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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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592 KANYURSZKY GYÖRGY.

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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594 KANYUR8ZKY GYÖRGY.

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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