi-nak, gondvi
selő isteneknek neveztetnek. Tiburi föliraton, Lucius Aurelius 
Kalatinus Mithras auguija VOTO SVSCEPTO emléket állított: 
AESCVLAPIO SANCTO | SERVATORI ET HYGEIAE6). Gyula- 
fehérvári fölirat szerint Terentius Pudens Uttedianus a XlII-ik 
ikerlégió császári legátusa s egyéb tisztségek betöltője AESCVLA- 
PIO AVGVSTO állított em léket.7) Augustusként volt említve

*) Orelli I, 1574.
*) A M. N. M. R. F. E. VII. tábla, 58-ik szám. Orelli I, 1573.
8) Marsilius, Danubius etc. II. tab. 55. Katancsich, Muratori, Kerekes, 

Benkőnél.
4) Katancsich 1. c. p. 250 n. CCXXXIV Gruterből.
6) Lásd: Schwarz Opusc. de Aesculapio et Hygea Diis oiXiv^owtioií.
#) Orelli I, 1579.
7) Katancsich, 1. c. p. 237 n. CXLI. Muratori, Seivert.
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fönnebb római föliraton is. Galliában talált fölirat szerint Val- 
(erius) Symphorus és Protis DEO AESCVLAPIO ajándékokat 
ado tt1). Merobrigei (Francziaország) fölirat szerint C. Attius 
Jannarius orvos végrendeletileg emléket rendelt á llítan i: AESCV- 
LAPIO | DEO.2) A két görög föliraton is ^eóc-nak mondatik. 
Dominnsnak nevezi a fennebb említett nagy-szebeni fölirat, mely 
Jupiternek, Junónak, Minervának és Aesculapiusnak állíttatott s 
xóptoc-nak a gyula-fehérvári görög fölirat. Ennélfogva csak termé
szetesnek tarthatjuk azt is, ha olyan hírneves gyógyhelyen, hol 
még ma is ezrével keres a szenvedő emberiség enyhülést, Mehá- 
dián, Marcus AureliusVeteranus a XlII-ik légió prefektusa: DIIS 
MAGNIS | ET . BONIS . AESCV | LAPIO ET HYGIAE fogadal
mat rótt le .8)

Ennyi kifogástalan emlék kétségtelenné teszi, hogy Aescula- 
piust, talán épen a most említett gyógyhely üdvös hatása következ
tében, Dácziában különös figyelemben részesítették s minthogy 
nevével leggyakrabban gyula-fehérvári föliratokon találkozunk, 
valószínűvé válik, hogy Apulumban 8 talán még Mehádián is, 
temploma volt; hogy ott csarnoka volt, azt kétségtelenné teszi a 
fennebbi gyula-fehérvári fölirat, melyet már Bongarsi ismert. Ezen
felül, mint említve volt, még Aesculapius papjának és szabadosá
nak emlékét is megőrizték a föliratok, a miből ha templomra még 
nem, állandó tisztelet gyakorlására minden esetre lehet és szabad 
következtetést vonnunk.

Az emléket állító Veturius Marcianusról csak azt tudjuk, a 
mit a föliratról olvashatunk lej hogy t. i. a XlII-ik ikerlegióban 
szolgált; nemzetségi neve azonban előfordul még egy verespataki 
viaszos falapon, a mely szerint Veturius Valens, tán Marcianus 
rokona, Bato fiának Anduejánek eladja Alburnum maiusban levő 
házának felét. 4)

A XlII-ik ikerlégióról, a melyben Veturius Marcianus szol

*) Orelli I, 1572.
*) Orelli I, 1575.
*) Orelli I, 1581. Katancsich 1. c. pag. 240 n. CLXI végén V. L. M. 

S — betűkkel, Muratoriból.
4) Eredetije Budapesten a M. Nemzeti Muzeumban van. Kiadták

hazánkfiai közül: Érdy János monográfiában teljes fakszimilével és Rómer
Flóris a M. N. M. R. F. E.-ben 592. szám alatt részben fakszimilével.
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gált, jóval többet kellene mondani, mint azt ez alkalommal tenni 
ildomos volna s azért legyen szabad erről máskor szólani, mert ha 
van Pannónia és Dáczia területén tartózkodott légió, mely a vele 
való részletesebb foglalkozást megérdemli, úgy ez bizonyára azok 
közé tartozik.

A P . S . S . SVORQ= pro salute sua suorumque-vel oldandó 
föl, mint azt már Orelli te tte ; téves a P betűt a LÉG. XIII. G.-hez 
vonni, mint azt Detlefsen elnézésből tehette ,*) habár a XlII-ik 
ikerlégió némely föliraton Pia Fidelisnek neveztetik.

összefoglalva ezek után az eredményt azt látjuk: hogy a 
XlII-ik ikerlégióban szolgált Veturius Marcianus Aesculapius-tól, 
akár álmában, akár egyébként ösztönöztetve, a saját és övéinek 
üdvéért Jupiter Optimus Maximus Dolichenusnak emléket állított. 
S ha az irályból és annak tartalmából az iróra lehet következtetni, 
úgy tán azt is mondhatjuk, hogy Veturius Marcianus, az egyszerű 
légionárius, a saját ideje fogalmához képest vallásos jóravaló 
ember lehetett. B el ic z a y  J ó nás .

Óhajtások.
(Anakreon.)

Tantalus király leánya 
Phrygiában kőszirtté vált,
Pandion l?roknéja röpke 
Fecske-szárnyat nyerve elszállt. —
Én meg, oh kedves leányka,
Tükröddé szeretnék lenni,
Hogy folyvást nézz, vagy ruháddá,
Hogy légy kénytelen viselni. —

Bár lehetnék tiszta vízzé,
Arczodat hogy mosnád bennem,
S mily jól esnék, hogy hajadra 
Kenj, illatszereddé lennem. — 
óh ! ha övvé vagy nyakadban 
Gyöngysorrá lehetne válnom 
Sőt ha lábadon czipővé 
Kell is lennem, azt se bánom.

Ford. G e b g e l y  K á ro ly .

x) Ueber ein neues Fragment einer Römischen Waclisurkunde. a 
bécsi akad. kiadványai közt (1857) pag. 643, a különlenyomatban pag. 6.
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G Ó T  IR O D A L O M .

H. Ulfilas és a g*ót nyelvemlékek.
6. Ulfilas élete. A nagy gót püspök, kinek a világirodalom a 

szentírás első modern fordítását köszöni, kimagasló, hatalmas 
alakként áll a nagy népvándorlás óriási hősei és fejedelmei közt. 
Roppant kár, hogy életéről, neveléséről, tanulmányairól oly keveset 
tudunk; mert a külső életére vonatkozó pár adatnál, melyeket 
tisztelői feljegyeztek, kétségtelenül sokkal érdekesebb volna a 
kitűnő férfiú világnézetét, politikai és erkölcsi gondolkodását is
mernünk ; hiszen ez buzdította őt első sorban azon nehéz feladat 
megoldására, mely nevét halhatatlanná tette.

Az Ulfilas életére vonatkozó adatokat két ötödik századi 
írónak, az arianus Philostorgiusnak, és a nagy püspök tanítványá
nak, Auxentiusnak, köszönjük.1) Ezek alapján, némely itt-ott 
elszórt csekély adat felhasználásával, Ulfilas életéről mindössze a 
következőket tudjuk.

Ulfilas2) 311-ben született a Duna bal partján lakó gótok 
közt; mint Philostorgius állítja, cappadociai szülőktől, mint Bessell 
igen valószínűvé tette 8), előkelő gót családból származott. A 17 
éves ifjú 378-ban (Konstantinus császár uralkodása alatt) mint 
túsz vagy mint követ került Konstantinápolyba, az ókori művelt
ségnek akkor központjába, hol alkalmasint a görög és latin nyel
vet elsajátította. Kiváló tehetségeit és nagy tekintélyét legjobban 
bizonyítja azon körülmény, hogy Nicomediai nusebius őt már 
341-ben, tehát alig 30 éves korában, az antiochiai zsinaton a gótok 
püspökévé fölszentelte. Mint ilyen utódja volt azon Teophilusnak, 
ki a nicteai zsinat (325) határozatait aláírta (Socrat. Histor. eccl.
II. 41). Ulfilas (mint az összes gót népek) követte hitvallásában 
Ariust, az alexandriai presbytert, ki Krisztus istenségét tagadta.4) 
Az arianismus a IV. században nagyon el volt terjedve; különö
sen Konstantius keletrómai császár volt lelkes híve és védője. 
Ulfilas buzgón terjesztette a keresztyén vallást a gótok közt, kik 
azt örömmel fogadták. De Athanarich, a nyugati gót fejedelmek 
legbatalmasbika (inreligiosus et sacrilegus index Gothorum Auxen 
tiusnál), híven és szigorúan ragaszkodott — leginkább politikai 
okokból — a pogány valláshoz és üldözte keresztyén alattvalóit. 
Sokan meghaltak hitökert, Ulfilas élete is veszélyben forgott. De
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nem ezen veszély, hanem inkább azon belátása, hogy a gót 
keresztyéneknek bár hős és lelkes halála nem képes az általa 
egyedül üdvezítőnek elismert vallást megvédeni és íöntartani a 
kegyetlen fejedelem ellen, reá bírta őt arra, hogy híveivel együtt 
hazáját elhagyja és római földön megtelepedjen. Ez 348-ban! 
harmincz évvel a húnok betörése és a gótok tömeges kivándorlása 
előtt történt. Konstantius császár, ki a keresztyéneket, de különö
sen az arianus keresztyéneket szerette és Ulfilast nagyra becsülte, 
igen jól fogadta a jövevényeket, kiket Moesiában, a Haemus hegy 
éjszaki alján, Nicopolis körül telepített le. I tt  ezen úgyn. Minores 
Ooti vagy Moeso-Goti még a IV. században is külön államot képez
tek. Midőn utóbb, a hun betörés után, a nyugati gótok tömegesen 
jöttek Moesiába, Ulfilas gótjai össze nem vegyültek velők és nem 
vettek részt lázadásukban. Meglehet, hogy az a főpap, ki (Ammianus 
szerint) az adrianápolyi véres csata előtt Fridigem és Valens 
közt a béke föntartása érdekében járt, a gotoknál és rómaiaknál 
egyaránt nagy tiszteletnek -és méltó tekintélynek örvendő Ulfi
las volt.

Itt, Moesiában fordította le Ulfilas népe számára a szent 
írást gót nyelvre. Népének ezen kivezetése, a hatalmas Aldunán 
át, egy új hazába és nagyszerű biblia-fordítása méltóvá tették őt 
a «Gótok Mózese» nevére, melylyel már Konstantius császár meg
tisztelte a kitűnő főpapot. — Ulfilas, mint említettük, nemcsak 
lelkes keresztyén, hanem lelkes ariánus is volt. Már 360-ban járt 
Konstantinápolyban az arianismus érdekében; 380-ban, Theodo- 
8ius császár meghívására, ugyanezen ügyben másodszor is kereste 
fel a görög birodalom fővárosát. E második tartózkodása alatt, 
381-ben, meghalt a 70 éves aggastyán Konstantinápolyban, hol az 
összegyűlt püspökök és nagy számmal megjelent keresztyén hívek 
ünnepélyesen eltemették «a gótok ősz és nagy tiszteletben álló 
püspökét és prímását*.5)

Ulfilas irodalmi tevékenysége nagy volt. Auxentius említi, 
hogy Ulfilas görög, latin és gót nyelven prédikált és hogy mind a 
három nyelven plures tractatus et múlta* interpretationes volentibus 
ad utilitatem et ad aedificationem írt. Mindezen irataiból semmi sem 
maradt az utókorra; de megvan leghíresebb és, ha meggondoljuk 
a kort, melyben, és a fejletlen s az irodalom terén még soha nem 
használt nyelvet, melyen keletkezett, valóban csodálatra méltó, 
bámulatos m üve: bibliája, a szentírás első fordítása. valamely

5 2 8  HEINRICH GÜBZTÁV.
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modern nyelvre. Műve először is saját népe, a nyugati gótók 
számára készült; de használták és olvasták azt a többi gót népek, 
főleg a müveit keleti gótok i s ; hiszen a fönnmaradt kéziratok is 
Italiában, a keleti gótok birodalmában, Íra ttak6). Hogy a biblia 
oly korán fordíttatott gót nyelvre, annak okát leginkább a keleti 
egyház azon szokásában kell keresnünk, hogy a megtérített népek 
nyelvét és annak szerepét az isteni tiszteletben soha sem bántotta,
— ellentétben a nyugati egyházzal, mely a nemzeti nyelveket 
mindenütt megvetette és az isteni tiszteletben csak a latin t tűrte 
meg. így tehát a gotoknál is a nemzeti nyelv volt az isteni tiszte
let nyelve; — azért korán érezhették a papság és a nép az isteni 
tisztelet alapjának, a gót bibliának hiányát és szükséges voltát.

*) Philostorgius tudósítása nem is maradt eredeti alakjában, 
hanem csak Photius kivonatában (Epitome, H, 5) reánk. Azért jóval 
fontosabbak Auxentiusnak, dorostorusi (silistriai) püspöknek, Ulfilas 
tanítványának, feljegyzései, melyeket egy V. századi hártyakézirátban 
(a párisi könyvtárban, Supplem. lat. No. 594.) Waitz György fedezett 
föl. E kéziratban foglaltatnak (Hilarins és Ambrosius több könyvén 
kívül) a Gesta episcoporum Aquileja adversum hereticos Arrianos, azaz : az 
Ambrosius elnöklete alatt 381-ben Aquiléjában tartott zsinatnak, mely 
főleg az arianusokkal foglalkozott és Arins tanát elvetette, jegyző
könyvei. E jegyzőkönyvek széles margójára írta Maximinus püspök az 
arianismust védő megjegyzéseit és utánna Auxentius az Ulfilas életére 
vonatkozó adatokat. Ez adatokat először fölfedezőjük dolgozta föl: 
Georg Waitz, Über das Leben und die Lehre des Ulfilas, Hanover 1849. 
A Waitz művén és újabb adatokon alapszik W. Bessell műve: Über das 
Leben des Ulfilas und die Bekehrung dér Gothen zum Christenthume, 
Göttingen, 1860. E munka tartalmazza a legjobb és legmegbízhatóbb 
anyagot. Photius tudósítását német fordításban közli E. Bemhardt 
Vulfila-jában,p. YIH—IX; Auxentius előadását latin eredeti szövegben 
ugyanaz u. o. p. XII—XIX.

2) A püspök nevének eredeti gót alakja kétségtelenül Vuljila ; így 
írják lordanis (c. 51) és Cassiodorim (História tripartita VIII, 13), kik 
maguk is gótok voltak, a nevét. Uljilas a név görögösített alakja, melyet 
én megtartottam, mivel a legszokottabb és legismertebb. A név külön
ben a különböző forrásokban különböző alakban fordul elő: Auxentius- 
nál Uljila, Maximinusnál Huljila, Izidorusnál Gulfilas, Philostorgiusnál 
Urphilas, Sokrates-, Sozomenos- és Theodoretesnél Ulfilas. Hogy a 
kezdő V-t a latin és görög írók elhagyták, főleg abból magyarázható 
hogy a gótban a F-nek igen gyenge, hehezetes, az angol JF-hoz hasonló 

Philologiai Közlöny. VI. 6. 35
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kifejtése volt. L. Fr. Dietrich, Über die Aussprache des Gotdschen, 
Marburg, 1862, 77.1. és Ad. Holtzmann, Deutsche Grammatik, Leipzig, 
1870, I. 40. 1.

’) Über das Leben d. Ulfilas, p. 110. Bessell főleg arra fektet súlyt, 
hogy Philostorgiusnak módjában sem volt, azon adatokról tudomást sze
reznie, melyeket Ulfilas eredetéről közöl és hogy a nyugati gótok alig 
hatottak valaha, mint Philostorgius állítja, Cappadociáig. Talán arra is 
volna súly fektetendő, hogy Auxentius és az egyházi írók, kik sokkal 
többet tudnak Ulfilasról, e cappadociai származásáról mit sem tudnak ; 
továbbá arra, hogy Philostorgius feljegyzései egyáltalában nagyon 
zavartak ; végre arra, hogy Ulfilas neve tisztán gót név. Gót vulfs (far
kas), kiosinyítővel vulfila, a mai délnémet dialektusban Wölfle (Déli 
Németországban igen elterjedt családnév). Bemhardt (Vulfila, p. IX) 
nem tartja Philostorgius kérdéses adatait teljesen elvetendőknek.

4) Arius, alexandriai presbyter, a IV. században, Antiochiában 
nyerte műveltségét és tudományánál valamint szent életénél fogva nagy 
tekintélynek örvendett. Arius tana szerint Isten-atya és Isten-fiú lényegük
ben különböznek egymástól, a mennyiben az utóbbi az telső által* és 
< időben * teremtetett, míg amaz maga az első és örök időktől van ; azért 
szerinte az Isten-fiú tökéletességben hasonló ugyan az Isten-atyához, de 
nem azonos és egyértékü vele. — Midőn Arius tana mind több híveket 
hódított, Alexander alexandriai püspök 321 ben tartományi zsinatot 
hivott össze, melyen száz egyptomi és libyai püspök Arius tanát elítél
ték és őt magát egyházi átokkal sújtották. Arius most barátjához, 
nikomédiai Eusebiushoz menekült, kinél Thalia ez. híres könyvét írta. 
Nagy Konstantin császár, egyházi és politikai zavaroktól tartva, 
325-ben az első általános (oekumenikus) z inatot hívta egybe Nicseába, 
melyen két ezernél több keleti pap megjelent; nyugatról Vitus és Vin- 
centius presbyterek jöttek, mint a római püspök küldöttei. Itt, előbb a 
császárnak, majd Hosins cordubai püspöknek elnöklete alatt, Alexan
der pártja győzött, melyet főleg Athanasius (ki 326-ban alexandriai 
püspök lett) támogatott, illetőleg vezetett. De 336-ban egy Tyrusban 
tanácskozó zsinat elítélte Athanasiust és később egy jeruzsálemi zsinat 
kimondta, hogy Arius újra fölveendő az egyházközségbe. De ekkor 
AriuB rögtön és váratlanul meghalt, s halála után sok zavar és harcz 
után Theodosius császár végre 380 bán az arianismust teljesen 
elfojtotta. De a germán népek az arianismusnak még tovább is 
maradtak hívei: a nyugati gótok, a suevek, a vandálok, a keleti gótok 
és a longobárdok (ezek legtovább, egészen 671ig) lelkes arianusok 
voltak. Krafft (Kirchengeschichte I. 330) a régi germán népak rokon- 
Hzenvét az arianismus iránt különösen avval is indokolja, hogy ez köze
lebb állt a germánok pogány vallási fogalmaihoz és nézeteihez, mint a
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katholikus hitvallás. — Európában a frankok döntötték el a katholi- 
cismus diadalát, mert ezek, a mióta a keresztyén vallást elfogadták, 
kezdettől folyton katholikusok voltak és, főleg politikai okokból, szövet
keztek ezen egyház fejével, a római püspökkel, ki az ő segítségökkel 
nyerte hatalmas állását a keresztyén egyházban.

5) Közlöm Auxentius-ból a legfontosabb életrajzi adatokat: Ulfila 
. . . quadraginta annis in episcopatu gloriose Jiorens, apostolica gracia grae- 
cam et latinam et goticam lingitam sine intermissione in una et sola ecclesia 
Christi praedicavit. . . Qui et ipns tribus linguis plures tractatus (értekezé
seket) et multas interpretationes (fordításokat) volentibus ad utilitatem et ad 
aedificationem sibi ad aeternam memóriám et mercedem post se dereliquit. . .  . 
Hic dei providentia et Christi misericor dia pmpter multorum salutem in 
gente Oothorum de lectore (talán a római birodalomban letelepedett gó-
toknál volt leetor) triginta annorum episcopus est ordinatus......... Ubi et
post multorum servorum et ancillarum Christi gloriosum martyrium, immi- 
nente vehementer ipsa persecutione, completis septem annis tantummodo in 
episcopatum, supradictus sanctissimus vir beatus Ulfila eum grandi populo 
confessorum de barbarico pulzus in solo Romániáé a tunc beate memoriae Con- 
stantis principe honorifice est susceptus, ut sicuti deus per Moysem de potentia 
et violentia Faraonis et Egyptiorum populum suum liberavit et rnbrum maré 
transire fecit et sibi servire providit, ita et persaepe dictum deus confessores 
sancti Jilii sui unigeniti de barbarico liberavit et per Danubiwn transire fecit 
et in montibus secundum sanctorum imitationem sibi servire decrevit . . . .  ubi 
sine illis septem annis treginta et tribus annis veritatim praedicavit. . . Qui 
rum praecepto imperiali, completis quadraginta annis ad Constantinopolita- 
nam urbem . . . perrexit . . . statim coepit injirmari, qua in injirmitate sus
ceptus est ad similitudine Elisei prophetae.

*) Ulfilas hitvallása biblia-fordításában is felismerhető. Hogy Pál 
apostolnak a zsidókhoz írt levele, melyet az ariánusok el nem ismertek, 
hiányzik az Ulfilas fordításából, alig szolgálhat itt bizonyítékúl, mert 
hiszen a fordításból egyéb darabok sem maradtak fönn. Sokkal fonto
sabb a fenmaradt fordításban a Philippibeliekhez intézett levél második 
fejezetének hatodik pontja: t'o e?vai faa £6$: nem
állítá ragadománynak lenni az ő Istennel való egyenlőségét. E monda
tot Ulfilas így fordítja: ni vulva rahnida visan sik galeiks gutha. — 
aequalis, a gót bibliában mindig ibns (agsz. even, ófn. ebant úfn. eben) ; — 
galeiks, a mely szót Ulfilas e helyen használ, mindig a. m. Voto;, gimilis. 
Tehát Ulfilas fordításában «az Istennel való egyenlőség* helyett, az 
ariánismus szellemében, «az Istenhez való hasonlóság*-ot találunk. 
Y. ö. Krafft id. h. 346.1. Azért nevezi Salvianus presbyter (De gubern. 
dei, Y. 2) a barbárok bibliáját (scripta), azaz a gót fordítást, male inter- 
polata et male tradita. — A Skeireins (1. alább) János evangyéliomának

35*
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magyarázatában erélyesen és határozottan védi az arianismust a ka- 
tholikns felfogással szemben.

7. Ulfilas biblia fordítása. Auxentius csak egész általá- 
nosságban mondja, hogy Ulfilas sokat irt és fordított; bibliáját 
külön nem em líti; ő nagyobb súlyt fektet tanárának igaz (arianus) 
hitvallására, mint irodalmi működésére. De Philostorgius és So- 
crates (IV, 33) írják, hogy Ulfilas a gót írást felfedezte és a szent- 
írást lefordította, még pedig, Philostorgius szerint, az egész bibliát, 
a királyok könyvei kivételével, «nehogy ezeknek tartalmával népé
nek különben is igen harczias szellemét még inkább fokozza*. Ez 
indokolás kétségtelenül hamis, mert pl. Józsua, a Bírák vagy 
Sámuel könyvei legalább is oly harczias tartalmúak, mint a kirá
lyok könyvei, amazokat pedig lefordította Ulfilas.*) De valószínű, 
hogy a nagy püspök nem fejezte be fordítását és hogy azt, az ő 
halála után, mások folytatták. Esra és Nehemia fordítása legalább 
a fordítónak egészen eltérő eljárását mutatja, és Lukács evangyé- 
liomának egy része is oly nyelvi sajátságokat tüntet fel, melyek 
Ulfilas nyelvezetétől eltérnek.2)

Ulfilas bibliájának kéziratai valószínűleg mind Olaszország
ban, Theoderich korában, tehát 130—150 évvel a fordítás keletke
zése után készültek. Ilyen kézirat van mindössze hat, illetőleg hét. 
Ezek a következők:

1. Codex Argenteus, eredetileg 330, ma még 167 levél. 
Biborszínü szironyra van ezüst betűkkel írv a ; a sectiók kezdetei 
az illető sorok végéig, a czímfeliratok és az egész Miatyánk arany 
írással vannak kitüntetve. A kézirat alsó szélén ívalakú arabeszkek 
közt állnak a parallel helyek. A lapszélen itt-ott (vagy tizenöt 
helyen) megjegyzések olvashatók. — E pompás kézirat eddig még 
fel nem derített úton módon került Werden apátságba (a Buhr 
folyó mellett, Westpháliában, négy mérföldnyire Kölntől), hol a 
XVI. században fölfedezték. Innen a kézirat még a XVI. század 
vége előtt Prágába került, II. Rudolf császár birtokába,hol 1648-ban 
a Hradsin ostroma alkalmával a svéd vezérnek, Königsmark 
grófnak kezébe került, ki azt Krisztina királynénak ajándékozta. 
A királyné Vossius Izsáknak, a híres németalföldi philologusnak 
adta, kinél V088ÍU8 nagybátyja, Junius Ferencz (1589— 1677) az 
egész kéziratot leírta, mire 1665-ben kiadta. Vossiustóí Gábriel de 
la Gardie, az upsalai egyetemi könyvtár alapítója, négy vagy hat*
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száz talléron megvette a codexet, ezüstbe köttette és visszaajándé
kozta királynéjának, ki azt az upsalai könyvtárnak átadta, hol a 
középkor ez egyik legpompásabb és legbecsesebb kincsét még ma 
is őrzik. Századunk elején (1821 és 1834 közt) tíz levelet {& Márk 
evangyéliomának elejét) elloptak belőle, de ezek 1857-ben ismét 
visszakerültek.

A milánói kéziratok, melyeket 1817-ben Mai Angelo Bobbio
ban (a Trebbia folyó m.) a VII. században alapított és hajdan 
kéziratokban oly dúsgazdag liguriai kolostorban felfedezett, mind 
másodiratosak (palimpsestek). Van ilyen négy :

2. Ambrosianus A, mely Sz. Pál leveleit és a gót naptár töre
dékeit tartalmazza, eredetileg 406 levélből állott, ma még 208 
levélből áll, de ezek közöl 12 üres és 2 teljesen olvashatatlan. A 
gót írás két leíró kezét mutatja. A lapszélen sok megjegyzés. 
Fölébe Nagy Gergely homiliáit írták.

3. Ambrosianus B t eredetileg 336, ma 156 (köztük két üres) 
levél, Sz. Pál összes leveleit tartalmazta, de a rómaiakhoz intézett 
levél teljesen elveszett. Sz. Jeromos egy commentárját írták fölébe.

4. Ambro8Íanus C, mindössze két levél, Máté evangyéliomá
nak egy töredékével. Az evangyéliomok latin fordítása van fö
lébe írva.

5. Ambrosianus D, három levél, Esra és Nehemia töredékei
vel. Fölébe a királyok könyveinek egy latin commentárja van írva.

6. Godex Carolinu8, előbb a weissenburgi (elszászi) kolos
torban volt, 1678 óta a wolfenbütteli könyvtárban van. Négy levél, 
melyek a rómaiakhoz intézett levélből 42 verset tartalmaz
nak. A gót fordítás mellett áll, sorról sorra megfelőleg, a latin 
fordítás.

7. Egy IX. századi salzburgi kézirat (jelenleg Bécsben), 
mindössze nehány gót szó és számjegy, melyek, Grimm Vilmos 
(Wiener Jahrbücher dér Literatur, 43. köt.) szerint, Mózes első 
könyvének 5-dik fejezetéből valók.8)

Ulfilas kétségtelenül görög szövegből fordította a bibliát. Az 
ó-szövetBég határozottan a Septuagintán alapszik, de nem a codex 
sinaiticus szövegén, hanem oly görög fordításon, mely szorosabban 
ragaszkodott a héber eredetihez. Az új szövetségnek Ulfilas által 
használt szövegére vonatkozólag, eltérnek a vélemények. Ulfilas 
t. i., mit különösen kifejezései, fordulatai, mondatfüzése stb. bizo
nyítanak, kétségkívül ezt is a görögből fordította, de oly görög
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szövegből, mely a reánk maradottaktól sok tekintetben eltér. 
Különösen feltűnő, hogy fordítása, főleg Szt. Pál leveleiben, 
eltérve a görög szövegektől, sokszor egyezik a latin Vulgatával. 
Wackemagel (Ds. Literaturgeschichte, I a, 21.) azt hiszi, hogy Ulfi
las oly görög szöveggel rendelkezett, mely teljesen elveszett; 
Gabelentz és Loebe pedig (Ulfilas, I. p. XVIII), hogy fordításának 
ezen eltérő, illetőleg a Vulgatával egyező helyei, csak későbben 
csempésztettek a görög szöveggel eredetileg tökéletesen egyező gót 
fordításba. Legvalóbbszínü Bernhardt (Vulfila, p. XXXVIII) fel
fogása, hogy Ulfilas a görög és a latin szöveget egyaránt használta 
és majd inkább amazt, majd, főleg nehezebb helyeknél, emezt 
követte. V. ö. W. Bangert, Dér Einfluss lateinischer Quellen auf 
die got. Bibelübersetzung. Rudolstadt, 1880, és C. Marold, Kriti- 
sche Untersuchungen über den Einfluss des Lateinischen auf die 
got. Bibelübersetzung. Germania XXVII és XXVIII.— A gót biblia 
eredetijének megállapítását nagyon megnehezíti azon kétségbe 
nem vonható tény is, hogy később papok és másolók változtattak 
a gót fordítás szövegén.4) Ez — nem tekintve a nagy számmal 
előforduló, de könnyen felismerhető írási hibákat— általában hár
mas irányban történt: 1. A hol Ulfilas fordítása nem egyezett 
teljesen az eredeti szöveggel, de egyezett egy parallel helylyel, ott 
ez utóbbi szerint megváltoztatták a gót szöveget. 2. A fordítás 
szélére írott glossákat bele vették a fordításba. 3. Javították, ill. 
módosították a gót szöveget a latin fordítás szerint. [Mind ezekre 
utalnak alább a szöveghez csatolt jegyzetek.]

Ulfilas irályáról és a gót mondattan sajátságairól nehéz biz
tos ítéletet mondani, mert munkája, bármily szabadon és ügyesen 
járt is el a lelkes püspök, mégis fordítás, és mint ilyen többé- 
kevésbbé nemcsak tartalomra, hanem alakra nézve is kötve van 
az idegen szöveghez.5) Annyi első pillanatra is kétségtelen, hogy 
Ulfilas nem ragaszkodott szóról szóra az eredetihez, hogy, tekin
tettel a gót nyelv szellemére és sajátságos jellemére, híven ugyan, 
de nem szolgailag fordította a szentírást. Ezt bizonyítja minden 
vers, minden mondat, ha összevetjük az eredeti szöveggel. Hogy a 
gót és a görög biblia általában mégis oly föltűnően egyeznek, még 
pedig mind az alakok használatában, mind a szó- és mondat
kötésben, annak föoka nem abban keresendő, hogy Ulfilas talán 
nyelvét a göröghöz erőszakolta, hanem rejlik az azon körülmény
ben, hogy a gót nyelv az alakok tökéletességét, a szótár gazdagsá-
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gát és a mondattan finomságát illetőleg igen közel áll az óclassicus 
nyelvekhez, különösen a göröghöz. Sajnálhatni, hogy gót eredeti 
munka, főképen hogy a gót költészet termékeiből semmi sem 
maradt az utókorra; de azért (vagy jobban: annál is inkább) két- 
ségbe vonhatatlan Ulfilas munkájának nagy fontossága, melyet 
még fokoz azon körülmény, hogy germán nyelven írt m un
kára, a gót biblia után, csak vagy egy fél évezred múlva akadunk 
újra. Ugyanazon időben, melyben Ulfilas, hazafiságtól és val
lásosságtól ihletve, népe számára lefordította az új műveltség 
legfontosabb forrását, a szentírást, — ugyanazon időben nyomul
tak kelet felől Európába a húnok, kik a germán népeket nyugat és 
dél felé tolva, megindították azon roppant mozgalmat, mely több 
századra terjed, s melyet a népek vándorlásának nevez a történe
lem. Ezen, harczokban és zavarokban dúsgazdag századok, melyek 
az ezeréves római birodalom bukását és számtalan új államnak 
meteorként elvonuló keletkezését és elenyészését látták, nem ked
veztek a múzsák egyikének sem. E korszakban nem találkozott 
férfiú, ki valamely német nyelven irodalmilag működött volna; 
vagy, ha találkozott, számtalan ókori kincscsel együtt az ő mun
kája is elveszett, m int elveszett ezen zavarokban a germán népek 
mythologiájának és hősmondájának tetemes része. így tehát Ulfi
las a német nyelv és irodalom történetének szempontjából hatal
mas alakként emelkedik ki egy sötét, terméketlen korból, 
magánosan, előd és útód nélkül. Munkája akaratlanúl is Luther 
hasonló munkájára emlékezteti a történészt. Hasonló e két munka, 
még pedig nemcsak a tárgy azonosságánál fogva. Mind a kettő 
roppant fontosságú azon viszonyra nézve, melybe a német népek 
a keresztyén vallással léptek; mind a kettő nagy fontosságú a 
német nyelvek történeti fejlődésében; mind a kettő egyszersmind 
a szó legjobb értelmében népies munka, mely valódi nemzeti 
kincse lett, amaz a gotoknak, emez a modern németeknek. De 
hasonló e két nagyszerű munka a fordítás módja és jelleme tekin
tetében is, és valóban bámulva tapasztalhatjuk számos helyen, 
hogy Luther ugyanazon szóval (gyökkel), ugyanazon fordulattal, 
ugyanazon mondatkötéssel fordít, melyet Ulfilas, eltérőleg az ere
deti szöveg betűjétől, használt volt. Ezen körülmény bizonyít 
talán a gót nyelvnek nagy befolyásáról a németre, de bizonyít 
egyszersmind a két fordítás népies, nemzeti jellege és jelessége 
mellett is.
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*) Cassiodorius (Histor. fcripart. VIII, 13): tunc etiam Vulphtlas 
Gothorum episcopus litteras Gothicas adinvenit et scripturas divinas in eam 
convertit Unguam, és Sokrates IV, 33 : OüXoíXx; ő tóív PótSwv Ij:í<jxo:co; ypájjL- 
[xata é^peupe fot&ixa xat Tas Séta; ypaoa; Et? t/jv PÓTStov asTJ$*Xwv ftap^láp&v; 

[xav^áveiv t«  séta Xóyia 7capeaxeua«v. E  forrásokból származnak a későbbi, 
hasonló tartalmú feljegyzések Isidorus-, vSozomenos- és másoknál. Jor- 
danis (c. 51) csak a gót írás feltalálójának nevezi Ulfilast (qui eis [a gó- 
toknak] dicitur et literen instituisse), bibliafordításáról nem tesz említést.

*) Ez eltéréseket behatóan tárgyalja Bernhardt, Kritische Unter- 
suchungen zűr gotischen Bibelübersetzung, két rész, I. Meiningen 
1864, II. Eberfeld 1868, és Vulfila, bev. §. 36.

*) A gót emlékek némely csekély töredékeinek első kiadását Bona- 
ventura Vulcaniusn&k De Literis et Lingua Getarum eive Gothorum 
(Leyden, 1597) ez. kis könyvében bírjuk. E könyvnek Vulcanius csak 
kiadója ; szerzője Amold Mercator (f 1587, a híres geographus fia), ki 
földrajzi és régészeti kutatásai alkalmával a werdeni kolostorban a 
codex argenteust felfedezte. A mit a XVI. és XVII. században gót 
nyelvről és irodalomról Junius Ferenjz művéig keveset tudtak, az mind 
Mercator, ill. Vulcanius e kis könyvéből származik.

A gót nyelven fönmaradt emlékek eddigelé a következő kiadások
ban jelentek meg:

aj Quatuor D. N. Jesu Christi evangeliorum versiones perantiquae 
duae, gothica scil. et anglosaxonica, quarum illám ex celeberrimo 
codice argenteo nunc primum depromsit Fr. Junius. Accessit et glossa- 
rum gothicum. Dortrechti 1665. Amstelodami 1684.2 vol. — L. Raumer 
Geschichte dér germanischen Philologie, München, 1870, 121—129 1.

b) D. N. Jesu Christi SS. Evangelia ab Ulfila Gothorum in MoBsia 
episcopo circa annum a nato Christo CCCLX ex grseco gothice translata 
nunccum parellelis versionibas sueco-gothica, norraena 1. islandica et 
vulgata latina edita Stockholmi®, 1671. — A kiadó Stiemhiehn György 
volt. L. Raumer, id. h. 151—152. 1.

c) Sacrorum evangeliorum versio Gothica ex Codice Argenteo 
emendata atque suppleta cum interpretatione latina et adnotationibus 
K. Bemelii edidit, observationes euas adiecit et grammaticam gothicam 
prsemisit E. Lye. Oxonii, 1750. — L. Raumer, id. h. 202-1.

d t Johannis ab Ihre seripta versionem Ulfilanam et linguam 
mceso- gothicam illustrantia ab ipso doctissimo auctore emendata 
novisque accessionibus aucta, iám collecta et una cum aliis soriptis 
similis argumenti edita ab A. F. Büsching, Berolini, 1773. — L. Raumer, 
id. h. 200—202. 1. és 252.1.

e) Ulfilas gothische Bibelübersetzung nach Ihres Text mit emer 
grammatisch wörtlichen lateinischen Ubersetzuug, sammt einer Sprach-
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lehfre und einem Glossar, ausgearbeitet von F. K. Fulda, das Glossar 
ausgearbeitet von W. F. H. Reinwald, herausgegeben von J. Chr. Zahnt 
Weissenfels, 1805. E kiadás tartalmazza a codex Carolinust (a rómaiak
hoz intézett levél töredékeit) is, melyet először F. A. Knittel adott 
ki 1762-ben.

f)  A Codices Ambrosiani töredékeit Angelo Mai és C. 0. Castig- 
Hone adták ki, Mediolani, 1819—39, 4 füzet.

g) Ulfilas, veteris et növi teetamenti versionis gothicae fragmenta 
quae supersunt ediderunt H. C. de Gabelentz et Dr. J. Loebe, Lipsiae, 
1836—46. A latin fordítással, szótárral és nyelvtannal. Nagy tudo
mányit, sok tekintetben még ma is fontos, a maga idejében kitűnő 
munka.

h) Ulfilas. Die heiligen Schriften altén und neuen Bundes in 
gothischer Sprache. Mit gegenüberstehendem griechischem und latéi - 
nischem Texte, Anmerkungen.Wörterbüch, Sprachlehre und geschicht- 
licher Einleitung von H. F. Massniann, Stuttgart, 1857.

i) Korszakot alkotnak a gót szövegkritika terén Andreas Uppström 
(f 1865) kiadásai, melyek mind az eredeti kéziratok legbehatóbb tanúl- 
mányán alapszanak. Ezek: 1. Codex Argenteus, Upsaliee, 1854.— 2.De- 
oem Codicis Argentei rediviva fólia, Ib. 1857. — 3. Fragmeuta gothioa 
selecta ad fidem codicum Ambrosianorum Carolini Vaticani, Ib. 1861. 
és 4. Codices Gotici Ambrosiani,. Ib. 1864—68.

kJ Vulfila oder die gotisohe Bibéi. Mit dem entsprechenden 
griechischen Text und mit kritisohem und erklarendem Commentar, 
nebst dem Kalender, dér Skeireins und den gotischen Urkunden heraus
gegeben von Errut Bernhardt, Halle, 1875. A gót nyelvemlékek leg
jobb kiadása.

I) Kézi kiadásokat adtak ki Ign. Gangengiegl (1848) és F. W. 
Stamm (1858). Ez utóbbit (szótárral, nyelvtannal és jegyzetekkel) az 
első kiadó halála után, ismételve sajtó alá rendezte Mór. Heyne (7-dik 
kiadás, Paderborn, 1875). Ezeken kívül vannak még könyvek, melyek 
a gót bibliából csak válogatott darabokat tartalmaznak (így Hahn K.A. 
és Brauné Vilmos-tói).

*) A gótok a biblia kritikai tanulmányozásával is foglalkoztak. 
Ezt bizonyítja többek közt Hieronymus egy levle (ed. Martianay IH, 
626), melyben ő két gót papnak (neveik Suunia és Fretela, azaz 
Sunja és Frithila), kik ez ügyben hozzá fordultak, a zsoltárok nehány 
oly helyéről ad felvilágosítást, melyekben a septuaginta és a latin fordí
tás eltérnek egymástól. L. Krafft, Kircheugeschiclite I. 406.1. — Az 
Itala (a latin biblia) VI. századi Brixianus-féle kézirata pedig egy zár
szóban megemlékszik a gót bibliafordításról magáról s helyteleníti a 
másolók eljárását, kik tetszésök szerint görög és latin források alapján
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változtatnak a szövegen és megmásítják a vulthresekét. E gót szó, 
vulthres, mely kétségtelenül e gót melléknévből vulthrs (fontos, értékes) 
származik, Haupt szerint a. m. id quod probum et praestans esse iudicaba- 
túr. V. ö. Bemhardt, Zeitschrift für deutsche Philologie, II. 297.1.

*) Érdekes Ulfilas bibliájának pontos összehasonlítása az eredeti 
szöveggel; kitűnik ebből, hogy a gót püspök bámulatos tapintattal és 
nyelvérzékkel járt el. Csak néhány pontot emelek ki, melyekben Ulfilas 
tudatosan eltér az eredetitől. A szórendet illetőleg a tárgy gyakran áll az 
ige előtt, a birtokos névmás vagy sajátító a nomen után, a tagadás köz
vetlenül az ige előtt. Az alaktan terén Ulfilas a hiányzó futurumot 
többnyire a jelennel adja vissza, de sokszor körülírja skulan (ma sollen), 
duginnan (ma beginnen), haban segítő igékkel vagy az ige elé kapcsolt ga- 
partikulával. A névelőt, a duálist, a kötőmódot, megfelelően a gót 
nyelv szellemének, ritkábban használja, mint a görög szöveg. A prae- 
sens historicumot is kerüli, az országneveket pedig rendesen a népek 
nevével helyettesíti. A gót mondatkötés nem egyszer helyesebb és talá
lóbb, a gót kifejezés néha gazdagabb és tartalmasabb, az egész előadás 
itt-ott szebb, mint a görögben. Igen sikerűit pl. Márk evangyéliomának 
V. fejezetének fordítása. A görögben előforduló szójátékokat és assonán- 
czokat vagy alliteratiókat Ulfilas nemcsak rendesen visszaadja, hanem 
még szaporítja is. A jegyzetekben figyelmeztettem az ilyenekre, sok pél
dát gyűjtött Massmann, Ulfilasábaa, p. LXXXIX. — Szótára gazdag
ságát és kifejezései változatosságát sokszor tűnteti föl Ulfilas, midőn 
ugyanazon görög szót vagy fordulatot többféleképen fordítja le gótra. 
Példákat gyűjtött Löbe, Grammatikájában, p. 284, és Bemhardt, Kri- 
tische Untersuchungen, II, IS. — E jelességek mellett alig jőnek tekin
tetbe azon csekélyszámú félreértések vagy gyönge helyek, melyek itt-ott 
elŐfordúinak és sokszor a rendelkezésére állott szövegek hibáin alapul
hatnak. A jegyzetekben ezekre is utaltam.

Feltűnő, hogy Ulfilas aránylag kevés idegen (héber és görög) 
szót vett fel nyelvébe; mindössze a következőket: abba atya, aggi- 
lus és arkaggilu8 (S^eXo?, ip)(á*n'sXo<;) angyal, aikklesjo (éxxXrjoía) 
egyház, aipiskaupei (érciaxottTj) püspökség, aipiskaupus (ircíoxorco?) 
pÜBpök, aipistaule (STrtotoXyj) levél, aivaggeli v. aivaggeljo (eoa'jnféXtov) 
evangyéliom, aivaggeluta (eoainfeXianrjc) evangyélista, aivaggeljon 
(et>a77eXtCeodat) hirdetni, prédikálni, aivlaugja (e&Xofta) önkenytes 
adomány, aivcharistia (ettyapioua) köszönet, alabastraun (áXajtaa- 
tpo?) alabastrom, anathaima (ává^epia) átok, apaustaulei (áirootoX^) 
apostoli hivatal, apaustaulus (óuróoToXoc) apostol, aromata (áptoptara) 
fűszer, assarjus (áaoáptov) fillér, azymm  (aCojios) kovásztalan ke
nyér, barbarus (jtáppapo?) idegen, byssus ((súaao;) finom vászon, 
diabaulus (SiápoXo?) ördög, daimonareis (őatji.ovto^et?) ördöngös, 
diakaunus (Stáxovo?) szerpap, drakma (8por/{jnfy) pénznem, gaiainna
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(feévva) pokol, gazaujilaklaun (?aCocpDXáxiov) kincstár, hairaisis 
(atpeot?) eretnekség, jota (tárca) i-betti, kaurban (xop[3avqv) adomány 
és kaurbaniut (xoppáiv) templom kincse, maimbrana (jiepapává) 
hártyalevél, mammona gazdagság, martyr (jiaprop) vértanú, nardus 
(vápőoc), paintekuste (TrevrsxoorfJ) pünkösd, parakletus (TtapáxXTjtoc) 
vigasztaló, paraskaive (napaoxeoVj) készülés napja, paska (;ráa*/a) 
húsvét, paurpura (nopyópix) bibor, pistikeins (motixó?) hamisítatlan, 
praizbytairei (icpsopótepoc) és praizbytairi (rcpeapütepoi) a papság, 
praufetus (rcpo^njc) és praufetis (Ttpocpf̂ ttc) próféta, praufetja (izpo- 
(pTjteta) jövendölés, praufetjan (7rpo<p7]T£Úeiv) jövendölni, psalma vagy 
psalmo (̂ aXjjLÓc) zsoltár, sabbato vagy sabbatus (oáppatov) szombat, 
skaurpjo (oxoprcloc) skorpió, smyrn (a|iópva) mirha, spyraida (orcopí?) 
kosár, synagoge (aovafürpj) zsinagóga, taitrarkes király, thymiavia 
(ík>jj.tá{ta) tömjén. — Tehát körülbelül negyven idegen szó. És 
megjegyzendő, hogy Ulfilas több fogalomra az idegen szó mellett 
és ezzel felváltva nemzeti gót szót is ismer és használ, pl. aikklesjo 
mellett gamainths (ma Gemeinde), aipistaule m. bokos (ma Buch), 
gaiainna m. halja (ma Hölle), daimonareis m. unhulthons hahands 
(m a: Unhold habend), diakaunus m. andbahts (ma Ami), ptaisby- 
taireis m. sinista (sinis, idős, felső foka) stb. V. ö. K. Weinhold, 
Die gotische Sprache im Dienste des Kristenthnms, Halle, 1870. 
K. Börner, Über die Declination dér Fremdwörter im Gotischen, 
Barmen, 1859. Bemhardt, Vulfila, bev. §. 7.

A német pogány vallás fogalmainak megjelölései közöl Ulfi- 
lasnál csak unhultho (rósz szellem), unhultha (ördög), skohsl (go* 
nősz szellem) és hraivadubo (gerlicze) találhatók. Pogány fogal
makra emlékeztetnek: alhs (templom), blotan (tisztelni), hunsl 
és sauths (áldozat), ufarskafts (kezdet), gudja (pap), sinista (leg- 
idősb), midjungards (föld kereksége), vaggs (paradicsom), mana- 
seths (emberiség) és midjasveipains (vízözön). V. ö. Krafft, Kirchen- 
geschichte, I. 267. s kk. 11.

8. A kisebb gót emlékek.1) Ulfilas biblia-fordításán kívül 
még a következő öt, illetőleg hat kisebb gót nyelvemlék maradt 
az utókora:

1. Egy gót naptár, az Ambrosianus A-codexben. Először 
Mai és Castiglione (Ulphilae partium ineditarum specimen, Me- 
diolani, 1819) adták ki. A naptár, mely csak töredékesen maradt 
fönn, közvetlenül a Philemonhoz czímzett levél után állott, de 
első négy levele, mely a január 1. és október 22. közti 295 napot 
tartalmazta, elveszett. A naptár másolója, úgy látszik, be sem 
fejezte írását, mert az utolsó lap, melyen decembernek kellene 
állnia, üres. Az egyes napokon föl vannak jegyezve a vértanúk is, 
még pedig, Philippus kivételével, csupa gót származású vagy az
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Alduna vidékein martyr-halált szenvedett szent férfiak. Ebből 
méltán következtethetni, hogy e naptár az Alduna vidékein 
készült.

2. Skeireins *) aivaggeljons thairh Johannen (János evangyélio- 
mának magyarázata), mindössze nyolcz össze nem függő levél, öt 
az Ambrosianában Milanóban, három a Vaticanában Rómában; 
mind másodiratos, az első töredék fölé a chalcedoni consilium 
tárgyalásai, a másik fölé Fronto van írva. A latin írás a IX. szá
zadból való; a kéziratok valószínűleg a bobbioi könyvtárból szár
maznak. Eredetileg száz levél lehetett az egész mű. Első kiadását 
Mai és Castiglione eszközölték (Mediolani, 1819), a másodikat, 
latin fordítással és szótárral, Massmann Fér. (München, 1834). A 
szöveg kritikai tárgyalásával és magyarazatával foglalkoztak: 
L'öbe J. (Beitráge zűr Textberichtigung und Erklárung dér Skei- 
reins, Altenburg, 1839), Uppström (Fragmenta gotica selecta, 
Upsalise, 18G1) és kittinő sikerrel Vollmers A. (Die Bruchstücke 
dér Skeireins, München, 1862).

A Skeireins feladata és ta rta lm a: János evangyéliomának 
magyarázata. Mondatról mondatra fejtegeti az évangyéliomot, 
melyet szóról szóra idéz. A Skeireins nem fordítás, hanem eredeti 
munka, mely azonban a görög commentatorok felhasználásával 
készült. Ezt helyesen kimutatja Bemhardt (Vulfila, p. 612). A 
Skeireins szerzője főleg Cyrillusnak, az alexandriai érseknek, és 
Heradeai Theodorusnak müveit használta. Minthogy Cyrillus 400 
körül született, a Skeireins legfeljebb az V. század közepéből való. 
Ulfilas tehát nem lehet e munka szerzője, mint még Massmann 
hitte. Ellenben bizonyos, hogy Ulfilas biblia-fordítása már meg
volt, midőn a Skeireins létrejött, mert a János evangyéliomának 
és a többi bibliai idézeteknek szövege, melyet idéz, teljesen egye
zik az Ulfilas fordításának szövegével.

A Skeireins határozott czélja: az arianismas védelme. 
Sabellius és Marcellus tanát, kik az Isten apa és Isten-fiú egységét 
és egyértéküségét tanítják, m int helytelent és tévését ismételve, 
az evangyélista szavainak magyarázata alapján, czáfolgatja.

3. Két latin papyrus-okmány, melyeket Nápolyban és Arezzo- 
ban találtak. Első kiadásuk: Massmann, Frabauhtabokos8) oder die 
gotischen Urkunden von Neapel und Arezzo. Wien, 1838. — Az 
okmányok a VI. századból származnak, tehát két századdal fiata
labbak, mint Ulfilas fordítása. Nyelvök 4) és írásuk nem oly tiszta
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és szép, mint Ulfilaséi, a mi onnan magyarázandó, hogy itt a 
köznapi szükség és használat eszközei.

a) A nápolyi okmány 551-ből való, tehát Totilas uralkodása 
alatt kelt, közvetlenül Narses fellépése előtt. Tartalm a: Szt. 
Anastasia egyháza (aclisie gotice sancte anastasie vagy eclesie legis 
gothorum sancte anastasie) Ravennában 120 sillinget (solidi aurei) 
vett kölcsön valami Petrus Defensortól. Most 180 silling értékű 
telket adnak át neki s visszakapnak 60 sillinget. Négy gót pap 
tanúskodik saját keze aláírásával.

b) Az arezzoi okmány elveszett; csak (nem épen pontos) 
facsimiléje és kiadása van meg e műben: Doni Inscriptiones 
antiquae ed. Gori, Flórencz, 1781. Tartalma: Diaconus Gudilub a 
Caballaria jószág négy uncia terjedelmű telkét 133 sillingen adta 
el Alamod diaconusnak. Csak Gudilub aláírása van meg.

4. A salzburgi szirony-kézirat a IX. századból, most Bécsben, 
mely gót runabetüket s azonkívül nehány szót és számjegyet a 
biblia-fordításból (Genesis, c. V.) tartalmaz. L. W. Grimm, Wiener 
Jahrbücher dér Literatur, 43. köt.

5. Egy gót hexameter az Anthologia latinában. Kiadta és 
magyarázta Massmann, a Haupt-féle folyóirat I. kötetében, p. 
379—384. és J. Grimm, Gesch. d. ds. Spr., I 8, 318. Massmann 
Ulfilasában (p. 662) is olvasható. V. ö. Aug. Grabow, Ein gotisches 
Epigramm (Viro ill. Augusto Stinner . . .  congratulatur Philo- 
mathia Oppoliensia), Oppeln, 1880.

*) Ezek rendesen bennfoglaltatnak a nagyobb Ulfilas-kiadások- 
bán; legjobban ezek is Berhardtnál, ki a szükséges történeti és nyelvi 
magyarázatokat is adja.

8) Skeireins a. m. ípar(vEt«, ebből skeirs, világos (1. a szótárt). Ez 
elnevezés Massmann-tói származik; az első kiadók, Mai és Castiglione, 
homiliának nevezték volt.

9) Ebből: búgján, praet. bauhta, venni; fra-bugjan eladni, — és 
bóka, betű, többesben: levél, okmány.

*) A legfontosabb nyelvi eltérések, kisebb hanyagságok mellett 
(pl. e és i felcserélése), a következők : a) Rövid o szerepel, pl. diakon, 
diakona ; — b) a ragok hangzói és összetételekben az első szó zárhang
zója ingadozók; látszik, hogy már kezdik értéküket veszíteni, pl. 
gahlaibim és gahlaibaim e h. gahlaibam ; — c) a nominativus s- képzője 
elveszett, pl. guderith e h. gudareths, diakun v. diakon e h. diák au mm, 
alamud e h. alamods. L. ezekről bővebben Bemhardt Vulfílaját, 
649—650.11.

H e in r ic h  G u s z t á v .
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„A SZENVEDŐ KRISZTUS."

II. (Vígé.)

Uj lendületet nyert e darab kritikája és az ahhoz fűződő [kér* 
dések Dübner jeles kiadása által, a mely a Firmin Didot-féle gyűjte
ményben jelent meg mint melléklet Wagner Euripides és a 
későbbi tragikusok töredékeinek kiadásához. Tragédiánkat itt ezen 
és a későbbi kor egyéb dramatikus termékeivel együtt láthatjuk, 
milyenek a zsidó Ezechiel Exagoge-ja, Plochirus Dramationja, 
Theodorus Prodromus Elűzött barátsága és Ignatius versei Ádám 
bűnbeeséséről. Dübner három párisi kódexet hasonlított össze, 
melyeket A, B  és C-vel jelöl és ezek alapján szolgáltatta a legjobb 
textust, melyeket eddig felmutathatunk. C a XIII. századból való, 
míg A és B  a XIV.-bői. C a Xp. íl.-on kívül még egyéb keresztény 
költeményeket is tartalmaz, de különösen a mi darabunk nagy 
pontosság és kalligrafikus elegenczia által tűnik ki. Az a körül
mény, hogy ebben a kéziratban Gregorius neve mint szerzőé egy 
későbbi kéztől van oda írva, indította Dübnert arra, hogy a tragé
dia eredetiségét tagadja, de abban is kétkedik, hogy valaha sike
rülni fog a szerzőt kitalálni. A tragédia epilógusában (2605— 10)
— ez a bécsi kódexben hiányzik — Tzetzes János kezét látja, a ki 
Lykophron kommentátora volt, mert erre az iróra minden ok nél
kül hivatkozik. Magnin ezáltal arra a gondolatra jött, hogy tán az 
egész tragédia redactiója Tzetzestől való. Dübner nagyon kívána
tosnak tartja, hogy a drámának oly kiadását bírjuk, a melyben az 
euripidesi parallel helyek egész teljességökben foglaltatnának; ő 
ezt kiadásában typographikus nehézségek m iatt nem.tehette. Most 
miután a szöveg már korrekt alakban fekszik előttünk, még két 
pontra kell ügyelni. A darabban előforduló dogmákból és a keresz
tény régiségekből a kort és azt a keresztény sektát kell kikutatni, 
a melynek kebeléből a költemény származhatott, azután pedig a 
tragédia belső összefüggésére és oekonomiájára kellene súlyt fek
tetni, mert ehhez nagy dramaturgiai problémák fűződnek és a 
dráma történetére nézve fontos adatokat szolgáltathatna: egyálta
lán a tragédia inkább a mély kutatást, mint az ócsárlást érdemli 
meg. Dübner már ekkor Magnin-re utalt, a ki hosszab időn át 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, s így a mellett, hogy az első 
kezelhető kiadást korrekt alakban nyújtotta, — mert a benczések
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nagy foliansaihoz vajmi nehéz jutni — még az az érdeme is van, 
hogy Magnint arra indította, hogy nézetét e tragédiáról közzé 
tegye. Ez is a Journal des Savants-ban (1849) mint a Dübner-féle 
kiadás kritikája jelent meg és a legmagvasabb és legtartalmasabb 
irodalmi értekezés, mely e tragédiáról eddig megjelent, s melynek 
eredményeihez bátran csatlakozhatunk. Magnin, a ki dramaturgiai 
kutatásai által már akkor híres volt, négy czikkben bírálta meg 
Dübner kiadását, s ezek közöl kettő (12—261. és 275—288. 1.) 
kizárólag a mi darabbunkkal foglalkozik. Ámbár, úgymond, e 
darab a középkor liturgikus drámai költészetére, az úgynevezett 
my8teriumokra, befolyással nem volt, mert a XVI. század közepéig 
itt nem is ismerték, s daczára annak, hogy aesthetikus értéke 
csekély, úgy e költemény, a mely tárgyát tekintve keresztény, de 
részleteiben pogány, nagyban megérdemli figyelmünket. Egy poe* 
tikus-theologikus egyveleget lát benne, a melyben a klassikus 
tragédia részletei a modem keresztény dráma első alapvonásaival 
találkoznak. Mindkét fél okéit fejtegeti és arra az eredményre jő, 
hogy az eredetiség kérdésében mindkét félnek igaza van ; a költe
mény részben Gregoriustól való, részben pedig nem. Azok, a kik a 
Xp. n.-ban Gregorius századának szellemét ismerik fel, ép oly 
kevéssé tévednek, mind azok, a kik a VI. VII. VIII. század nyo
mait iparkodnak kimutatni; hogy a verselés hiányát ép oly jogo
san vetik a költő szemére, mint sokan a jól alkotott jambusokra 
hivatkoznak. A sok ismétlődéi, ellenmondás és laposság e 
darabban csak úgy magyarázható meg, ha felveszszük, hogy az 
előttünk fekvő költemény nem más mint külömböző időkben szár
mazott passió-drámák egyesítése, melyeket egy leiró a X. vagy XI. 
századból egybeállított. A 2600 sorból álló tragédiában, a mely 
egy darabnak ú<?y is túlságos hosszú, Magnin még most is felis
meri a három darabot, az az annak a három kisebb tragédiának 
töredékeit, melyekből a mi darabunk keletkezett. A főbb jelenetek 
itt ép úgy vannak egymás mellé fűzve, miot a Chansons de geste 
némely kézirátában egy és ugyanazon cyclus legnevezetesebb epi- 
sodjainak többféle feldolgozását egymás mellett találjuk. E dara
bok legrégebbike, a mely mintegy alapul szolgált, nazianzi Grego
rius műve volt, a kinek hires neve fenmaradt és az egész 
költemény szerzőjéül tekintetett. A többi részlet íróit is könnyen 
feltalálhatjuk, mert a második dráma Gregoriustól, antiochiai 
püspöktől a VI. században, származhatik, a kire már Dóm Ceillier,
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mint az egésznek szerzőjére gondolt, és a harmadik attól a Ste- 
phanustól (monachus Sabaita) eredhet, a kit Lilio Gregorio 
Giraldi egy passió-dráma szerzőjéül említ, de a nélkül, hogy 
ennek nyomát megtalálta volna. Magáin azt mondja, hogy a két 
prologus — ő Mária első beszédét is prológusnak veszi — is 
külömböző. — Az első prologus utolsó sora mint szereplő szemé
lyeket csak Máriát, ftotpdévoc {iúaT7]?-t, azaz szent Jánost és a nők 
karát említi, holott a darabban sokkal több személy lép fel. Mag
nin szerint a darab löveni kiadója, Resch, 1544-ben nyomatta ki 
először a szereplő személyeket, mert a kéziratokban nincsenek 
felsorolva. (A bécsi kódexben a darab előtt mind a szereplő személy 
jegyzéke meg van.) Gregorius darabja volt tán a legegyszerűbb, 
legcsinosabb és legorthodoxabb. Ő ép úgy mint a régieknek félig- 
meddig epikus trágediáiban szokás volt, csak egy személyt — 
Máriát — akart felléptetni, a ki a galileai nők kíséretében és Szt. 
János intései közt a fájdalom és szenvedés minden fokán keres?tül 
ment. A második drámának a czíme Ko<3ji/>oa>nqpiov rcáfros lehetett, 
a mely név alatt most az egész tragédia egyes kódexekben előfor
dul. Ebben a declamatio volt túlsúlyban; hozzá tartozhatott a két 
prologus, a bőbeszédű hírnökök jelentései, az apokryph legendák, 
melyek a darabban fel vannak dolgozva, s melyek közt egyesek 
sokkal fiatalabbak mint Gregorius kora, továbbá az angyal a sír
nál, Jézus, a ki a keresztfán beszél és meghal. (Csak a konstan
tinápolyi concilium 692-ben engedte meg, hogy Jézust a kereszt
fán ábrázolják.) — A harmadik drámában a dialógus és az actio 
az elbeszélést túlszárnyalja. Ide tartoznak a jelenetek Józsefnél, 
Nikodemus és Pilátus háza előtt, a papok és a sírőrök beszédei és az 
ifjúé a dícsfénynyel. Az ifjú jelentése az angyal és Mária Magdolna 
jelentéseiben ismétlődik, de némi változással, a mi azt mutatja, 
hogy itt két íróra kell gondolnunk. Az egész redactiót valószínű
leg Tzetzes vállalta magára, a mióta pedig e különféle, de egy tár
gyú darabokat egy kalap alá hozták, az egyeseket már nem írták 
le, hanem csak az egészet. Magnin télelének bebizonyítására egy 
feltűnő interpolatióra figyelmeztet, a mely a darab utolsó jeleneté
ben fordul elő, a hol a hírnök jelentése egyszerre megszakad és két 
jelenet van közbeszúrva, a melyekben az örök, a papok és Pilátus 
van felléptetve, a kikről tulajdonkép szó van. Nem mondhatjuk, 
hogy ez a nagyobb effectus elérésére szolgál, hogy a hírnök m int
egy háttérbe vonul és drámailag fellépteti azokat, a kikről szólni
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akar, mert először ilyesmire példát nem hozhatunk fel, másodszor 
pedig a két jeleneten meglátszik, hogy egy idegen kézt szúrta őket 
a jelentés közé. Még oly drámánál is, a mely nem színrehozatalra 
való, nagyon feltűnő az ily közbeszurás. Magnin hypothesise ellen 
azt szokták felhozni, hogy bajosan hihető, hogy három egymástól 
századok által elválasztott költő arra a gondolatra ju to tt volna, 
hogy Krisztus kínszenvedését oly módon drámatizálják, hogy 
mindegyik más részleteket dolgozott fel a négy evangéliumból s 
ez által egy negyediknek alkalmat adott, hogy e három darabot 
egyesítse, s hogy mind a három ép Euripides hét darabjából vette 
volna a legtöbb sort. Erre azt felelhetjük, hogy a tárgy olyan volt, 
hogy biz találkozhatott három sőt több költő, a ki azt feldolgozta s 
Magnin nem is azt mondja, hogy mindegyik tragédiában csak is 
az volt, a mit most a Xp. íl.-ban látunk; lehet hogy Tzetzes az 
egyes darabokból ép az illő részleteket választotta ki és egyesítetté 
őket. S hogy mindhárom csak Euripides hét darabját használta 
volna fel, azon sincs mit csodálnunk, mert ép e drámák nyújtották 
a legtöbb alkalmas verset e tárgyhoz; különben tény az, hogy a 
költők más, ránk nézve elveszett darabokból is merítettek, a mint 
azt később látni fogjuk. Kétségkívül igaz Magnin azon állítása, 
hogy a dráma úgy mint most előttünk fekszik, sohasem került 
színpadra, sem mint mysterium, sem mint tragédia. Az egyes rész
letek kutatásában, különösen a fődarab elemzésénél, mely szerinte 
Gregoriusra, vagy legalább annak idejére megy vissza, ezt minde
nütt bebizonyítani iparkodik. Kiemeli, hogy Julián us rendelete, a 
mely a keresztényeknek megtiltotta volna a görög klasszikusokkal 
való foglalkozást, merő koholmány, s hogy a költemények, melye- 
két e korban a keresztény egyházatyák írtak, nem erre a rende
letre vezetendők vissza. Kitiltották ugyan a keresztény rhetorokat 
és grammatikusokat az iskolákból, mert mint tanítók a klassziku
sok polytheistikus tanait mindig czáfolták s azok iratait becsmé
relték, de egy ily «attentatumot a megsértett intelligencziára* 
aligha követtek e l  Magnin is arra hivatkozik, hogy Gregorius ezt 
az okot bizonyára felhozta volna, de erről nem hallunk nála 
semmit. Szerinte Gregorius és idejének keresztény költői csak 
poetikus hajlamaiknak engedtek, a mihez az az ártatlan mulatság 
járult, hogy a kártékony klasszikusok helyett a keresztény költé
szetet tegyék kedveltté. Más motívumot a Xp. II. költőjénél sem 
kell keresnünk. Gregorius költői működése különben sokkal előbbi
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korszakba teendő, mint arianzi magányba vonulása, a melytől ren
desen keltezni szokták. Valószínűleg athéni tartózkodásakor irta 
ezeket, midőn tanulmányai bevégeztével az irodalom és szónoklat 
tanszékével kínálták meg. Mielőtt pappá szentelték, még több 
helyen tanított, s minthogy ekkoriban jött a rendelet, hogy Home- 
rost, Aeschylost és Euripidest nem választhatja előadásai tárgyául, 
ő mintegy a törvény kijátszására ezeket előadásába azáltal vitte be, 
hogy keresztény alakba öltöztette őket. Ez magyarázná meg Magnin 
szerint azt, hogy miért találunk ép a Xp. II. azon részében, a mely 
Gregoriusnak tulajdonítandó, oly sok verset e tragikusokból. A 
Xp. Tl.-t sem a nyilvános színpadokon nem adták, a hol a nép a gla
diátorokat bámulta, sem a templomokban, melyekben a IV. század 
óta a nagyobb ünnepeken előadták ugyan Krisztus kínszenvedé
seit, mert e centok tudományos sőt pedantikus alakja ellenkezik 
mindavval, a mit e mysteriumok egyszerűségéről hallunk, melyek
ben majdnem szóról szóra az uj testamentomból vették át a 
szöveget. Tehát csak olvasmányul irta ezt Gregorius, hogy a 
keresztények kezéből kedves költőiket Aeschylost, Aristophanest 
és Euripidest, kiktől oly nehezen válhattak meg, végre kiragadja. 
A tragédi > azon részeiről pedig, melyeket Magnin a VI. és VIII. 
századba tesz, lehetségesnek tartja, hogy a klastromokban adták. — 
Magnin nézetét a mennyiben Gregoriusra vonatkozik, Lalanne, a 
ki legutóbb írt a Xp. Il.-ról, elfogadja, de Ő nem lát a centoban 
három különféle szerzőt, hanem az egészet Gregoriusnak tulajdo
nítja. Okoskodása sok helyen valóban naiv. Érvelésének alapja a  
benti po8sidente8 politikai elv. A XVI. század középéig, úgymond, 
Gregoriust tekintették a költemény szerzőjének; ha tehát Őt e 
dicsőségtől meg akarják fosztani, azt kellene bebizonyítani, hogy 
más valaki volt a szerző, vagy legalább azt, hogy ő nem lehetett 
szerzője. Valószínűségi okokat ez utóbbi nézetről a priori nem 
fogad el. Hogy a tragédia valóban oly rossz és elütő Gregorius 
többi költeményeitől, az nála nem határoz semmit, mert akkor 
Voltaire-t Orphelin de laChine ez. tragédiától kellene megfosztani. 
Hogy a tragédia nem ér sokat, azt ő masa is belátja, de Gregorius 
idejének ízléséből akarja megmagyarázni a bőbeszédűséget, a mit 
nz akkori költők legkiválóbb tulajdonságának tekintettek. Szerinte 
Gregorius e darabot csak mint vázlatot irta. a melyre az utolsó 
simító kezet nem tette, akár mert nem volt ideje, akár mert 
ízlésének már nem felelt meg; későbbi kiadói azután saját belátá
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suk szerint változtattak rajta, úgy hogy mostani alakját nyerte. 
Lalánne tehát arra törekedett, hogy a darabot a kinövésektől 
tisztázza s egy antik tragédia alakját hozza ki belőle s ezt iskola 
könyvül a gymnasiumi ifjúság számára nem ugyan a klasszikusok 
helyett, hanem azok mellett lelki felépülésre kiadta. A darab 
czíme akár készakarva, akár nem, hamis, mert így hangzik : La 
passión du Christ, tragédie, extraite des oeuvres de Saint-Grégoire 
de Nazianze; traduite du grec, pour la premiere fois, en fran^ais, 
et accomodée á l’usage des classes. (Paris, 1852.) Az extraite 
kifejezés arra enged következtetni, hogy a tragédia Gregorius 
müveiből ki van véve és teljességében fekszik előttünk, de a 2640 
sor helyett itt csak 1039-et találunk, tehát az accomodatió metho- 
dusa, melyről Lalanne könyvében oly hosszasan értekezik, a költe
ményt két ötödére olvasztotta le. Ez a könyv két kiadásban jelent 
meg; először csak a görög szöveg bevezetéssel a tanulók számára, 
azután a görög szöveg átellenében levő franczia fordítással sebben 
van a Dissertation sur l’authenticité du poéme (7—43. 1.) is. A 
kath. pap e dissertatio minden lapján kikandikál. — A németek
nek egész 1855-ig nem volt kiadásuk e tragédiáról, a mi elég nagy 
szégyennek mondható. Nekik vagy a Dübner-féle Euripides töre
dékekkel együtt kellett azt megszerezniök, vagy a benedekrendüek 
folians kötetében utána nézni. 1855-ben Elissen a «Polyglotte dér 
europáischen Poesie# szerzője, a mely munka szerencsétlenül lévén 
tervezve az első kötetnél megakadt, Wigandnál kiadta a szöveget 
Dübner szerint és egy német metrikus fordítást csatolt hozzá. 
Első kötetét képezi ez a szerzőnek Analekten dér m ittel — und 
neugriechischen Literatur ez. gyűjteményének, a melyben külö
nösen a byzantiumi költészet egyes nehezen hozzáférhető és ritka 
kiadásokban megjelent müveit adta ki és fordította le. Az irodalom- 
történeti bevezetésben Ellissen nem foglal el határozott álláspon
tot, hanem abból, a mint az egyes véleményeket bírálja, az tűnik 
ki, hogy a költemény eredetisége mellett van. A tragédiát külön
ben csak az irodalom és kulturtörténet barátai számára adta ki. 
ő  a drámát öt részre, vagy ha úgy tetszik felvonásra osztja fel. 
Az első részt Mária prologusa és a három hírnök jelentése Krisz
tus elfogatásáról és kinzatásáról tölti be s öt jelenetből áll. Ezt a 
felvonást ő «Die Leidensboten* czím alá foglalja. A színhely szerinte 
Jeruzsálem kapuja előtt, nem messze a Golgotha felé vezető úttól 
van. A második rész «Golgotha» czímmel Krisztus kereszfája alatt
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játszik. Ebben Krisztus maga a kereszfáról szól le anyjához s 
Mária zokogásai és siralmai töltik be a szint. Ez az első jelenet; 
a másodikban Krisztus meghal a keresztfán; újra lamentatio. A 
harmadik jelenetben arimathiai József és Nikodemus lép fel és az 
eltemetés felett tanácskoznak. A harmadik rész a sír mellett mon
dott beszédeket («Reden am Grabe») tartalmazza. Színhely: a 
sziklasír bejárata arimathiai József kertjében; éjjel. A negyedik 
rész «Szombati) felírással a másik napon játszik szt. János háza 
előtt. Egy hírnök azt a jelentést hozza, hogy őrség vonul ki 
Krisztus sírjához, hogy tanítványai holttestét el ne vigyék. Mária 
Magdolna a sírhoz lopódzik, hogy megnézze mit tesznek az őrök. 
Az ötödik rész a «Feltámadás*. Vasárnap van; a szín a sír bejára
tánál. Mária és Magdolna fellépnek, s minthogy az őröket nem 
látják, a sírhoz közelednek s a követ elhengerítve találják: Krisztus 
nincs a sírban. Magdolna ezt hirül adja az apostoloknak. Ezalatt 
Máriának megjelen az angyal a sírnál és mindent tudtára ad. 
Nemsokára maga Krisztus is fellép és vigasztalja anyját, Magdol
nának pedig meghagyja, hogy mondja meg tanítványainak, hogy 
menjenek Galileába, ott majd láthatják őt. A mint a kar fellép, az 
angyal ismét megjelen a sírnál. Erre a hírnök jön Máriához és 
elmondja neki mindazt, a mit a városban az őröktől hallott, hogy 
mily nagy csodák közt szállt Krisztus a mennybe. Itt van közbe
szúrva az a feltűnő interpolatio, hogy a hírnök jelentésében az 
őrök, a papok és Pilátus közötti beszéd mint jelenet a jelenetben 
fordul elő. Az utolsó színben Márkus házában a tizenegy apostolt 
egyéb tanítványokkal látjuk; Mária és Magdolna is megérkeznek s 
nemsokára Krisztus is megjelen és tanítványait buzdítja, hogy 
terjeszszék igéjét az egész földön, mondják el a csodákat, a melye- 
4et láttak s egyszersmind a bünbocsánat hatalmát is átadja nekik. 
Evvel végződik a dráma. Az ötödik felvonás, mint látjuk, a legbo
nyolultabb s a magyarázóknak sok nehézséget okozott. Legfeltű
nőbben mutatja a sok ismétlést és interpolatiot, a későbbi eredetet 
és az ügyetlen kezet, mely összeállította. Az epilógusban a költő 
az ég kegyét kéri. — így osztja fel a darabot Ellissen, a kinek kia
dása mostanig az egyedüli, a mely Németországban megjelent.

Még két nézetet kell e darabból idéznünk. Grenier (La vie 
et les poésies de St.-Grégoire de Nazianze, Clermont-Ferrarid. 
1858) nem tartja méltónak Gregorius költészetéhez és annak ízet
lenségeit nevetségessé teszi, míg Klein (Gesch. des Dramas III.
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599—634) mint a keresztény drámának előfutárát igen nagyra 
becsüli. Túlcsapongó phantasiájával sok olyat lát a darabban, a 
mi nincs is benn ; Krisztus dicsőítését mint a legtragikusabb liősét, 
a nagyszerű katharsist; az ellentétet a Demeter és Dionysos my- 
steriumok és a szűz szeplőtelensége és a Logos titkai közt. Dithy- 
rambusokat zeng egyes megható jelenetek felett s egészben egyes 
interpolatiókat megengedve — Gregoriust mint szerzőt elismeri. 
Ezt egyéb költeményei és beszédeiből következteti, a hol az akkori 
színpadi előadások ellen kel ki s azt hiszi, hogy Gregorius a 
pogány színházat egy Krisztus drámával akarta helyettesíteni, hogy 
a  mystikus Dionysos helyett a valódi isten embert, a valódi Eleu- 
thereust, a szellem felszabadítóját, az üdv hozóját a kenyér és bor 
{Demeter—Dionysos) alakjában hozza színre, mint megalapítóját 
egy új, az ő szellemétől áthatott drámának. A cento alakot sem 
támadja meg, hanem mindegy symbolumául veszi annak, hogy a 
valódi keresztény drámának át kell hatva lenni antik klasszikus 
elemektől, a dramatikus művészet csak akkor lesz teljes, ha a 
Krisztust személyesítő emberiség ideája evvel az antik elemmel 
harmóniában lesz. — Ez a legutolsó nézet (1866), a melyet e 
drámáról hallottunk.

Eddig azonban csak a dráma egyik oldalát tekintettük. A 
darab ugyanis nem csak mint kultur történél mi adat érdekes, nem 
csak a theologusnak nyújt sok kérdést a megoldásra, nem csak a 
byzantiumi költészetre vet némi világot; a filológust főleg azért 
érdekli, mert szerzője Aeschylos és Lykophronból egyes, Euripi- 
desből pedig százakra menő verseket merített, még pedig, a mint 
most már kiderül, a következő hét darabból: Medea, Bacchee, 
Bhesus, Hippolytus, Troades, Orestes, Hecuba. Kirchhoff (Ein 
Supplement zu Euripides, Bacchen. Philologus VIII. 78. s k. 1.) azt 
hiszi, hogy a szerzőnek Euripides példánya nem tartalmazott 
többet, mint e hét darabot s azért csupán ezekre terjeszkedhetett 
k i ; más drámákat nem is ismert. E példányhoz tán Lykophron 
Kassandrája és Aeschylos Agamemnona és Prometheusa volt kötve, 
mert csak e két tragédiából találunk egyes verseket. Ez a nézet 
azonban, mint később látni fogjuk, téves. A Xp. Il.-ban oly darabok 
töredékei is lappangnak, melyeket mi már nem bírunk. — Euripi
des régibbb kiadói, Canter és Barnes nem is ügyeltek arra, hogy e 
centoban több száz meg száz oly vers van, a mely az euripidesi 
textust több helyen javíthatja. Pierson volt az első, a ki Pseudo-
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Vergilius Moeris kiadásában és Verieimilia-iban (175G)Medea Troa- 
des, Rhesus és Bacchoe némely helyét a mi tragédiánk segítségé
vel iparkodott javítani. Míg Pierson csak mellesleg emlékezett 
meg a Xp. IT.-ról, addig Vnlckenaer nagyobb súlyt fektetett rá. Már 
Hippolytus kiadásában (Leyden 1768) kijelölte a legtöbb helyet, 
a melyek a Xp: II.-bán is előfordulnak és a szöveg helyreállításában 
némely helyen szorosan ragaszkodott a tragédiához. Nézetét 
magáról a darabról már hallottuk. A klasszikus verssorokra nézve 
ezeket m ondja: E centoban mások versei is benn vannak, így 
Lycophron Alexandrájából, hanem leginkább Euripides ncliány 
száz verséből van összetákolva, a melyeket a következő hat tragé
diából m erített: Hippolytus, Medea, Bacchse, Rhesus, Troades és 
Orestes. — ő  tehát csak nehány száz verset vesz fel, míg jelenleg e 
szám már jóval nagyobbodott. Hippolytus kiadásában és Diatribe- 
jében 197 versről szól, melyek e hat, illetőleg öt tragédiából valók ; 
Hippolytusból 152-t, Troadesből 24-et, Medeaból 9-et, Rhesusból 
8-at, Bacchae-ből 4-et, Orestesből egyet sem említ. Valckenaemak 
azonban a tragédia helyes szövege nem állt rendelkezésére, s azért 
nem csodálhatjuk, ha emendatioiban, melyek a Xp. IL-ra támasz
kodnak, nagyon óvatos volt és csak keveset vett fel a textusba. 
Valckenaer után Por són vette tekintetbe tragédiánkat. Ö a hat 
euripidesi darabhoz ti Hecubat hozzá adta, a melyből né^y verset 
talált a Xp. Il.-ban; Orestesből hetet, Medeábi.l 21-et jegyzett ki. 
Emendálni azonban ö sem volt hajlandó a cento alapján. Elmsley 
Medea kiadásában gyakran, de Bacchaeben ritkán reíleklála darabra. 
A benedekrendüek kiadásában az Euripidesből átvett versek 
száma már 600-ra rú^. Kimutatták, hogy Medeából 205-öt, Rhe
susból 113-at, Bacchffiből 111 -et, Hippolytusból 100-at, Troades
ből 42-őt, Orestesből 28-at, Hekubából 7-et vett át a költő, de ha a 
Valckenaer és Porson kijelölte verseket is tekintetbe vették volna, 
e számot még nagyobbíthatják. Dübner az ő kiadásában erre nem 
reflektált, míg Ellissen a darab analysisében minden egyes jelenet 
után összehasonlítja azokat a verseket, melyek Euripidesből 
vannak véve s körülbelül 700-at hozott ki, de ő sem vette 
tekintetbe azokat a verseket, melyeket előtte már kijegyeztek, 
különben még nagyobb számot m utathatott volna ki, de ezt 
• tán azért nem tette, mert csak azokra a versekre szorítkozott, 
melyek feltűnően megegyeznek. Kirchhoff az említett érdekes 
czikkben 209 verset sorol fel csupán a Bacchaeből, melyeket a
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Xp. II. szerzője részben szó szerint, részint némi változással átvett. 
Kirchhoff különben azok közé tartozik, a kik nem várnak semmi 
jót e cento felhasználásától az euripidesi kritikára nézve. Szerinte 
irója egy szerzetes volt a XIII. századból, a kinek kézirata ugyan
azokat a hibákat mutatja, mint Euripides kódexei közt a Palatínus 
és Florentinus (2)« Tekintetbe veendő még a sok változás, melyet 
a szerzőnek okvetlenül tennie kellett. E miatt ő Euripides kiadásá
ban egy conjecturát sem koczkáztat a cento kedvéért. De fontos 
szerinte a darab a Bacchse ez. tragédiára nézve.

Ismeretes ugyanis, hogy a két említett kézirat közt, melyek 
egyedül őrizték meg ezt az euripidesi darabot, az egyik a Floren- 
tinus csak a 754. versig terjed, a másikban pedig a 1328. vers 
után lacuna van, a melyet már Tyrwhitt észrevett, s a mely azáltal 
keletkezett, hogy a Palatínus leirója, egy lap hátsó részét átnézte. 
Minthogy pedig nagyon valószínű, hogy a Xp. II. szerzője előtt 
még a teljes tragédia feküdt és másrészt bizonyos, hogy e tragédia 
minden részéből egyformán merített, tehát a darab azon versei, 
melyek az euripidesi jelleget mutatják, más euripidesi trágédiában 
nem fordulnak elő és különben is a hiányzó részhez, melynek 
tartalm át jól tudjuk, látszanak tartozni, számunkra az egyedüli 
sorok, melyeket e centóból, ha m m is egész biztonsággal, átvehe
tünk és a lacuna helyét némileg kitölthetjük, Kirchhoff Agave 
beszédének végét és Dionysosénak elejét, a mely a mostani tex
tusokban hiányzik, kiegészíti és 38 verset hoz ki a contoból, minden
esetre az egyedüli példa egy lacuna mesterséges betöltésére. Egyes 
verseket már Porson és Hartung, ez utóbbi ép akkor, midőn Kirch
hoff e czikket írta, is felhasználtak és a lacuna helyébe iktatták, 
de nem oly nagy számmal mint Kirchhoff. Euripides kiadásában 
azonban nem reflektál a centora, ép oly kevéssé mint Nauck az ő 
kiadásában, ámbár Euripideische Studien ez. művében több verset 
vesz bírálat alá és azt jegyzi meg, hogy a Rhesos kritikájára nézve 
jó szolgálatot tehet. Bőven és nézetem szerint szép sikerrel foglal
kozott a trágédiával ez irányban Döring. Először is egy programm 
értekezésben (Jahresbericht über die Realschule und das Progym- 
nasium zu Barmen 1864.) De tragoedia christiana, quae inseribitur 
Xp. ÍI. röviden előadta, hogy az ezen irányban tett kutatások nem 
kielégítők. Egy kiadásban sem találta az összes verseket följegyezve, 
melyeket a Xp. Il.-ban az euripidesi tragédiákból találunk, még a 
Kirchhoff által közzétett versek, melyek csak a Bacchaeből valók,
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sincsenek teljes számmal közölve. Kirchhoff egyáltalán azt mondja, 
hogy a tragédiának körülbelül harmadik része, tehát 800—900 vers 
található meg a görög tragédiákban. Döring azonban kimutatta, 
hogy a költemény fele, azaz több mint 1300 vers megy vissza 
Euripides tragédiáira/ A pontos összehasonlítás azonban arra 
vezetett, bogy Döring oly verseket is felvesz, melyek nagy válto
zásokkal vannak átvéve, több olyant, a melyekben két vagy három 
szó emlékeztet a görög eredetire, de összeállítása minden esetre jó 
szolgálatot tesz az euripidesi kritikának. Döring mellesleg a költe
mény szerzőjét is iparkodik kimutatni. Támaszkodva Dübner azon 
nézetére, hogy a költemény utolsó hat verse1) Tzetzestől való, 
Döring azt hiszi, hogy a prologus, a mely ugyanazon hangon van 
tartva és ugyanazon metrikai sajátságokat mutatja, szintén Tze
tzestől való 8 így ő a költemény szerzője. Hogy az epilógus Tze- 
tzesre mutat, azt a Lykophron felé szójáték,a metyet űző Lykophron 
Kommentárjában szintén találunk, bizonyítja, továbbá az utolsó 
vers megegyezik a Kassandra első versével. Döring a prologus 
áxoóoa? eoaspű>; t c o i (1. v.) és KotYjtixd); soaspfj xXúsiv fréXsu; 
(2. v.) szavait is összehasonlítja az epikus 3. sorával: ó <ptXöfiaö̂ <; 
soaePocppóvtov Xóyüív. Mindkét helyen, úgymond, az olvasó mint az 
irodalom és vallás barátja tüntetik fel. Valamint Lykophron 
Kassandrájának első verse az epilógusban található, úgy a prologus
10. versének (ttóijjloo 8é t^v jrpó'paaiv ápyfj; arc’ axpr^) egy része 
szintén aKassandrában fordul elő, így: ápy;fj? &x p 7 ] S e  {i^xóvíb]
Xó?o;. Ha tehát Tzetzes, így okoskodik Döring, a prologust írta, 
a melyben maga mondja Tó xoo{Jio3ü>tTjpiov é£sp<*> jrá&oí, úgy az egész 
dráma csakis tőle eredhet. Feltéve, de meg nem engedve, hogy a 
prologus Tzetzestől való, úgy még sem következtethetjük, hogy ő 
az egész költeményt irta. Ez ellen szól a kor, szól a dogmatikus 
felfogás és az, hogy ily költemény Tzetzes idejében nem keletkez
hetett. Sokkal valószínűbb ennél Magnin hypothesise, a ki Tze- 
tzesnek csak az utolsó redaktiot tulajdonítja, a mennyiben Ő volt

l ) vE*/et<; áX7)ö“éc §pajxa xoo 7rs7cXaa{ié{i.ov 
IIecpop(tévov ts (xothxdiv Xyjpwv xÓ7rp(f>. 
fO cptXojiotdiíJc soosporppóvíov Xó^oív.
El foöv 0-éXetí ou, xai Aoxórppovo? tpóxq) 
FXoxó'ppovo; vov o>s £Yv<*>3(iávot>,
Aé£oo tá  tíoXXá VTjtpsxw? <*>v ji’ tatopet?.
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az, a ki a két vagy három Krisztus-tragédiát egyesítette. Döring- 
nek legkevésbbé van joga Magnin konjekturájáról azt mondani, 
hogy «gallica levitate et socordia tota exstructa sit» ; sokkal alap
talanabb az ő hypothesise. Döring ezen értekezésének érdeme az 
átvett helyek teljes összeállítása, melynek eredménye a következő. 
Lykophron Kassandrájából 9 vers a Xp. II. 12 versében ismétlő
dik; Aeschylos Prometheusából hármat, Agamemnonból 16-ot vett 
át a cento írója. A legnagyobb kizsákmányolás azonban Euripides 
darabjaiból való. I tt  a viszony így á ll: Medea 329 versének megfelel 
410 a Xp. Il.-ban, Bacchae-ből 246, 254-nek, Rhesusból 217, 243- 
nak, Hippolytusból 192, 216-nak, Troadesből 85, 88-nak, Orestes
ből 49, 52-nek, Hekubából 7, 10-nek; összesen: 1125 euripidesi 
vers a Xp. II. 1273 versének. A Rhesusra nézve először az tűnik 
ki, hogy a Xp. II. költője a darabot eredetinek tartotta, hogy az ő 
kódexében a darab már a többi euripidesi tragédiák közé volt 
felvéve, tehát már a IV. században Kr. u. őt tartották a darab 
szerzőjének; azután pedig, hogy Nauck jogtalanul támadta meg 
Hartungot, a ki azt mondotta, hogy a költő Rhesust kiválólag kifosz
togatta, mert ha tekintetbe veszszük, hogy Rhesus vagy 500 verssel 
kisebb a többi tragédiánál, úgy a viszony majdnem ugyanaz, mint 
a Medeanál. — Lykophron és Aeschylos verseivel együtt. tehát 
összesen 1153 vers fordul elő a Xp. II. 1304 versében. Az Euripi
desből átvett 1273 vers között Döring előtt 924-et már feljegyeztek; 
ő tehát e számhoz Hecubából 4-et, Orestesből 6-ot, Medeából 138-at, 
Hippolytusból 46-ot, Troadesből 29-et, Rhesusból 98-at, Bacchae- 
ből 28-at csatolt. Hogy azonban a Xp. II. költője nemcsak e hét 
darabból merített, hanem hogy részint az emlékezetből más trá- 
gédiákból közhelyeket, részint egész passusokat kiírt, azt Döring 
értekezése végén iparkodik bizonyítani. De nagyon valószínű, hogy 
e cento költője még más darabokat is ép úgy felhasznált, mint az 
említett hetet, és hogy Kirchhoff hypothesise, mintha csak e hét 
darab feküdt volna előtte és hogy csakis ezeket ismerte, nem áll. 
A költemény 932. versében Szt. János kezdi vigasztalni Máriát és 
erre saját magára áttérve azt mondja, hogy az úr egy arany üstben 
megfőzve testét bölcseségének csodája által új életre fogja ébresz
teni s a gyászos öregségnek nyomora azonnal eltűnik, mert az úr 
szeretető ifjúvá fogja változtatni. E sorok oly ellentétben állnak az 
összefüggéssel, különösen az arany üst és az öreg megifjuhodása, 
hogy itt nyíltan egy euripidesi tragédiára kell gondolnunk s a mint

Digitized by LjOOQ Le



554 KONT IGNÁOZ.

Hartung Euripides restitutus-ában (I. 69.) helyesen mondja, itt 
Euripides Peliades ez. tragédiájának egy töredékével van dolgunk, 
melyet vagy Pelias leányai vagy maga Medea az ő mesterségének 
dicsőítésére mondott, mielőtt az öreget összevágta és az üstbe tette, 
hogy onnan megifjuhodva kijöjjön. így még több helyen elveszett 
tragédiák töredékei lappangnak, és hogy a szűz titokteljes szüle
téséről szóló több hely Euripides Danaejéből való, az több mint 
valószínű. Ez is mutatja, hogy mily érdemes e trágédiával bőveb
ben foglalkozni. — A főkérdés a kritikára nézve az, hogy mily 
kódexet használt a centoíró. Kirchhoff, mint említettük, az ő kéz
iratát a rosszabbak osztályába sorolja, a mely kevés hasznot hajt 
az euripidesi kritikának. Nauck Euripides kiadásának előszavában 
azt m ondja: A Bacclia , Bhesus, Troades ez. darabokra nézve e cento 
nem megvetendő segélyt nyújt, de a többire nézve nem ér semmit. 
Evvel ellentétben Döring két más czikkben: Die Bedeutung dér 
Tragödie Xp. II. für die Textkritik des Rhesus (Phil. XXIII. 577) 
és Die Bedeutung dér Tragödie Xp. II. für die Euripideskritik (Phil. 
XXV. 221.) kimutatta, hogy sok helyen inkább Hartung nézetét 
fogadja el, a ki a tragédiák kiadásában a centot tekintetbe vette, 
csak hogy a tiszta szöveg még nem állt rendelkezésére, s így gyak
ran önkényüleg járt el. Az első értekezésben Döring a Xp. II. és az 
euripidesi szöveg eltérő helyeinek összehasonlítása által arra az 
eredményre jut, hogy már az archetypus, a melyből Rhesus kéz
iratai folytak, sok helyen az olvashatlanná vált szók helyett 
önkényes betoldásokat tartalmazott, míg sok helyen ép a Xp. II. 
segélyével helyreüthetö a szöveg. A második czikkben ép úgy jár 
el a Medea, Hippolytus, Troades és Bacchse szövegével, a mely 
darabokból a Xp. II. költője a legtöbbet merített. Kirchhoff ép a 
Medea kiadásában szólt az Euripides-kódexekről és csodálatos, hogy 
a Medeára nézve a cento olvasási módjai feltűnően egyeznek a 
Kirchhoff által a második osztályba sorolt kéziratokkal s tán ebből 
következtette azt, hogy a tragédia nem nyújt nagy segítséget az 
euripidesi textus kijavításában. De Döring magából a Medeaból 12 
helyet sorol fel, a melyeken a Xp. II. más olvasási módot nyújt. 
A Hippolytusra nézve már csak egy hely van a centoban, a mely 
a rosszabb kódexekkel, míg hat hely a legjobbakkal egyezik meg, 
viszont 18 helyen úgy látszik egyedül őrizte meg a helyes szót. 
A Troadesben Öt oly hely van, mely a rosszabb kéziratokkal, 
ellenben négy, mely a jobbakkal megegyezik, míg hét helyen
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önálló és jobb lectiot nyújt. Végül a Baccbae darabból, a melyre 
nézve a cento fontosságát már Tyrwhitt és utána Kirchhoff (i. h.) 
kimutatta, a mennyiben a nagy lacuna egyes verseit is tartal
mazza, és hogy e tragédiára nézve csakis a rosszabb kéziratok 
csoportjából való két kódex áll rendelkezésünkre, míg tíz hely 
csak a Xp. fl.-ban van jól megőrizve. Hecubára és Orestesre nézve 
a nyeremény csekélyebb.

A Krisztus-tragédia, ha becsét inég úgy alászállítjuk, egy
részt mint kulturtörténeti adat, másrészt mint egyedüli példája 
az euripidesi tragédiák centojának, melyből még a klasszikus szö
veget is javíthatjuk, elég fontos, hogy vele mindkét irányban 
bővebben foglalkozzunk.

Dr. Kont Ignácz.

Gondtalanság.

(Anakreon.)

Ha aranynyal, ezüsttel azt tehetnők,
Hogy éltünket azokkal megmenthetnék :
Akkor én a pénzt halomra gyűjteném,
S nappal, éjjel nagy vigyázva őrzeném.

Őrzeném, hogy majd ha eljön a halál 
S váltságdíjul kérni tán nagy árt talál,
Azt mondhassam: végy, a mennyi kell, magad,
S aztán lódulj ! többé meg ne lássalak. —

Ámde minthogy semmi kincscsel sem lehet 
Halál ellen biztosítnom éltemet;
Pénzgyüjtéssel mért gyötörném magamat ?
A koporsó így is, úgy is elragad. —

Boldog én csak úgy vagyok, ha életem 
Víg pohár közt víg fiúkkal tölthetem,
Pamlagomra dőlve, jó bort ihatom 
S ajkaimmal lyánykám csókját szívhatom.

Ford. G e r g e l y  K áro ly .
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A BIRTOKOS NÉVMÁSOK A „CHANSON DE 
ROLAND”-BAN.1)

A latin nyelv 6 esetének egyetlenegygyé való reductiója érdekes 
jelenséget képez a franczia nyelv történetében. Természetesen ezen 
nagy változás nem történt egyszerre. Az eredeti latin dedinatió mind
inkább hanyatlásnak indúlt, úgy hogy a népies latin nyelv már az ötö
dik század kezdetén csak 2 esetet ismert: a nominativnst és accusati- 
vust: murus, murum.

Az ó-franczia nyelv, mely nem más mint a népies latin nyelv fej
lődésének productuma, átvette a kétesetes declinatiót, volt tehát alany
eset : mura, tárgyeset: mur.

A XIV. században a declinatió újabb átalakuláson ment keresz
tül ; .az alany- és tárgyesetnek megkiilömböztetése, illetőleg az elsőnek 
jellemző s-es alakja teljesen eltűnt s csakis egyetlen egy eset maradt 
fönn: az accusativus. Az alanyesetnek a tárgyesettel való ezen helyettesítése 
általában az ó és új franczia nyelv egyik határvonalát képezi.

A névmások is követték ezen általános szabályt; az ó nyelvben 
meus-nák megfelelt mis, meum-n&k pedig mun, inon, mei =  mi, meos =  
mes stb.

A XIV. században a mis, mi alakok eltűntek és helyet engedtek 
a modern mon-nak.

Mint a főnévnél úgy a névmásnál sem történt a nomin. kiszo
rítása egyszerre, a régi alakok egy ideig az újak mellett fönntartották 
magukat, míg az új aztán teljesen kiszorította a régit.

így a Chanson de Boland-ban, mely a birtokos névmások számos 
é6 változatos alakjait tünteti föl, már észlelhetjük a mostani egyesetes 
declinatióra való átmenetet, a mennyiben inon, tón, són alakok kivéte
lesen mint nominativusok is vannak alkalmazva.

Or veit Bollanz que mórt est sün ami (2024).
Ma hanste e fraite e percet mun escut (2050).
E l’algalifes sün uncle e bíz fedeilz (505).
Gefrei d’Aymon e sün frere Tierri (2883).

Ezen általános rövid bevezet4s után a következő 3 táblázatban 
összeállítjuk a Ch. de B.-ban előforduló birtokos névmásokat.

*) Használt források: La Chanson de Roland, Müller T. kiadása, Göt- 
tingen 1863. — Diez, Fr. Gramm, dér romanischen Sprachen, Bonn 1844. — 
Programme da collége royal fran<;ais. Berlin 1873. — A. Brachet, Gram- 
maire historique de la langue fran^aise. — V. ö. az E. Phil. Közi. 1881. 
III. füzetét.
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Egy fotó pillantás mutatja már, hogy a sok alak közül csak 
kevés maradt meg a modern franczia nyelvben; a többi teljesen kive
szett a használatból.

I. T Á B L Á Z A T .

E g y e s  szám.
Hímnem. Nőnem.

Rövidült alak. Teljes alak.
nőm. mis, mi, tis, ti, sis, si (mon, tón, són). meie, tue, sue
acc. — — ------------------------------------------------------------------  meie, tue, sue

T ö b b e s  szám.
(ma, ta, sa).

“  <mes- te8> 8ea>‘> } mindkét nemre nézve.nőm. 
acc.
nőm. acc. nostre, vostre, lor, lur, nos, vos a nemre való tekintet nélkül.

Quant en cest camp vendrat Charles mi sire (1928).
?o dist Rollanz : go ért Guenes mis parastre (277).
^o est home ben que jo sui tis parastres (308).
Li reis est fiers et sis curages pesmes (56).
Ne Olivér por 90 qu’il est si cumpainz (285).
Dist Olivér: Pár ceste meie barbe (1719).
La tue amurs me seit hói en present (3107).
La sue fist Preciuse apeler (3146).
Cunseilez mei cnme mi saive hume (20).
Fiers sunt si hume, n’unt talent qu’il li faillent (3133).
A Charlemagne repairent si barun (3807). 
go dist li reis : Bataille funt nostre hume (1758).
En Sarraguce menez vostre oste banie (211).
TuteB voz anmes otreit il paréisl (1855).
Perdut avum noz seignurs e noz pers (2148).
Li nostre deu veugez nos de Carlun (1907).
Cuntre un des noz en truverat morz XV. (1930).
Carles li reis nostre emperere magne (1).
Ferez i, Francs 1 Nostre est li premers colps (1211).
Tant bon frauceis i perdeut lor juveute (1401).
Respunt Bollant: Ne pois amer les voz (1548).

H. T Á B L Á Z A T .
Egyes-az. hímnem, nőm. rnea, tes, ses (mon, tón, són) nőnem ma, ta, sa

acc. mon, tón, són, mun, tun, sün ma, ta, sa
(mon, tón, aon)

Több.-sz. nőm., acc. mes, tes, ses mindkét nemre nézve.

*) A régieknek megfelelő modern franczia birtokos névmások () közt 
vannak.
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Tes hóm serai pár amur e pár feid (3893).
Seres ses hóm pár honur e pár ben (39) nőm sing.
Sa custume est qu’il parolet á leisir (141).
De ma maisnée ad faite tra'isun (1820).
L’emperes out sa raison fenie (193).
Od sa grand őst que il out asemblée (1450).
Sa grant valor ki l’purreit acunter ? (534).
De meie part ma muiller saluez (361) acc.
Qu’a Marsiliun me portást mun message (276).
Ricliard li velz e sím nevűid Heuri (171).
Sur sün ceval que eleimet Yeillantif (2032).
A tun plaisir te durrai mun aveir (3894).
Li empereres tent ses mains vers Deu (137).
A lui lais jo mes honurs e mes fievs (297.)

Hl .  T Á B L Á Z A T .
Egyes-sz. hímnemű nőm. miens, tiens, siens, soens I / • ^ a:G \

acc. mien, tien, sien, soen J 'mieu’ ’ *
Több.-sz. nőm. mien, tien, sien, soen (miens, tiens, siens)

acc. miens, tiens, siens, soens (miens, tiens, siens).

Pár num d’ocire i metrai un műn filz (149).
Pent a sün col un soen grant escut let (3149) acc.
Estramariz i est un soens cumrainz (941) nőm.
Que l’emperere nisun des soens n’i perdet (806).
As li devant un soen drut Gemalfin 
Males nuveles li aportet e dit (3495) nőm.
Sunet sün gresle pur les soens ralier (acc. plur. 1319).

1. Lnr vagy lor (lat. illorum ból) a többes-számban is változat
lanul s rag nélkül á ll ; a leurs alak csak a XIV. században lett általános.

Laschent lor reisnes, brochent amdui á ait (1381).
Ne reverrunt lor meres ne lor nevolz (2420).

2. A birtokos névmás nőnemének eredeti alakjai: meie, teie (tue), 
sexe {sue). Az újabb mienne, tienne, sienne csak a XIV. században jött 
általános használatba.

Mien, tien, sien régebben mén, ten, sen a mon, tón, son-nak gyengült 
alakjai.1)

La sue fist Preciuse apeler (3146).
Dist Baligant: La meie gént averse (3295).
Dist Blancandrins : tPar ceste meie destre (47).

\) L. Brachet, Dictionnaire etymologique. Mon-ból mén, úgy mint jó 
ból j e ; men-hoi pedig mien mint pedeni-bői pied, tenet-bői tient.
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3. Magánhangzón kezdődő főnevek előtt a modern franczia nyelv
ben ma, ta, sa helyett mon, tón, són használatos. Az ó*franczia nyelv 
nem ismeri a hímnemű alak ezen kivételes alkalmazását, hanem a fönti 
esetben is a ma, ta, sa-1 használja s magánhangzóját rendesen elhagyja.

Ami Rollanz, Deus metet t'anme en flors (2898).
Nen avrai ja ki sustienget nronur (2903).
Sur les reliques de s’espée Murgleis (607).

A birtokos névmásnak a franczia nyelv ismeretén alapuló ezen 
helyes alkalmazása a XIV. század vége felé feledésbe ment. Csak né
hány kifejezésben maradt meg a régi helyesebb 6zólásmód: Allez 
m’amour *) (Moliére), m’amie, tévesen ma mié.

4. Általában a főnévvel való közvetlen kapcsolatban a rövidült alak 
volt használatos, de gyakran ezen esetben is a birtokos névmá9 teljes 
alakja fordúl elő : ez is egyike az n és új franczia nyele közti lényeges kü
lönbségnek. A teljes alak ily módon való használata egészen a XVI. szá
zadig megmaradt. (Diez III. 61.)

A két alak közti külömbség csakis külső, a rövidült birtokos név
más használata már kényelmesebb kiejtésénél fogva is általánosabb lett.

5. A modern nyelvben a kapcsolatosan használt birtokos névmás 
nem állhat határozott névelővel. A Ch. de R. bán, valamint az ó- nyelv
ben egyáltalában a mis, tis, és mes, tes, tes alakok sem veszik föl a 
névelőt; amién, tien, sien és meie, teie (tue) seie (sue), nostre, vostre ala
koknál ellenben használatos.

Még a XVI. században is előfordul az ó- nyelv ezen szólásmódja 
La nostre victoire (Rabéi). L. Diez III. 61.

Francs s’en irunt en Francé la lur tere (50).
Si recevrat la nostre lei plus sál ve (189).
Ja prist il Noples seinz le vostre comant (1775).
La sue mórt li vait múlt augoissant (2232).
IJ mien báron nurrit vos ai lung tens (3374).
La meie honor est tournée en déclin (2890).
La tue amurt me seit hói en présent (3107).
Por le soen Ben qu’il ait merci de mei (82).

fl. A névelő gyakran hiányzik is az említett birtokos névmásoknál.
Deus ! meie culpe vers les tues vertuz (2369).
De meie port ma muiller saluez (361).

1) Nem tartozik ide, mert amour Moliérenál, mint ma is, az egyes 
számban hímnemü. A nép nyelvében a névmás még a hímnemű s magán
hangzón kezdődő főnév előtt is megrövidül és Moliére alkalmilag követte e 
szokást. S z e r k.
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7. A modern franczia nyelv határozottan kívánja a névelőt, ha a 
birtokos névmás étre segédigével vagy más hasonló igével állítmányt 
képez. A Ch. d. R. valamint az ó-franczia nyelv ily esetekben követke
zetesen mellőzi a névelő használatát.

Cist camp est vostre, merci Den (e le) mien (2183).
Se lui servez, l’onur dél camp ért nostre (922).

8. Az ó-nyelvben a birtokos névmás számnevekkel és névmá
sokkal kapcsolatban is használatos. A modern nyelv nem ismer ilyen 
kifejezési módot.

Paiens recleiment un lur den Tervagant (2468).
Pár nnm d’ocire i metrai un mien fílz (149).
Que jo n'esclair ceste meie grant ire (322).
Ci vos.en veiét un sün noble barun (421).
Guenes respunt: «Rollauz, cist miens fillastre (743).
Cent mien seignur en bataille faillirent (2718).
Cest nostre den sunt en recreantise (2715).

9. Néha a személynévmás genitivusát is találjuk a birtokos név
más helyett. Még a XVI. században is előfordul a személynévmás ilyen 
alkalmazása.

L’anme de tei seit mise en paréis! (2934).
L’anme de lui as vifs diables dunet (3647).
Le seignur d'eh est apelé Oedun (3056).

10. Több főnévnél a birtokos névmás mindegyik előtt ismétlődik.
II en apelet e ses dux e ses cuntes (14).
E l’algalifes sün uncle e sis fedeilz (505).
Jurfalet ki est ses filz e ses heirz (5C4).
Puis li tolent són sceptre e sa curune (2585).

11. Sajátos szólásmód a birtokos névmásról a «mun vivant*.
Ne finerai en trestut mun vivant (2662),
Ne l’amerai á trestut mun vivant (284).

12. Szórend. A mindkét alakú kapcsolatosan használt birtokos 
névmás rendesen a főnév előtt áll, de néha a főnév után is előfordul.

De sün aveir vos voelt asez duner (127).
Cil est uns quens, si est la citet sue (917).

Székesfehérvár. S zékely (Strausz) S alamon.
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A PÉNZVERÉSI JOG TÖRTÉNETÉHEZ.

Hogy a jog, pénzeket verni s azokat a saját névvel vagy a saját 
arczképpel elláttatni, őskori egyeduralkodók idejéből származik, ezt 
már azon adat is mutatja, mely szerint a régi — 20 görög drachmának 
megfelelő — «dareikos» nevű pénznem, melynek keletkezését rendesen 
a görögökkel háborút viselt I. Daryavus perzsa király idejébe szokták 
helyezni, régibb eredetű volna. Henninges (Theatr. genealog. I. 161) 
mondja, hogy e pénznem már egy Darius által veretett, ki az Achae- 
menidák öregebb ágának tagja s a nagy Kurus (Kyros) ősatyja lett volna.

I. Daryavusról (f 485 Kr. e.) azt mondja Herodot IH. 96, hogy az 
alattvaló népeinek roppant adója nem váltatott át pénzzé, hanem hogy 
a király a befolyt nemes érczeket felolvasztatta s hordókba öntette; ha 
az edény már megtelt, elvette annak agyagborítékát s ha pénzre volt 
szüksége, annyit tört le belőle, a mennyi neki épen kellett. — Ellenben 
határozottan említi Herodot IV. 166, hogy e király az országos pénzt a 
lehetőleg legtisztább aranyból verette. — (Ez a Görögországban is 
nagyon elterjedt «Dareikos» vala, melynek értéke körülbelül német
7 tallér s 16.9 ezüstgarasnak megfelelt. Báhr.)

Mennyire át volt hatva Daryavus azon meggyőződéstől, hogy a 
pénzverési s azon jog, hogy a pénzeket saját neve szerint megjelölje s 
saját arczképével elláthassa, kizárólag csak az uralkodó felségét illette, 
azt Herodot szintén példával bizonyítja be.— Ebből tudjuk, hogy Darya
vus miként büntetett meg egy erre vonatkozó kihágást. Bizonyos Ary- 
andes t. i., ki még H. Kambuyija, Daryavus előde által Egyiptom hely
tartójának kineveztetett, Daryavus királyt utánozni akarván, e czélból — 
hogy állandó emléke maradjon utána Egyiptomban — oly, saját neve 
szerint megnevezett pénzt veretett, melyről Herodot mondja, hogy «az 
Aryandes-féle ezüst még most is a legtisztább*; midőn Daryavus ezt 
megtudta, Aryandest kivégeztette, felhasználván ürügyül, hogy ellene 
fellázadt volna.

A római «Coraelia» nevű pénzügyi törvény értelmében s egyik 
Konstantin féle rendelet alapján a pénzverési jog csak Róma uralkodóit 
illette. Ebből azon szokás indult ki, hogy a császárok jogában állt, trónra- 
lépésük alkalmával az új pénz verésére külön gyárt felállítani, miután 
ez úgyszólva a törvényes és igazságos úton nyert uralkodásnak jeléül 
tekintetett. *)

1) Lampridius (in Diadumeno): Statim apud Antiochiam moneta An- 
tonini Diadumeni nomine percussa est, Maenni usque ad jussum senatus 
dilata est.

Philologiai Közlöny. VI. 6. 37
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E határozatokat még a byzantinus császárság is vette át. — Mi
után általánosan elismertetett, hogy csak a római császár van jogosítva 
aranypénzeket verni s hogy nem volt szabad ezekre más jelvényeket 
mint a Caesar-éit ráverni, II. Iustinián (t 711) annyira ment, hogy az 
arabokkal kötött frigyét azért oldatta fel, mert — midőn az évi adót 
hozták — az aranypénzek nem a római fejedelem arczképét, hanem 
idegenek jelvényeit viselték.x)

I. Komnenos Izsák (f 1060/1) szintén rányomatta arczképét a pén
zekre ; jobb kezében kivont kardot tartott, mit Zonaras oda magyaráz, 
hogy a császár — elég gonoszúl — azt akarja hangsúlyozni, hogy ural
mát nem az Istennek, hanem kardjának köszöni. *)

A Daryavusról elbeszélt eset ellenpéldára akad azon féltékeny
ségben, melylyel Róma császárai a pénzverési jogot megőrizték. Commo- 
dus császár pl, Perennis nevű kedvenczét azért ölette meg, mert a 
katonáknál egynéhány e miniszterének arczképével díszített pénzdarabot 
látott s ezt felségsértésnek s á trón után való vágyódásnak tekintette. (He- 
rodianus.)

Ha mind ennek daczára helylyel közzel mégis találjuk, hogy e 
szabálytól eltértek, akkor ennek oka abban keresendő, hogy oly leeresz
kedő fejedelmek is léteztek, kik szövetséges vagy hírnevű személyeket 
ilyformán e kiváló jog által kitüntetni akartak. így pl. Gelon, Syrakus 
uralkodója, feleségének, agrigenti Damaretiá-nak megengedte, hogy 
«Damaretius» nevű pénzt verethessen. (Diodorus Siculus). — Konstan
tin császár azzal tisztelte meg anyját, hogy ez utóbbinak arczképével 
^ellátott pénzeket veretett. (Eusebios. lib. 3. de vita Constant. c. 46). 
Zonaras és Kedrenos mondják, hogy I. Justinian császár azon czélból, 
Jiogy az álllam s a császár személye iránt igen érdemteljes Belizárt 
kitüntesse s ennek magas érdemeit köztudomásra juttassa s ilykép őt 
úgyszólva törekvéseinek társa gyanánt bemutassa, a pénz egyik oldalára 
maga magát, a másikra pedig a felfegyverezett Belizárt «Belizár, a 
rómaiak dicsősége* czímű felirattal ibrázoltatta. (Dadin d’Alteserre.)
— Mennyire hitték a császárok, hogy ily eljárás által az illetőket kitün
tetik, azt egy Herodián által elbeszélt eset mutatja. Szerinte Septimius 
Severus (f 211) — hogy az előtte ellenségeskedéssel gyanúsított

*) Zonaras: «etiam Arabicum foedus rupit, causam ex eo sumptam, 
quod annui tributi moneta non Romanorum signum, séd nóvum Arabicum 
haberet; neque verő aureo nummo aliam imaginem, nisi Romani Impera- 
toris, insculpi fás erat» (Dadin d’Alteserre fordítása szerint).

*) Zonaras: «At Comnenus firmato imperio adeptionem ejus non 
Deo, séd sibi ascripsisse ex eo apparet, quod in nummis suam imaginem 
stricto ense insculpendam curavit. *
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Derimius Clodius Albinust megtisztelés által elkábítsa s ez által a mit 
sem sejtót annál könnyebben tönkre tegye — pénzeket veretett ennek 
arczképével.

Prokopius CaBsariensis (560 körül) történész tudósítása szerint a 
perzsák s más (barbár népek* királyai arczképüket csak ezüstpénzekre 
nyomatták, míg ezt aranypénzekre már Róma uralkodói iránti hódolat
ból és tiszteletből nem tették. l)

Ennek ellenében az Olaszországra leskelődó gótok királyai más 
elvet követtek. — Hogy Róma uraival egyenrangúaknak mutatkozzanak, 
mindennemű pénzekre saját arczképeiket ráverték. Cassiodoros (f 570 
kör.) szerint Theodorik király következőleg nyilatkozik: (Variarum 
libri 6. 7.) «Verum hanc liberalitatem nostram alio decoras obsequio, 
ut figura vultus nostri metallis usualibus imprimatur etc.» és máshelyen 
(Var. libr. 7. 32.) «Omnino monetce debet integritás quseri, ubi et vultus 
noster imprimitur, quidnam érit tutum si in nostra peccetur effigie ? 
Sit mundum quod ad formám nostrae serenitatis adducitur etc.» — A 
gót királyok tehát nem befolyásoltatták magukat a császári fenhata- 
lom által.

A frankoknak első királyai senkit sem ruháztak fel a pénzverési 
joggal 8 annyi súlyt fektettek e koronái jogra, hogy Nagy Károly meg
tiltotta másutt mint saját királyi várában pénzverdét felállítani. Dapnég 
midőn a frankok első uralkodói Gallia uralmát átvették, saját a rcké
pükkel ellátott aranypénzeket vertek, mit fennebbi Prokopios követke
zőleg ad elő: «Aureum nummum nativo Galliarum metallo hi cudunt, 
non Romani Imperatoris, ut ceteri solent imagine, séd suam impressam. 
(Dadin d’Alteserre ford.)

Nagy Károlynak fennebbi rendelete következőleg hangzik: tvolu- 
mus ut in nullo alio loco moneta sit, nisi iu Palatio nostro, nisi forte 
iterum a nobis aliter fuerit ordinatum.» — Mások azt hiszik, hogy ezt 
csak a pénzhamisítás meggátlásának czéljából elrendelte volna. — Még 
Nagy Károly utódai is ezélszerünek találták, hogy a pénzverdét saját pa
lotájukban vagy legalább megállapított helyeken elhelyezzék *).

*) «Persaruin si qui dem rex, etsi argenteum numisma ad arbitrium 
facit, aureo tamen non illi fás est suam ut imponat effigiem, nec Barbaro- 
rum princeps alias quispiam id facéré ausit, et si auri dominusi. (Prokop. 
lib. 3. de beli. goth. Dadin d’Alteserre által idéz.)

*) II. Károlynak (kopasz) egy erre vonatkozó nyilt parancsa követke
zőleg hangzik: «Sequentes consuetudinem praedecestorum nostrorum, sicut 
in illorum capitulis invenitur, constituimus, ut in nullo loco alio in omni 
regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro, et in Quentovico, ac Ro- 
tomago, quae moneta ad Quentovicum ex antiqua consuetudine pertinet, et

37*
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Mennyire tekintetett a pénzverési j og a korona kiszárólagos j ogául, 
még azon körülmény is mutatja, hogy Francziaországban a Károlingok 
hatalmának hanyatlásával néhány gróf és püspök sietett e jogot részint 
királyi szabadalmazás útján, részint szokás és elavultságra támaszkodva 
bitorolni. így ruházta fel IV. Lajos Artold püspököt s a rheimsi püspök
séget állandó pénzverési engedélylyel1).

Ily módon talán még más vazallok is szerezhették meg a pénzve
rési jogot, miután a meauxi, embruni, cahorsi, agdei és magalloni püs
pökök vele éltek, kik között az utóbbi, Lajos király panaszára, IV. 
Kelemen pápa által másnemű pénzek verésére kényszeríttetett. *)

Az arelati püspöknek jogában állt, a Beau^aire nevű várban pénzt 
veretni. E jog a várral együtt Mihály püspök által 1214-ben montforti 
Simon grófnak adatott el.

Még az első franczia dynastia idejében adatott a pénzverési jog a 
vursimburgi zárdának és apátjának — Speier dioecesisben — Dagobert 
király, e zárda alapítója által.8)

in Remis et in Senonis et in Pariéio et in Aurelianis et in Cavillono et in 
Metulla et in Narbona>.

') Flodoardns, hb. 4. hist. Rhem. c. 27 és verb. in Chron. ad ann. 
840: «Post haec rex Ludovicus dedit Artoldo Episcopo, ac per eum Eccle- 
siae Remensi per praeceptionis regiae paginam Remensis urbis moneta in 
jnre perpetuo possidendam; séd et omnem Comitatum Remensem eidem 
contúlit Ecclesiae».

*) Dadin d’Alteserre (1643) IV. Kelemen kiadatlan leveleiből ezen 
érdekes levél bevezetését közli: «Sane de moneta Melgoriensi, quam in 
tna Dioecesi facis cudi, miramur plurimnm cujus hoc agis consilio, non 
quod injuriam facias Regi Franciae, si in feudis non fabricatur ipsius, séd 
Regis glóriáé, extra cujus dominium nec hoc potes, nec aliud operari: quis 
enim Catholicus monetam debet cudere, nisi cui vei summi Pontificis, vei 
principis auctoritate conceditur, quoniam nullus unquam sic effuse conces- 
sit, ut omnis generis monetam facérét data auctoritas ad rém certam, quo- 
nam pacto ad aliam extenderetur ? Si consuetudinem forsan allegas in altér- 
nato negotio, te et praedecessores tuos accusas potius, quam excuses; cum 
pervertae consuetudines dici debeant corruptelae. — Quod si consuetudine 
et jure cessantibus lucro inhias, videre licet quantum dedeceat excellentiae 
pontificalis honorem, negotiationem hujusmodi exercere, quam in inferioris 
gradus clericis reprobamus. Certe si venerabilem fratrem nostrum Agathen- 
sem Episcopum in hac parte inquireres, audires utique ab eodem, quantum 
ei hao dissuasimus ad opus simUe provocato, cum essemus in statu alio 
constituti. Hinc est quod fraternitati tuae per Apostolica scripta praecipiendo 
mandamus, quatenus si in regis feudis haec facias, pareas prohibent; et si 
ahbi, nihilominus omnino desistas etc.»

*) Trithemiu8 Dagobertnek egy erre vonatkozó okmányát idézi: «ad
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Azon kívül még Francziaországban számtalan herczeg és gróf — 
kik mindnyájan privilégiumok után vágyódtak — bírt volna állítólag a 
pénzverési joggal. Dadin d’Alteserre különösen említi a poitoui grófo
kat, honnan a poitoui aranypénz gyakori használata származnék.l)

János, berry-i herczeg, V. Károly franczia király engedőimével a 
legtisztább aranyból vert pénzeket.

Bodin János (f 1596) szerint a bretagnei herczeg is bitorolta volna 
a pénzverési jogot; mindezen jogokat I. Ferencz egy csapással meg
szüntette. (Bodin, de republica, lib. 1., cap. 10.)

Freisingeni Ottó a Magyarországban e tekintetben dívott szabá
lyokról következőt mond: «hinc est, ut cum praedictum regnum per 
LXX vei amplius divisum fit Oomitatns, de omni justicia ad fiscum 
regium duae lucri partos cedant, tertia tantum Comiti remaneat, nullus- 
que in tam spacioso ambitu, Bege excepta, monetam vei teloniam 
habeat.> A pénzverési jog e szerint itt is a király személyéhez volt 
kötve.

Angolországban, István király gyenge uralkodása alatt sok püs
pök és gróf fellázadván, táborokat s várakat építettek és magukhoz 
ragadták a pénzverési jogot; de mindez II. Henrik trónralépésekor 
annak legelső erélyes parancsára rögtön megszűnt. *)

haec monetam in se habentem imaginem, et litteras expressamque simili- 
tudinem Nemetensis monetae eidem loco concedimus*.

*) d’Alteserre következőket idéz Vendome Gottfriednak Angouleme 
Gerhardhoz intézett leveléből: «Abbati Angeriacensi, ut dicitur, promisistis, 
quod si trecentos solidos Pictaviensium masculorum nobis daret, Rainaldum 
Chesnelli deponeretis*. — Sirmond Jakab nyomán ennek «gesta Ademari 
episcopi Engolismensis* czímü munkájából következőt említ: «Cum Epi- 
scopus a Praeposito mille solidos Pictaviensium pro accaptamento exigeret, 
et ipse reddere. non posset, Iterius Episcopo mille dedit.» — Raimundus de 
Agiles. «histor. Hierosol.* czímú dolgozatában következőket mond: «Erat 
moneta noBtra haec: Pictavini, Cartenses, Mansei, Lucenses, Valentinenses, 
Mergoresi et duó Pogesii pro unó istorum». — III. Incze pápa (f 1216) 
«epistolae> czímfi irataiban mondja: «ad judicium autem hujus a Romana 
Ecclesia libertatis perceptae, quinque solidos Pictavensis monetae nobis, 
nostrisque successoribus omni singuli persolvetis*.

Hogy d’Alteserre annyi bizonyítékot hoz fel a poitoui aranypénz mel
lett, az eléggé tanúsítja annak jóságát, kedveltségét s elterjedését.

*) iHenricus, dux Normannorum, venit in Angliám cum magnó exer- 
eitu et reddita sunt ei castella múlta et munitiones, quamplures et fecit 
monetam novam, quam vocabant monetam Ducis, et non tantum ipse séd 
omnes potentes tam Episcopi, quam Comites et Barones suam faciebant 
monetam: séd ex quo Dux ille venit, plurimorum monetam castavit*. 
(Howden Boger.)
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Olasz- és Németországban sok világi és egyházi úr szintén részint 
külőnszabadalmazásokalapján, részint szokásos jogból, gyakorolta a 
pénzverési jogot. — A cambrayi püspök Ottó császárnak következő 
oklevele által kapta meg a pénzverési s a vámjogát: «Insuper nostra 
largitione concedimus praefato Episcopo et succeesoribus ejus omne 
teloneum cum moneta civitatis suie Cameracensis, eo videlicet tenore, 
ot no vem partes Episcopum usibus deputentnr ; decima verő pars ad 
nsnm fratrum ejusdem con^regationis perpetualiter in eleemosyna nostra 
proficiati (Cambray-i Balderik).

A császári hatalom hanyatlásával sok püspök és gróf Olaszor
szágban több regale között még a pénzverési jogot is magához ragadta, 
míg I. Frigyes ezt beszüntette. A Spinola család Genuában s a mont- 
ferrati őrgrófok YII. Henrik császár által kapták meg a pénzverési 
jogot. (Conrad. Vecerius in vit. Henr. VH.)

A pénzeket nagyobb vagy kisebb alakban verni, csak az ország 
fejedelmének jogában állt, de még egyházi és világi vazallok is próbál* 
ták ezt meg. Midőn pl. a lausanne-i püspök a pénzt hamisította, 
szemére hányták ezt neki a Canonici,.mire a püspök IH. Incze pápánál 
pénzverési jogaira hivatkozott. *)

Az ország fejedelmétől vagy a védúrtól való elszakadás magával 
hozta, hogy a pénzverési jog bitoroltatott s hogy az eddigi uralkodó 
arczképe nem nyomatott a pénzekre. Midőn pl. Danzig 1454-ben a 
többi nyugoti Poroszországgal együtt lengyel ótalom alá helyezte 
magát, azon jogot kapta, hogy a lengyel király arcképével ellátott saját 
pénzt verhessen. De midőn 1577-ben az akkori lengyel király, Báthory 
István — kit a város nem akart lengyel királynak s ilyformán saját 
védurának sem elismerni — a várost ostromoltatta, oly pénzt vertek 
melynek mellső oldalán «defende nos Ghriste Salvator* czímű felírás
8 valamely szentnek képe, hátsó oldalán pedig a város czímere és 
«moneta nova civi. Gedenensis* czímŰ felírás volt látható.

Szempcz, 1882. ja n . 30. D r . W e r t n e r  M ó r ,

1) ITT. Incze leveleiben következőket mond e felől: «Cumque praefati 
Canonici super monetae diminutione et exactione növi pedagii memoratom 
Episcopum convenirent et peterent, quod ab arbitrís praeceptum fuerat 
observari, respondit Episcopus memoratus, quod moneta erat, procul dubio 
diminuta, nec licuit arbitrís super hocaliquid arbitrari, cum tamquam Do- 
xnino monetae licitmn ei sit eam pro suo beneplacito minuere et augere».
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A NIBELUNGÉNEK JUBILAEDMA.

Ez évben száz esztendeje, hogy a Nibelungének először nyomta
tásban megjelent. Ez irodalomtörténeti esemény előzményei igen érde
kesek, de nem eléggé ismertek. Olvasóink azért talán szívesen veszik a 
következő rövid megjegyzéseket.

A Nibelungének a német középkor egyik legnépszerűbb és legel
terjedtebb műve volt. Ezt a kortársak számtalan idézeteiből és a reánk 
maradt kéziratok nagy számából következtethetjük. Egészen a XY. 
század második feléig ismételve másolták a nagy művet; az utolsó 
kézirat, mely reánk maradt, I. Miksa császár rendeletéből készült1). 
Sőt Miksa, «az utolsó lovag», ki a középkor emlékei iránt élénk rokon- 
szenvvel viseltetett, a költeményt nyomtatásban is akarta kiadni; de 
ezen szándéka, ismeretlen okokból, meghiúsúlt. A könyvnyomtatók, úgy 
látszik, nem bíztak a nagy munka értékében, mert nem vállalkoztak 
kiadására, — holott Wolfram Parziv alját (1477) és a középkor egyébb, 
részben sokkal gyengébb költeményeit már korán kiadták.

A XVI. században már csak egyes tudós történetbúvárok tudnak 
a Nibelungénekről, melyet történeti forrásnak tekintenek s főleg Atti
lára s a húnokra nézve kutatnak és felhasználnak9). így pl. Lazius 
Far kas (1514—1565), a kor egyik legnagyobb polyhistora, De gentium 
migrationibm ez. művében (Basel, 1557) egyes versszakokat közöl a 
költeményből, melyet különben nem épen nagyra becsűi, mert szer
zője szerinte valami «poetaster Gotliicus* volt. Már Lazius előtt tesz 
Brusch Gáspár (1518—1559) De Laureaco (Basel, 1553) ez. könyvében 
említést egy Nibelungkéziratról,de nem idéz belőle semmit. Később Hund 
Wiguleus (f 1600) és Tschudi Egyed (1505—1572), ki maga is egy kéz
irat 8) birtokában volt, tudnak a Nibelungénekről, de ezek is csak mint 
történeti forrásról. A költemény igaz jelleméről és értékéről semmi 
sejtelmök.

A XVII. században senki sem ismeri a Nibelungéneket. Opitz 
Márton, a század legtekintélyesebb költője, és Schottel György (1612—

*) Ez az úgynevezett ambrasi kézirat, mely előbb Ambras várában
Tirolban (Innsbruck mellett) volt, jelenleg pedig (1805 óta) a bécsi udvari
könyvtár birtoka. Tudományos jegye <L

9) L. Búd. von Baumer, Geschichte dér germanischen Philologie, Mün
chen, 1870, 27., 30. 11.

8) Ez a sfc.-galleni kézirat (£), mely Tschudi hagyatékából a st. gal- 
leni kolostor gazdag könyvtárába ment át. Bartsch kiadásai ezen kéziraton
alapszanak.
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1676), korának legkitűnőbb német grammatikusa, tudnak ugyan róla, 
de csak Lazius megjegyzései és idézetei alapján.

Végre a XYIII. század közepe táján van ismét szó a nagy eposz 
ról. Bodmer Ján. Jak- (1698—1783), az ismeretes svájczi író, ki a régi 
német nyelv és irodalom iránt érdeklődött, megtudta, hogy Hohenems 
várában a Nibelungéneknek egy kézirata van,*) melyet 1756-ban köl
csön kért és tanulmánya tárgyává tett. Bodmer azonban sem a költe
mény nyelvét nem értette kellően, sem költői értékét nem látta be 
teljesen. Nem is tartotta az egész művet kiadásra méltónak *). Hozzá
járul, hogy e kézirat közepéből hat levél hiányzik, Bodmer azért csak a 
költemény második felét adta ki teljesens), az első feléből pedig csak 
egyes kisebb töredékeket közölt a függelékben. Kiadásának ez íme: 
Chriemhilden Rache, und die Klage: zwei Heldengedichte aus dem schwabi- 
schen Zeitpuncte. Samt Fragmenten aus dem Gedichte von den Xibelungen 
und aus dem Josaphat. Darzu kömmt ein Glossarium. Zürich, Orell und 
Comp. (XVI, 1., 286 és 64 hasáb). Hogy Bodmer mennyire nem értette a 
dolgot, mutatja az, hogy az eposz stróphás alakját sem vette észre. A 
kézirat ugyanis közvetlenül egymás után (mintha próza volna) közli a 
verseket, de pontokkal jelöli a verssorokat és vörös kezdőbetűvel a vers
szakokat. Bodmer azt hívén, hogy a Nibelungének is ugyanazon alakban 
van írva, mint a Klage (az ú. n. rövid rímpárokban), ketté törte a Nibe- 
lungverset és stróphai megkülönböztetés nélkül látszólagos rövid rím
párokban nyomatta le az eposz második felét.

x) Ez az úgynevezett Holienems-Lassberg-féle kézirat (C), mely az 
utolsó Hohenems gróf halála után (1759) valami Frickart ügyvédnek és 
utóbb (1816) Lassberg József birtokába ment át. Lassberg halála óta (1855) 
Ftirstenberg herczeg könyvtárában van Donaueschingenben. Ezen kéziraton 
alapszik Zarneke Fr. kiadása.

8) Az előszóban így nyilatkozik a műről: «Es ist einigen Neugieri- 
gen (?) zu gefallen geschehen, dass mán etliche merkwürdige Stellen aus 
dem födém (vorderenj Theile des Gedichtes von den Nibelungen absonder- 
lich ausgezogen hat. Mán siehet keinen Anschein (semmi kilátás arra), dass 
er jemals werde ganz gedruckt werden. Es ist in dér That für den Bulim 
des schwábischen Zeitpunctes am besten gesorget, wenn mán nicht Alles, 
was noch im Staubé verborgen lieget, an den Tag hervorziehet». (A XVIII. 
századnak az egész középkor «schwábischer Zeitpunkt* és minden középkori 
költő «Minnesinger» volt.) — Hogy a Nibelungének második része meny
nyire tetszett az öreg Bodmernek, abból is láthatni, hogy később Die Bache 
dér Schwester czímmel maga is feldolgozta tartalmát, gyarló hexameterek
ben és minden költői erő nélkül (Calliope von Bodmem. Zweyter Bánd. 
Zürich 1767).

*) Lachmann számozása szerint az 1582. versszak 4-dik versétől végig.

Digitized by o o g l e



A NIBELUNGÉNEK JUBILAEUMA. 569

De a kornak sem történeti, sem irodalomtörténeti készültsége, 
sem általános sBSzthetikai műveltsége nem volt olyan, hogy e munka 
helyes felfogását lehetővé tette volna. A folyóiratok megemlítették Bod
mer kiadását, de csak rövid általános, többnyire ferde, néha nevetséges 
megjegyzéseket csatoltak hozzá. Lessing kétszer tesz magánleveleiben 
említést róla (Gleimhoz 1758. febr. 6. és Mendelssohnhoz 1758. ápr. 2.); 
de mind ,a kétszer csak a kiadásról szól, melyet igen rosznak mond. 
A többi kiválóbb írók és költök tudomást sem vettek róla.

Két évtized múlva Myller Kristóf Henrik (1740—1807, Zürichben), 
berlini gymnasiumi tanár, részvénytársulatot tervez és alakít, melynek 
czélja a régi német irodalmi, főleg költői termékek kiadása. 3 louisd’or 
volt egy részvény ára, 30 részvényessel a vállalat megindulhatott. A gyűj
temény czíme volt; Samlung deutscher Gedichte aus d-em XII., X l lh  und 
XIV. Jahrkundert. Erster Bánd. Welcher Enthaltet: Dér Xibelungen Liet. 
Eneidt. Got Amur. Parcival. Dér arme Heinrich. Von dér Minnen. Dis ist 
von dér wibe list. Dis ist von dem pfmninge. Gedruckt im Anfang des Feb
ruár 1784. A kiadó 1780. deczember 14. folyamodott Nagy Frigyes 
királyhoz, hogy a munkát neki ajánlhassa, s már következő nap 
(deczember 15.) megkapta a kért engedélyt.

De a vállalat azért lassan lépett életbe és lassan haladt. Utóbb 
a részvények árát egy tallérra és nyolc z garasra (ennyi volt egy példány 
ára) szállították le. De még most is csekély volt a részvét. Myller azon
ban nem csüggedett el, s így közel két évi előkészületek után megjelent 
gyűjteményének első füzete a következő czímmel: Dér Xibelungen TÁet, 
ein Rittergedicht aus dem XIII. oder XIV. Jahrhundert. Zum ersten Male 
aus dér Handschrift ganz abgedruckt 1782. (4°, 4 lev. és 152 1.). A kiadó 
előszava kelt 1782. októb. 8; a nyomda október 23. szállította az egész 
kiadást, 500 példányt. A nyomdai költség 189 tallért tett, az előfizető 
részvényesek száma 158 volt.

A költemény első felének kéziratáért Myller természetesen Bod- 
merhez fordult, ki a legnagyobb készséggel eljárt ez ügyben. Hohenems 
várában azonban a Bodmer kiadása óta, az utolsó Hohenemsi gróf 
halála után (1759), nagyon megváltoztak volt a viszonyok. A számos 
értékes kézirattal senki sem gondolt; halomra hevertek egy teremben 
és «rotbadtak». Végre sok utánjárással megkapta Bodmer a Nibelung- 
éneket, de nem azt a kéziratot ( C), melyből ő a második részt kiadta 
volt s melyet most meg nem találhattak, hanem egy egészen más code- 
xet *), melyből most a költemény első felét egészen addig, hol saját

*) Ez az ú. n. Hohenems-müncheni kézirat (-4), mely jelenleg a mün
cheni állami könyvtárban van. E kéziraton alapszanak Lachmann kutatásai 
és kiadásai.
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kiadása kezdődik, Myller számára lemásoltatta. E kéziratban a költe
mény versek szerint van írva, de a strophák nincsenek elkülönítve 
egymástól. Myller is a versszakok megkülönböztetése nélkül, de a teljes 
nibelungversekben nyomatta le az egész eposzt. Bodmer figyelmeztette 
ót, hogy az előbbi kéziratot meg nem szerezhette s hogy ennek követ
keztében a költemény két különböző kéziratból lesz összetákolva; de 
Myller e körülményre annyira nem fektetett súlyt, hogy az előszóban 
még meg sem említette1), sőt világosan azt állította, hogy a költemény 
egy kéziratból van véve.

Myller az első példányt 1782. október 19. kelt franczia levéllel 
megküldte Nagy Frigyesnek, ki a levélnek elejébe terjesztett kivonatá
hoz e szót írta : gut. Ennek értelmében a király titkára, Eichel, igen 
hizelgő franczia levelet írt Myllernek, melyben a király megköszöni 
a neki ajánlott művet s hozzá teszi, hogy örülni fog, ha királyi helyes
lése hasznára lesz a Myller vállalatának. Je serai bien aise, si mon 
suffrage vöm sert d'encourayement <i continuer vos recherches Uttéraires. 
E levél határozott ellentétben áll Nagy Frigyes azon ismeretes (jelenleg 
Zürichben őrzött) levelével, melyben a király egyenesen és gorombán 
pálczát tör a kiadott költemények és Myller törekvései fölött.2) Honnan 
ez ellentmondás ? De lássuk előbb a vállalat további sorsát.

Myller már 1783. aprilisben szétküldhette az első kötet második 
részét, mely a porosz koronaherczegnek, a későbbi II. Frigyes Vilmos 
királynak, volt ajánlva. Tartalma. Got Amur és Eneidt. Végre 1784. 
február 10-kén elkészült az első kötet harmadik része. Tartalma : Par
tival. Dér arme Heinrich. Von dér Minnen. Dis üt von dér icibe lüt. Dis ist 
von dem pfenninye. Evvel teljes volt a vállalat első kötete, melyet 
1785-ben még egy második kötet követett. •)

*) Csak 1807-ben vette Grimm Jakab észre, hogy a Myller kiadása 
két kéziraton alapszik, csakhogy ő az első részt a st. galleni kéziratból (B) 
vettnek hitte. Von dér Hagen végre 1810-ben kiderítette a való tényállást.

*) A levél így hangzik: «Hochgelahrter, lieber getreuer. Ihr urtheilt, 
víel zu vortheilhaft, von denen Gedichten, aus dem 12., 13. und 14. Seculo, 
deren Druck Ihr befordert habét, und zűr Bereicherung dér Teutschen 
Sprache, so brauchbahr haltét. Meiner Einsicht nach, sind solche, nicht 
einen Schuss Pulver, werth; und verdienten nicht aus dem Staubé dér Ver- 
gessenheit, gezogen zu werden. In meiner Bticher-Sammlung wenigstens* 
wiirde Ich, dergleichen elendes Zeug, nicht dulden; sondem lierauschmeissen. 
Das Mir eingesandte Exemplar mag dahero sein Schicksaal, in dér dortigen 
grossen Bibliothec, abwarten. — Viele Nachfrage verspricht aber solchem 
nicht, Euer sonst gnádiger König Frch. Potsdam, d. 22. Február 1784.* — 
Az egész levél a király saját keze írása.

8) Sőt egy harmadik kötetből is jelent meg egy darab Konrad von
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Ezen utolsó, harmadik rész megküldésére felel Nagy Frigyes 
levele, mely tehát nem vonatkozik — mint minden irodalomtörténet
ben olvashatni —  egyedül és egyenesen a Nibelungénekre; hiszen enDek 
ajánlását és megküldését a király két évvel előbb igen hízelgő (ha nem 
is maga fogalmazta és írta) levélben köszönte meg. Hogy a nagy király
nak 1784. február 22., tehát két évvel a Nibelungének megjelenése és 
saját hízelgő köszönete után kelt levelét hogyan értsük és mire magya
rázzuk, — erre nézve semmi tények nem szolgáltatnak útbaigazítást. 
A király kabinetirodájában e levélnek sehol semmi nyoma; azért sok 
helyütt hitelre talált azon vélemény, hogy e levél (akár rosszakaró, 
akár gúnyos vagy legalább tréfás) hamisítvány. De más oldalról oly 
tekintélyek nyilatkoztak a sokat vitatott levél valódisága mellett, hogy 
e pontra nézve alig ágazhatnak szét a nézetek. Végre nem marad más 
hátra, mint Nagy Frigyes igazságtalan és udvariatlan sorait Myller 
némely elleneinek tulajdonítanunk, kik ismeretlen okokból ellenezték 
Myller működését és eddig még fel nem derített úton-módon befolyást 
tudtak gyakorolni a királyra, ki annál könnyebben hajlott tanácsukra, 
mert ö maga e középkori műveket semmi esetre sem olvasta s a régi 
német irodalmat barbárnak tekintette. Hogy Myllert a király levele nem 
riasztotta vissza vállalata folytatásától, mutatja a Sammlung-nak 
1785-ben megjelent második kötete ; másrészt nem valószínűtlen, hogy 
Myllemek hatalmas ellenei voltak, kik életét nagyon megkeserítették ; 
mert 1787-ben váratlanul félbenhagyta vállalatának már készülőben volt 
harmadik kötetét, megvált tanári állomásától és Berlintől magától is, 
és visszavonúlt szülővárosába Zürichbe, hol csak két évtized múlva 
halt meg.

Nagy Frigyes ítélete különben összevágott az egész kor álláspont
jával a középkori költői munkákkal szemben. Nem értették, nem tudták 
sem olvasni, sem élvezni. Goethe bele sem nézett azon példányba, 
melyet Myller neki megküldött; Herder még 1793-ban mondja, hogy 
nem képes e (hosszú epikus költeményeket* olvasni; Adelungaz összes 
középkori költeményeket üreseknek, hosszadalmasaknak, silányaknak, 
költőietleneknek tartotta, — és hasonló szellemben nyilatkoztak a többi 
kortársak, a mennyiben tudomást vettek a gyűjteményről. És ez így 
maradt egészen a jénai csatáig, 1806-ig. A nemzeti nyomor, a nemzeti

Würzburg (Trójai háború»-jának első felével. A második kötet tartalma: 
Gottfried von Strassburg «Tristan»-ja Heinrich von Freiberg folytatásával. 
Konrad Flecketöl «Flore és Blanschefluru, Hartmann von Auetől «Twein» 
(rosszul olvasva Iwein helyett), Freidank nagy tanító költeménye és lyri- 
kns dalok.
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ség veszélyeztetése, a nemzeti öntudat ébredése fogékonyakká tette a 
németeket múltjok iránt. A Nibelungének legközelebbi kiadása — Von 
dér Hagentől, Berlin, 1810 — már valóságos irodalmi esemény és nem
zeti tett volt, melynek jelentőségét egész Németország értette és 
elismerte.

H e in r ic h  G u s z t á v .

A festőhöz.

(Anakreon.)

Kedves festőm ! ugyan kérlek szépen,
Fesd le az ón kedvesemet nékem. —
Nincs ugyan itt, de az az én gondom;
Lefestheted úgy, a hogy én mondom. —

Először is dús hajzatát fesd le,
Ha csak lehet, illatot lehelve,
Selyempuha annak minden szála,
S holló tolla nem feketébb nála. —

Homlokát a bársony fürtök árnyán,
Fesd fehérre, mint a hószín márvány,
Szemöldöke titkon folyjon össze,
De választék mégis legyen közte. —

Sötét pillák alatt szeme párja 
Tündökölve égjen, mint tűz lángja,
Legyen kék, mint Pallas Athenéé 
És igéző, mint a Cytheréé. —

Arczát oly ecsettel fesd le, melylyel 
Rózsa-szirmot tudsz vegyítni tejjel,
S fesd, ha van kezednek oly hatalma,
Csábos ajkát, mintha csókra csalna. —

Álla gödrét s hónyakát úgy fesd le,
Mintha minden Charis ott repesne;
Márványkeble halma s gyönge karja 
Csak úgy félig legyen eltakarva. —

Bibor fátyolból legyen ruhája,
Mint ha rózsa-felhő hullna rá ja .........
Elég! . . .  Hagyd e l! Hisz látom őt már jól, •
Csak annyi még a hijja, hogy nem szól. —

F o r d . G er g e l y  K á r o ly .
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SI MONYI  KIS  NYELV TA NA.

Amicus Plató, séd magis amica veritas.

Ha valahol, úgy bizonyára tankönyveknél van helye a szigorú 
bírálatnak. Míg a többi könyv felnőttek számára készül, kik önkényte- 
lenül is megrostálják olvasmányaikat, csak az elfogadhatót tartják meg, 
a hamis tételeket mosolyogva átlapozhatják, a tankönyvek a legfogéko
nyabb és a legkevésbé kritikus kornak vannak szánva, annak a kornak, 
mely mindent mohón magába szí és melynek impressiói az egész életre 
kihatnak. Fokozza a tankönyvek fontosságát, hogy nem pusztán elolva
sásra, hanem nagyrészt betanulásra valók és hogy rendesen nagyobb 
számban terjednek el más könyveknél. *) Külömben is feladata volna a 
tankönyveknek, hogy világosságuk és előadásuknak logikai menete által 
gondolkozni és fogalmazni is tanítsák a tanulókat.

Ha ez egyáltalán minden tankönyvről áll, még a rendesnél 
nagyobb fontosságot kell az alsóbb osztályú magyar nyelvi tankönyvek
nek tulajdonítanunk. Hisz a középiskola alsó osztályaiban ez a legfon
tosabb tárgy; hetenként 5 illetőleg 6 órán foglalkozunk vele és a 
magyar nyelvi oktatásra építi az uj tanterv az alsó osztályok tanulmá
nyait. Azon tankönyvek közt, melyeket nálunk e czélra t. i. a magyar 
nyelvi oktatásra használnak, mindenekelőtt Simonyi Kis Nyelvtana 
vonja magára figyelmünket. Már a kis Nyelvtan czímlapján is olvas
ható hogy a közoktatási tanács jónak látta, e könyvet — szemben a 
többi, csak engedélyezett magyar nyelvtanokkal — különbsen ajánlani 
és hogy a szerző uj t. i. mondattani alapon tárgyalja a nyelvtant.3) A 
közoktatási tanács ajánlatához járul még Simonyi tudományos hirneve, 
melyet ő a szakemberek által méltán nagyra becsűit, ernyedetlen tudo
mányos működésnek köszönhet; úgy látszhatnék tehát, hogy a könyv 
bővebb bírálata egyáltalán fölösleges.

Ha mindezekkel szemben más eredményre jutottam, ha Simonyi 
Kis Nyelvtanát nem tartom méltónak sem a tanács ajánlatára, sem a 
szerző többi tudományos műveihez — eltérő nézetemet bizonyára a 
könyv előadását nyomról-nyomra követő, beható bírálat által tar
tozom okadatolni.

l) Ihász G. Magyar nyelvtana pld. évenként 6000 példányban kél el. 
Lehr Toldi-kiadása pedig 2500—3000 példányban.

*) Kis Magyar Nyelvtan mondattani alapon, írta Simonyi Zsigmond. 
Negyedik átdolgozott s gyakorlatokkal bővített kiadás egy kötetben. 1882. 
A közokt. tanács ajánlása az első kiadás alapján történt.

Digitized by o o g l e



574 RIEDL FRIGYE8.

Megvallom, magam is haboztam egy ideig eme rostálás eredmé
nyeit ridegen kimondani. Miután azonban erre vonatkozólag érvelé
semet több jeles szakemberrel közöltem és azok lényegben elfogadták, 
bátrabban vállalkoztam e feladatra mint egy reám váró, ha nem is 
kellemes kötelesség teljesítésére.

I.
Simonyi könyvének három fősajátsága van, melyek által a nálunk 

használt hasonló tankönyvektől eltér: az inductiv. a mondatból kiin
duló módszer, a határozók uj beosztása és az igeidők az eddigitől eltérő 
felfogása. Vizsgáljuk meg rendre.

Simonyi uj grammatikai módszert akar behozni; könyve inductite 
halad, azaz a példákból kiindulva tanítja a szabályt, nem pedig dogma- 
tice. A grammaticát tehát valami olvasmány alapján akarja előadni, 
úgy hogy a szabályokat a tanár tanítványai közreműködésével von
hatja le észszerű következtések utján. Ilyenkép tehát ezen módszer 
véget vet a lelketlen magolásnak, és azt észfejlesztő inductióv&l pótolja. 
E szerint ti szabályok is mélyebben vésődnek be a gyermek emlékeze
tébe, mert a mit magunk találunk, azt jobban tudjuk, mint a mit más 
mond vagy más tanultat velünk. i

A módszer eszméje tehát igen czélszerŰ és hasznos, de keresztül
vitelében Simonyi ellentétbe jő saját elveivel. Az inductiv módszer 
ugyanis azt is követeli, hogy a szabályok levonása összefüggő olvas
mány alapján történjék. Simonyi egyes mondatai, melyeket a levont 
szabályok elé csap, mind igen különböző olvasmányokból vannak 
kiszakítva és tarka-barka módon egymás mellé állítva, úgy hogy az 
egyes mondatoknak vonatkozása épenséggel nem világos. A kiadói 
értesítés ugyan azt állítja, hogy a példamondatok ez uj kiadásban 
jobbára közmondásaink köréből vannak véve, főleg a czélból hogy a 
Kis nyelvtan bármilyen olvasó könyv mellett is használható legyen : a 
valóságban azonban a példák nagyobb része hosszabb művekből kirán
tott, gyakran magukban nem is érthető gondolat- és mondat-forgácsok, 
melyek néha nem épen ftylszerűek egy 9—10 éves gyermeknek szánt 
tankönyvben mint pld. «Nézz rózsám a szemembe: mit olvasol belőle ?» 
[58. §.]

E mellett Simonyi azon volt, hogy nyelvtanát függetlenné tegye 
Kármán olvasókönyvétől; azonban ezt se vitte keresztül, mert több 
ízben egész határozottan oly olvasmányok ismeretét tételezi fel, a 
melyek Kármán Olvasójában vannak meg, pl. (Keveházá»-ét. A 82. 
lapon azt mondja: (Csak vissza kell emlékezni erre a kifejezésre: Gím 
után ők egyre törnek.» Tehát világosan felteszi hogy a fiúk ismerik
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Arany «Csodaszarvasát.* A régi kidolgozás uyomamég meglátszik azon 
példákon, a hol báránykák fordulnak elő. Ezek t. i. Gyulai «Gonosz 
m ostohájából tévedtek ide, mely az előbbeni kiadásokban a könyv 
példáinak alapúi szolgált, most azonban, a megváltozott uj kiadásban 
csak a régi terv rudimentumai. [Lásd a 295. §.]

A példamondatok megválasztására nézve Simonyi külömben nem 
csak módszerévéi, hanem a miniszteri utasításokkal is ellentétbe jön. 
Ezek t. i. határozottan az ellenkezőjét szabják elő annak, a mit Simo
nyi követ: «A tervezet a nyelvtanításban e l e i t ő l  f o g v a  mellőzni 
akarja összefüggés nélküli mondat és gondolattöredékeket tartalmazó 
segédkönyveket, melyek pusztán a nyelvalakok begyakorlására szorítkoz
nak ; helyökbe a gyermeki értelemhez mért tartalmas ö s s z e f ü g g ő  
o l v a s m á n y t  kiván.» (A 3. §.)

Ha ilyeténkép kifogásoljuk Simonyi eljárását, azon kérdés merül 
fel: hogyan kellett volna Simonyinak e részben eljárnia ?

Mindenekelőtt egy vagy két [utóbbi esetben egy költői és egy 
prózai] hosszabb olvasmányt a könyv élén közölni s a példákat ezekből 
venni. A tanár ezeket gondosan áttanulta volna az osztálylyal s azután 
bátran áttérhetett volna a példákra, melyek mind egy a tanulók előtt 
már ismeretes összefüggő olvasmányból vannak véve. Éhez járulhatna 
még egy módszertani bevezetés, mely előadja hogyan kell ilyen induc
tiv oktatásra szánt könyvet az iskolában használni. Ez uj kiadásban 
azonban mindakét követelményünk — a könyv nagy kárára — elmaradt.

A Kis Nyelvtan második fősajátsága a határozók tanának uj 
alapokra való fektetése és az eddiginél sokkal bővebb tárgyalása.

A könyv nagyobb fele a határozókkal foglalkozik; ez kiterjedésére 
és újságára nézve egyaránt megérdemli figyelmünket.

Mindenekelőtt feltűnő, hogy Simonyi a határozók ezen új tanát 
egyenesen egy középiskolai tankönyvbe vitte át, anélkül, hogy valami 
szaklapban közölte volna. Mindenesetre helyesebben cselekszik, ha elő
ször bő tudományos apparatussal fejtegeti elméletét, hogy az előbb vita 
és bírálat tárgya legyen a tudósok közt és csak azután alapítja reá Kis 
nyelvtanát. Bizonyára nem a tankönyv azon hely, hol új tudományos 
nézeteket közzé teszünk.

Ellentétben az eddigi tannal, Simonyi a következő határozókat 
különbözteti meg:

1. Hely 2. Idő 8. Mód 4. Állapot
a) 3zűkebb értelemben

vett módii.
b) okh.
c) czélh.

a) Szükebb értelemben 
vett állapoth.

b) eredet
c) végh.
et) Része* hat. (-nak, 

-nek)
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Simonyi maga ugyan sehol nem állítja össze a határozókat ilyen 
átnézhető-szkémában (a 45. lapon közölt a szempontok és nem a külön 
elnevezések szerint van felosztva); a fentebbi azonban híven megfelel 
inténtióinak.

Tehát látjuk, a Kis Nyelvtan egy egész új osztályt hozott az 
eddigi határozók közé: az állapothatározókat. j

Hogy mi az az állapothatározó ? azt nem könnyű megmondani. 
Simonyi így határozza meg: «Az állapothatározást többnyire ugyan
olyan ragokkal fejezzük ki, mint a helyhatározást* (123. §.). Később 
azonban érzi e defínitió bő voltát és így iparkodik azt jobban megszorí
tani : «Az állapothatározást és a módhatározást többnyire egészen 
egyenlő alakú szavakkal fejezzük ki és mind a kettőt egyenlően kérdez
hetjük : hogyan ? De az állapothatározó mindig valamely főnévre vonat
kozik és valakinek az állapotát, hogyvoltát fejezi ki, a módhatározó 
pedig magára az igére vonatkozik és a cselekvés módját fejezi ki.» 
(141. §.) Még később pedig azt állítja, hogy az állapothatározó azt 
fejezi ki, micsoda állapotban voltak a személyek, kikről szó van (249. §,).

Abból a nagy zűrzavarból, mely az állapot* és módhatározókra 
vonatkozólag Simonyi könyvében uralkodik, az elsőkre, t. i. az állapot- 
határozókra nézve csak két ismertető jelt lehet kiemelni: egy mondat
belit és értelmit. Az állapothatározó tehát 1. főnévre vonatkozik,
2. állapotot fejez ki.

Itt mindenekelőtt azon kérdés merül fel: hát ha a mondatban 
(mint többször Simonyi példamondataiban is) nincs főnév ? Ekkor tehát 
mi legyen a kritérium ? Simonyi alkalmasint egész mást akart mon
dani, mint a mit négy kiadáson át változatlanúl hagyott nyelvtanában: 
nem főnévre, mint ö mondja, hanem névszóra kellene az állapothatáro
zónak vonatkozni.

Különben akár hogy magyarázzuk e szabályt, mégis bizonyos 
összeütközésbe jő Simonyi azon felfogásával, hogy a határozó nem 
egyéb, mint az állítmánynak helyet, időt, módot, állapotot meghatározó 
része (37. §.). E szerint állapothatározó is, módhatározó is az állítmány 
egy része: pedig az első a fentebbi definitió szerint a főnévre, a máso
dik az igére vonatkozik. Az állítmány többnyire ige, az állapothatározó 
szorosan hozzá tartozik, (hiszen az állítmány egy része) és mégis a fő
névre vonatkozzék!

Nézzük Simonyi példáit.
«126. §. Az állapothatározói névmások:
b) mutatók: így, ugy».
Tehát Simonyi szerint így, úyy&z alanyra, illetőleg főnévre vo

natkoznak !
<127. §. Szánakozott szegénykéken, megesett a szíve rajtuk. Meg-
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osztoztak a kenyéren*. Simonyi szerint itt három állapothatározó van : 
szegénykéken, rajtuk, kenyéren. Ki tudja azonban megmondani, miért 
és milyen főnévre vonatkozik e kifejezés szegénykéken kenyéren stb. és 
miért fejez ki állapotot ?

129. §. * Lassan járj, tovább érsz*. E szerint lassan állapothatá
rozó volna, pedig világosan az igére vonatkozik és a cselekvés módját 
fejezi ki. * Sietve jött* pedig módhatározó. (149. §.)

127. §. «A halász csudálkozott ezen a dolgon. Emlékül adta a 
könyvet. Hazádnak rendületlenül, légy híve, oh magyar !*

Hogy mondhatja Simonyi a dolgon kitételt állapothatározónak ? 
Hisz nem fejez ki állapotot és nem vonatkozik épen a főnévre!

134. §. «Mindentfontolva tégy.* «Jobb szegényül élni* stb.
Fontolva az igére vonatkozik szegéngül szinten inkább igére ; és 

mégis állapothatározó ? 138. §. «Jótevőid iránt légy hálás.* Itt Simonyi 
szerint (jótevőid iránt* véghatározó tehát az állapothatározás egy faja, 
pedig világosan nem a főnévre vonatkozik. — A veszteg szó ellenben, 
ámbár határozottan állapotot fejez ki, Simonyi szerint (150. §.) mód
határozó, a „félig*‘ pedig ezen mondatban (Csak félig hallottam*, nem 
mód-, hanem véghatározó (tehát az állapothatározók egy faja).

Az idéztem példák mind a Nyelvtan azon részéből valók, melyek 
a fent említett definitiót közvetetten megelőzik vagy követik, úgy hogy 
a nagy eltérés a szabály és a példák közt különösen feltűnő. Nem aka
rom a könyv többi részéből a példákat sokszorozni, a fentebbiekből is 
eléggé kitűnik, hogy Simonyi maga sincs tisztában új elméletével és 
mindjárt a meghatározásokat illustráló példáknál látható, mennyire 
nem tudja állapothatározói theoriáját keresztül vinni.

De nem is lehet. Hogy főnévre vagy igére vonatkozik-e a határozó, 
az nem lehet kritérium a határozók osztályozásánál, mert azt a legtöbb 
esetben nem lehet világosan eldönteni. Az -n ragú állapothatározó főne
vek közt egy sem vonatkozik világosan főnévre. Olyas valamit pedig, 
a mit nem igen lehet észre venni, az nem lehet válaszfal. Láttuk, hogy 
még azokban a példákban, melyeket maga S. hoz fel tételének illustratió- 
jára, sem világos a vonatkozás; hát még ha valami könyvet előveszünk, 
a melyben nem találunk ilyen külön kiszemelt példákat és elemezni 
kezdünk, ott már S. distinctiójával semmikép sem boldogulhatunk.

Különben alapjára nézve is egész téves Simonyi felosztása. Min
den felosztásnál szükséges egy egységes szempont, egy beosztási elv 
(princípium divisionis), mely szerint az anyagot felosztjuk. A határozók 
régi felosztásánál, mely a német és latin grammatikákban is általánosan 
el van fogadva, a határozó tartalma, illetőleg értelme volt döntő: ha a 
határozó időt fejez ki, akkor idő-, ha helyet, módot vagy okot, akkor 
hely-, mód-, illetőleg okhatározó. Simonyi ezt a beosztási elvet elfo-

PhüologUi Közlöny. VL 6. 38
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gadja és alkalmazza; de az általa behozott állapothatározói osztálynál 
[a) állapot, b) eredet, c) végh.] egy új beosztási elvet is alkalmaz: a 
külalakot. Póldáúl ezen mondatban: «Kain irigységből megölte Ábelt*, 
az általánosan elfogadott elmélet szerint«irigységből* okhatározó, mert 
értelme causalis, mert okot fejez ki. Simonyi szerint (269. §.) (irigység
ből* eredethatározó, mert nála minden •ból ragos kitétel, mely nem 
helyet jelent, eredethatározó. Tehát nála az értelem helyett ilyen eset
ben a külalak dönt; úgy hogy a külalak (a rag) képezi második beosztó 
szempontját. — Észre vesz. Csurgóra áll a kalapja. Becsületedre épitek. 
Nem hajt szavára. Ezek Simonyi szerint mind véghatározók, ámbár 
nem fejezik ki a cselekvés irányát, végét, csupán csak azért, mert -ra, -re 
a végzetük. Itt is a k ü l a l a k  határozza meg a határozók faját, míg a 
többinél, só t a Simonyi feltalálta állapothatározónál ts az é r t e l e m  dönt.

Hogy eredet vagy véghatározó-e egy kitétel, azt a külalakból, a 
végzésből tudja meg a Simonyi; hogy állapot vagy módhatározó-e, azt 
pedig az illető kitétel értelméből és vonatkozásából. E módon tehát 
beosztása hamis, mert kettős, váltakozva alkalmazott elveken nyugszik.

Mind ez minket még egy más kérdésre is vezet: milyen pedagó
giai becse van e felosztásnak, ha már oly csekély tudományos értéke ?

A logikai megkülönböztetésen alapuló régi beosztás haszna 
igen világos: a különböző határozói kitételek értelmének kiderítése 
által a tanuló eszét és nyelvérzékét fejleszti. A tanuló megvizsgálja a 
kitétel értelmét s e szerint valamely kategóriába osztja. A Kis Nyelvtan 
vég- és eredethatározóinál ellenben nem a határozó tartalma, hanem 
csupán külalakja dönt; e felosztás tehát egy merően mechanikus elvet 
hoz be, mert a tanuló anélkül, hogy a határozó jelentését és mondat
tani szerepét vizsgálná, minden ra, re-ve 1 végződő szóra, ha nem hely- 
liatározó, azt mondja, hogy véghatározó, míg minden ból, bői végű szó 
eredethatározó. Ekép ezen megkülönböztetéseket nem lehet észfejlesz
tőnek mondani.

Simonyi tévedéseinek alapja, egy úgy látszik igen szellemes 
theoria, melyet ő azonban nem tudott megvalósítani s a gyakorlatban 
keresztül vinni. Ez a függő határozók (tárgyak) osztályozása, melyet 
már Brassai nagy végletekig menve kísérelt meg. Mint minden nyelv
ben, úgy a magyarban is vannak kitételek, melyeket az ige vonz; az 
illető kitétel külalakja tehát az igétől függ, tehát ragja nem jellemző, 
ép mert az illető ige határozta meg. Az ilyen vonzatok neve: tárgy. 
Pld. Szeretem a könyvet. Az atyának tetszett a bizonyítvány. A korcsmá- 
romak adja pénzét. Örülök a szép világnak. Koszorúkról álmodtam. Bizom 
Istenbe. Halálomra gondolok. Leánya után kérdezősködött. Ezek mind az 
illető ige által vonzott tárgyak. Vannak azonban oly kitételek, melyeket 
nem az ige, hanem valami melléknév vonz, melléknévi vonzatok vagy
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tárgyak: Méltó vagyok apáidra. Elnéző gyermekei iránt. Kész vagyok a 
halálra.

Simonyi czélja az volt, hogy ezen vonzatokat, ezen az igétől vagy 
melléknévtől függő tárgyakat szintén a határozók közé beszorítsa.

. E végett 6 ezen tárgyakat (kivéve a t-raggal ellátottakat) mint egy új 
osztályt: az állapothatározók osztályát a többi határozók mellé állítja.

Azonban tartalmilag nem lehetett ezen tárgyakat vagy vonzato
kat osztályok szerint kategorisálni, Simonyi tehát kénytelen volt, a 
külalakot, bizonyos ragokat venni fel beosztási elv gyanánt és így meg
rontotta a régi tartalom, illetőleg értelem szerinti beosztását.1) Nem 
merem kimondani, hogy ezen tárgyak beosztása a határozókhoz egy
általán lehetetlen ; Simonyi beosztása persze oly következetlen, alapja 
oly hamis, példagyűjteménye oly annyira ellentmond tételeinek, hogy 
elmélete határozottan tarthatatlannak mondható.

Lássnk az igeidők tanát.
Simonyi itt új elméletet hoz be. Szerinte a jelentő módú igének 

következő alakjai vannak:
Idők Folyó cselekv. Befejezett cselekv. Beálló cselekv.
Jelen (most) ir (most) irt (most) fog imi
Múlt ir vala, ira irt vala —
Jövő (majd) ir (majd) irt (majd) fog imi.

Itt a mint látni, egész új időkkel van dolgunk. Mert ki nézte volna 
a majd, most szócskákat igeidő képzőnek ? Mikép okadatolja a Kis Nyelv
tan ezen meglepő újítást ?

81. §......... «Holtáig siratni fogja. — Az új ágyban fog aludni. —
Soha nyugta nem fog lenni.*

Itt «oly cselekvésről van szó, mely csak épen beáll*.
Hogyan értse meg a tanuló, hogy e mondatban : «Az új ágyban 

fog aludni* az alvás épen beáll ?
85. §. «Ha valaki ír, aztán leteszi a tollat, akkor azt mondhatja: 

most írtam ; azt is mondhatja akkor : most nem írok többé, s ha mindjárt 
könyvet vesz kezébe, egyszersmind hozzá teszi: most olvasni fogok. Az 
első cselekvés jelenleg be van fejezve, a második foly, a harmadik beáll. 
De mind a három cselekvés a jelenre vonatkozik, s ez ki is van fejezve 
a most szócskával, mert mással nem jelöljük meg az igénél a jelen időt.*

Előbb, a mint láttuk, azt mondta Simonyi, hogy «az új ágyban

l) Igaz, hogy Simonyi a példák magyarázataiban megkísérli némikép 
e határozókat tartalmilag is összekapcsolni. Ezen magyarázatok azonban 
— mint azt később látni fogjuk — a legszerencsétlenebb magyarázatok 
közé tartoznak, melyet komoly magyar tudós valaha írt.

38*
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fog aludni* mondatban a cselekvés épen beáll; utóbb pedig állítja, hogy 
csak az esetben vonatkozik a jelenre, csak az esetben áll be a cselekvés, 
ha a most szócskát elébe teszszük.

Ha a cselekvés a jövőben történik, és mi ezt ki akarjuk fejezni, 
akkor a majd szócskát használjuk, mondja a Kis Nyelvtan (90. §.).

Hogy a magyar ember a jelent csupán most-tá l ,«mással nem jelöli», 
semmikép sem állítható. Tegyük fel, hogy írok valóban nem fejezi ki 
a jelent, mint Simonyi állítja, még akkor is az épen, jelenleg, ez idő
ben, ez alkalommal, ezen perczben kifejezések ép oly értelem-nuan^t ad
nak, mint a most, a mely Simonyi szerint a kizárólagos magyar jelen- 
idő-megjelölés. Hasonlóan vagyunk a majd kifejezéssel; ezt is (feltéve, 
hogy Simonyinak igaza van) a jövőre, később, nem sokára, azután, holnap 
stb. kifejezésekkel pótolhatjuk. A majd és a most belevonása az igeidőkbe 
tehát egész haszontalan újítás.

Egyáltalán az egész felosztás túlságos kategorisáló hajlamra mu
tat ; Simonyi minden áron oly szkémákat akar létrehozni, a hol a hár
mas felosztás megvan ; a határozóknál is így volt, azok is a táblázaton 
(168. §.) mindig három-három alfajba vannak kategorisálva, úgy mint 
itt az idők.

Az idők és cselekvések oly módú megkülönböztetése, a milyent a 
Kis Nyelvtan alkalmaz, a magyarban nincs kimutatva; Simonyi is csak 
tanítja, de nem bizonyította be sehol.

H.
Az alapvető nyelvtani elméletek mellett a fejtegetések módját 

és az egyes meghatározásokat kell szemügyre venni. Nehéz egyes pél
dák által képét adni annak a zűrzavarnak, mely Simonyi könyvében 
uralkodik és azt a pongyolaságot jellemezni, melylyel könyvét szer
kesztette.

Igen gyakoriak a Kis Nyelvtanban azon esetek, a hol a szabály 
vagy tétel nem egyezik a reá felhozott példával, sőt nem ritkán merően 
ellentmond neki. Ezen szembeszökő ellenmondások egy már négy 
kiadásban megjelent iskolakönyvre nézve igen graválók. A sok eset
ből itt egy jó csomót akarok idézni.

<77. §. Az ablak megrezzen, mintha erős szél süvöltne. Itt egyenesen 
ki van jelentve, el van beszélve, hogy az ablak megrezzen. Ellenben csak 
föltételesen van állítva, hogy akkor is úgy megrezzenne az ablak, ha erős 
szél süvöltne.*

Ez bizony a fentebbi mondatban nincs állítva; az legfeljebb kö
vetkeztetés belőle.

102. §. *Az édes nem mindig hasznos. Ilyenkor mindig hozzáértünk
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valami főnevet, melynek a melléknév csak jelzője ; pl. az édes e helyett: 
az édes ital*.

A példamondat értelme általános: az édes dolog nem mindig 
hasznos. Nem tudom mért gondolja Simonyi az ital szót hozzá. Bizo
nyára senki se fogja így értelmezni.

104. §. (Kihajtom a libám a rétre. Hajunk tépi, üti hátunk. 
Szidja, hogy mért mernek szólni. Sokszor elmaradhat a tárgyrag, különö
sen ha a tárgyon birtokos van megjelölve, vagy ha a főnévi igenév a 
mondat tárgya*.

A tanuló itt méltán kérdezheti: hol maradt ki a harmadik példá
ban a tárgyrag ? Hisz ott a tárgy, az egész kifejezés (őt) maradt ki, 
nem a rag.

105. §. <A névmásokhoz is oda tehetjük a tárgyragot. De a sze
mélynévmások a tárgyesetben máskép hangzanak mint az alanyeset
ben : engem(et), téged(et), Őt(et)*.

Az o névmás tárgyesete őt is ; itt pedig a névmás (ő) nem hang
zik máskép mint az alanyesetben.

116. §. tA hol kérdésre ezek a rendes ragok: bán, ben, -n, -nál, -nél. 
Személyesen i bennem*. A berniemre nem lehet mindig a hol szócskával 
kérdezni. Pl. bízik bennem.

124. §. *A fogságból királyi méltóságra emelték.— Úttól, bajtól mi 
nem félünk. A fogságból eredt az új király. Úttól, bajtól ered a félelem.* 
A példa ép az ellenkezőjét mondja: nem ered úttól, bajtól! Ugyanabban 
a §-ban : <A sok éljen végre jajjá  lesz. Az ilyen állapothatározók mind 
véghatározók. A véghatározást mind olyan szavakkal fejezzük ki, a 

, milyenekkel a hová kérdésre felelünk*. Simonyi szerint tehát a jajjá  szó 
e kérdésre: hová felel.

A véghatározókra a következő példákat adja elő :
138. §. a) «Űgy örvend a báránykáknak. Mátyást Jrirálylyá tet

ték. A párák felhővé válnak. — Itt az a)  alatti mondatokban helyhatá
rozói ragok jelölik a véghatározást*. E szerint vá-vé és nak, nek pár 
excellence helyrag volna.

A czélhatározóknál ezt olvassuk:
156. §. «Enni is ad, inni is ad, ágyat is vet. Nagyon gyakran főnévi 

igenév fejezi ki a czélt*. A példa nem jól választott, enni, inni ezen 
mondatban nemcsak czélhatározó, hanem tárgy. (Ételt is, italt is ad.)

A cselekvő igék magyarázatát így kezdi meg:
201. §. *A kutya elfárad; itt a kutyának cselekvéséről van szó: 

fárad  cselekvő ige*. E példa se szerencsés ; elfáradni ez nem épen cse
lekvés, legalább nem minta a cselekvést jelentő igére.

Itt a cselekvő igék fejtegetésénél egy feltűnő ellenmondásra is 
akadunk. A 200. §. ekkép hangzik: «Ha azt mondjuk, hogy valaki ver
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vagy hogy veret, akkor az ige egyszerűen az alanynak cselekvését fejezi 
ki. Tehát ver és veret cselekvő igék*.

A 202. § bán pedig a következő példát hozza fel: A király csinál
tat két ágyat; itt két cselekvő van : egyik az asztalos, a ki csinálja az 
ágyat, másik a király, a ki dolgoztatja az asztalost*.

Veret, előbb egyszerűen az alanynak cselekvését fejezte ki. Csináltat 
ellenben már két alany cselekménye : a királyé meg az asztalosé (?).

Egész érthetetlen előttem az a mód, a melylyel Simonyi a név
szóképzést igékből akarja megmagyarázni. Erre ő a következő példát és 
magyarázatot alkalmazza:

216. §. a) « Kiván : kívánni, kívánva, kívánván; kívánás, kívánat, 
kivánalom, kívánság. — Tud: tudomány ( tudás). — K el: kelevény.

b) Mul-ik: múló, múlt, múlandó, mulékony. — Nyul-ik: nyúlánk. — 
Ing: ingatag.

Ezek mind igéktől származott névszók, csakhogy az a ) pontban 
levők magát a cselekvést jelentik, ellenben a b) pontban levők a cselekvőt 
jelölik meg*.

Tudomány és kelevény e szerint kat’exochen cselekvés, mulékony 
pedig cselekvő. Lehetne-e még tapintatlanabb példákat választani ? És 
ilyen kevéssé találó példákból akarja a szerző a tanuló gyermekkel a 
szabályt levonatni ?

Az iker-szavakról azt állítja, hogy értelmük is, hangzásuk is hasonló. 
Például a lót-fut szót említi (241. §.). Hol itt az egyforma hangzás ?

A részes határozó (részes tárgy: -nak, -nek) magyarázatát úgy 
adja, hogy az (többnyire olyan gondolatot fejez ki, hogy valakinek 
vagy hasznára vagy kárára történik valami* (299 §.).

Mellőzve azt, hogy e definitió nem áll, megrovandó, hogy a pél
dák is ellentmondanak ezen állításnak. Pld. (Apámnak megmondom*.

A 336. §-ban két példa van: mindakettő állítólag kétkét főmon
dat összetétele. A valóságban az első mind a két esetben időhatározói 
mellékmondat: *Alig lép be a vízbe (mellékm.), egyszerre lesorvad róla a 
húsa. Alig vitte haza a fiit a vékát (mellékm.), már a jóféle bátya nyo
mába kullogott* (336. §.).

A 355. §. hasonlító mondatokat akar felsorolni. Ezeket azonban, 
mint a feloldásuk (ha visszahelyezzük a főmondatba) mutatja, állapot- 
határozói mellékmondatoknak kellene mondani. Pld. (Fényesebb volt a 
hajuk, mint az arany* (feloldva: az aranynál).

A jelzői mellékmondatokat ezen példával magyarázza a Kis Nyelv
tan: „Chrülök annak a hírnek, hogy barátom megjön.“ Ez szerinte értel
mező mellékmondat, mert értelmező jelzőt pótol. Visszahelyezve így 
hangoznék a mondat: (Örülök barátom megjövetele hírének*, a mellék- 
mondat tehát főnévi jelző (és nem értelmező j.) kiemeléséből származott.

5 8 2  RIEIrL FRIGYES.
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Ezek az idézetek, a melyekben a Kis Nyelvtan szabályai és példái 
nem fedik egymást, már következtetést engednek arra a pongyolaságra, 
melylyel a könyv össze van állítva. Ha nem is mind egyenlő fon
tosságú, a tankönyvnél megkívánt pontosság és szabatosság ellen 
mindannyi vét.

Még inkább megingatja e könyvbe való hitünket a defínitiók gya
kori fonáksága vagy helytelen kifejezése. A rosszúl választott példákból 
nem ritkán helytelen tartalmú vagy rosszúl kifejezett tantételek követ
keznek.

Definitióinak vizsgálásánál mindenekelőtt szembe ötlik, hogy 
sokat használja a «gyakran» és «többnyire* kifejezéseket. Ez nem elég 
szabatos; szabályokat és definitiókat praecis módon kell meghatározni, 
nem pedig az esetek majoritására hivatkozni.

Vannak meghatározásai, a hol a tétel első fele nem egyezik a 
második felével, úgy mint a fentebbi példákban a példa megint ellent
mond az egész szabálynak. A 322. §. felosztja a mellékmondato
kat: • A mellékmondat mindig annyit ér, mint a főmondatnak vala
melyik része, tehát annyiféle mellékmondat van, a hányféle mondatrész: 
alanyi, tárgyi, határozó és jelző mondatok.* Előbb azt mondja, hogy a 
hány mondatrész, annyi mellékmondat (tehát ötféle); azután négyet 
sorol föl. Vagy ötöt kellett volna fölsorolni (az állítmányi mellékmon
dattal együtt) vagy a meghatározás elejét máskép adni. (Egész ha
sonlóan mondja el ezt még egyszer a 44. §-ban.) Közvetlen ezután 
idéz egy hogy-os mellékmondatot és szabály gyanánt elmondja: «A hogy 
kötőszóval kezdődő mondat ugyanazon egy alakban mindenféle mondat
résznek megfelelhet; azért főnévi mondatnak nevezhetjük, mert a fő
névnek is az a sajátsága van, hogy mindenféle mondatrész lehet.* Ez 
nem áll; helyhatározó nem lehet.

Föntebb láttuk, hogy Simonyi egyik meghatározásában csak 
négy mondatrészről tud, ámbár előbb ötöt említ. íme egy példa, a 
hol ismét csak négyről emlékezik meg — csakhogy itt az állítmány 
megvan és a jelző hiányzik. A jelző magyarázatánál t. i. ezt olvas
suk : -Alanynak, állítmánynak, tárgynak, határozónak, tehát minden 
mondatrésznek lehet olyan része, mely erre a kérdésre felel: milyen vagy 
hány ?»

A sok definitió közül kiragadok vagy húszat, hogy rajtuk demon
stráljam, mily hamisan vagy legalább pedagógiailag hamisan szokott 
a Kis Nyelvtan definiálni. Á főnév szerinte az, a mi mindenféle mondat
rész lehet. Az olyan névszó, mely a főnévvel együtt egy mondat
részt’ tesz, melléknév. «Az olyan névszó, mely csak határozó szokott 
lenni (mint benn, együtt, még, ma) határozó szónak neveztetik.* (48. 
49. 50. §.) Mellőzve a rossz példát (a ma szó főnévnek is használható,
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pl. mától holnapig), szabad-e tudományos könyvben ily definitiókat 
adni ? Definitió-e az, ha egy tulajdonságot kiemelünk ?

Hasonlóan fonák a névmás meghatározása: <Vannak névszók, 
melyek magukban csak rámutatást fejeznek ki és valami más névszó 
helyett szolgálnak. Ezek a névmások.* (51. §.). Nem lehet átlátni, 
mért fejez ki pl. e névmás : némi valami rámutatást? Simonyi külön
ben még egyszer definiálja a névmást. Ezen második sem helyes, 
ámbár ellentmond az elsőnek: <101. §. Néha nincs megnevezve az 
alany, hanem a főnév helyett más szót használunk, mely csak rá vonat
kozik arra a személyre vagy tárgyra: az ilyen szót névmásnak nevezik. 
Előbb tehát rámutatott valamire, most pedig személyre vagy tárgyra 
vonatkozik a névmás.

Hibás a főmondat meghatározása is. A mellékmondat tárgyalása 
után ezt írja : <Az ilyeu mondatot mellékmondatnak nevezik, azt pedig, 
a mely mellé tartozik, fömondatnak. * Hisz a mellékmondat nem pusztán 
fő-, hanem egy más mellékmondat mellé tartozhatik. (Másodrendű 
mellékmondat.)

Azt se tartom czélszerűnek, hogy a Kis Nyelvtan a mondat
részek elemzésénél kétféle állítmányt különböztet meg: állítmányt ée 
puszta állítmányt. Pl. ezen mondatban : A szorgalmas ember sohasem fél 
a nyomortól, ezen kifejezés «sohasem fél a nyomortól* állítmány, <fél» 
pedig a puszta állítmány. (45. §.).

A rag mivoltát következőkép akarja a Kis Nyelvtan tanulóival 
megértetni: <55. §. Az ige mindig állítmány, de az alany is ki van 
fejezve az igében különféle hangokkal. Ezeket a jeleket ragoknak híják.* 
Mily abstraháló tehetségét tételeznek itt föl a 10 éves gyermektől! 
A hangok jelek, ezek pedig ragok!

Közvetlen ezután adja a kötő hangzó meghatározását. Az sze
rinte a tő és rag közt való magánhangzó, <melynek semmi jelentése 
nincs*. Hisz a ragnak sincs jelentése, csak functiójal

A 63. §. fölosztja az alanyi igeragozás Bzemélyragjait; pedig e szó 
«alauyi igeragozás* eddig elő sem fordúlt a könyvben.

A 108. §. mutató névmásokat sorol föl, köztük az itt névmást is. 
A következő paragraphus így hangzik : <Ha valamivel közelebbről 
akarjuk meghatározni a helyzetet, akkor a következő határozó szókat 
használjuk : benn, belül, künn, kívül stb.* A benn vagy künn nem 
határoz közelebbről, hanem csak pontosabban mint az i t t ; ez utóbbi 
nagyon is közel meghatározás.

Egyszer azt mondja, hogy «az állapothatározó kifejezések olyanok, 
mint a helyhatározók, melyekkel a hol kérdésre felelünk*, két levéllel 
tovább pedig a*t olvassuk: < Az állapothatározást és módhatározást 
többnyire egészen egyenlő alakú szavakkal fejezzük ki és mind a kettőt
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egyenlően kérdezhetjük: hogyan?* Egyáltalán igen nehéz eligazodni a 
határozók tanában (123—168. §§.); nem magyarázza különbségüket 
a helyhatározóktól, és mégis helyhatározói kérdéseket (hol, hová, 
honnan) vett föl; többnyire azt se magyarázza, milyen állapothatáro
zóról szól: szŰkebb vagy tágabb értelemben vettekről stb.

< Betegsége folytán , betegsége következtében, stb. a törvény értelmében. 
Itt az okhatározó a módhatározóval van fölcserélve.» (152). Ez érthe
tetlen. Folytán, következtében tehát módhatározó volna? «Múlandó — 
a múlás csak beáll: ez a beálló cselekvés igéje.* Múlandó folyamatos 
értelmű is. Pl. Minden múlandó.

Az értelmező jelzőre következő példát mond: «Éjfél után óra 
kettő.* Kettő azonban itt állítmány és nem jelző.

A 177. §. közvetlenül egymás mellett ezeket találjuk:
•a j A főnévi jelzőnek sokszor semmi jele sincsen.
bj Sokszor a részes határozó jele -nek van hozzátéve.* A két „sok

szor" kizárja egymást.
A főnévi igenév lehet a Kis Nyelvtan szerint alany, tárgy és 

czélhatározó; (218. §.). Lehet azonban állítmány is: Mi mind meg 
fogunk halni.

A mondattanból egyelőre csak egy példát akarok kiemelni, a mely 
mutatja, hogy egy meghatározásban hányféle hibát lehet elkövetni.

351. §. Nincsen olyan bánat, hogy idővel meg ne enyhüljön stb.
«A véghatározói mellékmondat rendesen olyasmit foglal magában, 

a mi a főmondat cselekvésének következménye; azért híjják következ
ményes mellékmondatnak.»

Ezen három sorban három tévedés van.
Először nem is ide valók a consecutiv mellékmondatok; ezek 

csak néha alfajai a véghatározói mellékmondatoknak. A következmé
nyes mellékmondat külön osztályt képez; Simonyi rendszerébe azon
ban nem illett ez, tehát erőszakosan ide, a véghatározói mellékmonda
tokhoz sorolta. Példák következményes mellékmondatokra, melyek 
nem véghatározói mellékmondatok: Oly nagy a hőség, hogy száz 
forintot adnék egy pohár vízért. Olyat vágott reá, hogy mindjárt össze
rogyott.

Másodszor hibás a rendesen szó. Ez nem defínitióba való; kü
lönben ellent is mond azon példáknak, melyeket Simonyi a végha- 
tározói mondatok illustrálására fölhozott. E mellett nem is á ll : a vég
határozói mondatok többnyire nem következményes mondatok.

Harmadszor a fentidézett példában: «Nincsen olyan bá
nat, hogy idővel meg ne enyhüljön* egyáltalán nincs következményes 
mondat.

Itt is tehát azt látjuk, a mit az állapothatározók bírálatában
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láttunk : a hamis theoria rosszúl van kifejezve és hamis, ellentmondó 
példákkal van illustrálva.

in.
Ha azonban mind az eddig felsorolt hiányokat és hibákat 

mellőzzük is ; ha elfogadjuk az alapvető elméletet: a határozók és az 
igeidők új tanát — pedig ez, a mint láttuk nem állhat meg —; hanem is 
fektetünk súlyt sem azon pongyolaságra, mely a példák és a szabályok 
ellentmondásában tűnik ki, sem azon hiányos definitiókra, melyek igen 
egyszerű, sok helyt már helyesen meghatározott dolgot is hamisan 
mondanak e l : még akkor is akadnak fejtegetések, melyek a könyv 
hasznavehetőségébe vetett hitünket nagyon is megingatják. A határo
zók magyarázatát értem.

Simonyi t. i. nem elégszik meg a határozók osztályozásával és 
példák felsorolásával, hanem az egye9 ragok használatát okadatolni is 
akarja. Tehát felelni akar a kérdésre: mért használunk az egyik eset
ben -ba, -be, a másikban pedig -ra, -re-ragot stb. ?

A magyar nyelvtudomány ezt eddig kielégítően nem birja magya
rázni : külömben is szükségtelen egy az I. és II-dik osztálynak szánt 
tankönyvbe ilyet geneticus módon megfejteni. Simonyi tehát többet 
adott mint a mennyit kell és mint a mennyit lehet: tehát,fölöslegest is, 
hamisat is.

Ki tudja mért mondjuk a magyarban «várakozom valakire* és 
nem más raggal pld. valakit ? Mért «biztosra veszem és nem biztosba / 
Ellenben «tekinteti* vesz és nem «tekintetre* /

Simonyi mindezt «in usum delphini* meg akarja fejteni, ő  recon- 
struálni akarja azon eredeti képet, a mely ezen, ma már elhalványúlt 
metaphoráknak léteit adott. Ilyen módon előadja mit képzeltek eredeti
leg és mit kell képzelnünk, ha valamely határozóhoz -ra -re és mit ha 
-ba -be vagy más rag járúl. Csakhogy az ilyen kitételeket nem lehet 
mindig határozott metaphorára visszavinni — mert nagy része nem is 
önállóan gondolt metaphora, hanem (hamis) analógia. Az idők folyamá
ban is némely ige megváltoztatta vonzatát: régen vál, veit vonzott, ma 
ba, be ragot, nem mert régen máskép képzelték az ige cselekvését, 
hanem mert más-más analógia döntött. Hogy a szerző ezt tekintetbe 
nem véve, mindenütt ki akarja mutatni, mit képzelünk vagy mit kép
zeltek eredetileg, midőn ilyen vagy amolyan ragok csatoltak a határo
zóhoz (ámbár nem képzeltek semmit, hanem az analógia után indultak)
— az nyelvészetileg és paedagogiailag egyaránt nagy hiba volt, mely a 
könyv egy nagy részét megrontotta.

Magyarázatai e részben oly valószínűtlenek és erőszakoltak, hogy 
gyakran a Nagy Szótár hírhedt etymologiáira emlékeztetnek.
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Példák a határozók fejtegetésében nagy bőségben találhatók ; én 
itt találomra kikapok egy jó csomót.

Simonyi az állapothatározók részletes tárgyalását a képes beszéd 
megmagyarázásával kezdi meg. *A hány fej, annyi gondolat. Az ezredes 
az ezred feje. Itt a fej kétféle jelentéssel van használva: az első mon
datban igazi fejről van szó, de a másodikban csak képzeljük, mintha az 
ezred test volna.*

Már e kiindulás sem szerencsés. Az első mondatban sincs igazi 
fejről szó, hanem pars pro toto, fejről ember helyett.

< Ugyanazt az egy gondolatot— folytatja később a Kis Nyelvtan — 
különféle képes beszéddel szoktuk kifejezni.* Például Perseus emlékezett 
anyjára, ezt így is mondhatjuk : Perseus anyjáról megemlékezett; Perseus 
bízott az istenek segítségében, ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy az istennek 
segítségére bizta magát. (244 §.).

Erre közvetlen ismétli a két első példát és mégegyszer megerősíti: 
•mind a két mondatban ugyanaz a gondolat van kifejezve.*

Simonyi itt ismét téved: a két-két mondat nem fedi egymást. Az 
első mind a két esetben hosszabb ideig tartó cselekvést fejez ki, a máso
dik pedig egy ízben történt cselekvést.

A bevezetésnek elvei és példái tehát nem igen válnak be : nézzük 
a magyarázatokat.

246. Perseus bízott az istenek segítségében.
Ezt így magyarázza a Kis Nyelvtan: «Perseus mintegy benne 

volt az istenek kegyében s segítségében s ott* (t. i. a segítségben) «bízott, 
biztosnak érezte magát. *

247. *A hunok megosztoztak a zsákmányon.* Ez «úgy van gondolva, 
hogy a hunok rajta ültek vagy álltak a zsákmányon s úgy osztoztak 
meg rajta.*

Vájjon ki gondolja ezt «úgy» ?
249. §. «Ha azt mondjuk, hogy Hunor s Magyar nagy hírben 

állottak, akkor azt a nagy hírt mintegy szép nagy körnek képzeljük, 
melyben Hunor s Magyar benne álltak.* Bizony nem úgy képzeljük; 
külömben is a hírben ilyenkor helyhatározó volna, ba a hírt «szép nagy 
körnek képzeljük, melyben bent állnak*; hasonlóan mintha azt mon
dom : nagy hordóban állottak — hisz ez is szép nagy kör.

Ezt a mondatot: Hunor s Magyar népe nyájakban és lege
lőkben bővelkedett, — következőkép akarja a K. Ny. a tanulókkal meg
értetni: Hunor s Magyar népe mintegy benne volt a sok nyájban és 
legelőben.

252. §. A jó barát osztozik barátja bánatában. Ezt «úgy kell érteni, 
hogy az ember benne van barátja bánatában s ott neki is jut egy rész*.

254. §. Az igaz barátok megosztoznak örömeiken és bajaikon. «Itt -n
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az állapot ragja, mert az osztozás úgy van képzelve, hogy mintegy az 
örömön rajta vannak*.

255. §. Gondolkozik sorsán. E mondatot úgy lehet magyarázni, 
hogy mintegy Borsa fölött van és úgy gondolkodik*. Simonyi itt egy 
jegyzetében elmondja, hogy a csodáikMk valamin helyett tárgygyal is

• mondjuk csodál valamit, segít rajta, szánakozik, sajnálkozik rajta helyett 
segíti, szánja, sajnálja. Ebből is láthatta volna, hogy a valamin és rajta 
kifejezés nem határozó, hanem tárgy.

Lássuk azonban tovább a határozók magyarázatait.
258. §. A falnál is fehérebb lett a királyné. «Itt a -nál rag használa

tát így magyarázhatni: ha a királyné a falnál áll, vagy ha a falnál 
tekintjük és összehasonlítjuk vele, akkor ő a fehérebbik*.

261. §. «Bendegúz keményen harczolt Detrével. — Bendegúz kibékült 
Detrével. Az első mondatban együtt van Bendegúz Detrével, de ellensé
gesen ; a második mondatban már barátságosan vannak együtt*. Igaz, 
hogy ha Pál pofozkodik Péterrelt akkor ők együtt vannak; hanem hogy 
ez volna a pofozkodás főjellege, az mégis kétséges. Különben azt is 
mondjuk; ellenkezik valakivel, tehát val} vei raggal élünk, ámbár vilá
gosan nem együttlétről van szó.

262. §. „K i olajjal bánik, hamar piszkosodik. Xem törődik vele." stb.
•Ha azt mondjuk meg, hogy mivel bánik vagy foglalkozik valaki,

akkor is a -vei ragot használjuk, mert ki mivel bánik, avval együtt kell 
lennie*. Tehát úszással foglalkozom, Sóhajtással foglalkozom, annyit 
tesz, hogy együtt vagyok az úszással, a sóhajtással ?

263. §. «Danaé meg volt elégedve fiával. Szerencsétlen ember, a ki sor
sával elégedetlen, s a ki nem tudja beérni avval, a mije van.

Az első mondat azt jelenti, hogy Danaé meg volt elégedve, ha 
fiával együtt volt. A többit is így kell magyarázni.*

Bizony nem kell, sőt az el6Őt sem. Danaé nemcsak akkor volt 
megelégedve fiával, midőn vele együtt volt, hanem akkor is az lehetett 

. a mondat értelme szerint, midőn fia távol volt tőle. Hátha mondom: 
•Kelet-India meg van elégedve Angliával*, ez annyit tesz, hogy India 
Angliával egy helyen van ? így forgatja ki a Kis Nyelvtan a legegysze
rűbb, a legvilágosabb mondatot értelméből; olyan tartalmat tulajdonít 
neki, a melyre senki se gondol és oly képeket akar velünk elképzeltetni, 
melyek merő képtelenségek.

265. §. Keve vezérlete alatt harczoltak a hunok. A hunok kibékültek 
Detrével, azon föltétel alatt, hogy szövetségesük lesz.

«Vezérlete alatt van az első mondatban, mert mindig úgy képzel
jük, hogy a vezér fölötte áll a seregnek*. Mi inkább a sereg é l é n  kép
zeljük a vezért.

A második mondatot «úgy k e l l  érteni, hogy a k i b é k ü l é s
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f ö l ö t t  á l l  a f ö l t é t e l ,  mert olyan fontos a föltétel, hogy mintegy 
uralkodik a kibékülés fölött*.

így nem csak hogy nem kell, hanem nem is lehet ezt érteni.
Perseusból szép ifjú lett és híres vitéz vált belőle. Eris haragjából nagy 

háború keletkezett.
«Ha azt mondjuk, hogy Perseusból híres vitéz vált, ezt úgy k e l l  

érteni, hogy Perseusban mintegy e l v o l t  r e j t v e  egy nagy vitéz 
(azaz nagy vitézség rejlett benne) s ez a vitéz aztán kivált belőle, meg
jelent, mikor szükség volt reá».

Magyarázzuk Simonyi szerint a második mondatot: Eris haragjá
ból nagy háború keletkezett, ezt tehát Simonyi fentebbi mintája szerint 
úgy kell érteni, hogy a háború Eris haragjában el volt rejtve.

270. §. Úgy futott, hogy kifogyott a lélekzetböl. «Azt mondjuk, hogy 
•kifogyott a lélekzetböl*, mert azelőtt benne volt a lélekzésben, de a 
futás által mintegy kijött belőle*. Tehát az ember van a lélekzetben, és 
nem a lélekzet az emberben ?

271. §. Perseus az álomról gondolkodott. «Ha azt mondjuk, hogy az 
•álomról gondolkodott*, akkor úgy képzeljük, hogy a gondolat mintegy 
az álomról jött Perseushoz, onnan eredett gondolata*.

Ezen magyarázat, ha közelebbről megvizsgáljuk, szintén oly 
ferdítésnek bizonyúl, mint az előbbeniek első pillantásra bizonyultak : 
Ha azt mondom «az álomról gondolkodom*, akkor ha már valami ho
mályos képet kötök ezzel össze, inkább úgy képzelem, hogy a gondo
lat belőlem kihat a tárgyra, a melyről gondolkozom, és nem meg
fordítva.

A 273. §-ban ezt olvassuk: «Ha azt mondjuk, hogy bűntől tiszta, 
ezt úgy is lehet magyarázni, hogy a bűntől távol van s azért tiszta*.

Tehát, ha megint azt mondom: bűntől szennyes, ez a fentebbi 
magyarázat szerint annyi, hogy a bűntől távol van s azért — szennyes ?

284. iHa azt mondjuk hogy valaki valami mesterségre tanít 
bennünket, ez azt jelenti hogy r á  á l l í t  bennünket arra a mesterségre, 
hogy aztán értsük é s u r a l k o d j u n k r a j t a . *

E szerint ivásra tanít =  rá állít az ivásra. 285. §. «Hajlandó a 
dologra, azaz r á h a j 1 i k, föléje hajlik s ez által mutatja, hogy vonzó* 
dik hozzá, nem idegenkedik tőle. — «Ha azt mondjuk valakiről, hogy 
munkára való vagy munkára termett, akkor azt fejezzük ki a véghatáro
zóval, hogy r á  l é p h e t  a munkára és legyőzheti, uralkodhatik rajta. 
Ha azt mondjuk hogy valaki tiszteletre méltó, ezzel azt mondjuk, hogy 
megérdemli, hogy f ö l e m e l j ü k  a r r a  a m a g a s  p o l c z r a ,  melyet 
tiszteletnek nevezünk.*

H átha azt mondom megvetésre méltó? Melyik itt az a <magas 
polcz,* melyre az alanyt állítólag felemeljük ?
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289. *A királg biija örömre változik, azaz megváltozik és fö l j u t  
az örömre, örömre végződik.*

Hogy magyarázza majd Simonyi e mondatot: «A király öröme 
búra változott* ? Feljutott a búra?

«Ha azt mondjuk, örvend a báránykáknak ez azt jelenti, hogy a 
b á r á n y k á k  f e l é  ö r ü l ,  azaz öröme a báránykák felé irányúi.* 

«Valakire rá fognak valami rosszat, azaz mintegy oda fogják és 
rá tartják hogy rá ragadjon és rajta száradjon a rósz hír.*

282. §. «Ha azt mondjuk hogy valami pénzbe kerül, ez tulajdonké
pen annyit tesz, hogy bele megy a pénzbe, azaz hogy n e k i  m e g y  a 
p é n z n e k  és m e g t á m a d j a .  Ép így mondjuk valami dologról, 
hogy sok időbe kerül v. sok időbe telik.*

E szerint «A Kis Nyelvtan nyolczvan krajczárba kerül*, ez annyit 
tenne, hogy a N y e l v t a n  n e k i  m e g y  a n y o l c z v a n  k r a j -  
c z á r n a k  és m e g t á m a d j a !

Félbeszakítom idézeteim sorát: a tudÓ9 szerzó megérdemli, hogy 
az ilyenfajta magyarázatok elemzését abbahagyjuk.

Még ha a nyelvtudomány ki is mutatta volna, hogy azon illető 
kitételek, melyeket Simonyi megmagyarázni akar, valóban oly képek
ből, oly fogalom-associatiókból származnak, mint a minőkből a Kis 
Nyelvtan levezeti: még akkor se volna szabad az I. és H. osztályban az 
ilyen nyelvtörténeti magyarázatokkal élni, mert ezek nagyon ellent
mondanak a mai nyelvérzéknek és rendes gondolatmenetünknek. 
Simonyi fejtegetései azonban a tudomány színe előtt se állnak meg: 
azok a nyelven és észjárásunkon erőszakot tevő szőrszálhatogatások. 
Senki sem képzeli az illető kitétéleket úgy, a mint Simonyi szerint azokat
* képzelni kell *; a Kis Nyelvtan naiv gyermek-olvasójának gondolkodását 
meghamisítja és phantásiáját téves útra tereli. Elmondja: ha ezt és 
ezt mondjuk, akkor ezt így és így kell képzelnünk; a gyermek természe
tesen nem így képzelte, de mostantól fogva erőlködni fog á. la Kis Nyelv
tan gondolkodni és képzelni, hiszen ezt tígy k e l l  képzelnünk* !

Simonyi igen fiatal volt, midőn ezen egészen új módszerrel dolgo
zott és egészen új alapokon nyugvó magyar nyelvtant írta. Tagadhatat
lan, hogy ő nem bírt feladatával. Ha azonban Kis Nyelvtanát új elmé
leteire és új magyarázataira nézve egyaránt sikertelennek tartjuk is, 
még is őt gondolom annak, a kitől — ha most, szélesebb tudományával, 
érettebb elmélettel, nagyobb gonddal és pontossággal hozzálát — való
ban jó iskolai magyar nyelvtant várhatunk. Csakhogy ennek a jó nyelv
tannak egészen új könyvnek kellene lennie, mert eddigi alakjában a Kis 
Nyelvtan iskolákra nézve egyáltalán hasznavehetetlen.

B ie d l  F r ig y e s .
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H A Z AI  IRODALOM.

D IT T  TC? Maszkil sir jedhtdhúth. Örömleöltemény-éneTe, Rudolf
és Stefánia ő fenségeik egybekelése alkalmából és tiszteletökre, írta 
Wolf József \ kalocsai rabbi.

Hogy e költeménynek mind külalakját, mind tartalmát a 
Philologiai Közlöny t. olvasóival megismertethessem' s hogy he
lyeslő vagy a mennyiben szükséges, helylyel-közzel megrovó ész
revételeimet tehessem : czélszerünek tartom azt előbb egész terje
delmében hűen, szabatosan lefordítani.

Örömköltemény-ének. [Czíml.
Hymnus-Ima. [Prolog.]

A trónörökös Rudolfnak, Urunk és Királyunk Ferencz József 
Fiának egybekelése és szívöröme napján.

A virágzó liliommal [(vagy rózsával), szóról szóra: cum ger- 
mine lilii, mert m a  (perach) =  germen, a. r. rplö (parach) v. ö. 
arabban farih A, If. fárah 1. ruhig, und ohne Furcht sein, 
2. Junge bekommen, Schösslinge treiben (beschnittener Baum); 
innen farhon, f. g =  Thierjunges, junge Pflanzen, Keim, Schöss- 
ling, Baumtrieb, lásd Wahrmund Handw. Arabisch-Deutsch II. 
S. 397], Stefániával, Lipót, belga király leányával, József főherczeg 
nádornak unokájával.

* **
[Maga a költemény.]

1. Szívem fenkölt szavakban áradoz 0PPP), rachas, tulaj-
 ̂ C ^

donképen =  ebullivit fons, mint az arabban az V. Form. 
taráhhasa =  sich bewegen és a VIII. Form. =  bewegt, ersohüttert 
werden, v. ö. Wahrmund id. mü I, 747. 1.), és én költeményemet 
(munkámat) Rudolfnak, a jeles férfiúnak, a Király fiának szente
lem (a héberben “IÖ1X, omer particip. pro praes.= mondom).

2. És felemelem szemeimet ég felé, hogy a Király trónutód
jára áldást, szerencsét és dicsőséget (p p  nö*lI =  rómath kéren, a 
fény emelkedését) lekönyörögjem.

3. Milliók közöl kiválasztott (avagy fölmagasztalt), az egész 
ország gyönyörűsége, szép ága a Király várkertjének. (JJTS bitban 
tulajdonkép =  nagy ház, ettől: fVO =  ház).

4. Csak szerencse (31tű=tobh, jó, jólét) és kegy kísérjék őt 
dicső arájával (JTJH =  rerith, tulajd. =  társnő) József nádornak, a 
Király nagybátyjának sarjával.

5. Soha meg nem szűnő örömmé legyen egybekelésének
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napja neki és mindannyiunknak, kik a Király jólétét kívánjuk 
(előmozdítjuk).

6. Istennek képe ragyogjon reá és adjon békét (üdvöt) neki 
és Atyjának, a mi Atyánknak Ferencz Józsefnek, a Királynak.

* **

7. Az igazság (vagy kegyesség, mert npTO [czidbkah] mind
kettőt jelenti) napja, — a kinek száitayai alatt üdv vagyon — ra
gyogjon Stefánia, a Sulamit fölött, a ki Királynővé van hivatva.

8. Mielőtt imádkoznék (t. i. Stefánia), teljesítse Isten az ő 
irgalmasságában minden vágyait, azon naptól kezdve, melyen be
vezettetik a Király és Királyné lakába.

9. A legkésőbb korig (ősz korig) virágozzék mint a rózsa egy 
királynő alakjával és arczának méltóságával.

10. Dicső s legszilárdabb szegletköve legyen a kormányzás
nak egy Királynő fényében és dicsőségében.

11. A szeretett házaspár és az ország gyermekei (népei) kö
zötti szeretet koszorúzza meg a dicsőket, a Király fiát és egy ki
rálynő (a belga) leányát.

12. Kérlek Jehova, kegyeskedjél megáldani (a héber syntaxis 
szerint: kegyeskedjél és áldd meg; 7K1H hoál, hiph. pár. ettől 
jaál) a dicső királyi ivadékot, egy Király és Királynő minden jeles
ségeivel.

13. Üdvüket (eszközöld) és minden kívánságukat teljesítsd 
az ő örömükre és szülőiknek, a Királynak és Királynénak szív
örömére.

14. Add zálogát az egész dicső Habsburg-család boldogságá
nak és ne hiányozzék törzsében soha Király és Királyné.

A mint a dolgozat eredeti, héber szövegében szépen feltün
tetve látható, a költeménynek — a czím- és a két sorból álló 
prolog után — kezdő betűi Rudolf és Stefánia ő Fenségeik becses 
nevét adják (acrostichon); az egyes verssorok végszavai pedig 
(mélekh, király), illetve (málkah, királynő vagy királyné)
szókra irányulnak olyképen, hogy az egyes verssorokban foglalt 
önálló mondatokat mindig a (mélekh), illetve rű S ö  (málkah) 
szó fejezi be majd önmagában, majd a névelővel, majd pedig 
valamely viszonyszóval (anagramma).

Kár, hogy a fordításban az acrostichont épenséggel nem lehe
tett feltüntetni; az anagramma is, nyelvünknek a hébertől egészen 
különböző szórendje miatt, csak alig, a németben vagy latinban 
mégis inkább lenne érezhető.

Észrevételek.
A) A költemény czíme (maszkil) véleményem szerint

nem felel meg egészen tartalm ának; mert T3E7Ö (maszkil) a. r.
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SStP (szakhal) tulajdonképen tankölteményt (carmen didacticum) 
jelent, miként a zsoltárok között is csak azok czímeztetnek így, 
melyek egészben vagy részben didactikus tartalmúak. Mindennek 
daczára mégsem kifogásolom erősen, hogy Wolf6 úr e költeményét 
maszkilnék czímezte; minthogy az arabban i s ^ *  (se'ron) habár 
tulajdonképen csak tanítást,doctrioát jelent, mégis gyakran bármily 
költeményről elmondatik. S ha a maszkil egészen elvetendő volna 
is, kipótolja hibáját rabbink az által, hogy mindjárt utána teszi 

(sir) = ének, (olyan ének, melyet a D H 'T  [jedhidhűth] köze
lebbről meghatároz).

B) Azonban a D1TT (jedhihűth) sem egészen ta lá l; for
dítsuk azt a sir-rel összekötve akár így : Liebesgesang, akár pedig 
íg y : Freudenge^ang. Szerző ugyanis költeményében sem a boldog 
pár közti szerelmi viszonyt (habár a 7-ik versben Stefániát Sula- 
mitnak nevezi, v. ö. Énekek Énekében a Salamon és Sulamit vi
szony leírását), sem azon örömet, melyet ez ünnepély alkalmával 
ő és mi is őszintén érezénk, nem írja le első sorban és főképen; 
hanem, mint az alábbi czím (tefilleh) elárulja, hymnust zen-
gedez és hő imát rebeg az egybekeltek s az egész dicső Habsburg- 
család boldogságáért.

C) A mi a dolgozatot mint költeményt illeti, alig hiszem, 
hogy azt e czím tökéletesen megillesse. Nem keresek ugyan e mű
ben rímet vagy metrumot, de igenis keresek rhythmust, zemjzetes
séget, ezt azonban csak kevés helyütt találok Wolf úr költeményé
ben. Miért is nem hiszem, hogy csalódom, ha az egész dolgozatot 
az acrostichon és anagramma szép s nehéz keretébe szorított 
(mintegy kötött) szép prózának nyilvánítom, melyet a válogatott s 
gyakran Bzentírási szavak, kifejezések, hasonlatok, a változatos 
szép költői gondolatok a megkívánt rhythmus és egyéb kellékek 
hiányában is csaknem a költemény magasára emelnek.

Kimondhatlanul emelkedett volna Wolf úr munkálata, ha 
legalább a héber költészetben lényeges, úgynevezett parallelismua 
membrorum-ot, a tagok egyenközűsítését el nem hanyagolja vala.

. D) Ugyané sorban, a trónörökös kifejezésére t2HV=(jó- 
res eczer)-t használ szerző. Ezért nagyon meg kell őt dicsérnem 
8 a sz. írásban való jártasságát különösen ki kell emelnem ; mert 
jőres 'éczer aira£ Xs?ó[jisvov, csak egyszer fordúl elő a sz. írásban 
Birák 18, 7, a mit a Vulgata, meg utána Tárkányi is szabadon 
fordítottak íg y : omagnarum opum», illetve «nagy gazdagságban 
él#. Jóres participiuma e tőnek tTT (járás) =  1. cepit, 2. possedit,
3. h seredi taté accepit. “I2ÉJ? ( éczer) pedig nomen segolatum ettől 

(áczár) =  1. clausit (eredetileg: circumdedit, circumvallavit, 
v. ö. a rokongyököket héberben, arabban, syrban, chaldban);
2. cohibuit, detinuit aliquem alicubi, 3. coércuit imperio, imperavit. 
'Éczer e szerint, különösen az idézett helyen Bir. 18, 7 és e költe
mény szövegében =  imperium, hatalom, uralkodás. Ámbár tehát
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ttTP (járás) annyit is jelent, mint possedit, mégis eczerrel össze
kötve nem azt jelzi, a ki gazdagsággal, hanem azt, a ki hatalom
mal bír, qui habét potestatem, imperium, qui imperat, regnat, 
uralkodik. És ezen értelemben (hatalmas) veendő a jóres eczer a 
Bir. 18, 17. v.-ben annál is inkább, mert azt a contextua és az 
egész verssor tartalm a is erősen kívánják. S minthogy, mint lát
tuk, a EJT (járás) annyit is jelent, m int haereditate accepit, a par
tié. S?*TP (jóres) 12ÉP (eczer)-rel összekötve nagyon szépen jelenti 
a trónörököst, den Thronfolger, a ki elődjét a hatalomban, az ural
kodásban követi, annak örököse.

E )  Magának a költeménynek első verse rachás stb., szóról
szóra a 45. zsolt. 2. versből (Vulg. (44, 2) van kivéve, azon kü
lönbséggel, hogy a zsoltárban (maászai, opera mea) áll,
Wolfnál pedig (maászi, opus meum); s hogy ott «eructavit
cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi*, Wolfnál 
. . . .  dico . .  Rudoljo van. A hozzászőtt DHlön 2?^ (is chamudhóth), 
a kedves férfiúnak pedig Dániel 9, 23-ban olvasható. (Vulg.: vir 
desideriorum, rosszúl, inkább vir deliciarum, vir carus). Mindez 
szerzőnek a héber sz. írásban való jártasságáról tanúskodik.

F) A 3. v.-ben e szót: syfo (nof) ily értelemben veszi szerző: 
ág, sarj vagy más hasonló értelemben: virág stb., mert ezt kí
vánja a contextus, a következő képlet [ÍTD DJJtt (migganath 
bithan), a kastély-kertből. Ámde e szónak: *]13 (nof) ily jelentése 
tudtommal nincs. A birtokomban lévő minden szótárt, mintegy 
nyolczat m egtekintettem: *]13 (nof)-nak W. úr által képzelt vagy 
a költemény szövegébe megkívánt jelentéséről egyik sem emléke
zik meg. Megnéztem a héber szentirásban mindazon helyeket, hol

(nof) vagy az ugyanazon tőből származó HBD (nafah) előfordúl, 
s sem a contextus, sem a parallel helyek nem tűrik *"|1J (nof)-nak 
jelzett jelentését. Összehasonlítottam a by)} (nuf) töt, melyből

(nof) származik a héber rokongyökökkel, megvizsgáltam a 
többi szémi nyelveket és meggyőződtem, hogy úgy a tőnek, mint 
a deverbal főnévnek egészen más jelentései vannak, mint melyek 
W. úr költeményébe, e versbe beillenének.

Mivel tehát nincs wo/nak olyan jelentése, mely ezzel: 
jn-2 migganath bithan, a «vár kertből* összefüggjön: az egész 
kitételt hibáztatnom kell.

G) A 7-ik vers homályos és értelmetlen. «Az igazság (v. ke
gyelem) napja — az ő szárnyai alatt az üdv (gyógyulás) — 
ragyogjon Stefánia, a Sulam:t fölött#. Minek vagy kinek szárnyai 
alatt van az üdv ? az igazság napjának ? vagy Stefániának ? Gram- 
matice lehetne ugyan e nőnemű suffixummal ellátott szót 
(bekhanpéha) a (sémes)-re, a napra vonatkoztatni; mert
VDV (sémes) gén. comm. lehet hímnemű is, nőnemű is. De akkor 
a KÖ“IŰ1 (vemárpe) helyett KB“IÖ TtfK (ásér márpe)-nek kellene 
állania, vagy a mi szintén szabad (ásér) nélkül, de a syntaxis
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szabályai szerint minden esetre a váv conjunctio elhagyásával. 
A syntaxis szabályai ellen vétéstől is eltekintve, ha a .TS3S2 (be* 
khanpéha)-t a VDV (sémes)-re vonatkoztatjuk, az értelem homá
lyos marad, — mert a napnak nem lévén (még metaphorice sem) 
szárnyai, nem mondhatjuk, hogy «melynek szárnyai alatt üdv 
vagyon*, hacsak a *]33 (kanaf)-nak m-igának nem adunk átvitt 
értelmet, pl. ezt: ötalom, mint a zsolt. 17, 8-ban, hogy legyen: 
melynek (t. i. az igazság napjának) ótalmában üdv vagyon. Habár 
a szófüzési hibák így sem tűnnek el. ez volna mégis leghelyesebb 
értelmezés, helyesebb s kevesebb hibára valló, mint ha a ÍTBJ33 
(bekhanpéha)-t Stefániára vonatkoztatnék; minthogy így a még 
nagyobb szófüzési hibákon kívül, bármily jelentést adjunk a 
(khanaf)-nak, a tárgyi hiba, az érthetlenség s az erőszakos beszö
vés is jobban sért, jobban szembetűnő. Pedig úgy látszik, hogy 
szerző a JTÖ33S (bekhanpéha) t nem a tPÖtP (sémes)-re, hanem 
Stefániára vonatkoztatja; mert — habár JPÖtP (sémes), mint már 
mondók, tetszés szerint hím- és nőneműnek vehető — ő azt itt. 
mint a hímnemű prseformativummal bíró m r  (jizrach), (nőnemű 
m ?n  =  tizrach) mutatja, hímnemünek vette : miért is a nőnemű 
suffixummal bíró ITD332 (bekhanpéha)-t, ha csak következetlennek 
nem akar tartatni, nem vonatkoztathatta TOtP (sémes)-re.

H ) A 10-dik versben a STip' rOÖ ismét nehézséget okoz, a 
mennyiben a vocalisatio és pontozás hiányában kétséges, vájjon 
m p '  ige gyanánt vétetik-e (II. aurist. Form. Kai. ettől mp karáh) 
vagy pedig melléknév gyanánt, hibásan e h. m p ' (jekaráh) hímn. 
*lp* (jakár) =  gravis (a. m. *735 =  kabhedh), de csak metaphorice 
de m oribus: pretiosus, pl. a kövekről: mp*' pK  (ében jekaráh). 
egyes sz.sensu collectivo =  becses kövek, gyöngyök, 1. l.K ir. 10,2
10, 11; továbbá az építkezésnél használatos nevezetesebb kövek
ről, különösen a négyszögletesekről, pl. 2. Krón. 3, 7, többesben 
rinp* t t ja i t  (ábaním jekaróth)!. 1. Kir. 5, 31 ; 7, 9 sk. és más ha 
sonló értelemmel, milyenekkel az alább, a 12-dik versben előfor
duló "lp** (jakír) is bír.

Ha szerző a m p*  ige gyanánt veszi, hogy legyen rH ps HMD 
(pinnath jikrath) =  szegletkővé legyen (t. i. Stefánia), három hibát 
követ e l : először is a nőnemű praeformativum helyett hímnemüt 
használ (n helyett *-t), azután a vég H h helyett fi th-t ír, végül 
pleonasmusba esik, mert mindjárt következik ÍTnn (tihjeh) =  
legyen.

Valószínűbb tehát, hogy a m p* melléknévül vétetik, ez érte
lemben: erős, szilárd, dicső szegletkő =  ein wohlbewáhrter Eck- 
s te in : de akkor is a vég fi thav helyett H hat kellett volna írnia, 
mert e melléknév in stato absoluto, mint itt =  m p ’’ (jekaráh).

Maga a ri3Ö pinnath is hibás, e h. H3B p innan; mert hasonló
képen nem áll in st. constr., hanem absol.; azonfölül pinnah sem 
jelent magában szegletkövet, mint szerző értetni kívánja, hanem

39*
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csak szegletet, angulust v. ö. Póldab. 7, 8, 12; 21, 9 ; a szegletkő, 
lapis angularis =  n3S pK  (ében pinnah).

I )  Szerző az első hat versben (Rudolf kezdőbetűi alatt) leg
inkább Rudolfról emlékezik meg, a 7-dik verstől pedig (Stefánia 
nevének kezdő betűi alatt) leginkább Stefániáról; miként azonban 
fönt a 4-ik verstől a 6-dikig, úgy itt is a 11-dik verstől az utolsóig 
igen szépen arányosan mindkét fenséget együtt dicsőíti, mindket
tőre kéri Isten áldását.

K) A 11-ik versben bajos eligazodni e szón: JK1Ü3(neszűin). 
A szeretetről van Szó, arról, hogy a két jegyes közötti, valamint 
köztük és az ország népei közti szeretet koszorúzza, koronázza 
meg azt, a mit JKHP3 (neszűin) jelent. Már most vehetjük e szót 
először birtok-viszonyban (in stat. const.) a n3?Ö rOl "pöH p  
(ben-hammélekh) és (bath-málkah), a királyfi és királyleányhoz, 
hogy legyen az értelem : a szeretet koszorúzza meg a Király fiának 
és egy Királynő (belga) leányának (neszűín)-ját. Vagy ve
hetjük e szót in st. ab8ol., úgy, hogy a következő ben-hammélekh 
és bath-hammálkah appositiók legyenek. Az első esetben a 
(neszűin) főnév volna, a másik esetben pedig, vagyis ha neszűin 
in st. abs. áll, lehetne főnév is, participium is, mindig e tőtől 
(naszá). Ámde, különösen az első esetben, az egész constructio 
hibás, az eszmemenet érthetetlen; mert bárhonnan származtassuk 
is e szót pKltM (neszűin), akár (naszá)-tól, vagy K1C (szú* 
szavá)-tól (ez utóbbi tő pláne nem is jöhet szóba, mert =  malus, 
iniquus fűit), és bárhogyan származtassuk, nem adhatunk neki oly 
jelentést, mely e birtokviszonyban, tehát ez összefüggésben értel
mes volna, mely Rudolfnak és Stefániának képezvén birtokát, a 
szeretet által megkoszorúztathatnék; azután nem is létezik ily 
alakú főnév (neszűin) sem egyesben, sem többesben, hacsak
a fönnebb felhozott 71ÍOT3 (neszűáh)-t nem tartjuk e szó egyesé
nek ; de az először, mint láttuk, mást jelent mint a mit W. ú r 
gondolhatott, másodszor pedig, mivel nőnemű, — habár tudom, 
hogy vannak főnevek, melyek bár nőneműek, többesben hímnemü 
ragot vesznek fel, de e szó nincs közöttük — még azon eshetőség 
sem merülhet föl, hogy tán a neszűin ennek chald- vagy szyr-szerü 
többese lenne (chaldaismus, syriasmus). A költemény e szavának: 
neszűin tehát szerény véleményem szerint, mint főnévnek in st. 
const. semmi értelme, semmi létjoga nincs.

Nézzük a másik fönforogható esetet, hogy e szó talán mint 
participium in st. absol. plurali áll ugyanazon (naszá) tőből, 
úgy, hogy a rákövetkező bén-hammélekb és bath-hammálkah 
appositiók (Beifügung). így a neszúinnek (de csakis az accusati- 
vusban lehetne helyes — ha tán a szerző által nem is szándékolt
— értelmet adni íg y : «a szeretet koszorúzza meg a magasakat 
(dicsőket t. i. Rudolfot és Stefániát) a Király fiát és egy Királynő 
leányát.* Itt csak azt kívánnám akkor megjegyezni, hogy szerző
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nek a chaldaismust mindenképen el kellett volna kerülnie s ba az 
utóbbi (a st. abs.) áll, a neszüinnak articulust kellett volna adnia.

Nehogy hosszúra terjedjen kritikám, csak rövid vonásokban 
s csakis azon megjegyzéseket tettem, melyeket részint, hogy a mű 
értéke s szerzőnek érdemei feltűnjenek, részint hogy a csekély 
véleményem szerinti hibák is megismertessenek, okvetlenül meg
említenem kellett. S habár több s különféle hiányokra kelle m utat
nom e műben, azok mitsem vonnak le szerző érdemeiből s a mű 
bel értékéből. Mai napság, midőn a héber nyelv nem élő nyelv 
többé, 8 midőn már csak nagyon kevesen és csak alig kultiválják 
a z t : ily nehéz formához kötött héber dolgozatban a jelzett hibák 
csaknem elenyésznek.

Mert nem közönséges dolog az, hogy Israél egy ivadéka 
Krisztus után 19 századdal mosesi stylben, ó-testamentomi frázi
sokkal és gondolatokkal modem alakú és modem alkalmi költe
ményt ír, melynek úgy tartalma, a mély s változatos eszmék, mint 
meglepőleg új s eredeti alakja, az acrostichon és az anagramma, 
egyaránt oly nagyszerűek, szépek és kedvesek, hogy önkényt elra
gadják az olvasót s a különben az irodalom és a tudomány terén 
ismeretlen nevű szerzőnek a héber nyelvben és az ó-szövetségi sz. 
írásban való jártasságát még szigorú itész előtt is előkelő fényben 
ragyogtatják és fáradságának méltó elismerést szereznek.

D r. Kanyurszky G yörgy.

Martialis in. 14.
Hispániából gyomra-korgó Tuccius 

Rómába útazik vala.
Útközben éri őt a sportulák híre :

Pons Mulviusnál visszatér.
Ford. P. T. E.

Anthol. Pál. V. 32.

Úgy tészsz mint a virágszerető méhecske, Melissa!
Mindenből látom s jól az eszembe veszem.

A mikoron csókolsz, csupa mézet nyújtanak aj kid,
S megszúrsz fúlánkkal kérve a végin a díjt.

Ford. P. T. E.
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Jordanis Romana et Getica recensuit Theodoms Mommsen. (Monumenta 
Germaniae historica. Auctorum antiquissimorum tömi V. para prior.) 
Berolini apud Weidmannos. MDCCCLXXXII. 4-o. pp. LXXIV és 200. 
Ára 8 márka.

Jordanes két művének ezen új kiadását, melynek megjelenését 
azon szerencsétlenség késlelte, mely Mommsent nem rég érte (leégett a 
háza könyvtárának s irományainak egy nagy részével), a tudományos 
világ már régen várta. Mit mehr als Ungeduld, mit einer Art von Ver- 
zweijiung warten mr seit wenigstens znanziy Jahren auf die neue Au&gabe des 
Jordanis, így nyilatkozott Waitz ezelőtt húsz évvel, midőn Clossnak 
közkézen forgó kiadása megjelent. A nem rég megjelent Holder-féle ki
adás (Tübinga 1882) ép úgy nem felelhetett még a Waitz által kifeje
zett kivánalmaknak, mint annak idejében a Gloss-féle. A nehézség, 
mely e gót iró kiadásával járt, különösen a szöveg minőségéből eredt; 
mert Jordanes, mint barbár származású ember, nem bírta a latin nyel
vet annyira, mint a hpgyan csak középszerű Íróhoz is illett volna; és 
épen a Mommsen kiadása mutatja, hogy műveinek ezövege, nem a 
másolók hibája folytán annyira hibás, habár nyilván való dolog, hogy 
ezek is rontották a szöveget. Épen a legjobb kéziratokat, melyekben 
mind a Romana, mind a Getica megvannak, alig vagy épen nem ismerték.

A kritikai apparatus, melyet Mommsen e kiadásnál használt, igen 
terjedelmes, és ezen felől a leghivatottabb szakférfiú kezeli. Mommsen 
maga nem lett volna képes mind ezen kéziratokat collationálni, melyek 
a bevezetés 45—70-ik lapján fel vannak sorolva, kritikailag rendezve és 
méltatva; csak több más tudósnak, mint Pertz, Nmen, Niese, és külö
nösen Bethmann közreműködése tette Mommsennek ama kritikai appa
ratus összeállítását lehetővé.

A kéziratokat három osztályba foglalja össze. Az első osztályba 
azok tartoznak, melyekben mind a Romana mind a Getica szövege meg
van ; ilyenek a Heidelbergensis (H), a Vaticanus Palatínus 920 (P), a 
Yalenciennensis (V), a Florentinus Laurentianus (L), a Mediolanensis 
Ambrosianus (A) és sok más kevésbé fontosak. A második osztályba 
Boroztatnak olyan kéziratok, melyekben régen ugyan megvolt a Romana, 
de most már hiányzik belőle; ide tartozik azon kézirat is, melyet 
Paulus Diaconus a longabardok történetében felhasznált, illetőleg kivo
natolt (a mit mások is tettek). E csoport legjelesebb kéziratai a Vatica
nus Ottobonianus n. 1346 (0) és a Breslaviensis Rehdigerenus n. 106. 
(B), mely utóbbihoz hasonlót használt Peutinger is, 1515-ben a Getica 
első kiadásában. A harmadik osztály kéziratai csak is a Getica szövegét
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tartalmazzák és az által tűnnek ki, hogy igen hosszadalmas czímet 
adnak e műnek. Az ú. n. Exoerpta Duacensián kívül a harmadik osz
tályba tartozik a codex Atrebatensis (Z), mely ugyan elveszett, de egy 
collatiója megvan Rosweid kezétől; továbbá a Cantabrigiensis (X) és a 
Berolinensis Lat. föl. 359 (Y).

Ezen kéziratokat rokonsági viszonyát következőleg tünteti föl 
Mommsen:

archetypnm commnne
archetypum ordinum archetypum ordinis

primi et secnndi tertii
archetypnm ordinis archetypum ordinis

primi secundi
H P V L S~0“B r f z

1
Ezen kéziratok között legelső helyen áll a Heidelbergensis (H), 

melyet Mommsen az orthographia tekintetében is zsinórmértékül vett; 
de miután ennek eleje és vége csonka (azaz a Romana kezdete és a 
Getica vége hiányzik belőle), mellette a Palatínust (P) használta úgy, 
hogy vagy a szövegben azt adta vagy legalább annak lectióit a jegyze
tekben teljesen kinyomatta. Ezen eljárás következtében e kiadás szö
vege annyira lényegesen eltér a régebbi kiadások szövegétől, hogy, ha 
erről csak félig-meddig kimerítő képet akarnék adni, igen sok helyet 
kellene ez ismertetéssel igénybe venni; azért csak néhány példa felem
lítésére szorítkozom.

így mindjárt a Getica bevezetésében Holdernél á ll: de origine acti- 
biisque Getarum, Mommsennél de origine actiisque Getarum; a 50. fej.-ben 
eddig Nedad volt azon folyó neve, mely mellett Ellac, Attila fia 
elesett, Mommsennél Nedaot olvasunk ; ugyanezen fejezet végén 
Sacromonticii és Fossaticii azon húnok nevei, kik a rómaiaknak meg
hódoltak, Mommsennél Sacromontisii és Fossatisii. Legjobb áttekintést 
ad e tekintetben a harmadik, Orthographica czímű index, melyből 
láthatjuk, hogy Jordanes pl. az ae és e-t igen sokszor egymással fel- 
csérelte p. o. sepulturae helyett saepulturae: hogy b és v hasonlóan egy
mást helyettesítik: explanabimus h. explanavimus, épúgy d és t:  inquit h. 
inquid; hogy h igen sokszor elmaradt; dütrakit h. distrait; hogy spectacu- 
lum h. expectaculum, spoliatam h. expoliatam, história h .storia állt. Jorda
nes nyelvezetének hibásságát különösen ezen index tünteti fel, és ha már 
az elébbeni kiadások igen rósz stilistának tüntették fel Jordanest, ezen 
új kiadás még azon kevés becsületet is levonja róla, a mi eddig rajta 
volt, mert kimutatja, hogy a rengeteg orthographiai és nyelvtani tévedés 
nem a másolók hibájából, hanem Jordanes kezétől erednek. Ez utóbbia
kat, a nyelvtani hibákat is összeállította Mommsen a negyedik Index
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ben Lexica et Grammatica czím alatt. Különösen azt az egy pontot aka
rom ebből kiemelni, hogy Jordanes nem tudott külömbséget tenni 
accusativus és ablativus között, a mit többek között azon számos eset 
mutat, a melyben Ablativi absoluti helyett accusativi absolutii alkalmaz, 
a mit p. o. a Holderféle kiadás csaknem mindenütt elsimít.

Nem kevésbé fontos a bevezetés azon része, mely az író nevével, 
személyével és műveivel foglalkozik (p. V—XV). Hogy Mommsen sem 
Jomandesnék, sem Jordanisnek, hanem Jordanes nek nevezi, csak röviden 
említem; bővebben kell szólnom azon adatokról, melyek Jordanes éle
tére vonatkoznak. Mommsen nem tartja őt azonosnak azon Jordanessel, 
ki a. 551 mint Kroton püspöke említtetik, sem azon Vigiliust, kinek a 
Bomanat ajánlotta, nem tartja azonosnak Vigilius pápával, mert Jorda
nes, a maga vallomása szerint, csak egyszerű szerzetes volt, és mint 
ilyen nem nevezhette őt fráter-nek. E szerint arról sem lehet szó, hogy 
Jordanes Vigiliust Konstantiné p olyba és Chalcedonba elkísérte, sem 
arról, hogy művét (Getica) a keletrómai birodalom fővárosában írta. ő 
moesogót volt, és Mommsen, mint hiszem, alaposan kimutatja, hogy 
Moesiában írta műveit 551-ben; mert Jordanes leginkább ismeri azon 
tartományokat, melyek Moesiát környékezik; minél távol abban eső 
vidékről szól, annál kevesebbet említ róla. Mommsen véleménye szerint 
vagy Tomiban vagy Marcianopolisb&n élt.

. Igen érdekes mind a Romana, mind a Getica tartalmának rövid 
átnézete, melyet pp. XVI—XX olvashatunk, valamint azon chronologiai 
számítás a XX. és XXI. lapon, melynek czélja megmagyarázni, hogy 
milyen adatok alapján állíthatta Jordanes (Get. 60 fej.), hogy a gót 
birodalom 2030 évig fennállott; Mommsen e kérdés fejtegetésében Gut- 
schmid nyomdokain halad.

A bevezetés igen terjedelmes része foglalkozik azon kimutatással, 
hogy Jordanes minő forrásokat használt két műve kidolgozásánál. 
Mommsen először a Romana forrásait sorolja fel, és kimutatja hogy J. 
Florus mellett különösen Bufíus Festust és Hieronymust írta ki, ód 
valószínűnek tartja, hogy ez a plagiator a látszat kedvéért idézett oly 
írókat, kiknek műveit nem is látta, mint pl. Jamblichust; további fórrá 
sa i: Eutropius Victor (epitome), Orosius, egy Chronieon Alexandrinum, 
egy libellus de origine Romae, Marcellinus Comes és a Getica. Nagy 
érdeme van Mommsennek abban, hogy nem csak fejezentenként és 
mondatonként kimutatja, mit honnan irt ki Jordanes, hanem hogy a 
szöveg szélén a Romanan végig meg is jegyzi ezt, úgy hogy a ki e szö
veget olvassa, minden adatnál rögtön látja, mely író szolgált Jorda- 
nisnek kútfőül, s ezt annál pontosabban, mert a szöveg alatt emez írók
nak a Jordanesétöl eltérő szövege olvasható.

Ép oly gondossággal foglalkozik Mommsen (XXX—XLIV) azon
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írókkal, kiket Jordanes a Geticahü,\i idéz; ezeknek száma összesen 
huszonnégy, kik között természetesen Cassiodorius áll első helyen. Úgy 
áll a dolog, hogy ama számos író közűi, kiknek nevét Jordanes mintegy 
tudományossága bizonyítékául idézi, alig egy-kettőt ismert igazán, 
hanem a kiket említ, azokat Cassiodorius nyomán idézi: «quidquid venit 
a Prisco, Dione altero utro (t. i. Cassius Dió és Dió Chrysostomus) Stra- 
boné, Ptoleameo, mihi est Cassiodorii, id ipsum pervenit ad Ammianum et 
Ablabium et si qui similes sunt item ad ea quae cum horum excerptis ita con- 
iuncta sunt ut inde divelli nequeant; quibus originibus non solum melior, séd 
etiam longe maior pars libelli Getici continetur. E szerint J. Pompeius Tro- 
gus eredeti művét, (nem Iustinus kivonatát), Vergilius, Livius, Pompo- 
niu8 Méla, Lucanus, CorneliusTacitus, Dictys, Solimus,Dexippus és több 
más írók műveit n9m ismerte, sem azon térképet nem látta, melynek 
nyomát művében találni, Cassiodorius azonban Mommsen véleménye 
szerint görögül nem tudott és így nem ő idézhette Priskost és Dexippost, 
hanem ezen idézeteket már egy régebbi, a gótok eredetével foglalkozó 
műből vette, és pedig Ablabiusból (neve á^Xa^í-ból ered), kiről Momm- 
sen így szól ^(p. XXXVIII.): •fűit quidam sive Gothus sive Románná 
Graecusve Gothice doctus, certe qui pariter atque Amalasuintha trés linguas 
calleret, nomine Ablabíus, qui in Gothorum origines et rés gestas inquirens 
tam ipsorum cantus vetustos in usum vocaret quam Graecorum auctorum 
narrationex. *

A Getica szövegének tárgyi magyarázatára szolgálnak azon idé
zetek, melyeket Mommsen annak aljához csatolt, ezekben nem csak a 
más írókból vett parallel helyek foglaltatnak, hanem egyes fontosabb 
dolgokra vonatkozó felvilágosító adatok is. Mommsen nem akart teljes 
commentárt adni, hanem a mit magyarázaiidónak tartott, azt össze
állította a két első Indexben, az Index personarumb&n és az Index loco- 
rumban. Ebben a két lajstromban azonban a kiadó saját észrevételein 
kívül még Müllenhoff igen számos és igen becses jegyzetei vannak. 
Ezen két rendbeli jegyzetekről természetesen általánosságban nem lehet 
szólni, csak két adatot akarok kiemelni. Az első (p. 159) a Danaper 
folyóra vonatkozik és ebben azt állítja Mommsen: vocabulo var pro fluvio 
Hungari adhuc utuntur. Vajon honnan vehette e tévedést ? — A másik 
hely Noviodunum (Novietunum)-ra vonatkozik, melyről M. így szól: 
Videtur intellegi Noviodunum Moesiae inferioris prope Isaktscham, ad quod 
certo pertinet fragmentum Prisci nuper repertum (L. e töredéket Müllernél 
Fr. H. Gr. V, 2, 24 1.) : . . Nô íSouvov -óXtv Jtpos -Ö; oyjtri xetaevov tou -otaaoií. 
verum est ad id parum convenire lacum Mursianum ei postpositum. Ugyan 
ezen Noviodunum (Novietuna Get. 5. fej)-ról szólván Hunfalvy (Magyar- 
ország Ethnogr. 119. k. 1.) azt fejtegeti, hogy ez nem lehet más mint 
Novgorod, miben, nézetem szerint, igaza van.
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Ezek után nem kétséges, hogy Jordanes e kiadása ezentúl az 
egyetlen használható és használandó kiadás, mely mellett a többi régibb 
és újabb editió kivétel nélkül elvetendő.

F r ö h l ic h  R ó b e r t .

F O R D Í T Á S O K .

A kecskepásztor.

(Theokrito8ból.)

Én Amaryllishez sietek dalt zengeni néki:
Míg a hegyen legelő kecskéim Títyros őrzi.

Édes Títyrosom ! gondozd jól őket, itassad 
Hűsvizü forrásnál, nagyon óvatosan, hogy a mérges 

s Lybjai gyapjas bak szarvával föl ne hasítson.
Óh Amaryllis ! mért nem hivsz, kitekintve, magadhoz,

•Kis szeretocskédet ?» Lám még tán megharagudtál,
S kecskeszakállasnak pisze orral látszom előtted ?
Te okozod nyilván, ha kivégzem önönmagam egyszer, 

tó Itt im a szép almák. Onnan szakítottam, a honnan
Óhajtottad volt. Holnap többet hozok újból.

Nézd iszonyú kínomat. Bár dongó méhe lehetnék,
Hogy túl a repkényen s csombós indáju bozóton,
Mely sürüen betakar, hűs barlangodba röpülnék, 

is Hej csak most látom milyen ádáz, marczona isten
A szerelem, kit oroszlán táplált rengeteg erdőn,
És a ki engemet im csontig)an emésztve eléget.

Óh te igéző, barna szemöldökű lány! ha ugyan nem 
Szikla, öleld át hiv szeretőd, hadd csókolom ajkad, 

só Semmit mondó csók is rejt el kis édeses élvet.
Foszlányokra szedem koszorúm szét, nézd Amaryllis l 

És okozója te léssz, pedig a jó illatú zeller, —
Bimbók- s repkényből fontam neked, óva felette.

Cseppet sem hajt rám, pedig ah mint szenvedek érte. 
ss Vesszen a bundám itt s hullámok kapjanak engem,

A hol a vén Olpis lesi kémleli a halat egyre.
Híre halálomnak bizonyost örömödre találand.

Haj tudhattam előbb, mikoron kis máklevelecském,
— Min tudakoltam volt, ha szeretsz-é szép Amaryllishez ? — 

»o Nem csattant kezemen, de lefonnyadt síma helyében.
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Vagy mikor a búzát tarlózó vén javas asszony 
Rostavetés közben megjóslá, hogy nem ügyelsz rám,
Bajtad csüggjek bár szivvel-lélekkel egészen.

Drága fejér kecském, mely mindig két fiat ellik,
Néked szántam előbb, de adom most Erithakisnek,
Bezzeg kéri ez azt, s nem is oly rátarti leányka.

Viszket a jobb szemem im ! Vájjon meglátom-e őtet ?
Ki fog-e nézni reám, ha ledőlve a vény fenyü alján 
Énekelek hozzá ? Csak tán nem kőszívű mégsem.

Hippomenes versenyben győzte le szűzi aráját 
Almadobálással. S Atalanta, feledve szerepjét,
A hős férfi iránt őrült szerelemre gyuladt föl.

ősi vagyont: nyáját nyeri meg Neleus veje által 
Pyloaban, hol is a szép mátka Bias kebelén reng,
S kedves jó anya lön okos arczú kis gyerekéhez.

Nem őijöngésig tüzelé-e az ifjú Adonis 
Aphroditét, mialatt a hegyekbe’ legelteti nyáját?
Nem födi hő kebelén szeretőjét holta után is ?

irigyelem sorsát örökalvó Endymionnak! 
íasiont szintén, Demeter ! szent tiszteleteddel,
Mit, avatatlan nép! tik csak fölfogni se tudtok.

Fáj a fejem, de te rá sem ügyelsz. Nem is énekelek hát. 
Itt rogyok össze 8 legott fenevad marczangol izekre.
Szívd bé kéjjel e hirt, mint ajkad szokta a mézet. —

G yörgy L ajos.

Virágárús lányhoz.
Anth. Pál. V. 81.

Itt a virágárus : rózsával a rózsa-leányka.
Mint a virág eladó, lányka is úgy eladó ?

Ford. P. T. E.

Egy ftitós lóra.
Anth. Lat. 873. B.

BozsasziuŰ négyes-fogatához óhajtana Phoebus;
Ámde futásodtól megrövidülne a nap.

Ford. P. T. E.
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— Egyetemeink a középkorban czímmel dr. Ábel Jenőtől értékes 
könyv jelent meg az akadémia kiadásában. (Budapest, 1881, 96 lap. 
Ára 50 kr.) Tanügyünk története mívelődéstörténetünk legszorgalma
sabban mívelt tereinek egyike. Yass az Árpádkorszakot, Fraknói a 
XVI. századot, Molnár a XVIII. századot tette e tekintetben beható 
kutatás tárgyává; a magyar származású tanulókat és tanárokat, kik 
a XV. században a bécsi egyetemen tartózkodtak, Fraknói műveiből 
szintén ismerjük, és a mi e szakmának legérdekesebb részét, közép
kori egyetemeink történetét illeti, Ábelnek legújabban megjelent érte
kezése szintén nagy mértékben hozzájárúl művelődéstörténetünk e 
homályos tényezőjének földerítéséhez. Középkori egyetemeink eddig 
sem voltak ugyan ismeretlenek, de a mit mostanáig e tárgyról írtak, 
egypár új adatot nem tekintve, alig volt egyéb, mint Wallaszkynak és 
Toldynak e tárgyra vonatkozó többnyire fölületes állításainak ismétlése, 
így történt, hogy egyetemeink történetének alig van egyetlen pontja, 
melynek téves voltát Ábel ki nem mutatta, és melynek helyébe neki, az 
eredeti források beható tanulmányozása, a középkori tanügyi viszonyok 
gondos összehasonlítása és íróink idevágó számtalan hamis állításainak 
megczáfolása után, nem sikerült volna helyesebb adatokat tenni.

így példáúl a veszprémi egyetemről iparkodik valószínűvé tenni, 
hogy III. Béla alatt, nem pedig Sz. István alatt emeltetett egyetem 
raugjára; kimutatja, hogy nem 1276-ban, hanem már 1246-ban említ- 
tetik legelőször egyetem Magyarországban; a veszprémi egyetemre 
vonatkozó, részben csonka okmányok helyesebb kiegészítése és új ma
gyarázata által bebizonyítja, hogy nem tizenöt tanár volt az egyetemen 
alkalmazva, hanem jóval kevesebb, és hogy ezen tanárok nem oly 
gyakran mentek követségre idegen országba, mint eddig hitték. A pécsi 
egyetemet illetőleg legérdekesebb annak kimutatása, hogy Nagy Lajos 
eredetileg a theologiai facultás fölállítását is kérte a pápától, de hogy 
ez a király ezen kívánságának teljesítését megtagadta. Fontos annak 
bebizonyítása is, hogy a mit íróink a pécsi egyetem viszontagságairól 
a XV. s XVI. századból fölhoztak, mind vagy hibás vagy nem eléggé 
biztos; különösen, hogy Illicinus Péter soha sem volt a pécsi egyetem 
tanára, hogy a pécsi egyetem tanulói nem vettek részt a mohácsi ütkö
zetben stb. Legtöbb polémiára a Zsigmond király ó-budai egyeteméről 
szóló fejezetben nyílt alkalom. Sok fáradságba került itt kimutatni, 
hogy az ó-budai egyetem nem 1388-ban, sem 1396-ban, sem 1410-ben, 
hanem 1389-ben alapíttatott, hogy az egyetemnek «Sunda» vagy tSun- 
densis> neve tévedésen alapúi, hogy az egyetem történetéről 1417-en
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túl raitsem tudunk, és hogy helytelenül említik föl még 1444-ben mint 
létezőt. Az egyetemnek a konstanczi zsinatra küldött képviselőinek 
számát, nevét, származását, a zsinaton való működését és egyéb élet- 
körülményeit illetőleg is számos helyreigazítással és líj adattal talál
kozunk Ábel értekezésében. A pozsonyi egyetemről alig hinné az ember, 
hogy Schier alapos műve után valami újat lehetne mondani. Ábel kuta
tásai az ellenkezőről győznek meg. A Motkó, Rakovszky, Windisch, Te
leki és Fraknói által fölfedezett gazdag anyag szorgalmas földolgozása 
által és beható kritika segítségével a pozsonyi egyetemnek oly élénk képét 
adhatta Ábel, mint többi középkori egyetemeink egyikéről sem. Egészen 
Ábel érdeme krumpachi Koch Lörincz tanárkodása közelebbi körülmé
nyeinek meghatározása, annak kimutatása, hogy Grueber Mátyás, 
Brandolini Aurél, Schomberg György, Angelus doctor és Harleiteni 
Prechtl János nem voltak a pozsonyi egyetem tanárai és hogy az 
egyetem nem Vitéz halála után, hanem csak Mátyás halála után szűnt 
meg létezni. A legutolsó egyetem, melyet Ábel előadásának keretébe 
vont, a budai. Ábel az eddig e tárgyról uralkodó nézetekkel szemben 
kifejti, hogy Mátyás király már 1475 táján foglalkozott új egyetem 
fölállításának eszméjével; hogy a döméseknél fölállított tanintézet, 
melynek első igazgatója Niger Pétér volt, nem egyetem, hanem felsőbb 
theologiai tanintézet volt; hogy a mit eddig a budai egyetem tör
ténetéről Ulászló és II. Lajos idejéből fölhoztak, egytől egyig mind 
tévedésen alapúi, szóval, hogy a Mátyás tervezte egyetem soha létre 
nem jött.

A jelen sorokban csak nagyjában akartuk vázolni Ábel ku
tatásainak menetét. Művének gazdag tartalmát természetesen ezzel 
ki nem merítettük. Az értekezés szövegén kívül a terjedelmes jegyze
teknek majd minden oldalán talál az olvasó egyes irodalomtörténeti 
kérdésekre vonatkozó helyreigazításokat, Illicinus Péterről, Niger Pé
terről, Grynaeus Simonról életrajzi adatokat stb. stb., melyeknek nagy 
száma sajnálatunkat ébreszti a fölött, hogy a szerző elmulasztotta 
művét névmutatóval ellátni. Hasonlóképen sajnáljuk, hogy a szerző 
kellemt8ebb előadásra és élvezhetőbb stílusra nem törekedett, a mi 
munkájának tudományos nagy értékét legkevésbbé sem csökkentette 
volna. Végül csak azt óhajtjuk, hogy a magyar irodalomtörténet ta
nárai ne késsenek, more patrio, Ábel kutatásainak eredményeit 
elsajátítani, mert a mit középtanodáinkban középkori egyetemeink
ről elő szoktak adni, kevés adat kivételével nem tudomány, hanem 
mythologia. h.

— Ulfilas, Evangélium Marci, grammatisch erlautert von Dr. R. 
Miiller und Dr. H. Hoeppe, Berlin, 1881. — Két tudatlan emberaek
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kellett szövetkeznie, hogy ezt a haszontalan füzetet megírják, melynek 
minden lapja fényes tanúságot tesz a szerzők bámulatos tájékozatlan
ságáról. Becsületes nyelvtan és szótár helyett az egyes szókat és ala
kokat magyarázzák és fordítják, a mint az más hasonló szamárhidaknál 
szokás. A mily czélszerűtlen és észszerőtlen ez eljárás, az ember még 
megbarátkozhatik vele, ha kellő szakértelem kifolyása. De az előttünk 
fekvő kommentár szerzői roppant tudatlanok. Mindjárt a czímet nem 
értik : anastodeith (incipit) szerintök participium praeteriti! gameljan 
a. m. melden, eh . írni! andhairtan a. m. entsagen, e h. bevallani! 
nimanhb\ a partié, prset. ni inam, e h. mmans! vaurkeith sing. prfes. 3-ik 
szem. e h. imper. plnr. 2-ik személy! stb. Hozzájárúl a sajtóhibák 
légiója, melyeknél az ember persze nem tudja, igazán a szedőgyerek-e 
a hibás ? A ki csak nehány hétig foglalkozott a gót nyelvvel, nem lőhet 
ily borzasztó bakokat, mint a milyenekkel e füzet telve van. Csakis 
azért szóltunk e férczműről, nehogy valaki • praktikus* taneszköznek 
nézze és ostobaságokat tanuljon belőle. H. G.

— A Pantheonról. Caracalla fürdőinek kiásatása és kutatása egy 
nagyérdekű archaeologiai kérdést derített fel. Otvenév előtt az egész 
tudós világ azt hitte, hogy a Pantheon azon czélból épült, hogy Jupiter 
és a többi istenség mind e templomban egyesítve legyenek. De már 
1834-ben Stefano Piale, egy genialis archaeologus és építész, abbeli néze
tének adott kifejezést, hogy Valerius Ostiensis a Pantheont oly czélból 
építette, hogy Agrippa fürdőinek laconicum át, azaz a gőzfürdőt, képezze, 
s hogy csak később alakították át templommá. Evvel meg volt ingatva 
az a téves hit, hogy a Pantheon mint unicum a római körtemplomok 
egy harmadik nemét képviseli, a mely a legtökéletesebb ugyan, — de 
Vitruvius meg sem említi. Már az a berendezés, hogy a tulajdonképi 
szentélybe nem több lépcső vezet fel, hanem hogy a bemenet oszlop- 
csarnokához három lépcső vezet ugyan, de azután a cellába vagy 20 
hüvelyknyire leszállnak, oly eltérés a többi ismeretes római szent épü
letektől, hogy Piale nézetét megerősítik. Caracalla fürdőinek ásatásai 
ezt még határozottabban bizonyítják. Amint ugyanis a Times egy 
Bómában április 6. kell leveléből értesülünk, e fürdők helyén egy 
roppant nagyságú körcsarnokot ástak ki, a mely a szakférfiak össz
hangzó Ítélete szerint a laconicum-ot képezte; ez egész körcsarnok pedig 
a részletekig hű mása a Pantheonnak. Ha a Pantheon egyes fülkéi előtt 
álló oszlopokat elvesszük s a külömböző gömbölyű fülkéket eredeti 
négyszögletes alakjukba hozzuk, úgy a Pantheon eredeti tervezete a 
Caracalla laconicumáéval teljesen megegyez.

A Timesban graphikailag fel van tüntetve a Pantheon alapterve
zete a fölfedezett laconicuméval együtt, s a hasonlóság szembetűnő.
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Piale hypothesise ellen mindig azt hozták fel, hogy lehetetlen lett volna 
ily roppant nagy épületet oly hőfokig fűteni, hogy laconicumnak meg
felelt volna. De ez az ellenvetés is elesik egy felfedezés folytán, a mely 
nagyon hasonlít Eolumbus tojásához. Valamint a kiásatások alkalmá
val az egyes thermákban még megtalálták az óriási nagyságú kályhá
kat, úgy itt legalább hat ily nagy kályhát kell felvennünk, a melyek 
tropikus melegséget adhattak. A köralakú terem külső falánál voltak 
alkalmazva, valamivel mélyebben mint a fülkék; onnan árasztották a 
melegséget a padolatban és falakban levő agyakcsövekbe. A kinek igen 
melege volt, az tetszése szerint a terem közepe felé mehetett, a hol a 
legkisebb hőmérséklet volt; azonfölül a melegséget a kupolya nyílásá
nál a Vitruvius által leírt készülék segítségével mérsékelni lehetett. Még 
felemlíthető, hogy az imént kiásott thermák berendezése, valamint a 
Pantheoné is (templommá való átváltoztatása előtt) nagyon szépen felel 
meg Vitruvius leírásának, míg eddig a régiségtanokban e kérdés általá
nos homályban lappangott. K.

— Egy Sophokles-monografia fordítása jelent meg nem rég az 
Olcsó könyvtárban (126. szám). Szerzője Collins Vilmos, magyarra for
dította Eont Ignácz. Egyike ez azon népszerűsítő könyveknek, melyek
nek egész csoportozata jelenik meg Angliában, hogy a nagy közönséget, 
a mely a klasszikus írókat eredetiben nem olvashatja, azok életével és 
működésével megismertesse. S e feladatra nagynevű írók vállalkoznak. 
Hisz ép a nemesebb értelemben vett popularizálás egyike a legnehezebb 
feladatoknak. Kerülik itt az aprólékosságot, az irodalmi dolgozatokra 
való utálást; csak a művek főbb eszméit nyújtják s mindig a modern 
irodalomból vesznek hasonlatokat, hogy az olvasó annál mélyebben 
hathasson az író megértésébe. — Az említett kis könyv Sophokles életét 
és hét darabjának kimerítő analysisét adja. Az életrajzban csak a teljesen 
megbízható adatokat vette fel a szerző ; különösen szépen fejti ki az idő- 
viszonyokra való utalással az Aeschylus és Sophokles közti nagy 
különbséget. Az egyes darabokat egyszerűen, de elég kimerítően vázolja; 
csak a darabot tekinti, a nélkül, hogy apróbb kérdések fejtegetésébe, 
minők: előadási év, jutalom, trilógia-kérdés stb., bocsátkoznék. Minden 
darabnál a kiválóbb modern utánzatok is röviden fel vannak sorolva.
— A fordító az eredetinek szövegétől csak ott tért el, a hol a szerző az 
angol közönséget tartotta szem előtt vagy a hol szükségét látta annak, 
hogy valami jegyzettel megtoldja. — A csinos kis művet melegen ajánl
hatjuk ; tanárok úgy mint tanulók jó hasznát vehetik, ha Sophoklessel 
meg akarnak ismerkedni. Ára a 184 lapra terjedő szépen kiállított 
kötetnek csak 30 kr.

Digitized by v ^ o o Q l e



608 VEGYESEK.

— A tanulók bevezetése a képzőművészetbe czímmel Suh- 
rauer tanár a sziléziai középiskolai tanárok egyesületének 1881 -ik évi 
ápr. 11-én tartott gyűlésén lelkes fölolvasást tartott (közölve a Zeitschr. 
f. d. Gymnasial-Wesen 1882. febr.-márczinsi füzetében). Fölolvasásának 
rövid tartalma a következő: Hogy szükséges a tanulókat bevezetni a 
képzőművészetbe, hogy kilépve a középiskolából ne legyenek egészen 
érzéketlenek annak magasztos alkotásai iránt, azt alig szükséges bizo
nyítani. Tény az is, hogy eddig úgyszólva semmit sem tettek ebben az 
irányban, mert egyes ábráknak a classicus irók olvasása alkalmával 
való mutatása és a rajztanítás alig tehetnek számot e tekintetben. Nem 
szükséges e czélból külön órákat kiszabni, a mi nagyon megnehezítené 
a terv kivitelit, mert általános a tanulók megerőltetése miatt emelt 
panasz ; elégséges, ha a bizonyos (egy vagy két heti) időközökben 
kifüggesztett ábrákat (legjobb, ha photographiák) a classicus nyelvek 
vagy a történet tanára alkalmilag 15—20 percznyi idó alatt megmagya
rázza. Kezdetben legczélszerűbb az antik művészet körén belül maradni, 
hogy a tanulók fejében világos alapfogalmak helyett zavar ne támadjon. 
Mélyebb archreologiai kérdésektől természetesen tartózkodni kell; attól 
sem kell félni, hogy a tárgyalás rövidsége s általában véve az egész 
dolog mellékes elintézése fölületességre fogja vezetni a tanulókat. Vilá
gos, hogy e bevezetésnek csakis a legfelsőbb osztályokban van helye. 
Legczélszerűbb segédeszköz R. Menge tEinführung in die antiké Kunst» 
czímű munkája (átlássál, Lipcse, 1880, Seemann, bekötve 5 márka 50 
fillér), mely a számos másolatokat összefüggő szövegben magyarázza, 
és, a mi a legbecsesebb, részletes útbaigazítást ad arra nézve, hogy hol, 
milyen uagyságban, milyen áron stb. kaphatók az egyes műemlékek 
photographiái, melyek az osztályokban úgynevezett váltó rámákban, az
az olyanokban, melyekbe a képeket tetszés szerint be lehet illeszteni, 
volnának kifüggesztendők. Az egész anyag körülbelül 300 márkába 
kertíl. A waldenburgi és eisenachi gymnasiumokban már használatban 
vannak ezen váltó rámák. — Ismertettük e fölolvasás tartalmát, mert 
tanulságosnak tartottuk arra nézve, hogy mily egyszerűen és mily 
csekély anyagi áldozattal lehetne a czímben jelzett czélt elérni; mert 
150—200 forint oly csekély összeg, hogy azt gymnasiumaink nagy 
része könnyen előkeríthetné. P. V.
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