
A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.1)

I. A lyra általában.

A XVI. század, mint egész Európában, úgy nálunk is a 
reformatio százada. A vallás uralkodik e korszakon; a vallásos 
érzés ad színt a politikai, társadalmi és családi életnek ; összeforr 
vele a hazaszeretet s beleolvad a félj és nő közti hitvesi érzelem. 
Ezért van, hogy e kor költészetében a vallásos elem oly tetemes 
helyet foglal; ezért, hogy lyránk legnagyobb részében vallásos, 
egyházi költészet, mely magába olvasztja a hazafiúi érzéseket s a 
mely elnyomja a világi, kiváltképen a szerelmi lant húrjait.

E század lyrája azonban nemcsak vallásos, de egyszersmind 
protestáns. Az új evangélium új életre és csatára hívó harsonája a 
különben is kifáradt katholikus múzsát [hallgatásra bírja. A régi 
legendákat kiszorítják az ó-testamentomból vett bibliai elbeszélé
sek ; a katholikus latin hymnusokat protestánsok és magyarok 
váltják fel. Katholikus magyar költészetet ez egész században alig 
is találunk. Egy nehány énekeskönyv őrzi emlékeit; a gyulafehér
vári Batthányi-hymnarium s két sárospataki codex. De néze
tünk szerint — s ezt igyekszünk alább valószínűvé tenni — ezen 
egyező tartalmú énekeskönyvek nem katholikus eredetűek, hanem 
legnagyobb részökben a reformatio magyar költői termékeiből 
csak később szerkesztett gyűjtemények.

Azonban a protestánsok sem vonhatták ki magokat a katho
likus költészet hatása a ló l; a mennyit adtak a katholikusoknak 
kölcsön magyar müveikből, annyit vettek is előbb át a római egy
ház latin breviáriumából. A középkori keresztény lyra mélyebb 
gyökeret vert már a népek szivében, a százados és ezredéves hym- 
nusokban sokkal több költészet, az őszinte vallásosságnak nagyobb
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ereje, a magasra kifejlett egyházi zenében több szépség és mélyebb 
áhítat rejlett, mint hogy a reformatio e költészettel és zenével 
csak úgy könnyedén szakíthatott volna; nem tehette azt, annál 
kevésbbé, mivel kezdetben a régi é9 új vallás között a különbség 
távolról sem volt oly éles, mint a milyenné az később fejlődött. A 
két felekezetnek nemcsak alapja egy: az isteni kijelentés, de főbb 
dogmáik is azonosak ; a mai hitelvi eltérések az időben nem voltak 
oly szembeszökők.

A szertartás és istentisztelet pedig a rohamos fejlődés 
daczára jó időn át a református templomokban is majdnem a régi 
marad, csak nyelve változik meg. S ebben látjuk a magyar refor- 
matiónak irodalomtörténeti nagy fontosságát. A mit az új vallás a 
latin költészetből átvesz, azt magyarrá teszi s így szülőanyjává 
lesz a tulajdonképeni magyar költészetnek.

Az egyházi költészet azonban, — bár katholikus eredetű — 
szellemében a protestantismusnak hódol, úgy hogy a lyra alapjá
ban megváltozik. A reformátor-fordítók és magyar ének szerzők 
mellőzik a breviariumi liymnusok közül azokat, melyek szűz 
Mária tiszteletére írvák; az új vallás ugyanis teljesen elveti a 
Mária-cultust, mely a római egyházban oly előkelő helyet foglalt 
el s melyből a középkori vallásos költészet legszebb gyöngyei 
fakadtak; szintúgy ellensége a szentek tiszteletének is.

Eltűnnek tehát a szentekhez írott költemények, el a Krisz
tusról, tanítványairól és a vértanúkról támadt költői m ondák; Bőt 

Krisztushoz magához sem emelkednek többé oly vallásos rajon
gással, szenvedélyes hódolattal telt, magasan szárnyaló énekek, 
mint a minők szent Bernát fenséges hymnusai. A protestáns 
dicséretek nem borúinak le a boldogságos szűz előtt, nem esdenek 
a szentekhez, Jézushoz is ritkábban fordúlnak, hanem az istent 
keresik föl dicsőitésökkel, neki hálálnak a jótettekért, tőle várnak 
segedelmet az életben és üdvösséget a halál után.

A középkor mysticus világnézletében isten személye oly 
magas, oly megközelíthetetlen eszmény, hogy a hivő léleknek 
nincs bátorsága hozzá fölemelkedni: a legnagyobb öusanyargatás, 
a  testnek teljes megtörése mellett is oly bűnösnek érzi magát, hogy 
attól tart, hogy a legfőbb lény szentségét egyenesen hozzá intézett 
imádsága megsértheti. Közvetítőre van tehát szüksége s így az 
üdvözítőhöz fordúl, kihez, mint isten-emberhez, közelebb vél 
állani, ki lentjárva a földön, jobban ismeri az ember gyarlóságát,
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ki hamarább meghallja segítségkiáltását és könnyebben indúl 
könyörületre; még nagyobb a bizodalma a boldogságom szüzhöz, 
isten szeplőtlen anyjához, mert ez valóságos földi lény, azon vér
ből és azon testből, mint ő; s mert a női, az anyai szívben végte
len szeretet és irgalom lakozik, úgy hogy a legnagyobb bűnöst is 
pártfogásába veszi és könyörög érette istennél.

A protestantismus nem keres pártfogót é s . nem fogad el 
közbenjárót; közvetetlenül istenhez fordúl. Ez a felfogás a 
mennyire emeli a hivő öntudatát, oly nehéz kötelességet is ró reá. 
Nem külsőségekben nyilvánuló tiszteletet, de erős, mély vallásossá
got és bizonyos erkölcsi szigorúságot követel, mely a vallást és 
követőinek lelkületét komorrá teszi.

De a hymnusoknak nemcsak szelleme vesz más irányt, 
hanem tartalmukat is változás.éri. Az epicus és dogmai elemek, 
melyek a régi katholikus hymnusokban is megvoltak, de a lyrában 
felolvadva, a magyar fordításokban hova tovább nagyobh térre 
terjeszkednek, az eredeti protestáns termékekben pedig majdem 
kizárólagos uralomra jutva, a lyrán is erőt vesznek. Az új vallás 
énekeiben nem találkozunk többé a középkori kereszténység ama 
tiszta fohászával, mely a földi dolgokkal mit sem törődő hivő aja- 
káról száll istenhez; nincs meg bennök az a mély áhítat, mely 
minden e világit megvet s csak mennyei dolgokra tör, nincs meg a 
martyroknak az a vallásos rajongása, mely a földi szenvedésekért 
a túl világi üdvösségben keres vigaszt; a protestáns költészetet, 
bár mély hit és istenhez való rendíthetetlen bizodalom nyilatko
zik benne, valami józanság jellemzi, mely sokkal inkább tanít és 
elmélkedik, mint hogy a rajongás útján járna vagy hogy a tiszta 
lyra magas szárnyalását követné.

De hogy a XVI. század egyházi énekeiben, kivált az erede
tiekben, az epica, dogma, sőt még a polémia is annyira előnyomul, 
az nemcsak a kor mindennemű költészetének erkölcsi, tanító 
irányából, nemcsak a református énekszerzők csekély költői tehet
ségéből magyarázható, hanem okát egy sajátos tüneményben is, 
mely az újonnan alakult vallás költészetében szokott megjelenni, 
kell keresnünk. A protestantismus ekkor küzd a megszületes 
nehézségeivel; mint új vallás új szellemet és a régitől eltérő h it
elveket h irde t; ezek védelmére fegyvert ragad ellenségei ellen és az 
irodalomnak minden eszközével harczol egyrészt, hogy a katholi
kus támadást visszaverje, másrészt hogy a régi szellem és régi
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4 KARDOS ALBERT.

hitel vek várának megvívása után a magáét a népek ezrei között 
megépítse. A protestáns vallás ecclesia militans, nem csak a 
csaták, de az irodalom és költészet mezején is. Minden alakúló 
felekezet küzdelmeinek ez a képe: rombolja a régit, építi az ú ja t; 
minden új vallásnak első költészete harczias és tanító. A keresz
ténység legelső énekei, ha reánk maradnak, bizonynyal nem 
csekély nyomait őriznék a pogány-zsidó szellem és Krisztus tanai 
közti küzdelemnek, mely több századon át folyt az irodalomban és 
költészetben, majd ezredévig is a véres csatatereken. A reformatio 
terjedése idején is ezért növekszik a régi hymnusok magyar fordí
tásában a dogmai és polemicus elem, az eredeti dicséreteknek 
ezért válik főczéljává a tanítás és a harcz. Az egyházi költészetnek 
e jellemvonása ismétlődik az unitárius vallás és szombatos feleke
zet létrejöttekor, valamint a XVII. század nagy antireformatió- 
jában.

A középkori hymnusok a catholicismus általános uralmának 
korából származván, többé nem támadnak és nem védekeznek, a 
hitelvek századok folytán meggyökereztek a szívekben s nem kell 
azokat vallásos énekekben hirdetni; a római egyház hatalma tető
pontján áll és így nincsen veszedelmes ellensége, melynek tanai 
ellen a költészetben is síkra kellene szállania; őszinte kegyelet és 
mély áhitat nyer e hymnusokban kifejezést s valami békés szellem 
leng át ra jtuk ; a pogánynak, zsidónak és eretneknek nem meg
semmisítését, csak a világosság útjára térítését óhajtják és kö- 
nyörgik az istentől.

Ellenben a XVI. század lyrájában szemben áll a protestan
tismus a catholicismussal; ezt hevesen megtámadja, a gúny és 
satyra fegyvereivel ostromolja, a maga léte jogát pedig a tudomány 
és vallásos meggyőződés érveivel igyekszik megbizonyítani; az 
őszinte kegyeletet és áhítatot felekezeti korlátoltság és egyoldalú 
buzgóság váltja fe l ; a békés szellemet polémia és gyűlölő fanatis- 
mus szorítja ki, mely nem azért esd istenhez, hogy végtelen irgal
mával vallása ellenségeit is hozza az igaz útra, hanem arra kéri, 
hogy a vaspőrölvlyel tőrje őket össze.

A felekezeti korlátoltság és gyűlölő fanatismus főtáplálékát 
az ó-testamentomból nyeri, melynek hatása erősen megérzik 
nemcsak a lyrán, de a kor költészetének egyéb nemein is.

Istennek választott népe és népének költészete XVI. századi 
irodalmunk, általában a reformatio történetében nagy szerepet
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játszik. A protestáns vallás elvetvén a szentek, martyrok és más 
közbenjárók tiszteletét és a traditiók hitelét, egyedül az isteni 
kijelentésen alapúi s főkép az ó-szövetség az, mely a reformátoro
kat, bár evangéliumi tanokat hirdetnek, vonzza, magával ragadja. 
Ennek oka abban rejlhetik, hogy az új vallás apostolait nagyon is 
elragadta a hév; mentői élesebb ellentétben akarnak állani a 
római egyházzal és így a catholicismussal szemben, mely az 
ó-törvényt majdnem mellőzé, talán kelleténél is erősebben kieme
lik a szentírásnak első részét; ennek tekintélye és tisztelete az 
újabb meg újabb protestáns felekezeteknél csak növekszik, míg a 
reformatio legszélső hajtásában, a szombatosságban kizárólagos 
uralom ra jut.

A protestáns költők tárgyért és ihletért majd minden esetben 
az ó-testamentomhoz fordúlnak, mely valóban egyes részeiben a 
költészet örök remekeit bírja fölmutatni, más részeiben pedig a 
költői feldolgozásra kiapadhatatlan forrásúi szolgál. Az új szövet
ségben sem kevés a költői; a legendák is telvék költészettel, de 
ezekből nem merít a protestáns énekes, mert tart tőle, hogy ilyen 
tárgyú müveivel feltámasztja szűz Mária és a szentek cultusát.

Ezért, hogy a bibliai epikai költészet egyedül az ó-szövetség - 
bői vesz tárgyat, míg az evangéliumnak egy részét sem dolgozza 
föl, Jézus élete eseményeiből, csodatételeiből egyetlen egyet sem 
énekel meg. Ezért van, hogy a protestáns isteni tisztelet szent 
Dávid zsoltárait hova-tovább jobban megkedveli; a zsoltár a régi 
hymnussal versenyre kél s azt mind kisebb térre szorítja; szelleme 
uralkodóvá lesz az eredeti lyra legtöbb alkotásán. Az eredeti 
magyar énekekben a dogmai irány miatt kevés a költészet, az epi- 
cu9 és polemicus elemek elnyomják a hála és tisztelet, a könyörgés 
és imádás hangjait. Az erős hitü protestáns mindezt a zsoltárok
ban találta fel és ezért éneklé oly buzgósággal és bensőséggel a 
biblia szent dalnokának hymnusait, melyek nemcsak igazán vallá
sos kebel, de nagy költői tehetség szülöttei.

A protestantismus e szerint nagyon elterjeszti a bibliát, 
kivált az ó-testamentomot, melyből számtalan^kép és hasonlat jő 
át é3 olvad be a magyar költészetbe. Általában a XVI. század 
magyarja szeretett maga és a zsidó nép közt hasonlóságot keresni. 
Isten választott népének nevezi magát és történetét párhuzamba 
állítja a zsidó nemzet viszontagságos életével. A protestáns költőt 
a zsidó nép örökös bajai, az istentől rája bocsátott csapások
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emlékeztetik a maga és hazája szenvedéseire; Senacherib, Antio- 
chus és a rómaiak zsarnoksága eszébe ju ttatja a törökök és néme
tek pusztító kegyetlenségét; istennek méltó büntetését látja ebben 
mind a két nemzeten ; intő például hozza fel kortársainak, hogy 
térjenek az igaz útra (t. i. az új vallásra); egyszersmind vigaszt 
merít a közös szenvedésből és reményt táplál a jövőre, mert azt 
hiszi, hogy az isten, a mint a bűnbe esett zsidókkal újra meg újra 
éreztette kegyelmét, úgy a magyarok elöl sem rejté el örökre 
irgalmas arczát.

Ugyancsak Mózes könyveiből s főleg Dávid zsoltáraiból te r
jed el az erős, bosszúálló isten eszméje és férkőzik be félelme a 
protestánsok szívébe. Ez a felfogás és az egyedül üdvözítő hit 
dogmája teszi oly komorrá a vallástól magára hagyott, közbenjá
rót nem ismerő hívek lelkét s a protestáns költészetet; e kettő 
fejleszté ki azt a majdnem kétségbeesésig menő töredelmet és 
örökké vívódó bűntudatot, mely a zsoltárokból nyerte első táplá
lékát 8 mely az utolsó ítéletet hirdető nagy számú költemények
nek oly jellemző vonása. «Valóban Izráelnek bosszúló, hadakozó 
istene, egyrészt a nemzetet bűneiért ostorozva, másrészt a török 
és német ellenség ellen hatalmas karját koronkint föl-fölemelve, 
nagyon jól beleillett e romlott korszakba és szomorú időbe.»

E szomorú, zord században nem maradhatott néma a haza
fias költészet sem. A honfiúi érzés különben is uralkodó hangulat 
a magyar lyrában a legrégibb emlékektől fogva napjainkig, a 
müköltők fenséges ódáin kezdve a nép egyszerű, de mély érzelmű 
daláig. A zsidó költészetből a vallási buzgóság, a troubadourok 
ajkáról a szerelem hangja hangzik leginkább felénk; a magyar 
költők a hazaszeretetet zengik legerősebben és legállandóbban. 
Lyránk e természete a magyarnak ezredéves történetéből egész 
természetesen foly. Már mint kis nemzetben, melynek a nagy 
világon e hazán kívül nincsen helye, erősebben kellett kifejlődnie 
a honszerelem érzésének, a hazai földhöz való rendíthetetlen 
ragaszkodásnak; hiszen a haza földjének minden helyét egy dicső 
csata vagy országos csapás emléke tette kegyelet tárgyává, s 
minden rögét kiomlott honfivér szentelte meg. Az örökös harcz bél
és külellenség ellen, a hazának századokon át veszélyben forgó 
élete mély nyomokat vésett a szívekbe s erős emlékeket hagyott 
hátra az egész magyar s így a XVI. századi költészetben is.

Természetes, hogy a hitéletnek oly kiváló korában, mint a
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XVI. század, a hazafias lyra a vallásos költészettől nem válhatik 
el. A hazafiság eszméje már a középkorban is a vallással járt 
együtt, a catholicismussal és a királyság eszméjével forrt egybe. A 
hit és hon szerelme a reformatio korában is összeolvad, a hazafi 
és vallásos érzések e század lyrájában is együttesen nyilat
koznak.

A hazafiság eszméje azonban teljesen megváltozik. A hazafi 
költészetet többé nem a catholicismus és királyság eszméje ve
zérli, hanem a protestantismus és az ó-testamentom szelleme 
lengi át.

A mint az ország két részre, a nemzet két pártra és feleke- 
zetre szakad, úgy megbomlik a hazafiérzés előbbi egysége is. 
Egyenlő hévvel szeretik ugyan a hazát mind a katholikusok, 
mind a reformátusok; sorsát szívén viseli úgy a török, mint a 
német p á rt; az ország romlása, a nemzet pusztulása, mint igaz 
magyarokat, egyenlően bántja mind a két fél híveit, de egyoldalú 
felekezeti felfogással mindenik párt kétségbe vonja ellenfele igaz 
hazafivoltát; sőt vádakat szórnak egymás fejére és az országra 
szállott csapásokat isten méltó büntetésének tartva, egymást okol
ják isten haragjának fölkeltéseért.

A katholikusok felfogása szerint a nemzet azért bűnhődik, 
mert elhagyta az ősöktől reámaradt régi h ite t; ellenben a protes
tánsok hite szerint az isten ostora azért sújtja a magyar népet, 
mivel a régi tévelygésből nem tért meg a megtisztúlt vallás igaz 
útjára.

E vádaskodás, mely élénken emlékeztet bennünket ama 
6zemrehányásokra, melyekkel Kóma hanyatlása korában a régi 
pogányok és új keresztények illették egymást, a XVI. század köl
tészetében kivált protestáns részről foly nagy tűzzel és kitartással. 
Az új vallás hívei erősebb hitök- és szigorúbb erkölcseiknél fogva 
magokat jobbaknak tartván, mentői inkább gyarapodtak számban 
és hatalomban, azt hiszik, hogy annál jogosabb támadásuk a régi 
egyház ellen. S valóban e kor lyrája csakis a protestáns fölfogást 
tükrözi, csak a katholikus vallás ellen fölvetett vádakat hangozza 
vissza. A mindinkább kisebb térre szorított katholikusok némán 
tűrik a vádakat s költészetük a támadás ellen nem védekezik: csak 
a katholikus nagy visszahatás korában, ama messzeterjedő szel
lemi mozgalom idején, mely honunkban majdnem vetekedik a 
reformatióval, a Pázmányok és Zrínyiek korában gondol a katho-
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likus író és költő arra, hogy e vádakat megczáfolja, sőt hogy azo
kat éppen a  protestánsok fejére zúdítsa vissza.

A XVI. század hazafias l.yrája tehát merőben protestáns s 
mint ilyen főkép az ó-testamentomból táplálkozik. A hazafi érzé
sek köre nálunk felette szűk ; mély fájdalom és keserű panasz : 
ezek töltik be állandóan. S a magyar énekes e két érzelemnek 
igaz hangját, őszinte kifejezését megtalálta a zsidó költészetben, 
melyhez ennélfogva nemcsak a vallásos tisztelet, hanem a hazafiúi 
érzés és a költői szépség gyönyöre is kötötte. A protestáns költő a 
próféták és a zsoltárok vádjait szórja ellenfelére. Mózes átkait 
dörgi a hitetlenek ellen és Jeremiás siralmaiban sírja el fájdalmát 
és önti ki keserűséggel csordultig megtelt szíve panaszát.

Az így egybeolvadt vallásos hazafiérzés teszi alapját és ad 
színt a feddő és vitázó költeményeknek is, a XVI. század e sajátos 
termékeinek, melyek kivétel nélkül református énekszerzők művei. 
Ezekben a protestantismus a tudomány, satira és gúny számtalan 
fegyverével ostromolja a katholikus egyházat, ostorozza a bűnö
ket, nyilainak özönét ontja a katholikus papságra és kivált a rom
lott, kegyetlen és garázda főurakra (fejedelmekre). A feddés és 
vitázás hangja komor és keserű; e sötét korszakban a pap-költő 
ajkán nem lebeg csipkedő tréfa, nem könnyed gúny, de szenve
délye és igaz meggyőződése az utolsó ítélet méltóságos hirdeté
sében vagy erős satirában nyilvánúl.

így terjeszti el a protestantismus a maga komorabb isteni 
félelmével és szigorúbb erkölcsiségével azt a ködös, borús hangu
latot, mely az egyházi költészet minden nemében megjelen és a 
melyet az országot ért veszedelmek, a nemzetre szállott súlyos 
csapások folyvást táplálnak. E ridegebb isteni félelem azonban 
nem marad a protestáns felekezetnek egyedüli birtoka, nem a val
lásos lyrának kizárólagos sajátja, hanem komorrá teszi az összes 
jobb hazafiak lelkét, és bánatossá a költészet minden fajának han- 
gulatát.

A vallásos fájdalom és hazafibánat sötét korszaka természe
tes, hogy nem kedvez a világi lyrának. Nem hangzanak derűsebb, 
jókedvvel és örömmel teli dalok, nem röpkednek könnyed szerelmi 
költemények, virácfénekek. Egyház es tudomány harczol ez 
utóbbiak ellen a puritán vallásos túlerkölcsösségének és az elfő* 
gúlt írástudó gőgös megvetésének irtó fegyvereivel. Ki lantján 
mégis szerelmet zeng, az magára zúdítja az egyházi és tudós világ
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A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 9

gyűlöletét és támadását. A bosszú század folyamán nem is szólal 
meg a szerelmi dal másnak ajakáról, mint Dévényi Mehmednek 
és Balassa Bálintnak.

Amaz hitehagyott keresztény, kinek lelke nem a protestáns 
vallás komor hangulatával, nem a hazafinak bánatos érzelmeivel 
van telve, de szerelem ég szívében, melynek a keleti költészet 
hatása alatt könnyed (és nem minden érték nélkül való) dalban 
ad kifejezést. Emezt, bár maga is hajlik a vallási mysticismus felé 
es lelkülete a lehető legsötétebb, e korban páratlan műveltsége 
(nem tudománya), kiváló költői tehetsége és erős szerelmi szenve
délye megmentik az általános elfogultságtól, mely a szerelmi lyra 
iránt kortársain annyira erőt vesz; s bár később, a mardosó bűn
tudatnak egy szerencsétlen pillanatában, tűzbe is dobja virágéne
keit, ezek nem enyésznek el, mert a hamvból századok múltával 
csodás phönixként feltámadván, egy új jelessel gazdagítják a 
magyar lantos költők sorát.

E néhány lapon vázoltuk a XVI. század lyrájának általános 
s felette hézagos képét; talán sikerül a homályosabb körvonalokat, 
az elmosódottabb vonásokat a kővetkező lapokon a lantos költé
szetnek részletes tárgyalása közben világosabban és határozottab
ban szembetüntetnünk.

H . Egyházi lyra. Hymnusok, ünnepi dicséretek.
\  magyar reformatiónak leghódítóbb fegyverei közé tarto

zott : istennek nemzeti nyelven való dicsőítése, a magyar egyházi 
éneklés. Az új vallás tanaival egy időben megzendűlnek az isteni 
tiszteleteken a magyar énekek; az első reformátorok nemcsak 
hittérítők, de ének- és zeneszerzők is, sőt némelyiknek, mint 
Sztárainak, legfőbb hatása zenei képzettségében és éneklő tehetsé
gében állott. Első szükségletüket a katholikus énekes könyvből 
fedezték; Székely és Kálmáncsai, Batizi és S ztárai*) a latin

Jl Bonczédi Székely Istváunak, a ki különben a zsoltároknak is első 
prot. fordítója, műve: „A keresztény ekklézsiának régi Deák Hymnusainak 
magyarázatja. Krakkó, 1538.» elveszett; hasonlóképen Kálmáncsai Sánta 
Mártonnak „Reggeli énekek a Psalmusokkal egyetemben“ czimü munkája 
is csak névről ismeretes. Batizi Andrásnak és Sztárai Mihálynak liymnus- 
és zsoltárfordításait, valamint eredeti énekeit elszórva, a különböző protes-
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10 KARDOS ALBERT.

breviáriumból fordítják vagy dolgozzák át a magyar hymnusokat, 
mellőzve a szűz Mária tiszteletére vonatkozókat és kihagyva vagy 
módosítva mindazt, a mi hitelveikkel ellentétben állott.

A latin hymnarium jó része és éppen szebb darabjai már a
XV. században magyarra fordíttattak; de hogy e magyar hymnu- 
sokat a latin isteni tiszteleten énekelték-e, arra nincs bizonyíté
kunk: valószínű, hogy csak házi ájtato3ságra szolgáltak.

A XVI. századbeli katholikus egyházról azt állítja Toldy \), 
hogy régi énekkészletével és azt tartalmazó írott könyvekkel ólt. 
« Ismerek — úgymond — három katholikus karkönyvet, úgymint a 
Batthányi-félét a gyulafejérvári s két mást a sárospataki könyv
tárban, melyek kétségkívül ez időből valók, de szövegök részben 
kétségkívül nagy régiségre, tehát a megelőző időszakra (XV. 
század) mutat, s bajjal meghatározható, járult-e hozzá e században 
valami egészen új s kitől, mikor s mi, miután sem a különben is 
csonka codexek, sem az egyes énekek évjegyet nem viselnek. 
Mindazáltal a hítújítási törekvések által támasztott katholikus 
visszahatás nehezen hagyta revisio nélkül az átöröklött énekkész
letet, mely az alap világos régisége mellett részben a csinosító s 
megújító kéz nyomait ismerhetőleg magán viseli.»

Fölmerül tehát a kérdés, hogy a katholikus énekkészletből 
mi a régi, mi az ú j ; továbbá, hogy a reformátusok a maguk első 
énekeit ezen magyar katholikus hymnariumból vették-e vagy 
pedig az eredeti latinból fordították ?

Az említett kézirati karkönyveket magunk is átvizsgálván, 
úgy találtuk, hogy azok tartalma, — nem tekintve csonkább vagy 
teljesebb voltukat, — egyező; mindenik ünnepi és köznapi hym 
nusokat, invocatiókat, versiculusokat, antiphonákat, responsoriu- 
mokat, prózákat, lamentatiókat, passiókat és végül prózában 
fordított zsoltárokat foglal magában.

S jobbára ugyanez a tartalm a a protestáns nagy-dobszai 
énekeskönyvnek2), valamint azon szintén protestáns karkönyv

tans énekgyüjtemények őrizték meg. Batizi azonban ujabb kiadást is é r t ; 
a liegi Magyar Költő Tárának második kötete (55—127 lp.) magában fog
lalja összes epicus és lyrai költeményeit.

x) Toldy Ferencz A magyar költészet története. Pest. 1851. I. kötet 
197—198. lp.

*) E codexet, mely a nagydobszai ref. hitközség tulajdona, részletesen 
ismertette Kálmán Farkas ref. lelkész a „Protesiuns EgyTuizi és Iskolai
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A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 11

első felének, melyet Bartalns István kecskeméti codexnek J), nevez, 
sőt a keserűi Dayka és Gelei Katona-féle Öreg Graduálnak2) is.

E korban ugyanis a bét egyház istentisztelete távolról sem 
állott oly messze egymástól, mint napjainkban; fökülönbséget ez 
időben a nemzeti nyelv képezett. A protestáns egyházi éneklés 
azonban nemcsak tömeges volt, mint ma, de divatozott a váltó és 
magán éneklés i s ; továbbá nemcsak hymnusokra, isteni dicsére
tekre és zsoltárokra szorítkozott, de kiterjedt a katholikus isten- 
tiszteletnek antiphonáira, responsoriumaira, passióira és más 
szertartásos énekeire *). Kitetszik ez ama kézirati protestáns ének- 
győjteményekből, ki főkép az Öreg Graduálból, melyben, bár oly 
nyakas kálvinista szerkesztette, mint Gelei Katona, ott foglalnak 
helyet az említett rituális énekek, sőt a katholikus jellemű Canti- 
cnm Zacharia* és Canticum Mari a? is.

S ha most e katholikus hymnusokat, a codexek e legértéke
sebb darabjait vizsgáljuk, Toldy nézete mellett nem maradhatunk 
meg. E katholikus énekek ugyan talán egytől-egyig mind a latin 
breviáriumból kerültek, de sem nyel vök, sem verselésök nem azt 
bizonyítja, hogy az előző időszakból származó ének készlettel van 
dolgunk; sőt ellenkezőleg e fordítások váltig különböznek ama 
hyranusoktól, a melyeket a Peer-, a Döbrentey- s más codexek 
őrzőitek meg s melyek a Régi Magyar Költők Tára első kötetében 4)

lap**-nak (szerk Ballagi Mór) Í878. évi folyamában, a «Régiségek» rovatá
ban : nagydnbszai mekeshönyvrölS1 A régibb protestáns egyházi költészet
és ének-ügy ez avatott ismerője szerint a kéziratban három századot lehet 
megkülönböztetni, a XVI., XVII. és XVIII-ik századot. A legrégibb évszám 
benne 154ö. Ez énekeskönyv, mint nemében első, mindenesetre megérde
melné irodalomtörténetiróink bővebb figyelmét és tanulmányát.

*) Bartalns István: „<4 magyar egyhazak szertartásos énekei a X V I  
f* XVII. században.“ Értekezések a magy. tud. Akadémia nyelv- s szép
irodalmi osztályából. I. köt. 18b7—69. A szintén érdekes codexet az Aka
démia kézirattára őrzi.

Öreg Gradual. Keserűi Dajka .T. és Gelei Katona István. I. Rá- 
kóczy György támogatásával megjelent legnagyobb protestáns énekgytíjte- 
mény. Kolozsvár. 1636.

s> E rituális énekek természetéről többet Bartalus elébb idézett érte
kezésében.

4> Régi M. Költők Tára. A m. tud. Akadémia megbízásából kiadja 
Szilády Áron. I. köt. Budapest 1877.

E kötet tartalma középkori magyar költői maradványok.
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12 KARDOS ALBERT.

láttak napvilágot. A két század hymnusai közt oly nagy az elté
rés, hogy a közösséget meg kell tagadnunk; úgy, hogy a XVI. 
századiakon nem annyira a csinosító vagy megújító kéz nyomai 
látszanak, mint inkább egy önálló fordítóé, ki ismerhette ugyan a 
régibb fordításokat, de azokból keveset vett át.

Hogy Toldy mennyire tévedett állításában, kitűnik abból, 
hogy e hymnusok legtöbbje majdnem szórul-szóra megtalálható a 
protestáns énekeskönyvekben *). A jelen század elejéig használt 
protestáns hymnusokat pedig senki sem fogja a Peer- és Czech- 
codexbeli első magyar énekkísérletektől származtatni vagy azok 
javított és nyelvileg megújított másainak tartani.

íme a kérdés másik o ldala: protestánsok eszközlötték-é e
XVI. századi fordítást vagy katholikusok; a protestánsok tar* 
tották-é meg különszakadásuk idején a katholikusok magyar hym- 
nusait vagy a katholikus egyház vette-é át az új vallás nemzeti 
énekeit akkor, midőn a reformatio hatása alatt kénytelen volt 
ellenfele fegyvereihez nyúlni s híveinek kicsinyre olvadt táborát 
így biztosítani s majd gyarapítani.

E kérdésre határozott feleletet adni csak úgy volna lehetsé
ges, ha a katholikus karkönyvek keletkezése idejét pontosan 
ismernők; így csupán föltevéssel élhetünk. Toldy2) 1541. év 
utánra teszi korukat és mi bízvást állíthatjuk, hogy a XVI. század 
második felénél nem régiebbek; a nagydobszai protestáns énekes-

M A már említett Székely Istváu és Kálmáncsai Márton-féle ének- 
gyüjteményeken kivűl e kor nevezetesebb énekeskönyvei a következők: 
1. Huszár Gál énekeskönyve. Valószínűleg Debreczenben nyomattatott 
1564 — 1576 között. Egyetlen csonka példány az Akadémiában. 2. Bor
nemisza Péter: Éneitek három rendben stb. Detrekő. 1582. 3. Gönczi Kovács 
György: Énekes könyv. Debreczen. 1592. Számos későbbi kiadás. 4. A bártfai 
énekes könyv. 1593. 5. Beyte István énekes könyve csak Szenczi Molnár 
emlékezéséből ismeretes. 6. Ujfalvi Imre: „Halót temetéskurra való Éne- 
kek.“ Debreczenben. Nyomtatta Lípsiai Pál. 1602. 7. Az unitáriusok számára 
készült Dávid Ferencz és Heltai Gáspárnak énekes könyve. «Isteni ditsére- 
tek. Imadsagos és uigasztalo Énekek.* Nyomatott Heltai Gáspár Műhelyé
ben. Evjegv nélkül. Valószínűleg 1575. és 79 között. Ezeken kivül egy-két 
névtelen nyomtatott s számos kézirati gyűjtemény.

a) A magyar költészet története. I. köt. 198. lp. Újabban az országos 
könyvészeti kiállítás Kalauzában Volf György több fontos okból a XVI. 
század végére teszi a Battyhányi-Hymnarium korát, melynél a két pataki 
codex sem lesz feljebb való.
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A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYBAI KÖLTÉSZETE. 13

könyvet Bemmi esetre sem előzték meg. Ha most figyelembe 
veszszük, hogy e kath. magyar hymnusoknak az előző századbeliek
hez semmi közük, hogy a reformatio előtt magyar egyházi éne
kekről nincs tudomásunk: ellenben ha meggondoljuk, hogy az első 
reformátoroknak főgondjuk magyar egyházi énekek szerzése volt, 
8 ha tudjuk, hogy Székely I. már 1538-ban kiadta: «A keresztény 
Ekklézsiának régi deák Hymnusainak magyarázatját», azaz a 
magyar hymnusokat s hogy a nagy-dobszai codex 1545-ben már 
létezett: ha mindezt tekintetbe veszszük, talán nem tetszik felette 
merésznek, ha minden felekezeti elfogultság nélkül azt mondjuk, 
hogy a XVI. századbeli magyar hymnusok szerzői protestáns 
költők és fordítók, s hogy a katholikus énekgyüjtemények e prot. 
fordításokból csak akkor keletkeztek, midőn a római egyház önfen- 
tartása érdekében kénytelen volt a reformatiót e térre követni.

De ezen szorosan irodalomtörténeti kérdés bővebb fejtegetése 
messze elvezetne. Annyi tény, hogy e hymnusok, akár protestáns, 
akár katholikus fordítók által, a latin breviáriumból kerültek 
hozzánk, a hol majdnem mindnek megtalálhatni eredetijét. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a protestánsok és unitáriusok a hymnuso- 
kon éppen a latinból vett egyházi énekeket értették, míg ugyan 
olyan tartalmú, azon alkalomra írt, de újabb keltű költeményeket 
dicséreteknek neveztek. Azt is tudnunk kell, hogy némely latin 
hymnusnak magyarban több fordítása vagy átdolgozása is támadt. 
(A «Veni sancte tpiritus*-nak három mását énekelték az első refor
mátusok). Álljanak itt azok, melyek egész bizonyossággal brevia- 
riumi eredetűek: Veni sancte spiritus, Veni redemptor gentinm, 
A solis ortus cardine, Vexilla regis, Verbum superne prodiens, 
Conditor alme siderum, Corde natus ex parentis, Deus creator 
omnium, Christe <jui lux es et dies, Audi benigne conditor, Pange 
linqua gloriosi, Aurora lucis, Vita sanctorum, Regina coeli laetare, 
Magnificat anima mea dominum, Festum nunc celebre, Jesu 
nostra redemptio, Te deum laudamus, Lucis creator, Glória in 
excelsis deo, Hymnum dicamus domino, Patris sapientia, Jam lu
cis orto sidere, Natus est nobis rex glóriáé, Commendatio amoris 
dei erga nos, Chorus nov© Jerusal., Humiliavit me, Canticum 
Zachariflp, Canticum Simeonia, Cur mundus miiitat, Veni creator 
spiritus, De patre verbum, Ave maris stella, stbi.

E hymnusok — mint már mondtuk, alkalmi énekek; adventre, 
karácsonyra, vízkeresztre, nagyböjtre, a nagy hétre, húsvétra,
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11 KARDOS ALBERT.

urfelmenetele napjára, pünköstre é3 szent-háromság napjára szók
nak. Külön rendet tesznek a hetedszakai közönséges hymnusok a 
hét minden köznapjára és vasárnapra; végül itt foglalnak helyet 
az úrvacsora felvételekor mondandó énekek és a «Te deum 
laudamus.»

A hymnusokat, mint költői műveket megítélni, a szépet, a 
magasztost belőlök kiemelni, túlhaladja a mi gyenge erőnket. Ez 
énekek a középkori kereszténység latin lyrájának legszebb termé
kei közé tartoznak. Szerzőik szent atyák, nagynevű püspökök, 
kik költői tehetséggel voltak megáldva s a kik a classicus latin és 
hellén irodalmat is ismerhették. Soraikban ott találjuk szent Ágos
tont, Athanasiust, Honorius Fortunatust és kivált Ambrosiust, 
kinek a legtöbbet és legszebbeket szokták tulajdonítani, bárha te l
jes bizonyossággal csak négy hymnus származtatható tőle.

Ihletet e költők a megváltás nagy müvéből vesznek. Zengik 
Mária szeplőtelen fogantatását, boldog születését, Herodes kegyet
lenségét, a napkeleti királyok hódolatát, az üdvözítő kínszenvedé
sét, dicső feltámadását, mennybementét és végül a szent lélek 
leszálltát. Az irgalmas isten magasztalása, a megváltó Krisztus 
dicsőítése, a vigasztaló szent-lélek dicsérete, a katholikusoknál ezen 
kívül hódolat a boldogságos szűznek: ezek az uralkodó hangok a 
hymnusokban, melyeket Bodnár Zsigmond így jellem ez:1)

«Igazán vallásos kebel szüleményei lévén, a legnagyobb 
indifferentismus korában is tiszteletre s áhítatra buzdítják az oly 
ember szívét, kinek szüksége van az istenre. Míg a XVI. század 
eredeti alkotásaiban az ellentét és polémia, a felekezeti súrlódás és 
korlátoltság, az egyoldalú buzgóság és gvülőlő fanatismus hangjai
val találkozunk, éppen úgy mint a zsidó költészetben: a középkor 
szent énekei az őszinte kegyelet és áhítat termékei*.

Igaz, hogy e hymnusok sem mentek némi dogmai és tö rté
neti elemtől s igaz, hogy a magyar fordítás a tiszta lyra rovására 
ez elemeket csak szaporítja, hogy az eredetinek magas röptét nem 
bírja mindig követni, mindazáltal a XVI. századbeli énekesköny
veknek legszebb darabjait teszik s velők csak a szombatos feleke
zet hvmnusai versenyezhetnek, de ezek annál sikeresebben, mivel

1) Bodnár Zsigmond: A XVI. század egyházi l'yrája, Abafí L. Figyelő. 
V. köt. 17—23 lp. 1878.
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A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.

— m int később látni fogjuk — eredeti magyar termékek és nem 
fordítások.

Eddig a katholikus és protestáns énekgyüjtemények egyez
nek ; a hymnusok közösek az összes felekezetekkel. A protestáns 
költők azonban nem elégedtek meg ennyi ünnepi énekkel és az 
első reformátorok vetélkedve siettek újabb meg újabb alkalmi 
énekeket szerezni és több németet átültetni. Számos pap és tanító 
vett részt e munkában és számuk *) az újabb kutatásokkal csak 
nőni fog. Nagyobb költői egyéniség azonban egy sem emelkedik 
ki közülök; nem azért, mivel «az egyenlő műveltségi fok — a 
mint Toldy-) véli — egyformává tette volna a költészetet#, hanem 
mert valódi költői tehetséggel egy énekszerző sem volt megáldva s 
mert a protestánsok nagyon hajoltak a dogma, polémia és didaxis 
felé, mire különben, mint újonnan alakúit felekezetnek nem cse
kély 8zükségök is volt. A dogma és történeti részek, melyek a régi 
hymnusokban oly harmonicusan olvadnak bele a lyrába, itt mind 
több tért foglalnak el, úgy hogy sok ének nem egyéb, mint a hitel
veknek vagy bibliai részeknek versbefoglalása.

Az énekek külső alakját is változás é r i ; a rímelés tökéletes- 
bűi ; a rhythmus magyarosabbá válik, de míg a régi hymnusok 
jobbára rövid nyolczasokban írvák, az újabb énekek, melyeket a 
protestánsok az előbbiektől megkülönböztetésül dicséreteknek ne
veznek, meghonosítják a hosszabb, 12, 13, 15 és még több szótagú 
sorokat, a mi —* Toldy szerint — a német költészet hatására 
mutat, bár Luther, Hans Sachs és mások énekei inkább a rövid 
sorokat kedvelik.

A hosszú sorok négyes Btrophákba fogva, tág kapút nyitnak 
a bőbeszédűségnek, a mi a protestáns predicatióknak és vallásos 
költeményeknek máig ismert gyengesége. A régi hymnusoknak

Egyedül a protestáns énekszerzők száma 50—60-ra rúg. Közülök 
nevezetesebbek: Batizi András, Dévai Biró Mátyás, Huszár Gál, Szkliárosi 
Horvát András, Mehics Juhász Péter, Szegedi Kis István, Radvány Balázs, 
Szegedi Gergely, Szegedi Lőrincz, Szkaricza Máté, Sztárai Mihály, Tordai 
Benedek, Temesvári István (István deák), Hartyáni Imre, Dávid Ferencz, 
Ládoni Sára stb. A német énekszerzők közűi Luther, Hans Sachs, Weisz 
(Musculus) Mihály, protestáns költők szerepelnek a gyűjteményekben egy-két 
dicsérettel.

*) Toldy F. A magy. költ. története. I. köt. 206 lp.
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16 KARDOS ALBERT.

megbővített magyar fordításai ritkán rágnak tíz strophára, az 
újabb dicséretek néha a húszat, harminczat is meghaladják. Hogy 
a dicséretek ennyire megnyúlnak, ennek főoka mindenesetre a 
költői ízlés és műveltség hiányában, a tanító és vitázó irányban 
keresendő, de többször egészen külső okokra vihető vissza. A tem
plomi éneklés a reformátusoknál megváltozván, a magán és váltó 
(antiphonalis) éneklés helyébe a tömeges lép; az egyházba lassan 
gyülekező hívek ájtatosságát csak hosszabb énekek elégítik ki. 
A szerző Déha csak azért szaporítja a versszakokat, hogy azok 
fejeiben nevét vagy valamely kedvelt mondatát foglalhassa be.

A hosszadalmasság alól dicséretes kivételt tesznek az unitá
riusok. Még a rövidebb hymnusokon is meglátszik egy Dávid Fe- 
rencznek *) csiszoló keze; nemcsak a hitelveivel ellentétest mel
lőzi, de minden feleslegest is igyekszik elhagyni. A protestánsoktól 
átvett hosszúj dicséreteknek néha felét is elmetszi, úgy hogy V. 
Nagy János 2) méltán dicséri az unitárius énekeskönyv szerkesz
tőinek, Dávid Ferencznek és Heltai Gáspárnak ízlését és választé
kosságát. Eredetit e nemben az unitáriusok keveset hoztak létre, 
inkább a zsoltárfordításokban térnek el jobban a protestánsoktól. 
Eredeti költeményeik az ulkalmi énekek (dicséretek) jelesebbjei 
közé tartoznak. Rövidebbek lévén, a dogma nem vesz annyira 
erőt az érzelmek szabad ömlésén. Az a vasárnapi ének,a) melyet 
Nagy .János közöl, a vallásos lyra gyöngyei közé sorozható s már 
külalakjával is igen közeledik a régi hymnusokhoz; ez azonban 
nem áll magára, hozzája hasonlót többet is említhetnénk, mert e 
gyűjtemény felvette mindazt, mit e kor jót termett.

Általában kicsinylőleg a protestáns alkalmi énekköltészetről 
sem szabad ítélnünk. A művészi alkotás kerekdedségét a legtöbb 
nélkülözi ugyan, a költői szép nem annyira egészben, mint egyes

*) A közhit ugyanis Őt tartja az unitárius énekes könyv rendezőjének 
és kiadójának.

2) Várfalvi Nagy János: Az unitáriusok éneken könyveiről. Keresztény 
Magvető. (Szerk. Ferencz József és Kovácsi Antal) VI. köt. 93—120 lp. 
Kolozsvár. 1871. A szerző tüzetesen ismerteti az unitáriusok összes énekes 
könyveit, a XVI. század közepétől a legújabb időkig; mind a nyomtatásban 
megjelenteket, mind a kéziratiakat. Könyvészre és irodalomtörténetiróra 
nézve egyaránt becses közlemény.

a) V. Nagy I. az említett helyen még több szép éneket és énekrész
letet közöl.
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A XVI. BZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE. 17

reszekben nyilvánul, de tagadhatatlan, hogy az érzés melege, a 
lyrai forma, jó magyar rhythmas nem egynek ad absolat értéket. 
Luther húsvéti és pünkösti dicsérete («Az istennek szent angyala* 
és «Jövel szent lélek úristen») s egy néhány más bátran sorakozik 
a régi hymnusok mellé.

•Közvetlen mély hit, — mond Toldy *) — erős meggyőződés, 
bensőséges odaadás jellemzik ez egyházi költészetet, s ha a tarta
lom egyszerű beszédben szólalt meg, mely valamint egyfelül a 
mindennapitól, úgy másfelül a költői s kivált világias ékességtől 
vagy épen dagálytól távol m aradt: úgy rendeltetésének teljesen 
megfelelt. A gyenge külalak által kevesebbet szenvedett, mint oly 
költői divatnyelv által fogott volna, milyen a legújabb istenes éne
kekben a vallásosságot minden nyomon megczáfolja. S így a kor 
vallásos fogékonyságával találkozván, nem tévesztette hatását, 
buzgóbb érzéseket gerjesztett, mint kifejezni bírt s ekkép nagy
szerű tényezője lett azon lelkületnek, mely e században ismét a 
vallás belsősége felé fordúlt, értelme és kedélye minden erejével.*

K a r d o s  A l b e r t .

PETRARCÁBÓL.

Ha addig eltart kínos életem 
A bú s a gyötrő szenvedés daczára,
Míg majdan aggkorodnak végszakiiba’
Szemed már gyönge lesz és fénytelen ;

Arany hajadból szín-ezüst leszen,
S majd rózsabimbót nem tűzöl ruhádra;
Halvány lesz arczod, melynek szemsugára 
Félénk panaszt kelt szívem mélyiben.

Majd akkor Ámor bátorságot ad,
S majd elbeszélem, mennyi hosszú évet 
Örát és perczet tölték búban érted . . .

S habár az ég ellenzi vágyamat:
Mégis — tudom — majd nemsokára lészen
Késő sohajtásidból enyhülésem ! R a dó  A.

A magy. költ. története. I. köt. 203.

fhllologiai Kőzlöuy. VII. 1.
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18 BOROS GÁBOR.

A GÖRÖG ELEGIA AZ ALEXANDRDÍ KORIG.

I.
A hellén hőskor letűnt, a görög államok gyermekévei lejár

tak. A 750-ik évvel Kr. e. új öltő derült fel úgy a szellemi, mint az 
anyagi világban egyiránt. A nyugodt, zavartalan állapotnak vége 
van, új politikai élet veszi kezdetét, új intézmények állanak elő, 
hogy a rendet, az emberi szabadságot biztositsák. Lábra kap a keres
kedelem, s ez által tágabb látkör nyílik a szem előtt, a tevékeny
ségre több, nagyobb tér mutatkozik. Az egyes nincs már végkép 
az államba olvadva; hanem szabad, egyéni akaratát igyekszik érvé
nyesíteni, önállóan gondolkozik és tesz.

Nem lehet most is csak a múlt feledhetetlen képeinél maradni, 
ott a jelen, mely hatalmas kézzel tetterőre késztve, mindenkit egy
formán a működés ezernyi változatai közé ragad. A küzdelmeknek 
egész hosszú sora támad egyszerre fö l; a szomszéd államok gya
kori szorongatásai, a fenyegető veszélyek felforgatják a régit, hogy 
a romokon új épülhessen föl. Szaporodik az ismeret, tagúi a reflexió 
köre. A szív, a kedély, a lélek, az emberi méltóság mind hatalm a
sabb, érthetőbb és el nem némítható hangon követelik jogaikat. 
Új mozgalom kap erőre a társadalmi életben is, — a szabad gon
dolkozás az, mi a nép életében egészen új korszakot jelez. Míg 
eddigelé az egyes a szigorú erkölcsi világban, egy elzárt eszme 
körében látta magát, most már az élet sokoldalú elemeinek össze
kapcsolása folytán az ember egyedi élete gazdagságának és jogo- 
súltságának öntudatára ébredt. Nem elégedett meg avval, a mit a 
közszellem teremtett — lényének, az ő különváltságában is az álta
lános képévé kelle válnia, érezte mindenik, hogy szabad tagja, 
mellőzhetetlen tényezője az egésznek.

Mi sem természetesebb, mint hogy az élet mindenféle ágaiban 
előállott ama változás a görög költészetre is lényeges befolyással 
volt. Az epos, mely a királyok s egyes hősök dicső tetteit zengi, nem 
elégíthette már ki a kedélyeket. Mikor valamely államban az egész 
nemzetről lehet szó csupán, mikor a regék, mondák hónából vett 
szebbnél szebb, elragadó tetteknek kell lelkesítniök, felmagasztal- 
niok a szellemet, mikor a lenyűgözött szabadság még öntudatára 
sem ébredt annak, hogy fejét fölemelje, mikor az «én» teljességgel 
beleolvad, elvész a nemzet nagy testében, mikor az egyes, az ő t
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A GÖRÖG ELEGIA. 19

környező társadalmat sem, annál kevésbbé veheti saját életét figye
lembe : akkor születik, akkor él, akkor hat, akkor csaknem kizáró
lagos költészetnem az epos, melyben a költő lelkesült pillantásaival 
csupán a leforgott eseményeket veszi figyelembe. De mikor a kény
szerítő körülmények következtében, az alapjukban átidomúlt viszo
nyok között, a külső harczok mellett a szivekben is harcz keletke
zik. mikor a nemzettest egyes tagjainak kell mozgásba jönniok, 
mikor az egyesnek öntudata, jólléte növekedik, mikor akarva nem 
akarva reflektálnia kell az egyénnek az őt körülvevő világ tünemé
nyeire, mikor úgyszólván bizonyos meghasonlás vagy legalább is 
viszály szülemlik egyfelől az egyed, másfelől az állam s társadalom 
között és végre mikor eme viszály megszüntetése nélkülözhetetlenné, 
elkerülhetetlenné válik az által, hogy az egyén folyton erősebben 
hangoztatja önméltóságának, önbecsérzetének szavait: akkor az 
epos nem lehet már többé a jelen költészete, mert e költészetnem
nek épen alkotó eleme, hogy ama két tényező egymással harmó
niában ne legyen, akkor szükség van egy oly költészetnemre, melyben 
a lélek minden érzelmeit, bánatát, gyönyörét, gyűlöletét, szerelmét, 
örömét, keserűségét mind-mind kilehelje, — egy szóval: hogy ala
nyiságának adhasson kifejezést---------- s e  költészetnem: a lantos
költészet, melynek a görög irodalomban első alakulata volt: az 
elegia, melyen, mint közegen át a nép szükségeit, érdekeit kinyil
váníthatta.1) Eddigelé, mint már említém, csak egy költészetnem 
létezett: az epos. Voltak ugyan bizonyára istenek tiszteleténél alkal
mazott más nemű, valószínűleg lyrai termékek is, de ezekről nem 
tudunk. Milyen volt a görög költészet legkorábban, arról ma már 
nem beszélhetünk, mi csak azt vehetjük figyelembe, a mi az iro
dalmi hagyományban fenn maradt, s ott az epos az első, mely 
után az elegia következik.

Az elegia az a költészetnem, melyben a költőnek nem kell a 
festmény hátteréül szolgálnia, nem kell rejtve maradnia a múltból 
vett tárgyak mögött, hanem a festmény előterébe lép kívánságaival, 
akaratával, eszméivel, gondolataival; a külvilág hat reá s ő e hatást 
a saját leikéből származott érzelmekkel egyezteti össze. Az elegia 
tárgya már nem az egész államélet, nem az azt mozgató katasztró
fák, hanem a közvetlen közelből, a szűkebb körű, a társadalmi és

l ) L. Ulrici, Gesch. cl. hellen. Lyrik ez. müvének különböző helyeit.
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magán életből vett viszonyok. «Az elegia* mondja Colridge, «a köl
tészet azon alakja, mely az elmélkedő lélek természetéből folyik. 
Tárgya bárminő lehet, csak vonatkozásban álljon magával a költő
vel.# (L. Jebb-Fináczy, Görög irodalomt. 46 lap.) S a görög elegia, 
mint alább látni fogjuk, számos változataiban is igazat ad e tekin
tetben.

A görög elegia nevét s természetét is valószínűleg a kis*ázsiai 
Károk 8 Lydek hasonnevű fuvolakíséretes dalaitól vette, melyeket 
eme népek panaszaik, keserveik kifejezésére használtak. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a görög elegia korántsem maradt a kis- 
ázsiai határok között, hanem kitágítva annak ugyancsak szűk kor- 
látait, körébe vonta a kor s környezet minden árnyalatait, eredmé
nyeit.1) Hogy a görög elegia nem görög földön született, arra bizo
nyít az elegiának az a tulajdona is, hogy fuvola kíséret mellett 
adták elő ebéd vagy lakomák alkalmával s mint ilyen a barátságos 
együttlétnek lényeges részét tette. A fuvolát s általában a fúvó hang
szereket pedig, mint az összes hagyomány bizonyítja, mind ázsiai 
szomszédjaiktól kölcsönözték a görögök, maguk csak a húros hang
szereket találván fel.

Az elegia külalakja, versmértéke, mint más tulajdonai is — 
mint alább látni fogjuk — az eposéból lettek. A hatméretü vers az, 
mely az elegiában alkalmazást nyert olyképen, hogy az első sor 
mindig eme hatméretü vers volt, a második pedig az ugyanabból 
rövidült ötméretti. Kisfaludynk Mohácsából álljon itt például e 
két so r:

Hős vértől pirosult gyásztér sóhajtva köszöntlek :
Nemzeti nagylétünk gyásztemetője Mohács !

Az első sor neve hexameter, a másodiké pentameter s e kettő 
ily összekapcsolt alakjának neve: distikhon. Az első sorban meg 
van a nyugodt, méltóságos menet, melynek a második sorban meg
felel, mondhatnám ellentéteűl szolgál a gondolat 8 érzelem mozgé
konysága ; az elsőben emelkedik, a másodikban alászáll a gondolat. 
A kettő alkot aztán egy ütemes egészet, egy elegiai párverset. Az 
első sorban mintegy magasan felszállong a gondolat, a másodikban 
megpihen, mint Kazinczy mondja :

l) Az elegeion szó tisztán az alakra vonatkozik s a distikhont jelöli, 
elegei a =  ama v'ersmértékben irott költemény, elegos pedig általában =  
'tan asz dal. L. Caesar: De canninis Graec. elegiaci origine et notione 19. köv.
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S a mint zengve röpül (Ámor nyila) az Olympusig, hexameter lesz,
S a mint zengve leszáll, óh csuda: pentameter.l)

Valamint általában a görög költészetnek, épp úgy a görög ele- 
giának is legelső, őskori példányairól nincs tudomásunk s mint az 
epikus költészetben Homeros úgy jelenik meg, mint egy phainomen, 
melynek — legalább a fenn levő adatokat illetőleg — előzője nincs, 
úgy az elegia is ránk maradt legkorábbi alakjában, mint már telje
sen kifejlett, megcsontosodott költemény jelenik meg.

Anynyi azonban biztos, határozott tényként állítható, hogy a 
görög nép ion törzse volt az, mely azt megteremté, az a törzs, mely
nek egész története a folytonos újítás, a mozgékony, változó, újító, 
javító, fölforgató szellemnek hü tüköré. «Valamint általában a hel
lének története, úgy az irodalom s művészetben mutatkozó szellemi 
életük is az aigei tenger keleti partján vette kezdetét, a hol Ionia 
fiai még történelem előtti időkben városokat, köztársaságokat ala
pítottak, melyek a helyzet és népfaj szerencsés körülményeinél 
fogva csakhamar a művelődés s gazdagság magas polczára jutottak. 
Miletos, Smyma, Eolophon, a közel fekvő Khios s Samos szigetek
kel, számos gyarmat a középtenger minden részén, — tanúskodnak 
az ionok nagy tehetségeiről s szerencsés fejlődéséről. Ok nem adtak 
nagy politikusoknak életet, mint a dórok, sem nagy gondolkozók
nak s bölcsészeknek, mint az attikaiak, de igenis költőknek és 
művészeknek, kik nemcsak nemzetök más törzsei, hanem még késő 
évszázak számára is magas példányok gyanánt tündökölni voltak 
hivatva. Az ion törzs az, melynek a hellén élet s lényeg ama naiv 
eredetiség s mesterkéletlen tárgyilagosság kecsét köszöni, mely Ho
meros költeményein örök vonzalmú varázsként elömlik. Emez a 
természet által oly dúsan megajándékozott nép ugyanazon nemes 
naivság bélyegét ráruházta mythosára, plastikai műalkotásaira, 
sőt nyelvere is, — mely emelkedett és festői hangja, szóalkotásai
nak gazdagsága s bő nyelvkincse által szintoly kitűnő, mint a 
mily folyékony a nyelv szelleme által, mely a beszéd formáihoz oly 
kecsesen hozzá sim ul.a) Az ion néptörzs gyors felfogási ereje, izgé- 
konysága, ingerlékenysége és mély érzelmessége által minden külső

x) L. Midler-Donaldson-Récsy : A régi görög irodalom tört. I. Iá i—146. 
L Caesar: e. m. 73. köv. 1.

L. Bernhardy, Gr. Literat. I. 109. — Webet, Die ©lég. Dicliter d. 
Hellenen 409—441. 1.
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hatás iránt fogékony vala s a többi hellén néptörzseket még földjé
nek szerencsés fekvésénél fogva is a szellemi előhaladottságban s 
eként a költészetben is jóval megelőzte. A költészetben megterem
tette azokat a költészetfajokat, melyek épen amaz említett tulajdo
noknak, szellemök ama sajátlagosságának, a külvilághoz való viszo
nyuknak leginkább megfelelnek, úgy mindenekelőtt az epost s 
azután az elegiát.

Az élet még elég ingert nyújtott, hogy az emberek szeressék. 
A dísz, a fény, a magán élet pompája, a bor, a táncz, lakoma, szép 
asszony, édes semmit tevés, a kellemes életbe mélyedés s végre 
maguk a társadalmi viszonyok is elég bőséges anyagot szolgáltattak 
emez új költői műfaj megszületésére.x)

A legelső görög költő, kitől elegia maradt fenn: Kallinos, ki 
Ephesosban, Kis-ázsia Lydia nevű tartományának tekintélyes váro
sában született. Kora 750 körül Kr. e., abba az időbe esik, mikor 
Ardys lyd király idejében a Kimmerek, egy észak-európai büszke 
néptörzs, Kis-ázsiába törtek, Sardes városát meghódították s lerom
bolták a szintén lyd várost Magnesiát.2) Bárbár kegyetlenségüknek 
ezer elszomorító nyomát hagyták maguk után, útjokban pusztítva, 
rombolva, kímélytelenül mindent vad természetüknek megfelelőleg.

Kallinos akkor lépett fel a költészet terén, mikor látta a fenye
gető ellenséget, a látnok előre érezte szülővárosának pusztulását, s 
lelkének egész erőteljével intézte szavait honfitársaihoz, kik elpu- 
hultan a kényelemtől, petyhüdt izmokkal, tétlenül, összedugott 
kézzel nézték a közeledő ellen sorait, melyek csordaszámra lepték 
el a környéket. Szíve keserűséggel telik el, látva a gyáva saijadékot, 
szemrehányólag és bátorítva szól, igazi hőshez illő áthatottsággal a 
veszély pillanatában:

Meddig hevertek még ott tétlenül ?
Ifjak! harczra mikor lelkesültök ?
Nem szégyeulitek a szomszédoktól,
Hogy lompultan, vesztegelve ültök ?
Mintha béke volna körültetek,
Holott háború dnlja földetek — — — —

L. Hertzberg Begriff d. a. Elegie 253. lap. — L. még: Welcler 
Khein. Mus. IV. 3. köv.

a) V. Ö. Caesar e. m. 59 köv. I.
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A hős, hogyha érzi végóráját,
Félhalva is kidobja lándzsáját.
Hon-, magzat-, hitvesért oly dicsteli 
Ha ellennel a férfi szembeszáll,
Űgyis míg a Moirák éltét nyujtják,
Úgyis csak akkor éri a halál.
Törjön mindenki hát csak előre,
A gerelyt magasra emelve fel,
Legyünk elsők a csata zajában,
S a pajzs alatt dobogjon hős kebel!
Mert nem illő futni a haláltól 
Férfinak, isteni sarj volna bár,
Sokszor kikerüli lándzsák élét 
S biztos lakában éri a balál.
Ez nem kedves, nem tisztelt a népnél;
Az bút, gyászt kelt nagy s kicsiny szivéleo,
A vitézt egész haza becsüli,
Ha meghal, áldott lesz emlékében.
Míg él, félistenként tisztelik őt,
Mint védfalra tekint reá a szem,
Mert ezernek értékes müvénél 
Becsesb, mit ő egyedül teszen.

És a költő szava viszhangra lel, fegyverre kél hóna, ifjú, öreg 
egyaránt átérzi a hazafiság szenvedélyét. A költemény második része, 
melyben a költő, mindenkitől jól ismert, harczra gerjesztő jelene
teket fest, — hol a dicső vitézzel szembe állítja a dicstelenül elhaló 
gyávát, — eme második rész eléggé mutatja, hogy a bár elpuhúlt 
ionok ereiben mégis csak hős vér csörgedezett, mely ha kelleténél 
lassabban folyt, csak azért történt, mivel nem volt, ki mozgásba 
hozza, új életre keltse. S ez sikerűit a költőnek. * Szállt az ének 
szájról szájra,# s harczba rohant apraja-nagyja. A költeménynek 
utolsó fele mutatja egyszersmind azt is, hogy itt ugyanazon tárgyi
lagos alappal találkozunk, mint azt a hőskölteménynél tapasztaljuk. 
Már az is epikus eredetre vall, hogy a mű nem szorítkozik, mint 
általában a később kori elegiák, valamely gondolat kifejezésénél 
egyetlen distikhonra, nem állapodik meg minden pentameter végén, 
hanem a gondolat az egyik párversből átnyúlik a másikba is. Ez 
az elegiában majdnem a gyarlóságnak egy neme, ámde a költő 
kezdeményező volt, — követőinél már mindinkább gyérül e gondo- 
lat-átnyújtás. Azonban már itt látszik a különbség az epos éa
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elegia között. A hősköltemény háborúja, mint az életnek önálló 
eleme jelenik meg, s nagy isteni hősök tetteinek kifejtéséül szolgál; 
ezzel ellentétben az elegia háborúja viszonyba van hozva az egyes 
személyiségével, mint egy esetleg fenyegető baj, melynek elhárítá
sára szükség, hogy föllegyenek híva a lélek legbensőbb erői, úgy
mint a haza-, hitves-, gyermekek iránti szeretet, a kedv a férfias 
gerelyharczra, a vágy a dicsőség és tisztelet után s a félelem a gya
lázattól, s épen ez az oka annak, hogy a költőnek saját egyénisé
géhez kell kapcsolnia a szemlélődést a múlandóság s az emberi élet 
szükségképeui eltűnése felett. Míg tehát egyfelől a költői nézletnek 
tárgya az epikai külsőségben, tárgyilagosságban és történeti való
ságban áll, addig másfelől minduntalan átragyog ezen a lyrai gondo
latok, érzések s érzelmek sugara.1)

Kallinos minden szava a szabadságvágyat, a törhetetlen bá
torságot, s a győzelem-adta dicsőséget zengi. Kallinos bár az epikus 
költészet határait érintve, megteremté az elegiát, helyet biztosítva 
annak a költészet végtelen birodalmában, megszabva annak kül- 
é8 belalakját, s egyszersmind annak a harczias-politikai jelleget köl
csönözte. Mint fejlődött tovább az elegiának ez irányban mívelése, 
mint érte el virágzása tetőpontját a fa, melynek magvát Kallinos 
vetette el, látni fogjuk alább.2)

Kallinos nyomdokain haladt s majdnem a tökély fokáig vitte 
az elegiát Arkhilokhos, A márványáról híres kyklad szigeten Pa-, 
roson született 780 körül Kr. e. — E kyklad szigeteket ionok lak
ták s mintegy az összetartó kapcsot tevék az anyaország s a kis- 
ázsiai hellén gyarmatok között. Költőnk előkelő, nemes családból 
származott. AtyjaTelesikles,Demeter istennő papja volt, anyja Enpio 
azonban, mint a költő maga is említi, rabnő volt. Nagyon termé
szetes, hogy az ellentét, mely szülőinek rangja közt volt, meglát
szott a költő működésén, az a sok boszszúság, mit ama körülmény 
miatt szenvedett, kedélyére az ingerlékenység s elkeseredésének azt 
a bélyegét nyomta, melylyel ő a világot, az életet tekinté. Meg
látszott ez az ellentétek s végletek harczán, mely a költőnek egész 
életét átlengé.

24 BOROS GÁBOR.

*) L. Ulrici, Gr. Dichtk. II. 267.
*) L. Franké: Callinus. Altona & Lips. 1876. — Bach. a Zimmermann 

Schulzeitung-jában II. 1829. 133. köv
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Növeltetéséről, gyermekéveiről, ifjú koráról mit se tudunk. 
Ilikor megjelenik előttünk, akkor már azok közt van, kiket a nyo
mor, melylyel hazájukban küzködtek, Thasos szigetére vitt, hol a 
sok gyarmatos gazdagságot, boldogságot, aranyhegyeket vélt talál
hatni. Ám a remény ez egyszer ugyancsak megcsalta őket. Az 
aranybányák helyett míveletlen földekre találtak s elég erejük nem 
volt, hogy kitartással, szorgalommal, elszántsággal keressék meg 
az óhajtott boldogságot. Ekkor aztán egy új vágy támadt szíveik
ben : oda a szárazföldre menni Kis-ázsia partjaira. E partvidékek 
elfoglalásáért kitört a harcz közöttük s a szomszédos thrákok között, 
s e harczban maga a költő is részt vett, ki épen férfi korában volt 
s a gerelyharczban úgy látszik nem maradt utolsónak. Mint a 
költő maga mondja egyik kis költemény-töredékében :

Gerelybe van begyúrva kenyerem,
És abba van ismarix) borom,
Ezt úgy iszom és amazt úgy eszem,
Hogy a gerelyre támaszkodom.

A gerely hát neki mindene. De e mellett a kard-harczot is 
foptosnak, s a harcz sikerére nézve döntőnek m ondja:

Nem soká lesznek az íjak kifeszítve,
Soká a sűrű gerely se kereszteződik, —
Ha a síkon egyszer a harcz hévvel kitör:
A kard fájdalmat-hozó munkája kezdődik.
Euboiának *) hős urai a harczban,
Démonok, a vitéz lándzsahősök----------

E költemény, mint láthatni, bevégzetlen; mint volt befejezve, 
azt ugyan nem tudjuk, de az egész valószínűleg dicsénekből, vagy 
valamely politikai-harczias elegiából maradt fenn.

Hanem a költő világért sem csak a harczban találja örömét, 
sőt a művészetek, kiváltkép a költészet neki éltet-adó, fenntartó 
eleme:

*) lamar i. Is maros, thrák város a hasonnevű heg}' közelében, erős 
piros boráról volt hires. Mai neve: Ismahan.

*) Euboia urai alatt az Abantok értendők, kik a szigetnek legko
rábbi lakói voltak s az iónok oda telepedése után tovább is ott tartóz
kodtak. Harczi bátorságuk, különösen a közel harcz tekintetében emléke
zetes maradt.
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Bár Enyalios istent *)
Én mindenha kész-jó kedvvel szolgálom,
Ámde a Múzsáknak kedves 
Ajándékiban*) is kedvem találom.

A hadélet Arkhilokhos idejében számtalan hajózással s gya
kori szárazra kikötéssel volt összekapcsolva. E tény kiviláglik a 
költőnek következő töredékéből, melyben az ion szellem, a háború 
véres munkája mellett is megtartá élénk, üde, mondhatnám tán 
könnyelmű jellemét; még a háború öldöklései, zaja közben is élve
zetre gondol:

Föl gyorsan ! siess keresztül 
A gyors hajó födólzetén,
Kifödve a korsót, ürítsd,
Cseppet se hagyva fenekén.

Igyad a bíbor piros bort,
Hiszen ily semmit-tevéssel 
Csak nem lehet kiállanunk 
Az őrséget egész éjjel.

A régiek költőnknek egy tettét sohase bocsáthatták meg, azt 
t. i. hogy pajzsát egy ízben a harczi tűzben talán menekülés közben 
elhullatta, elvesztette. A görög az ilyet mindig nagy gyávaságnak 
tekinté. A költő maga meglehetős hidegvérüséggel, meg nem zavar
ható könynyelműséggel adja elő ezt az eseményt s minden harczi 
bátorsága mellett is nagyon érthetővé teszi, hogy inkább szerette 
életét, mint pajzsát.

Pajzsom’, melyet nem akarva 3)
Ott hagyék a sűrűségben,

*) Enyalios. Mellékneve Aresnek, (római Mars) a háborúk istenének. 
Annyit jelent, mint: öldöklő, gyilkoló.

A költő itt azt mondja, hogy szívesen megy harczba bármikor, de 
azért a művészetekkel s így költészettel is örömest foglalkozik.

a) A • Múzsák kedves ajándékiban* kifejezés ügy értelmezendő mint 
a Múzsák által képviselt művészetekben jártasság, melylyel azok ajándékoz
zák meg az embereket.

3) nem akarva, mert kényszerítő körülmények miatt veszté el paj
zsát, nem pedig Ő maga dobta el. — Ez az eset megtörtént még egy görög 
költővel, Alkaiossal, és egy rómaival, Horatius-aal is.
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Most tán valami saisix)
Tartja kérkedve kezében.

Hanem magam szerencsésen 
Kikerültem halálomat,
Manó vigye régi pajzsom !
Szerzek újat, isaiét olyat.

Könynyelműségeért azonban keményen meglakolt. Mikor 
ugyanis a költő Spártába ment, gyávaságáért azonnal kiútasították 
a városból. S e tény bizony akárhogy magyarázzuk is, azt mutatja, 
hogy a költő nem volt a bátorság mintaképe.

Mint a fölsorolt töredékekből látható, a költő töredékeinek 
egy része, mint a Kallinoséi, harczias tartalmúak voltak: kitűnők 
e nemben, de Arkhilokhos hírnevét nem annyira ezeknek, mint 
inkább a csípős gúnynak, a satirikus hangnak, a lyrai költészet 
iamb nemének vagyis a gúnyos tartalmú költeményeknek köszön
hette, melyeknek tárgyalása nem ide tartozik.

A költő életviszonyaiból tudjuk, hogy miután elhagyta Thasos 
szigetét, ez időtől fogva egy pillanatnyi nyugta se volt, bolygott 
ide-oda, ösztönszertileg járt szerteszét, keresve a nyugalmat, a meg
elégedést. Elégedetlen volt önmagával, elégedetlen a társadalom
mal, a világgal; ingerlékeny természete, elkeseredett lelke folyton 
tovább űzte, útjában száz számra teremtve ellenségeit, gyűlölőit. 
A költő elkeseredettsége közmondásossá vált s a rege azt beszéli, 
hogy egy bizonyos Lykambest, ki lányát Neobulet neki Ígérte nőül, 
mikor az megmásította szavát, a költő öldöklő gúnyjával halálra 
kínzott s mindkettőt, apát és leányt a haragos iamb költészet mér
gesen metsző iróniájával a kétségbeesésig, öngyilkosságig vitt. Hege 
ez bár, de eléggé mutatja, mint hathatott a jól alkalmazott satira 
az ion pezsgő életre. Lesz talán alkalmam más ízben Arkhilokhos 
ez irányú működéséről is szólani.

Élte végső részét, úgy látszik, ismét Parosban, szülőhelyén

*) saisi. A Saisiak egy néptörzs volt Abderaból, egy tbrák városból, 
mely a déli thrák parton, Thasos szigettel szemben feküdt. Megktilönböz- 
tetendők az Egyiptomban lakott hasonnevű néptől.

Egy oly harczról van itt szó, melyet az Abantok által segített Thasos 
sziget lakói a szomszéd thrák saisiakkal víttak.
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töltötte. Valószínűleg e korban írta egyik elegiáját, mely vigasztaló 
dal Perikieshez.1)

Mindketten drága rokonokat vesztettek, más polgártársaikkal 
együtt. A költő itt különösen sógorát siratja, ki, mint a többiek, 
szintén a tengerben lelte halálát. — A költemény eként v a n :

Akár egyes, akár egy egész polgárzat 
Ha sokjajú búját siratja, Perikies,
Fájdalmas szívével örömre, gyönyörre 
Fényes lakomára hangolt vaj’ melyik lesz ?

Ilyeket *) ragadott el a zúgó tenger 
Hulláma mi tólünk : drága kedvesinket,
A kiket gyászolunk, kikért a fájdalom 
S kínzó bánat súlya nyomja szíveinket.

Hanem az istenek, óh kedves barátom,
Nyújtanak orvosszertürelmet is adnak 
A bánat terhének elhordozására,
Egyszer emennek is, másszor meg amannak.

Most épen minket ért a szerencsétlenség,
A véres, a mély seb felett mi kesergünk,
Majd mást ér a bánat, — de ne legyen soha 
Gyönge női szívünk, legyen erős lelkünk.

lm  itt egy példa a modern elegia nemére, a búdalra,8) mely
nek költői becset főleg az ád, hogy a keserv kinyilatkoztatása, a 
gyász szavai elhangzanak ugyan, de aztán a költemény végén helyre 
van állítva a harmónia a viaskodó két elem : a gyászba borúit lélek 
s a kérlelhetetlen sors között. A költő itt rokonszenvével igazán belé 
mélyed szeretett barátja fájdalmába, s ezt a saját szívében kelet
kezettel egybe olvasztja.

Arkhilokhos további működéséről az elegia terén nincsen tu

l) Perikies. Egy barátja, tán rokona a költőnek. Össze nem zavarandó 
a későbbi Perikles-sel. Arról,

*) ilyeket, azaz olyanokat, kikért gyászt kell ölteni, honfitársakat, 
drága rokont, kik méltók, hogy szívből megairassuk.

s) Erre nézve 1. B ach : De lugubri Graecorum elegia oz. értekezését.
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domásunk. A költő Parosba visszatérte után csakhamar egy a 
Naxoe sziget ellen folytatott háborúban elveszté életét.

Arkhilokhost a görögök egyhangúlag Homeros mellé helyez
ték s e hely bizonyára a legszebb, működési sikerének jutalmáúl 
kétségkívül a legbecsesebb volt. Sajnos, hogy a fennmaradt csekély 
számú töredék nem tehet bizonyságot ez egybehangzó ítéletről. A 
költő legfőbb érdeme volt bizonynyal a maró gúny, mely az iamb 
költészet tulajdona. Arkhilokhos az iamb költészettel, mint hatal
mas fegyverrel megtámadott minden hézagost, hiányost, gyöngét 
és gonoszt az emberi élet mindenféle viszonyai között, az érzelem
nek s gondolatnak oly energiájával s erejével, a külalak oly töké
lyével, bevégzettségével és kellemével, hogy épen ezek által érte el 
hírének tetőpontját.

Nagy jelentőségű volt kiváló teremtő ereje, mely az eposban 
ős idők óta uralkodó nézeteket s nézleteket alapjokban lerombolva, 
a jelent ragadta meg, ennek s a  költői alanynak jogait érvényesítve.
— í r t  továbbá trokhaikos méretű dalokat is, melyekben a gon
dolat gyors szárnyakon száll fel az emelkedettség, magasztosság 
fokáig; mély érzelem, szemlélődés az élet mélységes mélyéről sza
kítva ki, váltakoznak a hatalmas képekkel, csodálatos, szellemes 
nyilatkozatokkal. — Mint már érintém, e tekintetekben való mélta
tása Arkhilokhosnak nem tartozik e fejtegetéseim körébe, s épen 
azért az elegia terén szerzett érdemeiről szólok még pár rö
vid szót.

A költő elegiáiban az ion élettel bizonyos tekintetben úgy
szólván szakítva, mérsékelt hanggal jelenik meg, szívs kedély meg
követelik jogaikat s meg is nyerik azokat, midőn a költő egyfelől a 
fájdalomnak s részvétnek, másfelől a vidám, mivel se törődő,'élvezni 
vágyó és az életet lehetőleg felhasználni igyekvő szeszélyes kedély
nek ad kifejezést. A csekély töredékek is teljes világításba helyezik 
az ion költő gondolkozásmódját, a költő egyéniségét, mely minden 
árnyalataiban szabadon, tartózkodás nélkül nyilvánúl. A nyelv nála 
mesterkéletlen, egyszerű, mint a közönséges életé. Nem használ 
díszítő jelzőket, nem keresi a választékos kifejezéseket s e tekintet
ben ez is egyik újítási érdeme, hogy eltérve az epikus irály szenve
délyességétől, a mindennapi élet józan hangját ültette át a költé
szetbe, az irály szelleme, egyedisége, különlegessége s eredetisége 
által emelve fel aztán a költészetet a lapos próza fölé.

Az a sok újítás (iamb-, trokhaikos-költészet, új zenealakok,
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különböző verssorok versszakokká egyesítése s ezeknek zárlattal 
ellátása), mit a hagyomány tőle származottnak mond, kétségtelenül 
elég indokúl szolgálhatott arra nézve, hogy Arkhilokhos nevét az 
ó-kor mindenha egyiránt tisztelő kegyelettel, bámulattal említse. 
Olyan ő, mint egy óriás, ki egyik lábával a szellem-szabadságnak 
csúcsán, másikkal a földi érzelmesség iszapjában áll. Minden során 
átcsillámlik az ion nemzetiség kinyomata, a kor erényeivel, hibái
val, mint mindezek megszemélyesítője, mint egy tökéletesen bevég- 
zett egyedi jellem. S bár megvannak benne az ion természet árny
oldalai i s : mélység-hiány a kedélyben, gyarlóság, az érzelgősségig 
menő vágy az élvhajhászatban, — mindezek mellett azonban a szel
lem gazdagsága, a gondolatok szabadsága, melyek az emberi élet 
szűk körén felül emelkednek, az eszmék geniális röpte, (a letipró 
gúny, a találó élez, a művészi külalak) a valódi költői értéket 
okvetlenül biztosították számára. És hogy mindezen erények daczára 
is oly kevés töredék maradt fenn eme lángelmétől, annak oka leg
inkább abban keresendő, hogy a későbbi kor elvesztette érzéket, 
értelmét az ion szenvedélyesség s demokratikus szabadosság iránt, 
s az erkölcs-szilárd ember nem birta többé belétalálni magát abba 
a körbe, melyben Arkhilokhos mozgott.

Arkhilokhos költészetének néhány vonása: a tréfa, élez, hu
mor, sajátságai voltak a következő költőnek, kinek neve: Asios. 
Samos szigetén született. Kora az adatok hiánya miatt csak aként 
határozható meg, hogy Arkhilokhossal körülbelől egy időben élt, 
vagy elébb, vagy utóbb nehány tízzel. Következő töredékünk van 
tőle:

Sánta lábbal, bélyegezve mint egy országos csavargó,
Bánczos arczczal jött Melesnek1) nászára a vén sültnyaló, 
Hívatlanul csak betoppant a nyomorult leves-sovár,
S a teremben a sáros hős megáll és a lakzira vár.

Mint a tartalomból kiviláglik, a költő egy élődit gúnyol ki itt, 
a ki ama bizonyos Melesnek lakodalmára ment a nélkül, hogy oda

*) Meles, a költő ismerőse, kinek nászán, i'igy látszik részt vett a 
költő s a költeményben rajzolt nyali-falival ugyanott találkozott. A.z emlí
tett Melesről semmi közelebbi tudósításunk nincsen.
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híva lett volna. E pár sorban ügyesen jellemzi a béna, öreg koldús 
forma «Schmarotzer»*t, ki neszét véve a lakzinak, nyomorú testé
hez képest gyorsan oda siet, hogy részesüljön a sok jóból, — és 
mint a költeményből látszik, elég korán érkezett, mert a lakomá
nak reá nézve legfontosabb része: az eszem-iszom még nem kezdő
dött el. S habár e csekély töredék is bizonyságot tesz arról, hogy a 
költő elegiáihoz a társadalmi életből vette tárgyát s hogy nem kevés 
elmeéllel, találó élczczel dicsekedhetett, mindazáltal nem méltattam 
volna említésre e négy sort, ha nem volna fontos az elegia törté
netére anynyiban, hogy e költészetnemnek egy új alakjával ismerte
tett meg, a humoros elegiávaL A két előző költő elegiáinak tartalma, 
mint láttuk, politikai-harczias, míg Asios a humoristikus elegiát 
teremtette meg. Fájdalom, e néhány soron kívül semmi tudomá
sunk sincs a költő elegiai működéséről, s így érdemei, vagy hibái 
igazában távolról sem érinthetők. A költő műveinek elveszését 
annyival inkább fájlalnunk kell, mert ha fenn volnának, az elegiá- 
nak említett irányáról némi, eshetőleg teljes fogalmunk lehetne.

Athenai kis-ázsiai gyarmataival folytonosan szakadatlan ösz- 
szeköttetesben állott s így nem csoda, hogy az ionok által elért 
eredmények csakhamar átszivárogtak Athenai-ba, az anyaországba, 
így történt az elegiával is. Alig emelte fel szavát Arkhilokhos, elhang
zott az messze a görög állam minden részébe az aigei tenger körül 
s természetszerűleg leghamarább az ion államokba jutott el. S ama 
jelesek között, kik az elegia-költészetnek Attikában új pályát nyi
tottak s mintegy már előre jelezték azt a magaslatot, melyre az 
eljutandó volt, ha ott egyszer gyökeret bír verni, e jelesek közt kez
deményező és irányadó volt Tyrtaios, Arkhimbrotos fia, ki az ion 
törzsből származott s az adatok majd athenai*inak, majd miletosi- 
nak, majd meg aphidnai-inak mondják.

Életéről egyetlen adaton kívül mit se tudunk s ez egyetlen is 
a mondaszerüség színét hordja magán. E szerint a delphii jósda a 
spártaiaknak, midőn azok a messenanak ellen harczoltak, (e háború 
a történelemben úgynevezett második messenai-i háború 685—668 
között) azt tanácsolta, hogy az athenaiiaktól kérjenek segélyt s ez 
esetben biztosan győzni fognak. A kérésre az athenai-iak Tyrtaiost, 
a sánta iskolamestert küldték oda, kinek lelkesítő dalai oly óriási 
hatást tettek, hogy a spartaiak győzelmesen tértek vissza a csatá
ból. — E monda teljességgel valószínűtlen s mint Bernhardy he
lyesen jegyzi meg, (Gr. Lit. II. a. 131) semmisem hangzik mese-
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szerübben, mint az a jóhiszemű előadás, hogy a spártaiak az ő zárt 
államukba egy teljesen idegent fogadtak volna be s még hozzá ezt 
az ismeretlent politikai teljhatalommal egy nehéz háború vezetésé* 
vei bízták volna meg. Azonban mint minden monda, úgy ez is rejt 
magában igazat, csakhogy az jelképesen van előadva.

Tyrtaios költeményei Spartaból Athenai-ban, innen bizony
nyal rövid időn egész Hellasban elterjedtek, s mint harczdalok, 
mint harczi erényekre lelkesítők nagy tekintélyben állottak.

A régiek különben három osztályba sorozták összes müveit. 
Az elsőt tevék az «Eunomia» (törvényszerűség) czím alá sorozottak, 
melyek politikai tartalmúak voltak s a spártaiakat a törvények 
tiszteletben tartására, az állami rend iránt engedelmességre in te t
ték. E költeményeit akkor költé Tyrtaios, mikor a messenai-iak a  
háborúk viharai miatt földjeiket mi vetetlenül hagyták s a spartaiak 
aztán, kiknek itt birtokuk volt, kárpótlásúl új földfelosztást köve
teltek. Emez az ó korban nagy hírnek örvendett költeményfüzér 
tehát a belső zavarok által gerjesztett tűz csillapítására volt szánva. 
Fájdalom, az egész műből alig maradt pár töredékünk s ezek épen 
mert hitvány romok, távolról se mutatják azt a kiváló fontosságot, 
becset, melyet az ókor nekik tulajdonított.

Második osztályba tartoznak az «Indulók*, melyeket a spar
taiak akkor énekeltek, mikor csatába indúltak. Ezek sokkal heve
sebb természetűek voltak, mint az említettek, rohamosabbak úgy 
gondolat, mint érzelem tekintetében. Ezek kezességül szolgálnak 
arra, hogy mennyire bizalmas lábon állott a költő a népélettel, 
melynek épen legmélyéről ragadta ki az eszmét, hogy ismét vissza 
ültesse abba. Ránk következő egyetlen költemény maradt e fajból;

Föl Spartának férfiai,
Nemes atyák magzatjai!
Pajzsotokat jól tartsátok,
Bátran forgatva dárdátok,
Éltetek ne kíméljétek!
Nem szokás ez itt, de vétek.

Tyrtaiosnak először említett müvéről, az «Eunomia»-ról, nem 
igen beszélhetünk, az • Indulók# nem tartoznak ide s ennél fogva 
Tyrtaios müveinek harmadik osztályára, ránk nézve rendkívül becses 
elegiáira térünk. Az említett két költeményfajnál szerencsésebb &
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mondhatni az összes elegiai termékeket egybe véve, a legkedvezőbb 
helyzetben vagyunk Tyrtaios költeményeinek eme harmadik osztá
lyával, az «Int éhnek * -kel,, melyekből három teljesen ép, egész darab 
jutott el hozzánk. Harczdalok ezek, melyek csüggedetlen kitartásra, 
hadi vitézségre intenek. Az egyik e csoportba tartozó elegia 
im ez:

Szép a honért küzdő férfinak halála,
Kit ez az elsők közt harczolva talála.
De mindenek felett fájdalmas koldulni,
Ha ki veszte várost és kövér mezőt,
Kicsinyekkel s öreg szülőkkel bolygani,
S ha még ifjú hitves is követi őt.
Gyűlölik, a kikhez esedezve fordul 
Nehéz szükségében és nyomorában,
Elrútítja nemét, szidja szép alakját,
Szégyen és gyalázat *) vannak nyomában.
A ki emígv bolyong, ki se gondol azzal,
Nem lel irgalmat, nem mély tiszteletet,
Küzdjünk hát e honért és gyermekeinkért,
Nem kímélve többé már az életet.
Küzdjetek ti ifjak együtt, egymás mellett,
Ne féljetek s rútúl meg ne fussatok,
Sőt legyen lelketek bátor, erős, edzett,
És az élethez ne ragaszkodjatok.
Az aggokat pedig, kiknek nincs gyors lábok,
—Megfutva a liarczból — nehogy ott hagyjátok.
Rút, ha ifjak előtt elesett agg fekszik,
— Ki mindig ott küzdött az első sorba’, —
Fehér hajfürtökkel, hófehér szakálla],
Kilehelve bátor lelkét a porba.
Ám ifjúhoz illik minden, míg a dicső 
Ifjúság virága ékesíti őt,
Míg él, vagy ha harczban elől küzdve hull el,
Tisztelt a férfiak s kedves nők előtt. —

ím e találkozunk végre egy költeménynyel, mely már nem töre
dék, hanem teljes egész. A költemény középpontját az ifjakhoz inté-

szégyen és gyalázat. A görög törvénykezés atimiával (becstelenség 
vádjával) sújtotta azokat, kik magukat a csatában gyáván viselték. Az 
ilyenek polgárjogukat teljesen elvesztették.

FhDologUI Közlöny. VII. 1. 3
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zett ama felhívás teszi, hogy védelmezzék hazájokat. Erre nézve 
aztán következő motívumokat hozza fel a költő: a hazáért meg
halni szép dolog; a hontalan sorsa iszonyatos; gyalázatos, ha az 
ifjak megszaladnak s az öregeket ott hagyják az ellenség martalócz 
kezeiben; a derék vitéz vagy életben marad s magasztalva lesz, 
vagy dicső, hős-halállal múlik ki s emléke így is fenn marad.

A második nagy költemény következő:

Legyetek Herakles legyőzhetlen sarja,
Zevs még jó hozzátok, föl bátran csatára,
Meg ne rémítsen a sok ellen, a férfi 
Törjön az ellenség legelső sorára ;
Legyen a lét gyűlölt, szeretett a halál 
Fekete szelleme, mint a nap sugára.
Könyhozó Aresnek rettentő munkáját:
A vad harcz dühét már jól megismerétek,
Voltatok üldözők, voltatok futók is.
Ifjak, már mindkettőt túlságig vittétek.
Az egyik rész bátran az első sorra ront,
És vitézül ököl-liarczra menni is mer,
Kevesen esnek el, de népet mentenek,
— A ki gyáván megfut az erényt nem ismer.
Ugyan ki tudná a sok bajt felszámlálni,
A sok gyalázatot, mit szenved, ki gyáva! ?
Borzasztó, ha hátban éri azt ki megfut,
Az ellen fegyvere, véres harcz zajába’,
Bút a holttest, a mely ott fekszik a porban,
Ha nyakszirten x) éré az ellen dárdája.
Álljon meg mindenki vasszilárd lábakkal,
Mérges fogaival rágva ajakait,
Széles pajzs öblével borítsa be mellét,
Födje bé lábszárát, czombját és vállait.
Jobb kézzel forgassa hatalmas lándzsáját,
Lobogjon borzasztón a forgója fején;
Lőtávolon belől, iszonyút mívelve,
Tanuljon megállni mindenki a helyén.
Menjen kardjával az ellen közelébe,
Vagy mártsa gerelyét az ellen szívébe.------

’) nyakazirten. E kifejezés szintén a gyávaságra czéloz, hol t. i. a/, 
ellenség csak nyakát látja a megfutamodónak.
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Forgót a forgóhoz, lábszárhoz a lábezárt,
Lábot lábhoz téve, pajzsot pajzshoz nyomva,
8 a mellet a mellhez, küzdjön a férfival,
Kardmarkolatot vagy hoszszú gerelyt fogva.
Ti heloták *) pedig pajzsaitok alól 
Az ellenségre nagy köveket szórjatok,
Sima lándzsátokat vessétek reájok 
S a panoplítákhoz *) jó közel álljatok.

Ebben a költő a vitéz küzdelemre int, elmondja: mikóp kell 
viselnie magát a bátor harczfinak s végül inti a nehéz és könynyü 
fegyverzetűeket, hogy miként harczoljanak.

Végül itt van a harmadik nagy elegia:

Meg se említeném, szóra se méltatnám 
Ki csak birkózni tud, vagy kinek gyors lába,
Legyen bár oly erős, nagy, mint a Kyklopsok,
Bár a thrák Boreast legyőzze futtába’ ;
Legyen bár oly gazdag, mint Kinyrass) s Midas,
Termete Tithonosénál ékesebb,
Lehet királyibb, mint Tantalosfi Pelops,
S Adrastos4) nyelvénél szava édesebb ;
Híre van, de nincs harczi bátorsága
— Férfi csak ezzel lesz harczban derék ember —
Ha nem elég merész az ellenre törni,
Ha véres halállal szembeszállni nem mer.
Ez az erény, melynél szebb győzelmi díja 
A harczban kitűnő férfiúnak nincsen,

x) heloták. Ezek hadi foglyok voltak, kiket aztán a spártai nemesség 
rabszolgákká téve, azokkal műveltette a földet. Háborúk alkalmával uraik 
fegyverhordozói voltak, majd meg parittyát, pajzsot s rövid lándzsát hordva: 
a könynyű fegyverzetnek osztályát alkották. Számuk az állam virágkorában 
250 ezer körül volt. E túlságos felszaporodás miatt a nemesség az úgyne
vezett titkos háborúkat (krypteia) hozta divatba, mi annyit tett, mint külö
nösen éji orvtámadások által lehetőleg apasztani a helóták számát. A ha
nyatlás korában sokan nyertek személy-szabadságot.

*; panopliták, a teljes fegyverzettiek, kiknek fegyverhordozói voltak 
a helóták.

*) K inyras, Kyprosnak királya, kit az égiektől adott vagyon, földi áldás 
képviselőjének tartottak.

*) Adrastos, Argos királya (Peloponnesos Argolis tartományában) a
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Ezért úgy a népnek, mint az egész honnak 
Az a legbecsesebb, a legdrágább kincse :
Ki mindig elől küzd, futásra nem gondol,
Koczkáztatja éltét, halállal szembe néz,
Kik mellette állnak, azokat buzdítja----------
Csak az ilyen férfi lehet derék vitéz.
Gyorsan megszalasztja az ellen sorait,
S bátran feltartja a harcz zúgó habjait;
Ha maga az első küzdők közt esik el,
Fölemeli népét, atyját és városát,
Átfúrt pajzsa s melle, lyukgatott pánczélja 
Mutatják elölrőlx) véres csaták nyomát.
Megsiratja öreg meg ifjú egyaránt,
Az egész város mély, gyászos keservre kél,
Sírját feldíszítik, gyermekit tisztelik 
S minden sarjadékát, — neve örökre él.
Annak dicsősége nem veszhet el soha,
Sőt halhatatlanúl él tovább sírjában,
A kit az iszonyú Ares pusztított el 
Honért s gyermekekért vívott hős tusában.
Ám ha kikerüli a halál szellemét 
S visszatér a harczból hírrel, győzelmesen,
Tiszteli ifjú, agg s míg Hadesbe jutna,
Még nagyon sok napját tölti el édesen.
Ha megöregedik, kitüntetik otthon,
Jogában nem sértik, dicsőségébe’ sem,
Ha gyűlésbe megyen, vénebb, ifjabb, kortárs 
Mind helyet ád neki tiszteletteljesen.
Küzdjünk az erény e legfelső fokáig 
Lankadatlan szívvel életünk fogytáig.

E költeményben tehát azt mondja a költő, hogy legyen bár 
valaki kitűnő birkózó és futó, ez még nem sokat ér, ha nem egy
szersmind derék harczos is, csak a vitéznek lesz hírneve örök, csak 
ez részesül tiszteletben mindenkor.2)

lm  ez az a három költemény, mely elég tiszta képet nyújt 
Tyrtaios költészetének jelleméről. Mintha csak Kallinost látnék 
felújulni benne, csakhogy tisztúltabb, tökélyesebb alakban. Bámú-

*) elölről, azaz nem mint a gyáva, kit hátban ér a fegyver, hanem 
szembe mer szállni az ellenséggel.

*) L. Buchholtz, Anthologie I. 10 köv. .
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latos ügyességgel tudta egyesítni a tárgyilagost az alanyival, a kül
világot az ez által okozott benyomással s ennélfogva a lyrának szen
vedélyes hangját mindig kikerülé. Kallinost látjuk feléledni benne, 
ugyanaz a gondolat-menet és emelkedettség, ugyanaz a lelkesültség, 
az érzelmeknek, eszméknek ugyanazon színezete, egyazon tartalom, 
sőt csaknem ugyanegy forma fordulatok a nyelvben s kifejezésben. 
Tyrtaiosban az ion mozgékonyság és dór erély jól megférközött s 
ezáltal elegiái nyertek életerőben, frisseségben. Nála minden gon
dolat abban öszpontosúl, hogy a hazáért meghalni szép, dicső do
log, s ezzel szemben az élet kellemei, a legbiztatóbb vérmes remény
kedések, a még oly gyönyörűnek Ígérkező jövő is, szóval minden 
egyéb figyelemre se méltó. És mintegy hátterűi ijesztő alakban ott 
áll a szégyen, a gyalázat, mely a gyávát éri s ez azért van oda festve, 
hogy ugyanazon egy eszme, mely nála sokszorosan változtatva, ido
mítva és változatosan színezve van, annál világosabban tűnjék ki. 
A mi pedig Tyrtaiost Kallinostól ténylegesen megkülönbözteti, az a 
közvetlenség az érzelemben, a megragadólag kifejezett való, a meg
kapó igazság, az érzések telje, gazdagsága s a nyelv hajlékonyabb, 
tisztúltabb alakja.

Mindhárom költeménye egy közös thema körül forog, harczi 
dicsőség, bátorság mindeniknek tárgya, és mégis mind háromnak, 
mint láttuk, meg van egyedi becse, megkülönböztető jellege az által 
hogy mindenikben új meg áj konkrét esettel találkozunk. Tyrtaios- 
nál végre a lelkesültség lángja hevesebb mint Kallinosnál, az elő
adás szélesebb alapokra van fektetve.

Költőnk müvei már feltüntetik a haladást, mely az elegia terén 
észlelhető, feltüntetik abban a körülményben, hogy a költő nem 
elégszik meg tisztán a külvilág tárgyaival, háborúval s a külső állam
élettel, hanem a nagy lélek egész hatalmával átfonja a külvilágot, 
átidomítja azt saját eszméi, érzelmei, gondolatai szerin t; a szemé
lyes érdek mindinkább előtérbe lép, a lyrai bennsőség, az egyedi, az 
alanyi mind világosabbá válik, — egy szóval az elegia mindinkább 
tágítja korlátait. É? Tyrtaios költeményei nagy befolyást gyakorol
tak a spartai szokásokra* erkölcsökre egyiránt. Nagy tiszteletben 
részesültek s azokat, mint az ifjúság képzésének, növelésének lénye
ges tényezőit tekintették. Lakomák után, ha már egyszer áldoztak 
az isteneknek, az ő dalait szokták énekelni.

D r . B oros G á bo r .
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38 P. THEWREWK EMIL.

VA E IA E LECTIONES.

IX. A Rieseféle Anthologia Latina 393 számú költeménye 
így szól:

Almo Theon Thyrsis orti sub colle Pelori 
Semine disparili Laurente Lacone Sabino:
Vite Sabine, Lacon sulco, sue cognite Laurens!
Thyrsis oves, vitulos Theon egerat; Almo capellas,
Almo puer pubesque Theon et Thyrsis ephebus ;
Canna Almo, Thyrsis stipula, Theon őre melodes.
Nais amat Thyrsin, Glauce Almona, Nisa Theonem ;
Nisa rosas, Glauce violas dat, lilia Nais.

Kiese ezt négy kéziratból ismeri: VDCL-bői. V =  Vossian. 
Q. 86. s&bc. IX. D =  Bruxell. 10859. s. IX. C =  Parisin. 8069. 
s. X—XI. L  =  Vossian. 135. «valde vetusta scriptura», m int 
Lucianus Mueller mondja, a kitől Kiese e codex olvasásait kapta. 
Lásd Anth. fasc. II. p. LXIV. D Loewe, Prodr. 102. szerint «seec. 
IX, ut catalogi scriptori, IX/X ut Usenero scriptus* C. Omont 
tudósítása szerint a XI. századból való. (Költeményünk «fol. 
121™ col. 1 et 2.» áll. L  a magam meggyőződése szerint X—XI. 
századbeli költeményünket nem «p. 1:27.» mint LMueller mondja, 
hanem föl. 65™ col. 1. találjuk. Én még egy ötödik codexnek az 
olvasásait is bírom t. i. P-ét (Párisin. 13026. e. IX. föl. 84vo col.
2.), úgy hogy ezennel teljesebb apparatust adhatok, főleg mert 
L-et magam is egybe vetettem, C-t pedig Omont volt szíves szá
momra újra collationálni, a kinek a ^-ből való collatiót is kö
szönöm.

A teljesebb apparatus ez :
Inscr. om. libri. Citerii Sidonii Syracusani Scaliger. 1. Almo: 

lmo (non imo) om. litt. initiali, C . Theon: Thean (o supra a 
maii. 2,) P . Teon C. theo F. Thyrsis: tyrsis L. (h 8upra#cr. in- 
tér t et y maii. 2.) P. lyrsis (ita ut 1 etiam t esse possit) C. orti: orci 
P. ortis L. ortei V. colle: collo P. monte Scaliger. Pelori: polori 
C. 2. Sabino: sabina PVD. sabine LC. 3. Sabine: sabinee. P. 
sabina VD. sulco sue cognite: suae P. cognito P. cognita VC. 
sueUsuae cognita D. sulcosaconita L. 4.5. inverso ordine CLD . 5. 
Theon et Thyrsis ephebus : Teon et (non teoy. k) Tersis (e in y 
corr. mán. 2.) efebus C. at pro et Seal. ephebus om. P. 6. melodes :
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#ic C. melodus P. D ( V *) melodis V? meloduf L. 7. 8. inverso 
ordine CLD. 7 am at: ama VPL. (amathyrsin, P. amatyrsín in 
a m a t tyrsin corr. L.). Almona: almon VLD (almonen natheon) P. 
N isa: enna VP. Theonem: teones C. theon P. 8. Nisa: Nisit C. 
N asa D, ro sas: rodas (á in s corr mán 2) C . d a t : at C. ölet Ha- 
genus (cf. Anth. Lat. fasc. II. p. L X V : Nisa rosas, Megale violas 
ö le t et thyma Suauis). Nais: Nalis (vidt Nais) ex Nati con\ 
mán. 2 . C.

A 6 vbeli melodes szót, mely csak a legfiatalabb codexben 
fordul elő, nem tartom helyesnek. Az Öt codex, amint a 4. 5. és 
7. 8. v. sorrendje világosan mutatja, két ágra szakad. Az egyik 
VP, a másik CLD. Mind a két ág melodus-t mutatja az archetypus 
léc ti ójának. Ez áll PD-ben, ez lappang az L-beli melodnf és a 
V-beli melodis alatt is (ha esetleg ez és nem melodus állana a codex
ben). us-t ligaturával így szokás írn i: )(, amit nagy könnyen if-nek 
lehet olvasni. Ennélfogva melodes helyett melodus Írandó.1)

Budapest 1882. nov. ál.
P. T hewrbwk E mil.

MAGTÁRBÓL ÁTVETT CZIGÁNY SZAVASRÓL.

Az erdélyi czigányok, kikre jelen czikkemben kizárólagos 
tekintettel vagyok, két törzsre vagyis rendre oszlanak; az elsőt 
képezik a vándor- vagy sátoros-czigányok, kik magokat Cortorár- 
oknak nevezik; a másodikat a városokban és falvakban lakó czi
gányok, kik a Cortorároktól némi kaszt-féle megvetéssel lenézet
vén, Gletecs&re-knek azaz nyelv-csóréknak, nyelvszegényeknek 
hívatnak. S van is némi igazság a dologban, mert a városban 
vagy falun lakó czigány nyelve nagyban eltér a Cortorár-étól nem 
ugyan a nyelv szerkezetére, szervezetére nézve, hanem inkább a 
szókincsre, a szóbőségre nézve. A Cortorár megélhet magafajta 
embereivel való közlekedésben kevés — tán csak néhány százra 
menő — szóval, míg a Gletecsőre előtt, majdnem minden nap más 
nemzetbeli emberekkel való érintkezésénél, új meg új fogalmak 
támadnak, melyek kifejezésére anyanyelvében szót nem talál. Mi

*) Baebrens is így. Kiadásáról, mely csak most correctura közben 
jutott kezemhez, máskor.
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tevő legyen tehát ? Könnyen segít a baján. Az idegen nemzet sza- 
vát, mely ép a kérdéses fogalmat kifejezi, átkölcsönzi, ellátván azt 
czigány raggal.

Nincs talán széles e világon egy nép sem, mely annyi idegen 
szavat vett volna be szókincsébe, mint ép a czigány. A mely nép 
közt megtelepedett, annak nyelvéből száz meg száz szavat átvett. 
Nem csoda tehát, ha pl. az orosz czigány nagy nehezen érti a m a
gyar czigányt; nem is említem a spanyol czigányt, ki végkép. fel
hagyott a czigány ragozással, s saját, eredeti czigány szavait is 
spanyol raggal ellátja.

Kérdés, hogy a magyarból kölcsönzött szavakat minő raggal 
látja el a czigány ? Ezen kérdés eldöntése, bevallom, a czigány 
nyelvészet terén évek óta tett fáradságos tanulmányaim közt a  
legnehezebb és talán — a legsikertelenebb is volt egy irányban, 
mely ezzel szorosan összefügg, és melyről később akarok szólani.

A magyarból átvett főnevek czigányraggal való ellátására 
vonatkozólag következő három szabályt lehet felállítani:

I. az -o, -ő, -u, és -i végzetü magyar főnevek a czigányban 
mint hímnemnek -vá, -vos1), mint nőneműek pedig -ve, -vis ragot 
k a in a k ; pl. pilángóvá — pillangó, rigóvos — rigó, levegőve — 
levegő, bornuvos -— bornyu, laibivis — laibi.

Én részemről azt hiszem, hogy a valódi rag csakis az -á, -e, 
-ős, -is, és hogy a -v- két magánhangzó összeütközésének meg- 
gátlása, az euphonia végett van felvéve.

II. Az -a, -e végzetü magyar főnevek rendesen változatlanul 
maradnak és mindig nőneműek; pl. cése — csésze, párttá — párna, 
bunda — bunda ; változatlanúl maradnak annyiban, a mennyiben 
az a a czigányban mindenkor hosszú (á), tehát ez esetben is 4-vá 
változik. — Néha az -a, -e raghoz még egy -s járul, mely esetben 
az -a is -e-vé változik és az -es végzetü szó a czigányban csakis 
többesben használ tátik, pl. ceresnes — cseresznye, pityokes — 
pityoka.

III. A mássalhangzóra végző magyar főnevek mint hímnemüek 
-os, mint nőneműek -is ragot nyernek a czigányban, pl. hidos — 
híd, délos — dél, bogáris — bogár. — Az -ősz, -esz, -tsz, -ász ragu 
magyar főnevek a czigányban mint hímnemüek -a, mint nőne-

40 WLISLOCKI HENRIK.

*) s =  magy. sz., eh =  s, c =  cs, n =  ny.
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MAGYARBÓL ÁTVETT CZIGÁNY SZAVAK. 41

mfiek -e ragot vesznek fel, pl. ábrosá — abrosz, vádásá — vadász, 
lovásá — lovász.

Megjegyzendő még, hogy a magánhangzóval kezdő magyar 
főnevek a czigányban gyakran első betükép egy y-t kapnak pl. yií- 
vege —  üveg, yibrike — ibrik, yárpá — árpa.

A mi a magyarból átvett mellékneveket illeti, úgy ezekről 
következőt m ondhatni:

I. Ha a magyar melléknév magánhangzóra végződik, úgy 
ezen magánhangzó a czigányban -o (hímnem), -e (nőnem) lesz, pl. 
shánto (ráklo) — sánta (fiú), shánte (ráklyi) — sánta (leány).

II. Ha a magyar melléknév ellenben mássalhangzóra vég
ződik, úgy a czigányban ez elesik, és az őt megelőző magán
hangzó -o (hímnem), -e (nőnem) lesz, pl. hásno, hásne — hasznos.

Igehatározók, kötőszók, indulatszók a czigányban változat- 
lanúl maradnak, pl. igen, shohá, bizofi, ákkor, még stb.

A magyarból átvett igékre vonatkozólag lehetetlen csak 
megközelítőleg is szabályt mondani. Ép az igét önkényt, minden 
öntudatlanul működő szabály nélkül ragozzák: — mindenki kénye- 
kedve szerint a 4 igecsoport valamelyikének ragjával látja el a 
magyar igét.

Említettem volt, hogy talán ép idevágó kutatásaim a legsiker
telenebbek közé tartoznak, — legalább eddigelé. Oka ennek a 
következő. A czigányban két nem létezik: hím- és nőnem, a ma
gyar a főnévre vonatkozólag nemet nem ismer.

Most már minő szabály utáu jár el a czigány, midőn egy 
a magyarból átvett szavat hímnemünek ragozza és mindig hímne- 
münek is mondja ? Én különböző vidékeken különböző czigányok- 
nál kísérletet tettem egyes, a magyarból átvett szavakkal, hogy 
váljon a mi a nemet illeti, nem jőnek*e ellentmondásba egymás
sal : bizony nem : a mit az egyik hímnemünek mondott, a másik 
is úgy használta. Ily alakban, ily irányban működik talán az, a 
mit egy német nyelvész «Sprachseele»-nek nevezett!

Brassó, 1882. november 14. Dr. W l isl o c k i H e n r ik .
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42 GOLDZIHER IGNÁCZ.

A KELETI TANULMÁNYOK TÖRTÉNETÉHEZ HAZÁNKBAN 
A XVn. SZÁZADBAN.

E folyóirat 1880-iki kötetében (113—119 11.) «Adalékok a 
keleti tanulmányok magyar bibliographiájához a XVIII.  században• 
czímü értekezésemben kimutattam, mennyi része volt magyar tudó
soknak a sémi nyelvtudománytörténetében korszakot alkotó Schul- 
tens-féle iskola törekvéseiben és munkálkodásában. A Schultens- 
eket megelőző időket tekintve a tágasabb értelemben vett keleti 
nyelvtanulmányokról még nem igen lehet szólni; ezek még telje
sen és kizárólag a theologián függtek, és leginkább csak a héberre, 
legfeljebb még az aramaeus nyelvekre terjedtek ki. E téren pedig 
a XVII. század munkája a bibliai szöveg kritikájának kezdemé
nyezése volt, mely aprólékos kérdésekből indulván ki, megvetette 
a bibliai irodalomtörténet alapját, melynek eszméjét legelőször a 
bölcsész Spinoza hangoztatta Hollandban. (1670.) Hollandnak 
egyáltalán nagy része volt a szövegkritikai tanulmányokban és 
ama tudományos harczokban, melyeket a szabadabb gondolkozás
nak egyrészről és a külső traditiók mellett kardoskodók másrészről 
víttak ama termékeny korszakban. A hollandi tudósokat ha nem 
is kivétel nélkül, de mégis legnagyobbrészt a szabad gondolko
zásnak táborában, vagy legalább is a közvetítők soraiban találjuk. 
Leusden János, a héber nyelv tanára Utrechtben (megh. 1699-ben), 
azok közé tartozott, kiknek nem igen volt ínyére a hagyomány 
bilincseit lerázó kritika, mely hogy mily hatalmas volt az ő idejé
ben, e szavaiból is kitűnik: «Nam acria sunt Criticorum hujus 
se táti s ingenia et Aristarchis et Momis hoc saeculum abundat: quod 
unus approbat altér idem improbat et vice versa.» Mint a nagy 
Buxtorf tanítványa, a héber szöveg integritását és a hangzó-jelek 
régiségét védelmezte. Egy rakás könyvet írt leginkább héber és 
szyr dolgokról. Leghíresebb munkái a *Philologus Hebraens* és a 
Philologus Hebraens m ix tw ,  melyek mindegyike több (az előbbi 
öt, az utóbbi négy) kiadást é r t ; e könyvek az akkor napirenden levő 
'kritikai és régiségtani kérdéseket tárgyalják számos dissertátiők- 
ban, melyek ugyan mai nap már csak irodalomtörténeti szempont
ból érdekelnek.

De hiszen itten nem is e kérdésekről akarunk szólni, hanem 
Leusdent mint számos magyar hebraista tanárát akarjuk bemu
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tatni. Az adat, melyet e részben találtam, a bevezetőieg említett 
csikkem kiegészítéseképen, úgy gondolom, némi érdekkel bírhat. 
Leusden többek között tanulóinak használatára írt egy kézi köny
vet e czím a latt: Compendium biblicum etc. E könyv 1685-ben 
már harmadik kiadásban jelent meg (Leidenben, Luchtmansnál). 
Feladata, a héber szentírás szavait magyarázni, még pedig nem 
szótári rendben, hanem úgy, a mint minden szó a bibliában leg
először előfordul. Úgy van beosztva, hogy — mint a szerző az 
előszóban megígéri — az egész bibliai nyelvanyagot a tanuló 
72 nap alatt könnytt szerrel elsajátíthassa. «Hoc ausim dicere; 
cui Compendio evolvendo antea Domini Studiosi trés quatuorve 
menses impendebant, illud jam facilius et commodius spatio duo- 
rum mensium evolvi poterit. Piacúit igitur in gratiam DD. Studio- 
sorum et ix  petitiane multorum, praccipue Dominorum Hunga- 
rorum , ha ne teriiam editionem faciliorem et auctiorem in lucem 
emittere.* Tehát különösen a magyar diákok indították Leusdent 
a Compendium e harmadik kiadásánák szerkesztésére. Hogy mily 
tiszteletben állottak nála magyar tanítványai, kitűnik abból a 
körülményből is, hogy a könyv Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek 
van dedicálva, kinek segélyezésével számos erdélyi fiú járt Ut- 
rechtre a református theologia és a bibliai nyelvek tanulmányo
zása végett. Az olvasó tán szívesen veszi, ha e most már nem 
könnyen hozzáférhető dedicátióbóhide iktatom azt a helyet, mely 
különösen tartozik tárgyunkra:

• Experti hoc sumus, Deo dante, in hac etiam nostra Aca- 
•demia; ad quam plurimi ex Regnis et Provinciis quantumvis 
•remotie commeare sunt so liti: nominatim a vestra, Celsissime
•Prineeps, Transylvania et partibns Hungáriáé ; ut S. Theologi© 
■et Philosophiae, Linguarumque ad illám necessariarum, aliarum- 
•que pro re nata Facultatum, cognitione imbuerentur. Dum verő 
«juxta Reverendos et Clarissimos Collegas meos, mea qualicunque 
•opera in partibus mihi demandatis utebantur multi Yestrates, 
•magnó saepe gaudioillos audivi preedicantes Illustrissimi Celsitu- 
•dinis tu® zelum et constantiam in Religione Reformata vere 
•Christiana asserenda et defendenda (etiam dum longe alia, per 
•novellas, mendaci fama, spargebantur ab iis, qui ista cupiebant 
•magnopere). Inde enim factum ut ab Illustrissima Celsitudine 
•tua et Mcecenatibus aliis huc illi Iuvenes tanto numero SS. Stu- 
•diorum promovendorum ergo mitterentur provide et sustentantur
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«magnifice: eo per Dei Opt. Max. gratiam succeso, ut valde multi
* felicium suorum in studiis profectuum _ con veni ént i testimonio 
«instructi, nonnulli etiam Doctorali honore et privilegiis suo me- 
«rito aticti, redierint in Pátriám; atque in ecclesiis Veritatem illám 
tsedulo 8uis auditoribus inculcent, vei etiam Scholis Theologiam 
«Orthodoxam et adminicula ejus necessaria, Philosophiam, Lin- 
«guamqua adeo Graecam et Hebraeam doceant strenue.»

így az utrecliti tanár az erdélyi fejedelemről. Úgy gondolom, 
e hely nem csak a nyelvtanulmány történetére nézve hazánkban, 
hanem a külföldi iskolázás történetére nézve is érdekes és fontos. 
Már most csak az a kérdés: bírunk-e nevekkel, olyanokkal, me
lyek a XVII. század hollandi iskolájának hatását a magyar tudo
mányosságra ép úgy demonstrálnák, miképen a következő század
ban a Tsepreghi-ek, Huszti-ak és Verestói-ak és máscfk munkái a  
Schultens-fé\e iskola hatását állítják előnkbe ? Megvallom, én nem 
bírok e kérdésre megbízható felelettel szolgálni. Az erdélyi iro
dalom ismerőitől várhatjuk, hogy az irodalomtörténet ez elhanya
golt fejezetére nézve felvilágosítást nyújtsanak.

1882. november hóban. G o l d z ih e r  I g n á c z .

ADATOK ARÁNY JÁNOS TANÁRSÁGA IDEJÉBŐL.

íme, egynéhány vonás a nagy költő szellemi képéhez* élete 
azon szakából, midőn magyar és latin irodalom tanára volt a nagy
kőrösi lyceumban. E boldog korszakról anekdotikus meg átalános 
jellemzést elég bőven kaptunk; de tanári működésére vonatkozó 
positiv acta, mely az életirónak megbecsülhetien, eddig csak kevés 
jutott nyilvánosság elé. Pedig ez életnek minden szaka megérdemli, 
hogy az utókorra mentül hívebben és teljesebben átörökítsük, m ert 
a nagy ember életében szintannyi a kincsérő tanulság mint müvei
ben. Arany nem csupán ezekben alkotta meg a szépnek új és örök
kön élő formáit: a mit átélt, az a szép élet, az is java munkái közé 
tartozik, az is szép alkotás, mely bizonyára fölér igen sok műremek
kel. Élete java részt irodalmi élet, mely külső situatiókban szegény, 
s nem szövődik át rajta oly események tarka fonala, minőkben az 
újságolvasó közönség gyönyörködik; de annál gazdagabb és jelen
tősebb adatokat rejt a nagy lélek mélye, s szellemének, művészi és
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erkölcsi egyediségének fejlődése. Az ö életében egész más neműek 
az •események*.

Arany* mint tudjuk, 1851-tői 18<i0-ig tanított Nagykőrösön, 
s ez idő alatt nem csak az irodalom te^én, de kitűnő munkásságot 
fejtett ki az iskolában is. Sokan emlegették, mily buzgó, mily lel* 
kiismeretes tanár vo lt; de e szó semmit Fém mond, mióta oly olcsón 
adják az efféle dicséretet. Arany, a jó tanár példaképe — ő egészen 
máskép bánt a dicsérettel. 0  nem adta olcsón a magáét sóba; de 
mindenkinek része volt nagy lelke jóságában, mindenkinek utat 
jelölt, és mindenkit, a kiben csak a tehetség felcsillant, újabb és 
újabb futásra ösztönze, ha a pályán elbukott is. Mily jóságos figye
lem a zsenge kísérletek irá n t! mennyi gyöngédség és tapintat a 
megrovásban! s a dicséretben mily józan mérséklet! végre, mily 
luminosu8 egyszerűség, mily velős rövidség összes megjegyzéseiben, 
melyeket néhol a humor játszi fénye derít. A fiatal óriások dagá
lyával, szóvirágaival, Jókait utánzó styie coupé-jával szemben, egy
szerű, erélyes, kifejező nyelvet kiván, és figyelmöket mindig kiválóan 
a belső formára, a jellemrajz és cselekvény kérdéseire tereli, ámbár 
nem hagyja szó nélkül az apróbb nyelvtani és stilistikai botlásokat, 
sőt a hibás orthographiát és interpunctiót sem. Minden sorában a 
bon sens-t szólaltatja meg, meg az ok- ésczélszerűség szempontjaiból 
tekinti a  műalkotást, s mely lépten-nyomon arra a kérdésre fakad : 
miért. Ez a bon sens áthatja Aranynak egész valóját, s verseiben a 
fönség színére emelkedik.

A nagy költő tanári működését fényesen illustrálják az alább 
közölt bíráló észrevételek, melyekben Arany egy VIII. osztálybeli 
növendék kísérleteit méltatja. A két bírálat közül az első egy novel
láról szól, melynek Salamon magyar király a hőse, ki, a szerző 
felfogása szerint, Vid által öletik meg, midőn már lemondva a ko
ronáról s a világtól elvonúlva, remete-életet él. — A másik egy 
vígjáték bírálata, melyben a komikus situatiók két össze nem illő 
házaspár, — fiatal nő, öreg férj, s viszont: öreg nő, fiatal férj — 
szökési kísérleteiből támadnak.

Mind a kettőt híven, az eredeti kéziratból közöljük, mely 
Hoffer Endre szegedi főreáliskolai igazgató úrnak, a nagy költő 
egykori tanártársának tulajdona. Az első bírálatot ugyan ö, Arany
nak körösi éveit rajzolván, felolvasta azon akegyeletes ünnepélyen, 
melylyel a főreáliskola november 19-én Arany emlékének áldozott.

Szeged, 1882 deczember 4. H á h n  A t-o lf .
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I.

Ha, mint fogalmazási gyakorlatot, veszem tekintetbe, telje
sen méltánylom a kifejlett, sőt virágos (néhol nagyon is virágos) 
sztilt, hol többé nem az a kérdés, mint némellyéknél az osztály
ban, nem maradt*e el & verbum, regens? van-e subjectum ? stb. 
Ezen már túl van, ékesen is tud írn i; bár, mint föllebb említém, 
szóvirágait bővebben hinti, mint kellene; no de hiszen érettebb 
évei majd megtanítják, meddig van a kellő határ. Nem mellőzhe
tem el még is, hogy újólag ne figyelmeztessem, hogy e szaggatott 
irály, e style coupé csak egy faja a prózai előadásnak, s így, ha 
folyvást csak ezt miveli, csupán egyoldalulag fejtette ki prózáját. 
Apró vétségeket itt-amott megjelöltem; két szót találtam, nem 
helyes értelemben használva: otthoniasság (a mezőn!) és zamatos 
füvek. Otthoniasság társadalmi szó, a vendég érezheti, viselheti 
magát társaságban otihoniasan: de erdőn, pusztán otthoniasságról 
beszélni furcsa. Zamat =  aroma, zamatos =  arom ás; az az illat, 
mi némelly gyümölcsből vagy borból evés vagy ivás alkalmával ü t 
meg; a fű  zamatosságát tehát csak az mondhatná, ki megerés köz
ben ollyannak találta. Ennyit, fogalmazási tekintetben.

Ha veszem, mint novellát (minek hibátlanságát sem évei
től sem eddigi tanulmányától egyátalában nem követelem) irány- 
adóúl inkább, mint megrovásképen, szükségesnek látok egy pár 
megjegyzést. Cselekvényt, jellemet indokolni kell. Vid nincsen 
indokolva. Miért öli meg jóltevőjét, Salamont ? Mert ő ördög. De 
a művészet az embert se mint angyalt se mint ördögöt nem rajzol
hatja. Gonosz tettét nem lehet csupán ez által indokolni. A világ 
költészetében legnagyobb két gonosztevő, Jago és III. Richard 
Shakespearenél, nem csupán azért követnek el alávaló és szörnyű 
vétkeket, mert bennök az ördögi természet, hanem, mert erre in- 
ger el tettek. Az első, Othello általi mellőztetéseért áll boszút, a 
másik gyűlöli az egész világot, mert az őt, idomtalan külseje m iatt 
lenézi. Megvan bennök a gonosz hajlam, de tettök indokoltatik. 
Ez indokolás regényben, novellában szinte szükséges, mellőzhet- 
len. Nem elég hogy Vid ördög: az a kérdés, miért ördög ? miért áll 
boszút ? — mi czélja vele ? Kell okánük lenni, vagy a múltban, vagy 
a jövőben.

Vid feltámadása ellen nem szólok, bár Turóczy váltig m ondja:
• séd et ipsum (Vid) sepelire fecit (Ladislaus).# De óvatosan éljen
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a feltámasztással, miután azt már az Erbia-féle regények is elkop
tatták. Az illyenről mondja Csokonai:

• Ötször vették egymás nyakát,
Ötször mondtak jó éjtszak&t 

Mindketten az életnek.*

Mi a darab oeconomiáját ille ti: sok benne a természetföstés, 
mi a cselekvény folyamát lassúvá teszi, s a gyakori előfordulás 
miatt unalmassá is válbatik. A vihar festése túlzott, könnyebben 
kiteper a szél egy lombos tölgyet, mint egy nyilat a sebből. Pedig 
nem az a szép, a mi tulság.

L.
1 7 / H  1868 A.

NB. Ha Videt, mint valósággal őrültet akarta feltüntetni, 
akkor beszéde, tettei nagyon is következetesek; emlékezete nagyon 
is hő.

II.
Tehát vígjáték, és pedig ollyan, melly helyzeteken (situatio) 

alapúi, egészen franczia modorban. Párisból megszöknek, Lyon
ban kiki feltalálja, a mit — nem keresett. A situatiókat, fonák 
helyzeteket, minden vígjáték szokta, kisebb nagyobb mértékben, 
használni: de épen azért mert illy közönséges dolog, az effélében 
lehető legnagyobb változatosság kívántatik, s egy kis valószínűség 
sem árt. A mellett a jellemfestésre is szükség ügyelni, s élezés elő
adás nélkül a beszéd nem eleven. Jelen dolgozatot, mint első pró
bát, mindenesetre méltánylanom kell: a helyzetet meglehetősen 
kigondolta, a nyelv, ha nem párizsi és saloni is, de hibátlan s 
itt ez a Jo czél. Hiányzik az, a mit tiszta comicumnak neveznek, de 
azt nem is kezdő műben kell keresnünk, hiányzik még sok egyéb: 
olvasás, szorgalmas tanulmányozás által mind megszerezhető.

Tegye el három évre, akkor olvassa fel újra, örömmel fogja 
tapasztalni, mennyit haladt e 3 év alatt a fejlődésben. Ezt többi 
müveire is ajánlom ; mert mindnyájan olly ifjonti kísérletek, mely- 
lyek megérdemlik, hogy később is visszaemlékezzék reájok, s össze- 
hásonlítást tegyen mostani, s netalán akkori dolgozatai között.

julius 12. 1853.

Digitized by v ^ o o Q i e



48 POZDER KÁROLY.

HAZAI IRODALOM.

A magyarok eredete, ethnologiai tanulmány, irta Vámbéry Ármin. Jelszó :
* Audin túr et altéra pára.* Budapest, a magyar tudományos akadémia 
könyvkiadó-hivatala. (Az akadémia épületében.) 1882. 8. rét, VIII és 
705 lap ; ára 5 frt.

I.
£  czímmel jelent meg nagynevű orientalistánk legújabb munkája. 

Az a munka, mely hivatva van a czímében kimondott nagyfontosságú 
és eddig még kellően meg nem oldott ethnographiai és nyelvtudományi 
kérdés fejtegetésében korszakot alkotni; attól a szerzőtől, kire a politi
kai és tudományos irodalom terén nemcsak hazánkban, hanem az egész 
hozzáértő Európa előtt szerzett érdemei miatt a legnagyobb bizalom
mal tekinthetünk. Ily férfiú van hivatva döntő szót mondani ott, hol 
nyelvünknek és rokonainak viszonyáról van szó. Oly tudományos ap- 
paratus, oly részrehajlatlanság gerjeszt tiszteletet és nyeri meg az 
olvasó rokonszenvét, a milyen ebben a könyvben található. Vámbéry 
nem «mélyed a kérdésbe* a szónak ama fatalis értelmében, mely a tor
mába esett féreg állapotára emlékeztet; ő a legmagasabb pontot fog
lalja el azon a nagy területen, melyet ural-altáji philologiának neveznek, 
és korlátlanul uralkodik a bőséges és igen nagy részben tőle magától 
összegyűjtött és hozzáférhetővé tett anyag felett. Nagy és bizonyára 
a tudományra szerfölött gyümölcsöző vitát fog ez a könyv nemcsak 
minálunk, hanem a külföldön is támasztani; hanem remélem, olyan 
fegyverrel, a milyennel a Pesti Napló 1882. szept. 23-iki (262.) számá
ban Munkácsi Bernát ment neki — a falnak, olyannal a tudományos 
világban senki sem fog e könyv ellen hadakozni. Két tárczahasábot 
írt tele Munkácsi valamivel, a mit ő maga a végén «tréfa beszéd »-nek 
nevez ; és ezt jól teszi, mert bizony isten senki sem jönne rá, ha meg 
nem mondaná, hogy abban tréfa, elmésség akar lenni, olyan komolyan 
lehet végig olvasni. Az egyetlen hely, a melynek egyet mosolyoghat az 
ember, az «oreg Orczy* két verssora. De mihelyt komoly akar lenni 
Munkácsi, rögtön sikerül neki olyat mondani, hogy az ember legalább 
szánakozó mosolylyal tekint könyvismertetésére. Ott van például a 
megjegyzése, hogy Vámbéry még a perzsa eredetű hezare szóval is azt 
akarja bizonyítani, hogy a magyar nyelv török eredetű. Hol akarja 
Vámbéry ezt bizonyítani? Az ezer szóról a 357. és 408. lapon beszél, éa 
mind a két helyen azt mondja egész világosan és a gyöngébbeknek, is 
érthetően, hogy ez a szó a perzsából került a magyarba. Hogy van 
tehát, hogy Munkácsi még sem értette meg ? Ha már most Munkácsi 
e ráfogása mellé állítjuk czikkének utolsó bekezdését, a hol azt írja, 
hogy, • Mi gondos tanulmdnjfnt/al olvnstuk át munkáját*: akkor bosszan-
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kódunk is ekkora — izé — merészségen, de nevetünk is ilyen alapos 
felsülésen, mely Munkácsinak épen elég «ujig*. Arra a csekélységre, 
hogy csak hezar van Vámbérynél írva, nem akarok tekinteni; Mun
kácsi bizonyosan ép oly gondos tanulmánynyal nézte át a perzsa szó
tárt, mint Vámbéry könyvét. Ez idáig azonban még csak hagyján ; fog 
még Munkácsi ezentúl is ekkora bakokat lőni; de a mit Vámbéry tudo
mányos készültségéről és lelkiismeretességéről mond, az felpezsdíti az 
ember vérét. Méltán felindulhat az ember, ha látja, hogy egy férfiúról, 
kit Európa egyik szélétől a másikig, Angliától Oroszországig, bámulnak, 
ki agondolt merészet és nagyot és rátette életét*, a tudományért, a 
magyar nyelvtudományért olyant hajtva végre, a miről Munkácsi nem is 
tudta, hogy olyan van ; egy férfiúról, ki a török philologiának biztos 
alapot teremtett, mikor a csagatáj nyelvtanulmányokat írta, a Kudatku- 
Biliket kiadta, és a török-tatár nyelvek etymologiai szótárát összeállí
totta, a mi mindmegannyi • monumentum sere perennius* ; egy ily fér
fiúról mer a tudományos írásmód tisztességét nem egészen ismerő há- 
nyavetiség nagy könnyedén ítéletet, és pedig kárhoztatót, mondani, 
bőven használva a többes számot és így még másokat is, kik pedig 
tudom meg nem érdemlik, belekeverve saját alaposságának gyanújába. 
Ismétlem, nagy és eredményekben gazdag vitát fog ez a könyv előidézni, 
de abban csak a komoly és higgadt tudományos világ vehet részt; 
örülök, hogy Munkácsi is ez első czikke után egészen más fegyverrel 
támadja meg «A magyarok eredete* czímű czikksorozatában (Magyar 
Nyelvőr XI. 498. s köv. 1.) e könyvet. Itt tisztelettel említhetni Hun- 
falvy Pál czikkét is: Anthropologia, ethnographia, tekintettel Vámbéry 
legújabb művére (Nemzet, 1882. évf. 59. és Hl. sz.).

E közlöny t. olvasóitól bocsánatot kérek, hogy a helyett, hogy 
Vámbéry művét ismertetném, becsmérlőjének juttatom'e közlöny lapjait. 
Tudom, hogy fölösleges munkát végeztem; a Vámbéry tudományos 
működésének fontosságában kételkedőt csupán a török-tatár philologia 
alapvető, örökbecsű műveihez kell utasítani, ama szavakkal, melyek a 
londoni sz. Pál templom művészének, Wren Kristófnak ugyané tem
plomban levő sírját díszítik: «Si quaeris monumentum, circumspice.* 
Hozzá fogok tehát és írok Vámbéry nagy művéről, nerc kimerítően, 
csupán röviden ismertetve, hogy az olvasó, a ki nem élvezheti vagy 
nem taglalhatja (mert mind a kettőt lehet) e könyvet, szintén lássa, 
hogy milyen meggyőződést fejez ki benne a szerző. Elfogulva szólok e 
műhöz, mert eszembe jut a nagy római historikus szava: «Succumbam 
onerineque aggrediar narrare, quna edissertando minora verő faciam.#

A munka első része az ó-kor állítólagos törökjeiről, a skythákról 
és sakákról szól. E népek eredetének és egész mivoltának kutatását 
azért vette föl Vámbéry fejtegetéseibe, mert olyan tudósok, mint Ham-
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mer, Niebuhr, Safarik, Hansen és Neumann török-tatár népeknek állít
ják. Vámbéry. rendre megvizsgálja azokat a bizonyítékokat, melyek a 
skytbák török tatár és iráni, germán vagy szláv eredete mellett szólnak 
és annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy az Istros, Tyras, Ger- 
rhos, Hypanis, Borysthenés és a Maiótie mellett lakó és földműveléssel 
foglalkozó törzsek valószínűleg árja népek voltak, még kóborló törzsbeli 
rokonaik már valami más népséggel voltak összekeveredve és végre 
hogy a Hérodotos által ismert Skythiának azon részén, mely a Maió- 
tistól éjszakkeletre a Volgáig terjed, ural-altáji származású népek, való
színűleg török nomádok kóboroltak. Azután a sakákról, azaz a Per- 
zsiától keletre és éjszakkeletre lakó népről szól. Nevezetes, hogy a 
jakutok, kik régen éjszak felé szorultak és török nemzetiségöket igen 
tisztán megóvták, magokat .naA7ta-knak nevezik. De sem ennek, sem 
naás nyelvtüneménynek, melyet pedig kellő etymologizálás mellett már 
több tudós pro és contra szüksége szerint felhasznált, nem akar Vámbéry 
túlságos fontosságot tulajdonítani; ő a nyelven kívül még egy hatalmas 
tényezőt ismer e l : az illető népek külsejét, arcza kifejezését, ruházatát, 
szóval ethnographikus bizonyítékot. A görög-baktriai korszakból fenn
maradt érmeken a saka fejedelem arcza és ruházata szakasztott olyan, 
mint valami mai kirgizé; tehát nem is lehetett árja, hanem török-tatár. 
E bizonyítékot nem szabad kicsinyelnünk, Vámbéry okoskodását gyen- 
géllenünk ; az assyr emlékek mindig határozottan mutatják a sémi 
typust alakjaikon; az íegyptusi kőfaragó vésője és festő ecsetje éles kü
lönbséget tett aegyptusi és zsidó ember typusa közt; a Naks-i-Rusztem 
nevű sziklán levő faragványok I. Sápúr (240—273 Kr. u.) arczvonásait 
tisztán irániaknak tüntetik fel, Valerianuséit pedig valódi rómaiaknak.

A mit azonban a skytliákról és sakákról csak sejtelemszerűen, 
bypothesis alakjában lehet állítani, azt a hunokról és avarokról több bi
zonyossággal mondhatni. E népekről Vámbéry a görög íróknál található 
elszórt megjegyzések alapján, melyek mind olyan dolgokat, sajátságo
kat, szokásokat vagy szókat foglalnak magokban vagy írnak le, melyek 
még ma is változatlanúl megvannak Közép-Azsia török nomádjainál, 
azt következteti, hogy e hunok és avarok töröknyelvű és a sámán-hitet, 
az ázsiai puszták e sajátságos vallását követő népek voltak. Azután 
az avar és bún személyneveket magyarázza sorban, előre bocsátva 
néhány megjegyzést, mely e neveknek a görög íróknál előforduló átírá
sáról szól. Ezen átírásnak szertelen, szabálytalan volta nagyon meg
nehezíti a nevek megfejtését. Itt megtudjuk, hogy Attila vagy helyeseb
ben Etel, a német Etzel, annyi mint hatalmas, nagy folyam; E llák  
helyesen Ilik, Illik, azaz herczeg, legelső; x&po; a török-tatár kontusz, 
kimisz, az ismert, kanczatejből készült ital stb.

Majd a bolgárokra tér át Vámbéry, erre a szerencsétlen népre,
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melyet épen háromféléből összekevert gyülevésznek tart egy-két tüdős, 
t. i. törökből, 6zlávból és finnből. Maga Vámbéry is azt tartja e néptől, 
hogy keverék^ de ily nehezen megoldható vagy talán épen megfejthetet
len kérdéssel szemben óvatosan azt a véleményét nyilvánítja, hogy e 
nép egyik része a Kr. u. való VI. században éjszakra szorult és ott 
vegyűlés folytán a mostani csuvax népet alkotta; a másik rész délen 
szlávok közé jutván elszlávosodott. A bolgár szó- és névjegyzékben a 
nép nevét is megmagyarázza; szerinte bulyar a török bulgamak ige 
aoristusa és a. m. zendülő, zavargó, lázadó. Ezt a nevet a nép való- 
színfileg akkor kapta, mikor a nagy török népcsalád kötelékéből kisza
kadt, és jóllehet szemrehányást foglalt magában e név, mégis magáé
nak fogadta, és ismertté tette. Ilyen észjárás képezheti még más török 
törzsek nevének alapját is ; pl. a kabar név a török kabar mák, felkeverni, 
felemelkedni, igével függ össze; ebből lett a kezdő torokhang elveszté- 
vel, a mi a törökben gyakran előfordul, abar v. avar, az avarok neve ; 
ilyen kazar és kazak, az előbbi a kaz igetőnek aoristusa, az utóbbi ige
neve, mind a kettő a. m. bolyongó, kószáló. Mind e szó eszünkbe jut
tatja a következő magyar alakokat: kavar, kever, habar; és e neveket: 
Kozár, kozák.

Ez után a kazarok-ról beszél Vámbéry. Ezeknél a görög, szláv, 
arab, perzsa, örmény, sőt héber történetírókra is szorul a kutató. E nép
nek alkotmánya és vallási tolerantiája megérdemli a figyelmet. Volt 
két uralkodójok, kiknek jogait már nem képes a történelem pontosan 
meghatározni. Előkelőik, sőt talán többségök is a zsidók vallására tért. 
A különböző íróknál előforduló kazar nevek magyarázása fejezi be 
Vámbéry könyvében az ezen érdekes népről szóló fejezetet.

A besenyők török eredetét már több megbizható forrás bizonysága 
alapján lehet vitatni. A besenyő oly török nép, mely nyelvre nézve leg
közelebb állt a kúnokhoz. A besenyő szó- és névjegyzékben a többi 
érdekes fejtegetés közt a mondái Thonuzoba neve is igen találóan van 
megfejtve. E név a török tonuz aba, azaz vadkan-apa. A vadkan, mint 
a bátorság, rettenetesség mintaképe a keleten, de még a classicus köl 
tőknél is, nagy szerepet játszott. A Sáhnámeh*ban Guráz vagy Gurn- 
teh, a vadkan, nagy hős; zászlaján vadkan van czímerűl.1) Az Ilias-

1 Lásd ezt: Firduaii liber regum qui inscribitur Schahuauie, ed. Vul- 
lers, I. köt. 399. 1. 311. vers; 400. 1. 325. v .; 423. 1. 1. jegyz. 12. v .; II, 
776. 1. 176. v. 787. 1. 344. v. 801. 1. 540. v. Vámbéry, Die primitive C-uitur 
des tnrko-tatarischen Volkes, 135. 200. 1. Ilias 5, 782—3. 12, 146. 17, 20— 
22. Egyet Phil. Közi. III, 512. L — Rúdra, a vihar szelleme, a Rigvedá- 
ban vörös vadkannak van nevezve, Duncker M. Az ókor története, £prd. 
Jónás, m ,  308. V. ö. IV, 376. 1.

4*
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bán ’18o(uvcú( plv h\ rpo(jtá/o:?, eí'/.eao; iXxr'v (4. 1253.); a latinban is elő
kelő név a Verres. Ugyanitt ír Vámbéry a kunokról is, méltányolva a 
Kuun Géza gróftól kiadott kún codexet.

Tgy végig menvén a magyarokat megelőzött török-tatár népeken, 
végre a magyarokról beszél, elmondva és kritikailag méltatva mindazt, 
a mit arab és byzanczi kútfők és hazai krónikáink rólok feljegyeztek. 
Itt is találhatni számtalan érdekes szófejtést; igy az Árpád  névét, mely 
a. m. jós, pap ; Gylas-ét, mely a sereg összegyűjtőjét (gyűl, gyűjt) jelen
tette, stb. Krónikáink közül különösen a névtelen jegyzőt és Kézait 
méltatja kiváló figyelmére. Mindegyikben török-tatár eredetű neveket 
és szókat lehet találni, de finn-ugor eredetűt nem. Részletes kutatásá
nak, eredményét abba foglalja össze Vámbéry, hogy a magyarok mai ha- 
zájokba való Ülepedésükkor állami, társadalmi és vallási élet dolgában tú l
nyomóan török nemzet szellemét árulták el, hogy ez leginkább nyelvükben 
ju tott kifejezésre és hogy mindebből feltehetil, hogy a nép intéző és művelő 
része szellemi és physikai tekintetben török származású volt. Végre szerfölött 
érdekes úton magyarázza meg az olvasó szeme láttára, hogy a magyar 
név szintén török-tatár eredetű, és eredetibb alakjában ma já r , mely a 
török baj, bej, hatalmas, fejdelem, szó változata lévén, nemzetünk neve 
a. m. uralkodó, hatalmas.

Ezután áttér Vámbéry könyvének második főrészére, melyben a 
nyelvet használja mint bizonyító eszközt. Minden előtt azt vizsgálja, 
hogy mennyire megbízható a nyelv mint arra szolgáló eszköz, hogy 
szerinte népeket rokonság viszonyába hozzunk vagy egymáshoz idege
neknek tartsunk. Hunfalvy ellenében, a ki a nyelvet legfőbb, legbiz
tosabb osztályozó eszköznek tekinti, Peschel és Agassiz nyilatkozatait 
hozza fel Vámbéry. Különösen ez utóbbi tudós okoskodása nagyon 
eredeti; azt tartja, hogy valamint a medvék mormogása Kamcsatkában 
és a Szunda-szigeteken egészen egy, és e medvék mégis más»más fajtá- 
júak, ép úgy emberek is beszélhetnek nagy darab földön egy nyelvet és 
még sem kell egy fajhoz tartozniok. Rawlinson és Oppert is úgy nyi
latkozik, hogy a nyelv a népek osztályozásában csak egy tényező. 
Ebből és a még következő vizsgálódásokból kiderül, hogy a magyar 
nyelv, mely csak kicsi részben finn-ugor jellemű, nem bizonyíthatja 
még eléggé a magyar nép finn-ugor eredetét. Áttérve a hangtanra ki
emeli Vámbéry, hogy a matjyar hangtan a finn-ugorhoz közelebb áll, mint 
a török tatárhoz ; különösen a jésített hangok alig vannak meg a tö
rökben, épen úgy a következő hangok mint szókezdők ritkák: /*, r, nT 
r, l. E két utóbbi kölönben a magyarban is ritka szó elején. De viszont 
fontos hangtani tünemények, a hangzók illeszkedése (Vocalharmonie) 
és két mássalhangzónak szó elején elő nem fordulása a magyart tete
mesen közelebb helyezik a török nyelvekhez, mint a finn-ugor család
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hoz. Felemlíthető még a magyar és török nyelvek azon sajátsága, hogy 
mélyhangú tőszótagoknak magashangú párjok van, pl. csal— csel, kavar —  
kever; ez szintén nincs a finn-ugorban ily teljességgel kifejezve. A gram
matika pontjait is sorra veszi Vámbéry és igen sok nagyfontosságú 
tüneményt könnyű szerrel fejt meg a török-tatár nyelvek grammatiká
jával, holott a magyarhoz leginkább hasonlító vogulból vett megfelelő 
példák akárhányszor elmaradnak a magyartól. A számnév ellenben 
meglepően hasonló a finn-ugor számnévhez; mindamellett a két és kettő 
közt levő különbséget a keleti törökség teljesen kifejtette, és a hetes 
számrendszer a csagatájban is kimutatható. Feltűnőbb a magyar és 
török rokonsága a névmások, birtokragok, névutók és az igeképzés több 
fejezetében; az ige alanyi és tárgyi ragozása ellenben alig van meg hal
vány körvonalokban a török nyelvek terén.

A magyar szótár bizonyító erejét vizsgálva Vámbéry bírálat alá 
veszi Budenz nagyérdemű munkáját, a magyar-ugor összehasonlító szótárt. 
Vámbéry a számokat beszélteti. Budenz könyvében 996 finn-ugor-ma- 
gyár szóegyezést talál; Vámbéry ezeket négy osztályba sorozza : 1. van
nak olyan tövek, melyek a finn-ugor és török-tatár nyelvek területén 
egyaránt feltalálhatok és melyek sem hangtani, sem fogalmi tekintetben 
egyik nyelvcsaládhoz sem állanak közelebb, mint a másikhoz. Ilyent 
talál Vámbéry 217-et. 2. Van olyan szó-egyezés, mely különös finn-ugor 
hangtani viszony következtében kiválóan csak a finn-ugor nyelvek terü
letén található fel; ilyent 211 -et talált. 3) Olyan szóegyezés, mely csak 
a magyar és török-tatár nyelvek közt állhat meg, ellenben a finn-ugor 
nyelvekben erőszakolt, nehézkes; ilyen akadt 210. 4. Olyan csoportok, 
melyeknek magyar tövéhez ugyan nem állíthatni rokon török-tatár szó
tövet, de melyeknek finn-ugor megfelelője teljesen elhibázott; ilyent 
29-et talált Vámbéry. Tehát Budenz könyvének */s része megvizsgál
tatván az derül ki, hogy csupán a 2. osztály 211 szó-egyezése bizonyít 
elmélete mellett; 2.J9, a 3. és 4. osztály, határozottan, és az 1. osztály 
217 száma legalább nagyrészt szintén ellene bizonyít. De még ha az
1. osztály pontjait teljesen semlegeseknek tekintjük is, a magyar-ugor 
szó-egyezések száma és bizonyító ereje nagyban csökken.

Egy új pontban arról szól Vámbéry, hogy mily módon akarják a 
finn-ugor elmélet hívei a töméntelen török-tatár elemet a magyarban 
megmagyarázni. Itt alkalma nyílik a csuvas nyelvről hosszabban érte
kezni ; több, az álja nyelvek, különösen a perzsa területén, de n ma
gyarban is feltalálható sajátsága igen nevezetes. A hosszabb okoskodás 
eredménye az, hogy a magyar nyelv anyagának egy része az ugor csoport 
oly nyelvéhez tartozik, mely e nyelvek birodalmának legdélibb határán, még 
pedig a testvérnyelvek létrejötte előtt élt, de most már pontosan meg nem ha
tározható ; anyagának egy másik része pedig a keleti törökségbol való, >a mi

Digitized by L j OOQ Le



54 POZDER KÁROLY.

abból látszik, hogy az illető szókat sokkal ősibb török alakjokban mutatja, 
mint az ujabb tötök nyelvek.

A mű harmadik része a művelődés mozzanatait foglalja magában.
A magyar nép műveltségének, erkölcsi, vallási, társadalmi, családi és 
physikai életének fogalmait és ezek neveit, úgy a mint a nép Európá
ban való első fellépése alkalmával bírta és azóta is nyelvében használja, 
tekinti e szakaszban a szerző. E szakaszban, mely talán a kitünően írt 
könyvnek legszebb, a nagy közönségre nézve mindenesetre legérdeke- 
sebb része, először az állatok neveiről beszél a szerző. Csattanós, találó 
okoskodással világossá teszi, hogy mivel a magyarban a török nyeltek
kel megegyezők mind azoknak az állatoknak a nevei, mely állatok a 
primitív ember gazdaságához tartoznak, és mivel ez állatok mind olya
nok, melyeknek geographiai elterjedtsége oly szélességi fokok közé esik, 
melyek közt mindig török-tatár nomádok laktak: ennélfogva a magyar 
is e nomádok közöl szakadt ki és onnan hozta magával nyelvében e 
törökre emlékeztető szókat. A második pontban & növényországról ír a 
szerző. Ez a végtelen ázsiai pusztákon, a hol a nomád török faj min
den időben bolyongott, nagyon szegény, de nehány meglepő tényt 
mégis D y u jt. A fii a nomád mindene, ebből él állatja ; e magyar szó tövét 
a török búj, püj, nőni, tőszótagban találhatjuk meg, tehát a fű xaT 
az, a [mi nő. A fa meg nagyon-nagyon ritka az ázsiai pusztán, de még 
a mi magyarországi pusztáinkon is ; nincs is a ma gyár-töröknek eredeti 
szava a fára, hanem a finn-ugor pu szót vette erre kölcsön. Megtudjuk 
még azt is e pontból, hogy a régi magyar egyáltalán nem tanulta e 
honban való lete'epedése után szlávoktól a földművelést, hanem mint 
más török-tatár nép Ázsiában manap is, félig nomád, félig földművelő 
volt. Ismerte a búzát (tör. Iritdaj, bugdaj), árpát (arpa), darát ftari), 
borsót f burcsak); tudott borra és serre szert tenni (bor, sira, sera) ;  
volt takácsa, szűcse ( tokucsi, szaucsi, szeitcsi); termesztett kendert és 
értett a tilolásához (kender, tila). Kubáit Ázsiából hozta; oda való a 
ködmön, kaczagány, köpönyeg, zubbony, dolmány, saru, csizma (két- 
mén, kudsagan, kepeng, zübiin, dolaman, saruk, csezme). Ez összehasonlí
tásokat a házi eszközök, ékszerek, fegyverek neveivel még tetemesen 
lehetne szaporítani; de már csak a jóbágy, jobbágy szó érdekes sorsát 
akarom ide iktatni. Ez tiszta török szó:jou,jau a. m. háború és bagt 
bég, baj, bej, mint mindenki tudja, a. m. fő, fejdelem, a magyar fej. 
Joubayi tehát annyi mint a szintén ősmagyar hadnagy. És mi lett idő 
haladtával e szóból ? Akrir az angol knight és német Knecht sorsát látná 
az ember. Másrészről ismét nagyon nevezetes, hogy a háló nevét a 
finn-ugor halászoktól vette a magyar (oszt. %olip, vog. kúlup).

Az ember testének egyes részeit már inkább nevezték el a régi 
magyarok finn-ugor nyelvekből kölcsönzött szókkal. 32 testrész nevét
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hasonlítja össze Vámbéry a rokon nyelvek megfelelő szavaival, és ebből 
16 a török-tatár nyelvek felé hajol, nehány se ide se oda, és csak a ki
sebbség mutat a finn ugor nyelvekkel rokonságot.

A világ és mindennapi élet tüneményeinek nevei szintén sok 
érdekes anyagot szolgáltatnak összehasonlításra. Már az ős magyarnak 
is két szava volt a cselum megjelölésére: ég, azaz világos tér, világító 
test (v. ö. az ég igét) és menny, a földfeletti, a túlvilág (v. ö. a jakut möngge, 
cselum, altitudo, supra, és az általános török möng, meng, örökkévalóság 
szót). Azért van az imádságban: «Mi atyánk, ki vagy mennyekben* és 
viszont azért mondjuk: égi háború. Szerfölött érdekes az is, hogy a 
magyar ép úgy, mint a török, szava járásában megőrizte mind e mai 
napig azt a nomád élet természetéből folyó tényt, hogy a nomád az éj
szakárai kezdi számítani a napokat, mert a hűvös éj rá és foglalkozására 
nézt e jobb, mint a forró nap : süt az éj holdjával kötötte össze az esztendő 
számítását is. íme itt van a magyar éjjel-nappal, a török gedse-gündiiz, az 
újperzsa seb u ruz vagy sebánrúz, — de már a pehleviben jóm u sáp (az első 
szó a napot jelentó sémi p z ó ) — a görög vúxts? xaí íjjxépai, vúxta; t? xa 
íuap és vj/'nrjuscov; az hogy xa\ vúx-a; nagyon ritka Homérosnál 
(11.23,186. Od. 10, 142., de már máskép Od. 9, 74.). A régi zsidók szin- 
tén éjszakával kezdték a napot számítani: «És lŐn este és reggel, egy 
nap» (1 Mose í , 5.). A római katholikus egyház ünnepeit is egyik estétói 
a másikig számítja. Az arab mai nap is éjszakával számít; a régi per
zsáknál és segyptusiaknál szintén megvolt e szokás; a görög, gall és 
germáu napnyugtától napnyugtáig számított.1) Itt egészen soron kívül, 
csak úgy mellesleg, mivel holdról és csillagról van szó, megjegyzem, 
hogy a perzsa bánn, hölgy, épen úgy tartozik a régi bá (görög ?a) tün
dökölni, ragyogni tövéhez, mint a hogy a magyar hold, hó, hugy (csil
lag) és hölgy szó mind egy tőből hajtott. Bánó, az óbaktriaiban még 
annyit tesz, mint sugár. Mennyi gyengédség a nő megnevezésében !

A kereskedés úgy látszik a perzsa néphez vitte közelebb a régi 
magyarokat. Ilyen közelebbi viszonynak köszönhető több perzsa szó a 
magyarban; pl. vásár (perzsául bazár), kincs, (régiesen kénes, gencs,
• Drága gencse népünknek* ; perzsául gencs), száz és ezer (szád, hezár). 
Az ősi magyar műveltség nagyobb fokára érdekes világot vet az, hogy 
az írást, vésést és képfestést (feliratokban, emlékeken, kurgányokon)

*) Lásd különösen Dr. Qoldziher I. szellemes könyvét, Mythology 
among the Hebrews, a 61. s köv. 1. Aztán a köv. műveket: Hermann, Lehr- 
buch dér griechiBchen Antiquitaten (Heidelberg 1852.) III, 17. pont; Seiler, 
Vollstándiges gríechisch-deutsches Wörterbuch über die Gedichte des Home- 
ros u. dér Homeriden (Leipzig, 1872.) 284, 434. 1. Plat. Tim. p. 283 F. Hesiod. 
Krga 412. v. S. Paul. ad Corinth. 2, 11, 35.
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ismerték ; ott van tr és ír (kenőcs), betű, fest, ró, szín (törökül jlr, súr, 
betik, pecs, ury szin; a ró megvan a finn-ugorban is: ru).

A régi magyarok vallásáról is figyelemre méltó dolgokat je 
gyezhetni fel. A legfőbb lényt jelentő szót, istent, Vámbéry perzsa 
eredetűnek tartja ; a perzsában jezdan, izdán a. m. isten. Abban 
azonbun nem érthetek a tudós szerzővel egyet, hogy ez az újperzsa 
szó a többesszám ragjával van ellátva. Az óbaktriai yazata alakot 
ana képzővel látták el és így használták az újabb perzsában. A régi 
ukkon szót, melyről Hnnfalvy Pál egész értekezést írt,1) Vámbéry 
inkább a török okán, oyan, mindentudó, isten, szóval azonosítja, 
bár lehetségesnek tartja, hogy e szó a magyarba a latin mucapio- 
nta-ból került. A bálvány szó megiut a perzsából származott a magyarba : 
pehliván, pahlimn, hús, athléta, szent. Itt megint nem osztozhatom 
Vámbéry nézetében, hogy ez a szó a perzsában többesszámú ; ebből 
lett: pehlev és bán, a határ őre. A b ép úgy lett t-vé, mint ebben ; kar- 
ván, a karaván, mely szó ebből le tt: kár-bán és a. m. a kereskedelem 
őre. Eredeti magyar szó a mythologia egy másik alakjának a neve: 
bábu. Ez a török baba, atya, atyácska. Abból a korból való, mikor a ma
gyar és a török még egymástól el nem vált, az óriás szó. A törökben 
uri-as, ori-acsa a. m. nagyatya.

Tökéletesen igaza van Vámbérynek, midőn azt írja, hogy a ter
mészet tüneményei, de kiválóan a fény, tűz tünetei az ősi ember lel
kére roppant nagy hatással voltak; Firdűszi, mikor a világ teremtéséről 
szól, a következő rendet tartja meg: «Isten a semmiből teremtette a 
létezőt, hogy hatalma kitűnjék. p.s tőle lett a négy elem anyaga; eze
ket fáradság nélkül és nagyhamar hozta létre. Az első a tűz, a mely föl 
lángolt tündökölve . . . »  (Vullers I, 3. 1. 37—39. v. és Mohi, Le livre 
des rois publié pár Mme Mohi, I, 4. 1.) Ez úgy látszik még a régi perzsa 
tűztiszteletnek egy nyoma.

De már azt nem tartom lehetségesnek, hogy a régi magyarok 
azt a szokást, hogy halottjaikat megégették, a párszí cultusból vették 
át. Mióta perzsa van, Zoroaster vagy akárki vallása, szóval Avesztá és 
Kelet-India árjáitól különvált nép és annak külön és az indiaival any- 
nyi pontban ellenkező iráni vallása: azóta a halott elégetése a legna
gyobb szentségtörésnek tartatott volna. Vendídád 1, 48. <>, 6, szerint 
nagy és semmi módon jóvá nem tehető bűnt követ el az, a ki a hullát 
vízbe veti, elégeti vagy eltemeti. Minden a holtak vagy élők elégetésére 
vonatkozó szó a régi classicus íróknál, melyet perzsákra fognak, pl.

*) Ukkonpohár, a régi magyar jogi szokásnak egy töredéke. (Értekezé
sek a nyelv- és széptudomáuyok köréből, 8. köt. 6. szám. 1879.)
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hogy Kyros Kroisost máglyára ítélte, nem igaz. Legfőlebb úgy lehetett 
a hallát a földbe ásni, ha elóbb viasz szál bevonták; így mondják el 
ugyanié régi classicus írók (Strab. XV, 3. Herod. 1, 140.) de hát «fides 
penes auctores. > Az igazi módja az volt, hogy a hullát kitették a szabad 
ég alá, a 11 láb magas kerek fallal bekerített térre, melynek neve 
dakhma volt. Firdúszinál e szó már sírbolt értelmében fordul elő, pl. 
Vullers I, 128. 1. 1140—3. v. Mohi I, 163. 1. A köznép perzsául zin- 
dán-i bád-nak, a szél tömlöczének is nevezi ez épületeket. Justi a Hand- 
buch dér Zendsprache czímű művében (a 145. lapon) nem származtatja 
még az óbkt. dakhma szót; de már egy újabb művében (Geschichte 
des altén Persiens, az Oncken-féle Allgemeine Geschichte in Einzeldar- 
stellungen ez. vállalat 1. szakaszának 4. kötetében a 88. lapon) azt 
úja, hogy e szó töve az óbkt. daz, megégetni, és ebből azt következteti, 
hogy a régi iráni temetkezés a megégetés volt. Ezt nem tartom helyes
nek; a régi perzsák ismert ellenszenvökkel minden az indiai rokonokra 
emlékeztető intézmény iránt a hullaégetésre vonatkozó szót elvitték 
ugyan magokkal iráni liazájokba, de máskép takarítván el halottjaikat 
más dologra is alkalmazták e szót. A vallásba vágó szokást megváltoz
tatták, de az ósi szót megtartották, mint pl. ebben is : daéra, div, mely 
ugyan az a szó, mint az indiai drra, de nem istent, hanem ördögöt 
jelentett a régi perzsáknál. Az indiai temetkezési szokást tehát meg
változtatták, de a temetés indiai nevét megtartották másra alkalmazva. 
Az, hogy a perzsa mai nap is sznchteh peder (kinek az atyját megéget
ték) 6zóval fejez ki nagy szidalmat, vagy hogy Firdúszi arra, a ki ‘Ali 
ellensége, ezt mondja: «Csak az, a kinek apja nincs, lehet ellensége és 
isten tűzben fogja az ilyennek testét megégetni* (Vullers I, 7. 1. 120. 
v. Mohi I, 9. 1.): ép oly kevéssé bizonyít a perzsa temetkezése mellett, 
mint a mily kevéssé lehetne a magyar terengette szóval azt bizonyítani, 
hogy a keresztény magyar még hisz a tereiig-ben, az altájiak e régi po
koli szellemében. Az ilyen név, szó csak azt bizonyítja, hogy a nyelv 
tovább él a szokásoknál, a vallásnál, sőt akárhányszor a népnél, a 
mely beszélte. Hasonló tüneményt, hogy vallás változtával a régi hit 
szent tárgyait jelentő szó gonoszát jelentett, épen a magyarból hoz fel 
Vámbéry. Ott van kontár ; tudjuk, hogy e szó ma mily kevéssé hízelgő, 
pedig a magyarok régi vallásában kanta annyit tett, mint jós, bűbájos. 
V. ö. ezeket: török-tatár kain, pap, jós, kamta, jósoltatni, bűvös mon
dással gyógyíttatni. Mindent összefoglalva tehát azt lehetne mondani, 
hogy a magyar vagy inkább az egységes török-tatár nép a régi árják
tól vette a halottégetés szokását; de azt semmi esetre sem mondhatni, 
hogy valamely nép a perzsáktól tanulta meg holtjait elégetni.

Különben magától Vámbérytól elismert és bebizonyított tény, 
hogy a magyarok a perzsákkal a Szászánidák korában és az után követ
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kező időben egész vándorlásukig érintkeztek ; ezt bizonyítja mindannak 
a perzsa szónak az alakja, a mely a magyar nyelvbe került.

Külön fejezetet szán Vámbéry a magyarban levő szláv, perzsa és 
finn-ugor szóknak. Ebben az egész nyelvtudományra nézve igen fontos 
elvet mond ki, mikor a kölcsön vett szók és idegen szók közt találó különb
séget tesz. Az előbbieken ugyanis oly szókat ért, melyek a nép minden osztá
lyába hatottak és a nemzeti szók kincsében már polgárjogot nyertek, a köl
csönvevő nyelvbe illő hangtani alakot vettek fö l, pl. ablak, abrak, asztal, 
bajnok, beszéd stb .; idegen szóknak pedig az olyanokat tartja , melyek 
vagy mint mükifejezések egyesek vagy az irodalmi nyelv birtokába kerültek, 
vagy tisztán helyi természetűek, nyelvjárásba vagy inkább tájszólásba tartóz- 
nak, és a nemzeti nyelv közös birtokának nem tekinthetők, pl. abanajcz, an- 
gor, beláka, bervény, gornyik, harák stb. Ez igaz elvet alkalmazva 
Miklo.fich könyve (Die 6lavischen Elemente im Magyariscben) tetemes 
módosulásokat szenved; Vámbéry a Miklo.nchtól felvett 956 csoport
nak legfőlebb egy harmadára lehet mondani, hogy a szlávból kölcsön
zött magyar. Miklósi eh könyvével különben most foglalkozik a Magyar 
Nyelvőr XI. (1882.) kötete, megkezdve a 68. lapon a munka magyar 
fordításának közlését és észrevételeket Ígérve Szarvas Gábor tollából.

A németből kölcsönzött szók természetesen C6ak a magyaroknak 
Pannóniában való megtelepülése után kerülhettek nyelvünkbe. A per
zsa szókról már előbb szóltam. Vámbéry összehasonlítja azoknak alak
jával, melyek a magyarral rokon cseremisz nyelvbe kerültek. Ilyent 
Budenz Vocabularium ceremissicum ában tizenhármat talált; de ne
hány elkerülte figyelmét. így a cser. pakcsá, kert, mely az újperzsa 
bágheseh, kertecske; továbbá ambar, istálló, mely az újp, anbnr, rakodó, 
tárház, hambár, az újp. anbásten, anbárden, összehozni, felhalmozni, 
igéből. Az óbaktriaiban a következő elemekből á ll: ham-bar. Ez utóbbi 
szóra különben alig lesz az ember figyelmes, mert Budenz arab erede
tűnek tartotta és olyannak jelelte meg.

Befejező megjegyzésében a szerző Kunik, Howorth, Castrén és 
Sommier nézetéről beszél, kik mindnyájan török-tatár népnek tartották 
a magyarokat. Aztán az ellenkező nézetet is taglalva azon kérdésre 
felel, hogy a magyar nyelv mikor vette magába a benne levő finn-ugor ele
meket. Ez azon minden okoskodáson kiviil álló távoli korban történt, mikor 
a finn-ugor törzsnek egymástól elválva és messze elszórva élő ágai még egy 
testben egyesülve voltak. Ugyanott még behatóan ír Vámbéry a hunok és 
magyarok rokonságáról, melyet hihetőnek ta r t ; a magyarok vándorlá
sáról, számáról, Pannónia állapotáról, a IX. században, és helyesen 
figyelmeztet bennünket arra a tüneményre, hogy egyedül a magyar az 
a nép, mely mindamellett, hogy a neki alávetett népek mellett kisebbségben 
volt és ezen felül idegen műveltséget elfogadott, nemzeti individualitását sér
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tetlenül fenntarthatta. Vámbéry a magyar nép képződésének két kor
szakát különbözteti meg ; az első az volt, melyben a török tatár eredetű 
magyar finn-ugor néppel érintkezett és összekeveredett: a második az , mely a 
IX . és X I . század közt eltelt és melyben a magyarság új hónába folyton ki- 
sebb-nagyobb csapatokban beözönlő rokon török népekkel ( kabar, kim , kazar, 
besenyő néppel f összevegyült, egybeolvadt.

Majd a magyarok útra kelésének idejét, Pannóniában való fellép
tét, európai rablóhadjáratait, szenvedett vereségeit, lassú letelepülését, 
megkeresztelkedését kutatja Vámbéry, — mind megannyi érdekes é< 
nevezetes történelmi tényt. Végül lelkes szavakban beszél a magyarok 
nemzeti nemtőjéről, airól a szent erőről, mely segítette őket, hogy 
nemzeti individnalitásukat mindig sértetlenül megtarthatták; aztán 
ihletett pillantást vet a jövőbe, mikor az államfönntartás nehéz felada
táról és a keleten nemzetünkre váró missióról ír. És itt érezzük, hogy 
a történelem lapjain másnak érthetetlen sorokat is el tudja olvasni 
Vámbéry; itt látjuk, hogy a szónak igazi értelmében vett politikus 
bánik a tollal.

Ez a mű vége; ez után következnek a mellékletek, oly apparatus- 
sal kidolgozott kis művek, melyek bátran könyv számba íb  megjár
nák. Az 1. melléklet a könyv legelejére vonatkozik és egész ethnogra- 
phiai kísérlet a török-tatár népről. A törökség éjszakira és délire 
osztható fel. A legéjszakibb nép a jaku t, azon kívül van a szibériai 
tatárság számtalan népe. A délieket a Paristól számított keleti hosszú
ság 46. foka két nagy csoportra osztja: délkeleti és délnyugati törökökre. 
Az előbbiek közé tartoznak a keleti túr kész tániak, kirgizek, turkománok, 
kara- ka Ipa kok, özbégek, kipcsakok, kuramák, szártok (iráni bennszülöt
tekkel kevert törökök) és baskírok. A délnyugatiak pontosabban hatá
rozhatók meg, mert Oroszország, Perzsia és Törökország területén lak
nak. Ide valók a kazáni tatárok, kerecsenek (keresztény tatárok), 
mestxerjakek, nógat és krimi tatarok, esti vasok, kuniükök, a Kaukázuson túli 
törökök, az iráni törökök és oszmánok. Mind e népeknek és törzseknek 
statistikáját is összeállította Vámbéry.

A 2. melléklet talán a legérdekesebb. Julián szerzetesnek sokat 
taglalt, magyarázott nagymagyarországi útjáról van ebben szó. Vámbéry 
magát az elbeszélést minden ízében megvizsgálja és a benne előforduló 
földrajzi és tárgyi visszásságokból kiindulva azt állítja, hogy a Julián 
útjáról szóló tudósítás koholt% magyar krónikák, továbbá Plán Cárján és 
RubrtKfuis utazók ( a X III . századból) adatai nyomán szerkesztett silány 
compilatio, melynek szerzője valószínűleg valamely túlságosan hazafias ma
gyar hittérítő volt.

A 3. melléklet nyelvtudománynyal foglalkozik. Ebben van Budenz 
könyvének jó része a már említett négy categoriába beosztva. Ez tér*
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mészetesen a legterjedelmesebb melléklet. Hosszabb pontban szól 
Vámbéry az ember szóról, melynek eredetét még egy fejtegetés sem 
tudta eddigelé kideríteni; meg az isten szóról, melynek már egész kis 
irodalma van, melyről azonban minden fejtegető azt tartja, hogy már 
helyesen megfejtette.1)

A 4. mellékletben néhány észrevételt tesz Vámbéry Budenz azon 
bírálatára, melyet ez utóbbi Vámbérynek a Nyelvtudományi Közle
mények 8. kötetében megjelent magyar-török szóegyeztetéseire írt. Ez 
a melléklet tárgyias elleubirálatnak mintája lehet.

Az ő. mellékletben Miki ősiek idézett munkájáról mond Vámbéry 
részletes ítéletet. 54 Miklusichtól szlávnak tartott szóról kimutatja, 
hogy török-tatár vagy perzsa és onnan került a magyarba.

A (i. melléklet magyar, török és finn-ugor műveltségi szók össze
hasonlító jegyzéke. 261 magyar szót jegyez fel Vámbéry és ebből 18 
van olyan, melynek csak a finn ugor nyelvek terén van elfogadható 
rokona, 29 pedig olyan, melynek rokona a török-tatárban és finn-ugor
ban egyaránt van; természetesen az egyiket ide, a másikat oda kell 
sorolnunk a hangtan és szófejtés döntő szabályai szerint. Marad tehát 
a 261-ből 214 olyan magyar szó, mely legnagyobb részben az ősrégi művelt
ség világában már ismert fogalmat jelöl és mely a magyarban és török
tatárban ugyanegy tőből fakadt.

íme ez igen rövid, épen nem tökéletes kivonat Vámbéry nagy és 
eredményekben gazdag munkájából. Mindamellett azt hiszem, hogy 
az olvasó a munkában kifejtett meggyőződésnek hű képét láthalja 
ismertetésemben. Hiszem, hogy a munka mint emberi mű nem hiba 
nélkül való; egy-két olyan helyet, melyről azt gondolom, hogy a benne 
kifejezett nézet nem helyes, iparkodtam is megigazítani. Lehet, hogy e 
kísérletemben magam is tévedtem. Végül pedig mindarra, a mit e ki
tűnő könyvről írtam, azt mondom, a mit Bandini egykor í r t : «Atque 
luvc quidein breviter notanda visa sunt, ut si viri ceteroquin summi 
aliquaudo peccaverunt, nobis etiam, qui ab iis longe absumus, si quid 
in tanta rerura mole diligentiam nostram effugerit, venia concedatur.*9)

Dr. P o zd e r  K á r o ly .

\l V. ö. a következőt: Hunfalvy Pál, A kun- vagy Petrarkacodex éa a 
kunok (Értekezések stb. 1881.) 43.1. Vámbéry, Die priinitive Cultur 45. 243. 1. 
Egyet. Pliilol. Közi. III, 5H —5.1.

al A. M. Bandini, Catalogus codicum manuscriptorum bibliotliecae Me- 
diceae Laiireutianae, Florentiae 1764—03. vol. II. pag. 658.
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II. M
• Audiatur et altéra pars.» Ezt a jeligét viseli homlokán az a nagy 

•etimológiai tanulmány*, mellyel Vámbéry Ármin hadat üzent az ugor
magyar nyelvhasonlításnak. Az egész napi sajtó rendkívüli kitüntetéssel 
fogadta a könyvet, a min legkevésbbé sem csodálkozhatunk, mert hiszen 
a benne tárgyalt kérdés a legnépszerűbbek egyike, s e kérdésnek a 
szerző igen népszerű megoldását adja. Előszavában tiltakozik ugyan az 
ellen, mintha a nemzeti hiúságot akarná e munkájával legyezgetni: «A 
tárgyalt anyag felfogásában és megítélésében — úgymond — sok elő-

*) 1. A hányok jelöleae. A finn szavuk írásában a mostan dívó finn iro
dalmi írásmódot tartottam meg, mely szerint y  =  ü s a hosszú vocalisok ket
tős betűvel iratnak (aa, ee, ii, stb.) az / végű diphthongusok meg t-vel fai, ei, 
oi stb.) A többiekben: a =  magyar a | u =  nyilt e | i =  mélyhangú / | a =  
egyelőre meg nem határozható mélyhangú vocalis | «=ugyanilyeu magashangú 
vocalis | y =  német eh | 7 =  a y-nak megfelelő lágy gutturalis spiráns | h =  
gutturalis nasalis (mint az ny a nem. aingen szóban) | é — magy. h j # =  111. 
sg | í  =  zs | c =  cs j .j =  dzs \ r — ez \ ~ ~  dz | 7 és (o lapp szókban) =  an
gol ih-féle kemény és lágy dentalis spiráns | d \ t \  s, z , c, n, r, l'=  <jij, ty , 
*zj, z j, czj, dzj, ny , rj, ly  | I-) jegy áll a ragok és képzők előtt, valamint az 
igetövek végén | <C jegy jelenti azt, hogy a rag vagy képző vocalisában még a 
szótőnek végvocalisa is benne foglaltatik. — ±  Jiovidttmek : a) n y e l v e k  és  
d i a l e k t u s o k  e l n e v e z é s e i :  ni., magy. =  magyar | mord. =  mord-
vin; mordM. =  moksa-mordvin; mordE. =  erza-mordvin j cser. — csere
misz ; eaerS. =  erdei cseremisz ; cnerM. =  hegyi cseremisz | lp. — lapp ; lpS .=  
svéd-lapp; IpF. =  finnmarki lapp; IpK. — Enare-lapp; IpU. =  orosz-lapp | 
oazt. =  osztják; osztlrt. =  Irtis-melléki osztják; osztS. =  szurgnti oszt. 
diaL; otztB. — éjszaki osztják | vug. =  vogul; vogli. =  éjszaki vogul; vogK• 
=  kondai vogul; vogL. =  Loszva-melléki vognl; vogP. =  Pelim-mellóki vo- 
gol { votj. =  votják | ziirj. =  zűrjén: ziirjlzsm. =  izsmai zürj. diai.; ztirjP. 
=  permi zűrjén || t</r.= török | c a a g c a g . =  csagataj (keleti török) | oszm. =  
oezmanli (oszmán török) | tat. == tatár | kaz. =  kazáni tatár | tijg, =  ujgur | 
kojb.-kar. =  kojbal-karagasz | ennv. — csnvas j alt. =  altaji j jak. =  jaknt || 
szám. =  szamojéd || mong. — mongol; i d é z e t t  m u n k á k :  MCgSz. =  
Bndenz: Magyar-ugor összehasonlító szótár. Budapest, 1873— 1X8J. | St. =  
Vámbéry: Csagataische Sprachstudien. í.eipzig, 1867. J KB. — Vámbéry: 
Uigurische Sprachmonumente und das Kudatku Bilik. Innsbruck, 1870. | 
Szvegy. =  Vámbéry: Magyar és török-tatár szóegyezések. (Nyelvtudományi 
közlemények, VIII. köt.) | Ktym. =  Vámbéry: A török-tatár nyelvek etymo- 
logiai szótára (Nyelvtudományi Közlemények, XIII. köt.) | Ab. — Abuska. 
Csagataj-török szógyűjtemény. Pest, lWiá. | Z. =  Zenker: Türkisch-arabisch- 
persisches Handwörterbuch. Leipzig, 1X07. | Búd. =  Budagov: CpaBllH're- 
jbOMH c-ioBapb TypenKo-TaTapcKHXL íiapt'iift. C .-I lcT ep ö y p ri, 
1869. | NyK. =  Nyelvtudományi Közlemények.
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dómtól eltérve, meglehet, hogy a tudvalevőleg sikamlós talajon gyakran 
hibáztam és tévedtem, de ez mindig és mindenütt azon szorosan tudo
mányos meggyőződés volt, melyet követtem, nem pedig azon kicsinyes 
és gyerekes nemzeti hiúság, a mellyel Magyarországon hajdan a soha 
pontosan meg nem határozott ázsiai rokonságot a finn-ugornál többre 
becsülték. Azt mondom : hajdan, mert ma már az utóbb említett rokon
ságról való nézet van elterjedve igen nagy mértékben, mert valóban 
különös ízlés kell ahhoz, hogy inkább szeressük a nomád és a kultúrá
tól még távollevő török-tatárokhoz, mint a mívelt, a természettől gazda
gon megadományozótt és nemes finn népekhez számíttatást !* — De 
mind hiába! Halmozza el bár Vámbéry az ugor népeket még szebb jel
zőkkel, és mondja a török-tatár népeket a kultúrától még oly távollevők
nek, — azért a nemzeti hiúság az utóbbiakban mégis mindig csak a 
nemes, harczias fajt fogja látni, az ugor népek pedig mindig oly elcsene- 
vészett, szánandó teremtményei lesznek az istennek, a milyeneknek 
száz év óta képzeltük őket. A hiúságnak édes tetstvérje a képzelődés, 
mely nem akar tudni a valóságról; azért a nemzeti hiúság előtt soha 
semmit sem fognak nyomni a latban a tudománynak hideg adatai, ha 
csak véletlenül össze nem esnek a képzelődés teremtette adatokkal. 
Vámbéry könyve sem azért tetszett a nagy közönségnek, mert tudo
mányos alapokon tárgyalja a magyarok eredetének kérdését, hanem 
azért, mert e kérdésnek oly megfejtését adja. mely a nemzeti hiúságnak 
jól esik.

Ez egy. A másik az, liogy Vámbéry könyve oly ügyesen van írva, 
hogy a laikus embert tökéletesen meggyőzi. Oly szemmel láthatólag és 
kézzelfoghatólag van benne föltüntetve a magyar nyelvnek török volta, 
hogy az olvasónak szeme-szája eláll, és elméjükben megfogyatkozottak
nak kénytelen tartani azokat az elvakult tudósokat, kik három egész 
évtized óta át meg átkutatták a magyar nyelvnek minden zege-zugát, 
tanúlták a török nyelveket is, és az utóbbiaknak ékesen szóló tanúsága 
daczára is konokúl ragaszkodtak abbeli nézetükhöz, hogy a mi nyelvünk 
nem török, hanem ugor.

Hogyan lehetséges ez ? Vámbéry megmagyarázza. Az ugor nyel
vészek — úgymond, — nem ismerték kellőleg a török nyelveket. Ez 
megmagyarázná a dolgot, csakhogy e vád nem illeti meg az ugor nyel
vészeket. Csak lapozzuk végig a Magyar Xyelrészet-et és a Xyelrtutlo- 
mányi Közlemények-et, úgy könnyen meggyőződhetünk róla, hogy nálunk 
eleget foglalkoztak a török nyelvekkel, s e téren a legalaposabb dolgoza
tokat éppen Budenz, a pár excellence ugor-nyelvész tette közzé. Az ő 
tekintélyét és jártasságát e téren elismerte Vámbéry is, — nem szóval 
ugyan, hanem tettel, midőn régebbi szóegyeztetéseinek azon részét, 
melyet Budenz kárhoztatott volt, az előttünk fekvő munkában részint 
elhagyta, részint másokkal helyettesítette. Vámbéry német munkái, a
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C.sagatai&che Sprachstudien és az Viguriuche Sprachmonumente, melyekben 
a törökségnek legkevésbbé ismert részeit tárta föl a nyelvész-közönség 
előtt, közkézen forognak; az általa idézett turkológiái munkák mind 
megvannak nyilvános könyvtárainkban s legnagyobb részük minden 
ugor-nyelvész magán-könyvtárában is. Az ugor-magyar nyelvrokonság 
híveinek tévedését tehát nem menthetné az, hogy a török nyelveket 
nem ismerték kellőleg; ba pedig ismerték, és mégis tévedtek: annál 
rosszabb rájuk nézve!

De hát tévedtek-e csakugyan ? Éppen ezen kérdés szellőztetését 
tűztem ki czélomúl jelen értekezésemben. Mi ugor-nyelvészek tiszteljük 
ugyan Vámbéryt, mint a . keleti viszonyok alapos ismerőjét, de az ö 
puszta tekintélye még nem elégséges arra, hogy rögtön letétesse velünk 
a fegyvert. Lássuk először, mily argumentumokkal támogatja állításait, 
és azután rajtunk lesz a sor mondani: «Audiatur et altéra pars!*

2.

Vámbéry a magyarok eredetének kérdését tárgyalván, két fŐ-tanú- 
nak vallomásait hallgatja meg; ezek: a történelem és a nyelv. Én 
azomban ezúttal külön választom a nyelvet a néptől, és a munkának 
csak nyelvészeti részéről akarok szólni; a történelmi részhez szóljanak 
hozzá a historikusok.

Hogy a nyelvnek s a népnek e különválasztása jogosúlt, azt nem 
szükség bizonyítgatnom, mert most már általánosan elfogadott nézet, 
hogy a nyel v-azonosság nem tételezi föl okvetetlenűl a faj azonosságát. 
•A fajok s a nyelvek osztályozásának — mondja Müller Miksa, — egy
mástól egészen függetlennek kellene lenni. Népfajok megváltoztathatják 
nyelvüket, s a történelemben több példát találunk arra, hogy egyik faj 
elfogadta egy másik faj nyelvét. Beszéllhet tehát egy faj külömböző 
nyelveken, és beszéllhetnek egy nyelven külömböző fajok; úgy hogy 
semmi esetre sem sikerülhet a fajok s a nyelvek osztályozását összhang
zásba hozni.* ( M. M.J'elolv. a nyelvtudományról 315.1.)

Mindazáltal a történelmi részt sem hagyhatom egészen szó nél
kül, mert ebben is van egy fontos momentum, melyet a nyelvésznek 
figyelembe kell vennie. Vámbéry ugyanis az arab és görög, valamint 
a hazai történet-írók nyilatkozatain kívül, melyeket a magyarok török 
eredetének bizonyítására fölhoz, nagy súlyt fektet a történeti kútforrá- 
sokban előforduló személy- és méltóságnevekre, melyek közűi — úgy
mond — «a legtöbbnél a fölteendő eltorzulás daczára mind a török 
nyelvjelleg, mind pedig a szó jelentménye csalhatatlanul nyilatkozik*. 
Az előbbi fejezetekben már fejtegette a hunn, avar, bolgár, khazar és 
besenyő személyneveket, melyekben szintén török alapszavakat vélt
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fölismerhetni. A magyar személy* és méltóságnevek lajstroma —■ 
szerinte — tannál becsesebbnek látszik, minthogy az egyes nemzetségi 
és személynevek kritikai nyomozása alapján ama meggyőződésre 
jutottunk, hogy itt az értelmezési kisérletnél a török-tatár nyelvanyag 
már nem mindig elegendő, mennyiben oly hangtani sajátságokra aka
dunk, melyek egy a rokon ural-altaji körben képződött keverék-nyelvre 
engednek következtetni, oly keverék-nyelvre, melyben egyrészről a még 
kiválólag túlnyomó török, másrészről pedig a természetesen még igen 
csekély mérvben nyilvánuló idegen, hihetőleg finn-ugor jelleg, már alig 
vonható kétségbe*.

Vámbéry nagy fába vágta a fejszéjét. Tulajdonneveket magya
rázni nagyon bajos és veszedelmes dolog, s e kísérlet már sok komoly 
tudóst ragadtatott a legképtelenebb és legnevetségesebb állításokra; e 
részben elegendő a Horvát l6tván-féle iskola híveinek név-fejtegetéseire 
hivatkoznom. A tulajdonnevek oly szirtek és zátonyok a nyelvkincsben, 
melyeket az óvatos nyelvtudós rendesen vigyázva kerül, hogy fönn ne 
akadjon, vagy hajótörést ne szenvedjen rajtuk. A tulajdonnevek elem
zésénél, ha már okvetetlenŰl bele akarunk bocsátkozni, a lehető legna
gyobb óvatossággal és körültekintéssel kell eljárnunk, külömben a leg
nagyobb tévedéseknek tehetjük ki magunkat.

Az oly tulajdonnevek, melyek mint köznevek is előfordúlnak a 
nyelvben, nem okoznak a magyarázónak semmi nehézséget; csakhogy a 
legtöbb tulajdonnév nem ilyen. Vannak személy* és helynevek, melyek
nél bajos elhatározni, hogy eredetiek-e, vagy kölcsönzöttek. Maga a név 
hangzása még nem elégséges e kérdés eldöntésére, mert akárhány példa 
van rá, teszem azt, a mi nyelvünkben, hogy valamely idegen név oly 
tősgyökeres magyar alakot öltött, hogy az idegen eredetre magában a  
névben semmi sem mutat. De még az sem elegendő a név eredeti voltá
nak, pl. magyarságának megállapítására, ha egy-két szótagja alakra 
nézve összeesik valamely magyar szó alakjával, s így némi értelemmel 
látszik bírni. Ez lehet esetleges találkozás, vagy nép-etymologia szüle
ménye is. A nép nem szíveli az idegen nevet, kivált ha oly liang-elemek 
vannak benne, melyeknek kiejtéséhez organuma nincs szokva. Változtat 
tehát rajta, s ez alkalommal legtöbbnyire oly alakot ad neki, melyhez 
valami jelentést fűzhet. így lesz a JJchtemtein-b6i Lile István, llofstetter- 
ből Kos Péter, Karpeles-böl Karperec, stb. Végre a nevek legnagyobb 
része teljesen híjával van minden jelentésnek. Kétségtelen ugyan, hogy 
valamikor ezeknek is megvolt a maguk jelentése, de a nevek az idők 
folyamában addig-addig koptak és változtak, mig a jelentés kiveszett 
belőlük, helyesebben mondva: feledésbe merült, s nem maradt egyéb, 
mint az üres hang-alak. A név-magyarázók ez üres hang-alakba kapasz
kodnak, 8 ha csak valamennyire hasonlít is egyik vagy másik meglevő
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szóhoz, rögtön készek ennek az értelmét beleerőszakolni az illető névbe, 
s így teremnek a furcsábbnál-furcsább névmagyarázatok. De van-e 
ezekből valami haszna a tudománynak ? Nincs. Ezeket a komoly tudo
mány szempontjából nem tekinthetjük egyebeknek, mint etymologiai 
játékoknak, melyek lehetnek igen szellemesek, de komolyan nem vehe
tők számba.

Szükségesnek láttam ezeket előre bocsátani, mielőtt Vámbéry 
név-magyarázatainak taglalásába bocsátkoznám. A Vámbéry-fejtegette 
neveknél azomban még egyre kell tekintettel lennünk, t. i. arra, hogy 
kik tartották fönn e régi neveket az utókor számára. E tekintetben 
természetesen legtöbb hitelt érdemelnek az egykorú byzanci írók, első 
sorban Constantinus Porphyrogenitus, kiről tudjuk, hogy személyesen 
érintkezett néhány magyarral, s igy az ő ajkukról hallhatta a magyar 
neveket. Azomban előtte is, mint a többi byzanci írók előtt, e nevek ide
genek voltak. Fülük nem volt hozzászokva ily barbár hangzású nevek
hez ; az idegen nyelvhangok kiejtése nehezükre esett, leírni pedig még 
kevésbbé tudták híven, mert a görög nyelv nem rendelkezett az idegen 
hangoknak megfelelő Írásjegyekkel. Az utóbbi okból kétségtelen, hogy a 
hazai latin krónikák is csak többé-kevésbbé eltorzított alakban tartották 
fönn a magyar neveket.

A magyar nyelv ugyancsak gazdag nyelvhangokbau, és mégis 
hányféleképpen ejtik és írják nálunk az idegen, pl. angol vagy orosz 
neveket! Arról nem is szólok, hogy az idegenek ajkán mennyire eltor
zulnak a mi neveink. Hát a régi görög írók mily torz-alakban tarthatták 
fönn az utókor számára a mi őseink barbár hangzású neveit! Lehet-e 
ezekből biztos következtetéseket vonni ?

Vámbéry bizonyára mind ismerte e nehézségeket, és még sem 
riadt vissza az eltorzított nevek magyarázásától. Hogy törekvését 
mennyire koronázta 6Íker, azt mindjárt meglátjuk. Vegyük elő most 
néhány név-magyarázatát.

1) IaX{iooTÍ7)<; «az első ismeretes magyar vezér neve*. Ebben 
Vámbéry a török salmaci szót véli fölismerhetni, melynek jelentése: 
•hurokvető*. || Kérdezhetnők ugyan, hogy a sál maci-ból miért lett a 
görögben ( u-val), és mért nem laX^arCr^ (a-val), holott a
görögöknek az a hangra van jegyük. De erre, tudom, mindjárt készen 
áll a felelet*, hogy «el van torzítva*. Persze úgy vagyunk a szegény 
görög írókkal, mint a hazug emberrel, kinek igazmondását sem hisz- 
szük e l; tapasztaltuk, hogy eltorzították a neveket, mert kénytelenek 
voltak vele, s igy akkor sem hiszünk nekik, mikor talán nem is torzí
tottak. Ez kiváltképpen kényelmes dolog oly esetekben, mikor holmi apró- 
cseprő hangváltoztatásokra van szükségünk, hogy a szóra rásüthessük 
a török bélyeget. De tegyük föl, hogy az első vezérnek neve csakugyan
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salmaci azaz «burok vető* Tolt. Mégis kissé különösnek tűnik föl, hogy 
ily névvel tisztelték meg a mi őseink fővezérüket. Hát még ha egy 
lépéssel tovább megyünk, és közelebbről vesszük szemügyre e nevet. A 
salman szó -ci képzővel van alkotva a salma szóból; a -ci képző • vmivel 
foglalkozó»-t jelent, a salma pedig unnyi mint «kötél, burok*; e szerint 
a salmaci nem csak • hurokvető*, hanem általában «kötéllel foglalkozó*, 
így pl. magyarázhatnók akár *kötélverő»-nek, akár «lióhér*-nak, mert 
mind a kettő kötéllel foglalkozik ; ezenkívül a salma szó a kazáni tatár- 
ságban annyi mint: «metélt v. szaggatott tészta*, s akár ebből is szár- 
maztathatnók az első vezér nevét!

2) ’ApjrocSr  ̂ =  jós, pap; mert arpajdi =  «jósolt, álmokat fej
tett.* || Ezen magyarázat ellen két kifogás tehető: először, a történe
lemben tudtommal sehol sincs említés téve arról, hogy Árpád vezér 
álmokat fejtett volna ; másodszor nehézséget okoz a szó alakja. Különös 
ugyanis a praeteritum-alak («jósolt, álmokat fejtett*) névként használva. 
Ezenkívül az ige nem is arpa-, hanem arbui- «walirsagen* ; a cag. dia
lektusban van ugyan egy arba- ige. de ennek jelentése Vámbéry St. 
szerint: «miihrchen erztihlen*, tehát nem "jósolni, álmokat fejteni*. 
Részemiől, ha az ’ApTczfófí nevet éppenséggel ki akarnám magyarázni 
a törökből, inkább az arpa yi szóval egyeztetném, melynek jelentése: 
«eine art wahrsager, die sich zu ilirer kunst dér gerste bedienen*. A 
jelentés nem igen alkalmas ugyan, de édes-testvérje a Vámbéry-adta 
«álomjós» magyarázatnak.

3) Kot>pr6*YSp|iatoo =  tör. kart tjermeti «a farkas nem nyomult 
be*. || Ezt a magyarázatot, úgy látszik, Vámbéry sem tartja komolyan 
számba vehetőnek, mert hajlandó elfogadni Szabó Károlynál? azon föl
tevését, hogy a fönnebbi név =  kürt-gyarmat.

4-) A'00vtic vagy =  perzsa lecent *önkénytes, liarczos, kalandor*, 
vagy =  iwwí, luj, •szörnyeteg, krokodil, vagy egy tatár-cyclus szerinti 
év neve.* || A levent szót, minthogy úgy sem török, hanem perzsa ere
detű, félre hagyom. Az állítólagos lunt «régi törzset* legjobb igyekeze
tem daczára sem tudtam megtalálni semmiféle szótárban ; a luj így van 
fordítva Vámbéry St.-ban : «krokodil (mongolischen ursprunges); dient 
zűr bezeiclmung eines dér 12 jahre im tatarisclien cvclus* ; a «szörnye
teg* jelentés tehát újabb hozzátétel; Zenkernél: lu das krokodil; kro- 
kodiljahr, das 12-te im alt-türk. cyklus; ez a szó a St.-bén is, meg 
Z.-nél is mongol eredetűnek van jelezve, tehát a Ato’ivtt? név török 
voltának bizonyításánál szintén nem jöhet számba; egyébiránt bajos is 
volna kimagyarázni, hogy a lu v. luj alakból hogy keletkezhetett a 
Ato’mi? név.

5) Kap/occ =  kharakhao a régi törökben, most: kharakaul
• felügyelő, őr*, a khar- «látni, tekinteni, nézni* ^alapszóból. || A khara-

Digitized by GoogI<



HAZAI IRODALOM. ' 67

khao, kharakaul alakot nem sikerűit fölfödöznöm a szótárakban; az alap
szó, melyből ez alakok állítólag képződtek, szintén nem k h a r hanem 
khara- ( kara-), legalább ily alakban van meg Vámbéry St.-ben a «hin- 
seben, blicken, schauen* jelentésű ige, melyet ugyanabban a munká
jában más helyütt «sehen, beaufsichtigen* szavakkal fordít. Ugyancsak 
a St.-ből tanuljuk, hogy a cag. nyelvben van egy -ul, -aul képző, mely 
•hivatalt jelez*, s a fölhozott példák közt ott látható: tkaraul wachter 
(von karamak sehen)*. Ugyanez még többször is előfordúl az idézett 
műben, és hol «wache», hol «seher, wáchter»*nek van fordítva. Tehát 
nem lehet kétség a felől, hogy ez az a szó, melynek értelmét Vámbéry 
itt a karakaul szónak tulajdonítja. Hogy ide mi úton-módon jutott a ka 
Bzótag, mint egy «deus ex machina*, azt most ne bolygassuk; lesz még 
elég alkalmunk látni, hogy Vámbéry könyve hemzseg az ily szükségben 
segítő «deus ex machina»-któl; konstatáljuk egyszerűen csak azt, hogy 
a karakuléi fictiv alak kárául helyett, az utóbbi pedig nem egyeztethető a 
Kap/a? névvel. A cag.-ban van ugyan egy ige, melyből a karakaul szó 
képezhető volna; ez katak- «ausrauben, plündern, beschádigen*, s ígva 
karakaul oly embert jelentene, kinek hivatala a rablás, fosztogatás ; ily 
magyarázatot azomban nem szabad adnunk a Kap/ac-nak, ki Constan
tinus Porpbyrogenitus szerint bíró-féle ember volt. (Ha valakinek kedve 
kerekednék a rómaiak török származását vitatni, az igen jól fölhasznál
hatná a karakaul szót Caracalla császár nevének magyar ázására.) —  
Megjegyzem még azt is, hogy a kar- ige nem is speciálisan török, mert 
megvan a mongolban is : yar-, /ara- nézni, szemlélni.

6) TapxatCoo- =  tarkaci «szétszóró, szétkergető*. || A cag.-ban 
van ugyan egy tarka-ige, melyet Vámbéry így értelmez : «aus einander 
frtobern, zerstreuen*; Zenkernél azomban ezt találtam: targa- sicli zer- 
streuen, zerstreut oder in unordnung sein | targa j í  schaar auswanderer,
— melyek kétségessé teszik, hogy a tarka- ige Vámbérynál helyesen 
van-e transitivnek véve.

7) ’lsXsy =  jelek, jele «a nyil felső végén levő toll, sörény, kócsag, 
vagy a fejedelem fövege* || Z.-nél: jele, je li máhne | jelek die federbe- 
kleidung des pfeiles. — A jelek szónak más jelentése is van, u. m. «ein 
langes unterkleid dér frauen mit rermeln* ; a cag.-ban: «ein frauen- 
rock* (St.); a kazáni tatárságban jelek =  csontvelő.

8) ’lootoiCa; =  ju ta ti «a megsemmisítő*, nőm. agentis a jut- 
•megsemmisíteni, elrontani* igéből || A KB.-ben Vámbéry így fordítja 
a;ut-igét: «ertragen, erdulden, zu sich nehmen, verzehren, verbrau- 
chen, verstecken; jelent még «verschwenden*t is, — de ez mind 
más, mint «megsemmisíteni, elrontani.*

0) Za).ta? =  arab sultan «uralkodó, parancsnok*. || Ez tehát nem 
tőrök név.

Digitized by v ^ o o Q i e



68 SZINNYEI JÓZSEF.

10) ’ECéXe -̂re nézve megjegyzi: «E szó pontosabb magyarázá- 
Bába mi sem bocsátkozhatunk, és csak föltevéskép ajánlanék az emelik 
vagy eszük olvasásmódot, mely szó «jóillatút» és «eszest» is jelenthet* | |  
Ez lehetséges, mert a cag.-ban van egy es «verstand* szó, melyből eslik 
képezhető; azomban épp ily joggal egyeztethető e név a kaz. ezlek «út» 
szóval, vagy a cag. özlik-ve 1, mely az öz «kern, innere substanz, mark, 
kraft* szóból képezhető.

11) Ta£t<; =  tekis, takh személynév || A meglehetős alaki eltérés
nél fogva kissé merész egyeztetés.

12) TspjiatCooc — termat-l, tarmtu*l v. tar mai «az erőlködő, a  
fölhevülő* || Az első (termáin) a törökben szigorúan keresztülvitt 
hangzó-illeszkedési törvénynél fogva lehetetlen alak; a másik kettőnek 
sem ez alakját, eem alapszavát nem sikerűit megtalálnom; a KB.-ben 
van ugyan egy «sich zusammennehmen, sich anstrengen, seine krafte 
véréin igen* jelentésű ige, de ez teren-nek hangzik, s ebből nem lehetett 
termacl, tarmaci v. tarmasni. Némileg közel áll a Vámbéry fölhozta 
tarmas- igéhez a cag* tlrm a sde ennek jelentése : «klettem*; a thmascí 
tehát «kúszó, mászó* volna.

13) Eniesu =  tör.-tat. emelce nagyanya; emeri ( ana) szoptató 
(anya); mong. eme. asszony; magy. emse || A fölhozott mongol alak 
mutatja már, hogy e szó a török nyelveknek nem kizárólagos tulajdona; 
megvan az ugor nyelvekben is : finn. emri, emwii, emihte (nőm. emis) | 
észt *mase, ematse, emis stb.

14) Cundu =  kiinilü tisztelt, becsült || Ez a szó sem kizárólagosan 
török ; v. ö. mong. yündetai tisztelt, becsült; y ündele- tisztelni, becsülni.

15) Vajk =  ó-tör. hajlk gazdag, hatalmas, dicső || A baj szó az 
egész törökség-szerte «gazdag»-ot stb. jelent ugyan, de a bajtk egészen 
más. Ezt maga Vámbéry így értelmezi a KB.-ben: «nieder, gemeinT 
nichtswürdig, eitel, verganglich*. így csak nem hítták Vajk-otl

16) Bua «8zójárási eltérésben buga* =  bika, szarvas || Ha egyál
talában van e szónál «szójárási eltérés*, akkor mindenesetre a hua, és 
nem a buga a dialektikus alak (v. ö. cag. buka, buga, oszm. bu ga); a tel
jesebb és eredetibb k-s alak ment át a szláv nyelvekbe is : ószl. bylcB 
bolg. bik, szerb bika, bik 6zlov. bika, bik, orosz 6wkt>, rut. bika, horv, 
bika; és ezek útján származott el hozzánk is a bika szó. A bua alaknak 
tehát sehol semmi nyoma. Ily esetekben nagyon helyén volna, ha a  
szerző nem csak odavetve mondaná: «szójárási eltérésben*, hanem 
pontosan meghatározná, hogy az ily ritkább alak hol fordul elő.

17) Bucna: «lielyesebben Bucra* =  hímteve || Hogy mért helye
sebb a Bucra alak, arról a szerző nem ad számot, s így ezt nem 
tekinthetjük egyébnek, mint teljesen önkényes változtatásnak. H a 
az etymologizálásnál ily önkényes és indokolatlan változtatásokat
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engedünk meg magunknak, akkor egész fejtegetésünk nem lesz egyéb 
játéknál.

18) Chaba =  capak «valaki, ki berobanást intéz, harczos* ; nomen 
agentis a rap-, rab- (berohanni, megtámadni) törzstagból, az ó-török 
alaktan szerint képezve, mely különösen az ujgur nyelvemlékekben 
találkozik és a keleti török nyelvben capau, fapaul alatt ismeretes. — 
így Vámbéry || A St.-ben így találjuk értelmezve a cap- igét: «wettren- 
nen, überfallen, anfallen, hauen, schlagen, tödten*; ez legalább félig- 
meddig egyezik a fönnebb adott értelmezéssel. Másként vagyunk a capak 
szóval; ez nem fordúl elő, de képezhető, csakhogy a -k nem nőm. agen
tis, hanem nőm. actionis-képző, s így a szó nem «berohanó »-t, hanem 
«berohanás*-t jelent; v. ö. KB. 39. 1.: barik dér gang | kelik die 
ankunft | bitik die schrift | bilik die wissenschaft; hanem : burikli dér 
gehende | kelikli dér kommende, stb., s igy «berohanó* v. «a ki beroha- 
nást intéz*, capakli volna, ez pedig aligha rövidülhetett Csabá-vÁ. A 
fönnebb fölhozott capau (correcte: capao) és cápául cag. alakok jelen
tése Vámbéry St. szerint szintén nem nőm. ag., hanem nőm. actionis- 
féle, t. i. «der einfall, raubzug, die plünderung*.

De nem folytatom tovább. T. olvasóim e néhány példából is 
láthatják, hogy a régi magyar neveknek a török nyelvből való kimagya- 
rázása bizony nagy nehézséggel jár, s e kísérletnél Vámbéry is kény
telen a legtöbb esetben, nemcsak erőlködni, hanem erőszakoskodni is. 
Ily eljárás mellett természeteseo az eredmény is nagyon kétes értékű. 
Vámbéry mindazáltal bebizonyítottnak tartja e nevek török voltát, és 
következtetést von belőlük. *Ha már most — úgymond — azon kér
dést vetjük föl, hogy miben áll a fönnemlített tulajdonnevek történeti 
becse, s mely eredményre vezet e nyelvanyag kritikai megvilágítása, 
erre csak azt felelhetjük, hogy valamint a húnok, bolgárok, khazarok 
és besenyők nemzetiségére vonatkozó eddigi kutatásainkban a bár 
silány nyelvemlékek egyedüli megbízható támpontul szolgáltak, ugyanez 
állítható a Biborbanszületett törökjeire vonatkozólag. Bármennyit 
vitatkozzunk a törökök és magyarok azonosságáról, annyi minden két
ségen felül áll, hogy azon személy- és méltóságnevek nomenclaturája, 
melyekkel Konstantin császár a Tot)p»xoí-t, azaz a magyarokat jelöli, 
határozottan török jellegű, s hogy tehát e személy- és méltóságnevek 
hordozói csak oly nemzetnek lehettek tagjai, mely ha nem is mennyi
ségileg, de a mérvadó uralkodó szellemet tekintve, még amaz időben, 
azaz a X. században is a törökség bélyegét hordotta magán.* — Egy 
szóval: a magyarok törökök voltak.

Már most föltéve, de — legalább Vámbéry fejtegetései alapján — 
egyelőre meg nem engedve, hogy a régi magyar személynevek csak
ugyan tőrök eredetűek, — lássuk, mit léhet ebből következtetni. Azt-e,
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hogy a magyarok törökök voltak ? — Korántsem. Ez kissé merész 
logikai ugrás volna. A nevek török voltából legfeljebb az következhet
nék, hogy ezen nevek viselői voltak törökök ; de még ez a következtetés 
sem szükségképpeni. Ha a nyelvből nem lehet határozottan következ
tetni a fajra, úgy még kevésbbé lehet a névről. Jól tudom, hogy erre azt 
az ellenvetést lehet tenni* hogy ez igenis áll egyes nevekre nézve, de 
nem azon esetben, mikor oly nagyszámú nevekkel van dolgunk, mint 
itt. Annyi bizonyos, hogy a neveknek e tekintélyes száma nyom vala
mit a latban; de ez nem akaszthat a meg okoskodásunkat, mint mind
járt látni fogjuk. Kik voltak ugyanis e nevek viselői ? Csupa főúr és 
főméltóság, tehát — hogy Vámbéry szavaival éljek, — a «nép intéző és 
művelő része*. Ez fontos körülmény, melyet a nevekből való következ
tetésnél semmi szín alatt sem szabad szem elől téveszteni. A dolog 
természetéből folyik, hogy a népnek ez az * intéző és művelő része* volt 
leginkább és legközvetlenebbül kitéve az idegen kultúrhatásnak. Ez a 
kultúrhatás pedig csak a török népek részéről jöhetett, mert a magyar 
nép ősi székhelyein ezekkel állt legszorosabb és legtartósabb érintkezés
ben. Mi természetesebb már most, mint az, hogy e kultúr-hatás 
kiterjedt a nevekre is, legalább a nép «intéző és művelő* részének 
neveire ? Ily analóg kulturhatást találhatunk máshol is ; így pl., hogy 
messze ne menjünk, a mi éjszaki nyelvrokonainknál, a finneknél. A 
finnek huzamosabb ideig a svéd kultúra befolyása alatt álltak, s ezen 
befolyás alatt a nép (intéző és művelő része* svéd neveket vett föl, és 
visel legnagyobb részt ma is. Igaz, hogy itt e kultúr-hatás tovább is 
terjedt, mert a művelt osztály a svéd nyelvet is elfogadta, de ugyanest 
bátran föltételezhetjük a régi magyarok műveltebb osztályáról is, a nél
kül hogy föl kellene tennünk, hogy maga a nép, tehát a nagy többség, 
elfogadta volna az idegen nyelvet egészében, valamint a finn «nép» sem 
cserélte föl nyelvét a svéddel. Egy szóval, én a régi magyarok török 
neveit, ha ugyan igazán azok, csak a török kultúra behatásának, azaz 
kölcsönvételeknek tekintem, mely behatás e tekintetben a népnek csak 
igen-igen csekély részére, az «intéző és művelő* elemre terjedt ki, 
magát a népet azomban egészében érintetlenül hagyta.

3.

Ezen kis nem-nyelvészeti kitérés után áttérek a munka azon 
részére, melyet tüzetesebb megbeszéllés tárgyáúl választottam, s a 
melynek czíme Vámbéry könyvében: «A nyelv tanúsága*.

Ennek első fejezetében a szerző általánosan szól a nyelvről mint 
osztályozási eszközről. Idézi először Hunfalvy Pálnak egy mondását 
Mtutyaronzag ethnographiá*jából, mely szerint «a nyelv egyszersmind a
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nemzet hovátartozását, rokonságát, tehát más nemzetek közti helyét 
mutatja meg csalhatatlanúl.* Ez ellen fölhozza Peschel azon nyilatko
zatát, hogy á nyelv nem fogadható el az osztályozás eszközéül. Hivat
kozik Agassizra is, azután így folytatja: «Valóban el kell ismernünk, 
hogy a mennyire terjed ide vonatkozó tapasztalatunk négy világrészben 
levő nép területeken, a meglevő példákból mindinkább meg kell győződ
nünk arról, hogy gyakran mily csalfa természetű és mennyire nem biztos 
a nyelvhasonlóság a népek eredetének kérdésében.* — Ebben teljesen 
egyetértek Vámbéryval. — «Azt hiszem, — folytatja alább, — nem 
nehéz meggyőződni arról, hogy sokkal nagyobb az olyan kultúr-népek 
száma, melyek történeti fejlödésök folyamában nyelvöket vagy egészen 
megváltoztatták, vagy idegen szókincscsel gazdagították, mint az olya
nok száma, melyek históriai bizonyossággal kimutatható régi nemzeti 
nyelvök használatához hívek mar a d t a k . — Ezt a kérdést most nem 
akarom vitatni, csak azt jegyzem meg, hogy a nyelvnek teljes megvál
toztatása, és a nyelvnek idegen szókincscsel való gazdagítása nagyon 
külömböző dolgok, melyeket nem szabad így egy kalap alá fogni, mint 
Vámbéry teszi. Oly nyely, mely idegen szavakat ne vett volna föl 
magába, azt hiszem, alig van a föld kerekségén, míg ellenben azon 
népek számát, melyek nyelvüket egészen megváltoztatták, azaz mással 
cserélték föl, nem lehet éppen nagyra szabni. Mind ebből Vámbéry a 
következő eredményt vonja le: «Ha tehát . . .  nem vagyunk feljogosítva 
valamely nép mai nyelvének tanúságából annak őskora avagy nemzeti 
eredetére következtetni,. . .  a mai magyar nyelv csak kis részben finn
ugor jellemében nem találunk kielégítő bizonyítékot e népnek finn-ugor 
nemzetiségű eredetére nézve.* Azután határozottan kimondja, hogy a, 
magyarokat eredetükre nézve nem tekinti finn-ugor népnek. «Mi — 
úgymond, — a mai magyar nyelvben távolról sem ismerjük el azt a 
szorosnak nevezett finn-ugor jellemet, melyet annak a philologusok több 
mint egy század óta tulajdonítanak, a mennyiben e kérdés beható vizs
gálata után az e téren működött elődeink ítéletétől meglehetősen eltérő 
eredményhez jutottunk . . . .  A tudomány eddigelé a magyarok nyelvét 
az ural-altáji nyelvek finn-ugor, azaz éjszak-nyugoti csoportjához 
sorozta, ellentétéül a török-tatár, vagyis a délnyugoti csoportnak . . . .  
Mindenek előtt azt kérdezzük, — hogy mi alapon nyugszik ez az osztá
lyozás ? hogy e nézet valóban olyan tudományos nyilvánvalóság kifo
lyása, melyet ma már többé nem szabad volna s nem lehetne 
megingatni és így megdönthetetlen igazságnak kellene tartani? Azt. 
hisszük hogy erre határozott nemmel felelhetünk . . .»

íme tehát ki van mondva a szó, a had-üzenet, s az ellenfél mind
járt meg is kezdi a csatározást. Lássuk már most, mennyire hordanak 
az ő ágyúi, és mennyi kárt tesznek a mi táborunkban.
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1) Először, úgymond a szerző, — «a török-tatár és finn-ugor 
nyelvek organicus mivoltának egyenlőtlensége az, a mi a rendszeren 
összehasonlítást egy harmadik tárggyal jelentékenyen megnehezíti, sőt 
sok esetben kétségessé teszi.» Szerinte ugyanis, míg a török-tatár 
nyelvcsoportnak egymástól legtávolabb álló tagjai is a közösségnek erő
sen kidomborodott vonásai által tűnnek ki, addig «a finn-ugor ágnak 
nyelvei távolról sincsenek határozott egység által megjelölve*. A szer
zőnek e nyilatkozata arról tanúskodik, hogy nem foglalkozott az ugor 
nyelvek összehasonlító grammatikájával, mert külömben lehetetlen lett 
volna félreismernie a határozott egységet, mely mind az éjszaki, mind 
a déli ugor csoport szóképzésében és szóragozásában uralkodik. Sajná
lom, hogy példákat nem hozhatok föl; de egyes példák itt nem nyom* 
nának semmit a latban, ha pedig a szerző állításának teljes alaptalan
ságát be akarnám bizonyítani, kénytelen volnék ide írni az egész ugor 
összehasonlító alaktant; az pedig nagyon is terjedelmessé tenné dolgo
zatomat.

Éjszaki és déli ugor csoportról szóltam. Erről a felosztásról a 
szerzőnek, úgy látszik, nincsen tudomása, vagy legalább nem akarja 
tekintetbe venni, a mi megint csak azt bizonyítja, hogy az újabb kuta
tásokat, melyek e téren történtek, figyelmen kívül hagyta. Ő még a régi 
fölosztás alapján áll, és finneket meg ugorokat külömböztet meg. Az 
előbbiekhez sorolja a szuómiakat, észteket, karjalánokat (— karjalaia- 
kat, vagy ha már idegenes alakkal akarunk élni: karélokat), vepszeket 
éslíveket; — a vótokat. kifeledte e csoportból. Ezeket szerinte nagy 
hangtani, grammatikai és szótári külömbség választja el egymástól; a 
mi megint tévedés, mert ezek oly közel álló dialektusok, hogy a ki a 
szuómi nyelvet érti, nagyon könnyen eligazodhatik a többiekben is. Ezt
— ha szabad ily argumentummal élnem, — magam is bizonyíthatom, 
mert Finnországban jártomban beszélltem egy észt emberrel, ö észtül, 
én meg finnül, és jóformán megértettük egymást.

Az ugorokhoz Vámbéry szerint a következők tartoznak : a zűrjé
nek, votjákok, osztjákok, cseremiszek, mordvinok és vogulok. A lapp 
nyelvet teljesen kihagyta, pedig bármi nézeten legyen is, vagy az egyik, 
vagy a másik csoporthoz kellett volna sorolnia, mert ennek • finn-ugor• 
voltát csak nem vonhatja kétségbe.

Az ugor nyelvek ezen felosztása egészen új, és egészen eltérő az 
eddigiektől, t. i. Castrén, Miiller Miksa, Miiller Frigyes, Peschel, 
Ahlqvist, Donner, Hunfalvy és Budenz felosztásától. Azért méltán 
elvárhattuk volna a szerzőtől, hogy némi okát adja, de ezt elmulasz
totta, vagy nem látta szükségesnek. (Itt tartom helyénvalónak megje
gyezni, hogy nálunk a «finn*ugor» helyett már inkább az egyszerű 
«ugor» nevezet dívik, s azért ezentúl én is csak ezt fogom használni
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dolgozatomban, értvén az tugor* nyelvek alatt az összes tflnn-ugor* 
nyelveket. Az idézetekben természetesen megtartom a «finn-ugor* elne
vezést).

Vámbéry továbbá az ugor nyelveknek általa vitatott külömböző- 
ségében látja rejleni főokát annak, hogy «a magyar nyelv finn-ugor 
jellemének leghevesebb védelmezői még nem adhattak határozott ítéletet 
a magyar nyelvnek az ugor család egyes tagjaihoz való szorosabb csat
lakozását illetőleg ; mert míg a szókincs és alaktan egyes részei közeli 
rokonokúi mutatkoznak a vogullioz és osztjához, addig a benső rokonság- 
más oldalú fokozatát a legészakabbra lakó lappok nyelvével, alig lehet 
tagadnunk.* — De azt sem lehet tagadnunk, hogy itt a szerző logikája 
kissé sántikál. Mert hiszen ha az ugor nyelvek «távolról sincsenek hatá
rozott egység által megjelölve*, mint fönnebb állította, akkor minden 
egyes nyelvnek oly speciális és pnegnans jellemvonásokkal kell bírnia, 
melyek nemcsak hogy meg nem nehezítik, hanem ellenkezőleg éppen 
megkönnyítik a magyar nyelv legközelebbi rokonának kijelölését. 
Hiszen mindenki tudja, hogy sokkal könnyebb az osztályozás, ha az 
osztályozandó egyedek kjjlömbözők, mint ha nagyon hasoulók. Vegyünk 
egy példát. A feladat legyen : meghatározni, hogy pl. a nyelv a b és c 
nyelvek közűi melyikhez áll közelebb. Ha b és c külömbözők, vagy mint 
Vámbéry mondaná: «nincsenek határozott egység által megjelölve*, 
akkor nem lesz nehéz a választás, hogy az a melyikhez áll közelebb, 
azaz melyiknek jellemző vonásaiból foglal magában többet; ha ellenben 
b és c hasonlók azaz több közös jellemvonással bírnak, mindenesetre 
nehezebb lesz meghatározni, mint az előbbi esetben, hogy a melyikhez 
csatlakozik inkább. Vámbérynak ezen állítása tehát ellenmondásban 
áll fönnebbi állításával, sőt maga-magával is.

Az is kitűnik ezen állításából, a mit már fönnebb is hangoz
tattam, hogy az újabb munkálatok eredményeit, melyek az ugor össze
hasonlító nyelvészet terén fölmerültek, nem méltatta kellő . figyelemre. 
Idézi ugyan Budenz és Donner idevágó dolgozatait az ugor nyelvek 
elágazásáról, de ezekből, úgy látszik, csak annyit tanúit meg, hogy az 
elágazás, vagy más szóval a kölcsönös rokonság fokozatának kérdése 
még nincs véglegesen eldöntve. Vámbéry, mint az idézett helyből 
kitűnik, a vogul-osztják nyelvet tekinti az ugorságon belül a magyar 
nyelv legközelebbi rokonának. Ez Hunfalvy nézete, mely lehet helyes, 
de mindenesetre még bebizonyításra vár, mert a zürjén-votják nyelv 
majdnem éppoly közel, ha ugyan nem közelebb áll a magyarhoz. Azért 
Budenz ( l bér die verzweifluntf dér wjrischen sprachen 38. 1.) a kettő közé 
állította nyelvünket, mert míg e nyelvek terén tüzetesebb kutatások 
nem történnek, addig e kérdést nem is lehet végleg eltönteni. Egyelőre 
meg kell elégednünk azzal, hogy a magyar nyelv két legközelebbi roko-
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nát ismerjük ; s már ez is czáfolatáúl szolgálhat Vámbéry állításának, 
mely szerint az ngor nyelvrokonság védői «még nem adhattak határo
zott ítéletet a magyar nyelvnek az ugor család egyes tagjaihoz való 
szorosabb csatlakozását illetőleg.*

A miVámbérynak azon további nyilatkozatát illeti, hogy «a benső 
rokonság más oldalú fokozatát a legészakabbra lakó lappok nyelvével, 
alig lehet tagadnunk*, — megvallom, hogy ez kissé homályos előttem. 
Megelőzőleg arról beszéllt, hogy a magyar s a vogul-osztják szókincs és 
alaktan egyes részei közeli rokonságban állanak egymással; ezek után 
mi lehet «a benső rokonságnak* az a «más oldalú fokozata* a magyar 
6 a lapp nyelv közt ? Talán bizony valami speciális mondattani egye
zés ? Nem akarom hinni, hogy a szerző ilyes valamire czélzott volna, 
mert tudtommal a magyar és lapp mondattanban valami különös egye
zéseket mindeddig nem találtak a nyelvészek, s a mondattant külömben 
sem szokás a nyelvrokonság kritériumáúl tekinteni. Hajlandóbb vagyok 
azt hinni, hogy az a mystikus mondás prózai nyelven csak annyit tesz, 
hogy a magyar nemcsak a vogul-osztjákkai, hanem a lappal is közeli 
rokonságban áll, csakhogy — talán ezt jelenti a <más oldalú fokozat*,
— mégsem oly közeli rokonságban, mint az előbbivel. Ha Vámbéry 
megengedi, hogy így kommentáljam mondását, akkor teljesen egyetér
tek vele; de akkor aztáu nem is szolgálhat argumentumúl arra, a mire 
ő fölhozta.

2) (Másodszor — igy folytatja ellenvetéseit a szerző — a magyar 
nyelvnek az ugor csoportba sorozását már azért i* megtámadhatónak 
tartjuk, mert ilyen eljárásnál a két összehasonlítandó fő csoport 
lényege nem volt és nem is lehetett méltatva olyan mértékben, a minő
ben e kérdés fontossága követelné. * Az ugor nyelveket, szerinte, már 
meglehetősen ismerjük, azomban a törökség terén van még néhány 
dialektus, melyeknek alaktana és szókincse rejtve van a tudós-világ 
előtt; 8 míg ezek nem lesznek ismeretesek : «semmi esetre sem vagyunk 
följogosítva, hogy végleges ítéletet mondjunk, olyan ítéletet, a melynek 
csak az egész anyag áttekintésén lehet és kell alapulnia. *

Ha a szerző csakugyan komolyan meg van róla győződve, hogy 
a meglevő adatok még nem elegendők arra, hogy e kérdésben akárki is 
végleges ítéletet mondjon, — méltán kérdezhetjük tőle: miért tartja 
mégis ö magát följogosítottnak az ítélet-hozatalra ? Miért nem teszi le 
a tollat e nyilatkozata után, s miért nem lát hozzá azon török dialek* 
tusok tanúlmányozásához, melyeknek ismerete okvetetlenűl szükséges 
a kérdés megoldásához ? Azzal, hogy ezt nem teszi, maga kényszeríti 
az olvasót azon föltevésre, hogy a) vagy hiányos és hibás az egész 
munka, minthogy a szerző számos lényeges adatot mellőzött, illetőleg 
nem ismert, és ugyanez oknál fogva nem lehet helyes a hiányos adatok
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ból levont vég-következtetés sem, melyet ezenkívül könnyelműnek is 
kell bélyegeznünk, mert a szerzőnek volt tudomása az előtte ismeretlen 
lényeges adatok létezéséről, és mégsem járt utánuk, hanem nélkülük 
mondta ki az ítéletet; — vagy b) azt kell következtetnünk, hogy a 
szerző amaz eddig ismeretlen adatokat maga sem tartja oly lényege
seknek, hogy figyelembe vételük nélkül ne lehetne a kérdést eldönteni. 
Tértinm non datur.

Nem hiszem, hogy a szerző a két föltevés elsejét választaná, 
mert azzal maga mondaná ki munkájára a legszigorúbb ítéletet; ha 
pedig a második föltevést fogadja el, akkor elismeri azt, hogy a meglevő 
adatok alapján is lehet már vég^ges ítéletet mondani, s igy egész 
ellenvetése ele«ik.

3) A szerző mentegeti magát, hogy «azon sok szirtre és gázlóra 
való tekintettel, melyek az ural-altáji nyelvek vizeit jellemzik — az 
eddigelé napfényre hozott eredményeket* nem tekinti még «sziklához 
hasonló megdönthetetlen princípiumoknak*. — Teljesen igaza van; de 
úgy hiszem, senki sem tekinti ezen eredményeket megdönthetetlenek- 
nek, és bizonyára legkevésbbé azok, kik ez eredményeket létrehozták. 
Azért senki sem fogja kétségbe vonni Vámbérynak abbeli jogát, hogy 
az eddigi eredményeket bírálat alá vehesse, és esetleg meg is dönthesse.

4.

Ezen bevezető rész után Vámbéry az ugor-magyar*török hangtan 
egybevetéséhez fog.

Hogy a munka további taglalását ne kelljen minduntalan holmi 
apróbb tévedések és u. n. «schnitzer» ek konstatálgatásával félbeszakí
tanom, mindjárt előre bocsátom, hogy a szerző nincs tisztában a nyelv- 
tudományi terminologiával. így pl. a nyelvrokonságot számtalanszor 
az analógia szóval jelzi, melyet pedig tudvalevőleg egészen más értelem
ben szokás használni. A c, z és j  hangok szerinte diphthongusok (504.1., 
a német kiadásban 467. 1.); a képzőket és ragokat particulák-nak nevezi 
(226, 235, 263. 265 stb. 1.); causativ vagy factitiv  ige helyett transitiv-ot 
mond (237.): s hogy e kifejezések nem tekinthetők sajtó- v. tolihibák - 
nak, arról meggyőződhetünk Vámbéry más munkáiból is, melyekben e 
szavak szintén hibásan vannak használva. (V. ö. partikéin =  képzők: 
i 'scuf. Sprachstud. 21. 1.; transitiv e h. causativ: Uiy. Sprachmon. 36. 1.) 
Igaz ugyan, hogy «verba valent usu», de mégis kívánatos, hogy az egy
szer megállapított és általános használatnak örvendő műszavakat ne 
alkalmazzuk más fogalmak megjelölésére, mint a melyek számára le 
vannak foglalva, külömben bábeli zavart idézünk elő a tudományban.

A hangtanra áttérve, Vámbéry elismeri, hogy «a magyar nyelv
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hangjainak viszonya néhány pontban a finn-ugor nyelvekéhez közele
dik, míg a török, a mi a hangtani külömbséget illeti, mindkettőtől bizo
nyos mértékben elkülönített állást foglal el*. Mindenekelőtt meg kell 
jegyeznem, hogy a tudományos kérdések tárgyalásánál rendszerint nem 
látjnk szívesen az ilyen, Vámbéry által nagyon kedvelt és fölötte gyak
ran alkalmazott «néhány pontban*, «bizonyos mértékben*-féle kényel
mes határozatlanságú kitételeket, melyek oly elasztikusak, hogy minden 
beléjük fér. A szerző idézett nyilatkozata után elismeri, hogy a magyar 
nyelvben van néhány hang, számszerint kilencz, melyek a török nyel
vekben vagy egyáltalában nem fordulnak elő, vagy. csak egy-két dialek
tusra szorítkoznak, mig elleniben az ugor nyelvekben általánosan 
használatosak.

Ezen fontos és tagadhatatlan tényt azomban rögtön ellensú
lyozni is iparkodik egy másikkal, — *mely által— úgymond, — a mi 
erre (t. i. az említett speciális ugor-magyar hangsajátságra) vonatkozó 
fölvételünk jelentékenyen módosúl, sőt bizonyos mértékben megingat- 
tatik*. Ez a «bizonyos mértékben megingató* hangsajátság az 
önhangzó-illeszkedés, mely «a magyar és török-tatár nyelvekben követ
kezetesen keresztül van vive, míg a finn-ugor csoport nyelveiben nem 
található föl ily mértékben.*

Az önhangzó-illeszkedés közös jellemző sajátsága az összes altáji 
nyelveknek s így a speciális török-magyar rokonság bizonyítására 
nem alkalmas. Vámbéry azon állítását, hogy az ugor nyelvekben nem 
található föl toly mértékben*, mint a török-tatár nyelvekben, úgy kell 
érteni, hogy az önhangzó-illeszkedés az ugor nyelvek egy részében már 
elenyészett, vagy romló-félben van. így pl. a finnben, hol külömben 
éppoly következetességgel van megtartva, mint a magyarban, már kezd 
mégis itt-ott romlani, a mennyiben e, i után mélyhang is állhat a szó 
végén, m int: teko, a magashangú teke- tőből: és ni itt;/ mellett van niittu  
is. De ilyen átcsapásokat a mélyhangúságba találunk dialectice a 
magyarban is, pl. mihá»t =  mihelyest; eyyáhkor =  egyébkor (Ormány- 
ság). Az észtbeu is kezd terjedni a mélyhang, különösen a szó végén, 
úgy szintén a mordvídbán is. A cseremiszben és a magyarban a 
hangzó-illeszkedés meglehetős jól van conserválva; az éjszaki ugor 
ágban azomban jobbadán elenyészett. Ennyiben tehát igaza van a szer
zőnek. De hogy az utóbbi nyelvekben is megvolt az önhangzó-illeszke
dés, arra határozottan lehet következtetni bizonyos consonans- sajátsá
gokból. így pl. ki lehet mutatni, hogy az osztják nyelvben mindazon 
mélyhangok, melyek a szókezdő fc-t követik, hajdan magashangok vol
tak, mert a szókezdő gutturalis explosiva csak magashangú szavakban 
maradt meg, a mélyhangúak elején ellenben y-vá fejlődött.

Vámbéry állításának élét már azon egyetlen tény is elveszi, hogy
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a finnben az önhangzók illeszkedésének törvénye szakasztott olyan, 
mint a magyarban. A szerző azt mondja agyán : «mi nem foghatjuk 
föl, hogy Donner 0. hogyan állíthatja azt, hogy az Önhangzó-illeszkedés 
a finnben, karjalaiban és a dorpáti vagy viró-észtben következetesen 
keresztül van vive*. — Sejtem, hogy ezt Vámbéry mért nem foghatja 
föl. Egyszerűen azért, mert nem látszik tudni, hogy az e (= < ’*) és i  a 
finnben is úgynevezett «közös* hangok, melyek mind a magas, mind a 
mély hangokkal összeférnek, mint a magyar nyelvben is számtalan 
példa bizonyítja. A finnben is csak ezek fordúlnak elő mélyhangú 
szavakban; más magas-hangok, mint ü, <>, y, sohasem. Ha a finnek r-vel 
jelölnék a «közép ot», és l vei a mélyhangú i-t, Vámbéry bizonyára 
nem állította volna, hogy a finnben «alig lehet észrevenni* az 
önhangzó-illeszkedést. De Donnernek a karjalaira és dorpáti észtre 
vonatkozó állítása is helyes; erre nézve hivatkozhatom Genetz-re 
t Vendjdn Karjalan kielestá 166. 1.) és Wiedemann-ra ( Gramm. d. esthni- 
schen Sprache 126. 1).

Helyre kell még igazítanom egy kis hibát, mely a Vámbéry föl
hozta vogul példába csúszott be ; ott ugyanis táVatit áll e h . : tdVdht, a 
mely szóban tehát nincsen eltérés a hangzó-illeszkedés törvényétől. 
(Ugyanez a hiba megvan a német kiadásban is).

A másik jelenség, melyet Vámbéry a fönuebbi ugor-magyar 
hangsajátság ellensúlyozására fölhoz, az, hogy némely ugor nyelvek
ben két mássalhangzó is állhat a szó elején, mely jelenség a magyar
ban s a török-tatár nyelvekben «hallatlan, 6Őt egyáltalában lehetetlen *. 
Fölhoz néhány példát a mordvin nyelvből. Az igaz, hogy a mordvin 
nyelv megtűri a szó elején a kettős, sőt hármas mássalhangzó-csopor
tokat is, de ez u jelenség nem eredeti, hanem aránylag újabb korban 
keletkezett; oka a hangsúly, mely esetleg a második szótagra esvén, 
az első szótag rövid vocalisának kiszorulását idézte elő. Igazolja ezen 
föltevést az, hogy sok esetben megvan még a teljesebb szóalak is, és ez 
csak egy mássalhangzón kezdődik, pl. k*u- mellett hitte- | sta- mellett 
suxta- stb. (V. ö. Budenz : Mordvin nyelvi. 16. 1.) Szakasztott mása van 
meg ezen jelenségnek a kazáni tatárok nyelvében, melyben a hangsúly 
mindig az utolsó szótagra esik, s így a nyomatéktalan kezdő szótag 
rövid önhangzója könnyen kiszorúlhat, pl. pain: periin | brdii: berdii [ 
fauigd: kenöyii | tld-: teld- | kid-: keld- | prak: pirak \ .sna: Is na. Tanús
kodik erről Bálint Gábor, ki néhány hónapot töltött Kazán városában, 
a tatár nyelvet tanúlva. (V. ö. Kazáni tatár nyelvtan 10. 1.) E jelenség 
tehát se nem «liallatlan», se nem «lehetetlen* a török tatár nyelvek
ben, mint Vámbéry hiszi.

Fölemlíti továbbá a szerző, hogy szó végén két mássalhangzót 
jobban megtűr ugyan a magyar, mint a török nyelv, de három vagy
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négy consonans összetalálkozása (mint a vogulban vagy mordvinban), 
a magyar és a török nyelvben a lehetetlenségek közé tartozik. Ebben 
teljesen igaza van Vámbérynek, de ez a nyelvsajátság még sem szolgál
hat bizonyítékául a közelebbi török-magyar nyelvrokonságnak; mert 
nem tanúskodik egyébről, mint pusztán csak arról, hogy a kiejtésbeli 
kényelemszeretet — mely minden hangváltozásnak főfactora, — nincs 
meg minden népnél egyenlő mértékben. S egy futólagos tekintet bármely 
nyelv történetére meggyőzhet midenkit arról, hogy e kiejtésbeli kénye
lemszeretet igényei is csak idővel érvényesülnek és fokozódnak. Bizo
nyítják ezt a mi régi nyelvemlékeink, melyekből kitűnik, hogy ős
apáink korántsem riadtak vissza oly consonaus-csoportok kiejtésétől, 
a milyeneket a mi kényelemszerető orgánumunk meg nem t ű r ; ilyenek 
pl. a szó végén: úromk, hotolm, tiluvt, kezdete, országi, jogi, forbatl stb. ; 
szóközépen: helhezje, ílezje, klnzotcjátúl, uromk/uz, szid a l m mg, fej ed el ni ked - 
nek, titkját stb. A Yámbéry-fölhozta mordviu és vogul consonans tor
iatok csak azt bizonyítják, hogy a vogulok és mordviuok kiejtésbeli 
kényelemszeretete még nem emelkedett oly fokra mint a mienk vagy 
a törököké. Külömben ha az effélét a közelebbi nyelvrokouság elleni 
bizonyítéknak tekinti Vámbéry, akkor a finn 'és mordvin nyelv közeli 
rokonságát is tagadnia kell (melyet pedig eddig még senki sem vont 
kétségbe), mert a finn nem csak a mordvin nyelvben előfordúló mással
hangzó-torlódásoktól irtózik, hanem annyira megy a kényelemszere
tetben, hogy dialectice pl. kölnie, selká helyett kolome, selekn-1 ejt, pedig 
az lm és Ik már csak elég könnyű ejtésű consonans-kapcsolatok !

Hivatkozik még a szerző a magyar és török hangrendszer azon 
sajátságára, hogy «az alhangú tőszótagok hajlandók felliangúakra vál
tozni . . . s ez olyan sajátság, mely a finn-ugor nyelvekben nincs oly 
teljesen kifejezve.* — Ez t. i. az u. n. «hangrendi párhuzam*, mely
ről Lugossy József 1858-ban egy kis füzetet adott ki. Vámbéry azonban 
rosszúl határozza meg, azt mondván, hogy «az alhangú töszótagok 
hajlandók felhangúakra változni,* — mert a) itt nem csak tőszótagok, 
hanem egész szavak forognak szóban; b) nem lehet oly általánosság
ban kimondani, hogy éppen a mélyhangúak hajlandók magas hangú- 
akra változni, mert a fölhozható példák egy részében a mélyhangú, 
más részében a magashangú alak bizonyúl eredetinek, soknál pedig 
éppenséggel nem lehet eldönteni, melyik volt meg előbb. E kérdést 
nyelvészeink még nem tették behatóbb tanulmány tárgyává, s így ítéletet 
mondani még korai dolog. Vámbéry példáira vonatkozólag is van né
hány szavam. Csak mellesleg említem, hogy a török alma: ehtia nem 
idevaló példa, lévén mind a két szó mélyhangú ; de kifogás alá esik a 
sarkant: serkent is, mert sarkant ige nem létezik, még az akadémia nagy 
szótárában sincs meg; Vámbéry ezt a sarkantyú szóból vonta el, melyet
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az akad. nagyszótár szerzői hajlandók voltak a serkentő 8?ó mélyhangú 
párjának tartani. Ez az állítólagos «hangrendi párhuzam* Lugossy- 
nál is megvan. Nyilvánvaló dolog azonban, hogy a sarkantyú és a ser
kentő szavaknak semmi közük sincs egymáshoz ; a sarkantyú alapszava 
kétségtelenül a sark, mint a latin calcar-é a calx ; a serkent- igéből pe
dig egy ser- alapszó válik ki, mely megvan a serény és serül- szavakban 
is; és végre megjegyzendő még az is, hogy a serkent- igének «excitare* 
jelentése, melynél fogva a sarkantyút vele összefüggésbe hozták, csak 
másodlagos, az eredetibb «expergefacere» (v. ö. fölserkenni expergisci) 
jelentés mellett. A szerző tehát nem egészen jól választotta példáit; de 
ez nem sokat változtat a dolgon, mert azért tudvalevő tény marad az, 
hogy nyelvünkben van u. n. * hangrendi párhuzam,*— oly sájátság, 
mely Vámbéry szerint az ugor nyelvekben «nincs oly teljesen kifejezve*. 
Ez utóbbi megint azon kényelmes és elasztikus kifejezések közé tar
tozik, melyekről fönnebb már elmondtam véleményemet. «Nincs oly 
teljesen kifejezve* — legfeljebb azt jelentheti, hogy nincs rá annyi 
példa, mint a magyarban, vagy a törökben. De honnan tudja ezt a 
szerző '? Talán megolvasta, hányat tud minden egyes nyelv fölmutatni ? 
Alig hilietem, mert akkor tudnia kellene, hogy pl. a finn nyelv magunk
ként ugyancsak bőviben van az ilyeneknek, m int: hapsi-: hapsi- \ ka- 
hara: küharö | kuhja : kyhjii \ parsku-: pcirsky- | romu : römy | sarana : 
sáraníi, stb. Elmondhatjuk bátran, hogy e sajátság a finnben legalább 
is «oly teljesen van kifejezve,* mint a magyarban ; s ezt már csak azért 
sem lehet a közelebbi török-magyar nyelvrokonság mellett tanúképpen 
szerepeltetni, mert közös sajátsága az összes altáji nyelveknek és úgy
szólván természetes folyománya a hangzóilleszkedésnek.

Több hangtani sajátságot nem hoz föl a szerző, s a fölhozottak 
alapján kimondja, hogy «a hangtani viszonyra nézve a magyar nyel
vet éppen oly kevéssé lehet a finn-ugor, mint a török-tatár nyelvcso
portba sorozni,* — «és mivel a magyar hangrendszer az ural-altáji 
fáj két különböző csoportját képviseli, azért tartjuk mi — úgymond — 
a magyar nyelvet mind a két csoporthoz tartozónak, következőleg ve
gyes nyelvnek.*

Összegezzük már most mi is az eddig tárgyaltakat, és vegyük 
fontolóra, hogy helyes-e a szerző következtetése azok után, a miket 
ellene fölhoztam. A Vámbérynál fölemlített hangtani momentumok a 
következők: 1) oly hangok megvolta az ugor nyelvekben és a magyar
ban, melyek a török-tatárban nem használatosak; 2) az önhangzó- 
illeszkedés; 3) két-mássalhangzós szókezdet; 4) mássalhangzók tor
lódása a szó végén az ugor nyelvekben ; 5) a * hangrendi párhuzam*.

Először is az a kérdés vethető föl, hogy elégséges-e öt hangtani 
sajátság valamely nyelv hová-tartozásának eldöntésére. Másodszor:
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oly jelentékenyek-e ezek mind, hogy ily kérdésben döntő szavazatot 
adhatnak ? Én részemről mind a két kérdésre határozott nem-mel fele
lek. De úgy kell vennünk a dolgokat, a mint vannak. Vámbéry ezen 
öt pont alapján mondja ki az ítéletet, tehát elégedjünk meg mi is az 
öt szavazattal. A szavazás eredménye pedig a következő: 1) az első 
sajátság, vagyis oly hangok megvolta az ugor nyelvekben és a magyar
ban, melyek a török-tatárban nem használatosak, határozottan a ma
gyar nyelv ugorsága mellett és töröksége ellen bizonyít; 2) az ön
hangzó-illeszkedés közös sajátsága az összes altáji nyelveknek, tehát e 
kérdésben teljesen semleges, azaz sem az ugorság, sem a törökség 
mellett nem bizonyíthat; 3) a két-mássalhangzós szókezdet előfordúl 
némely ugor és némely török nyelvben, de a magyarban nem ; ez tehát 
szintén nem bizonyíthat sem az egyik sem a másik mellett; 4) más
salhangzók torlódása a szó végén előfordúl az ugor nyelvek némelyiké
ben és a régi magyar nyelvben, — a törökben nem, tehát ez (ha egy
általában bizonyít valamit), az ugorság mellett s a törökség ellen 
bizonyít; 5) a «hangrendi párhuzam* megvan az egész altáji nyelv - 
csoportban, tehát nem bizonyít sem az ugorság, sem a törökség mellett.

Vagyis summa summarum: a Vámbéry-fölhozta öt hangtani 
sajátság közűi kettő (1. és 4.) a magyar nyelv ugorsága mellett bizo
nyít, a többi három (2. 3. 5.) pedig a magyar nyelv hová-tartozásának 
kérdésében teljesen semlegesnek tekintendő. Tehát a vég-eredmény azT 
hogy a magyar nyelv állítólagos «vegyes*, azaz «török-ugor* voltának 
bizonyítására nem maradt egy árva argumentum sem.

(Vége következik.)
P l ’. SziNNYKI JÓZSEF.

Szemelvények a görög lantos költészet munkáiból. Bevezetésekkel és 
jegyzetekkel ellátta dr. Boros Gábor. Az elegia-epigramma- és lantos- 
költészet. Budapest. Frankliu-társulat. 18S2. A jeles írók iskolai tárá
nak XIX. füzete. 8-r. Ara 40 kr.

Tantervűnk és a hozzávaló Utasítások az olyan intézetek 
hetedik osztálya számára, hol a görög nyelv tanítását a homerosi 
nyelvjárással kezdik, görög lyrikusokból való szemelvényeket is 
előírnak. Nem tudom, vannak-e hazánkban ilyen intézetek, és ha 
vannak, meghaladja-e számuk a kettőt-hármat; de nem is tartom 
szükségesnek, hogy utána járjak a dolognak, mely Boros ezen 
legújabb kiadásának megbírálására nézve úgy sem bír valami nagy 
jelentőséggel. Nem ugyan annyiban, hogy nem volna érdemes 
esetleg felemlíteni, hogy nincs iskola, melyben az Utasítások 
alapján készült ezen tankönyvet használni lehetne, hanem azért, 
mert a görög lyrikusokat nézetem szerint kivétel nélkül minden 
gymnasiumban kellene olvastatni, még az olyanokban is, hol 
nem mindjárt az első órákban Homerost adják a tanuló kezébe.
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Legtöbb gymnasiumunkban a görög költők közül csak Hő
m érőét olvassák, a tragikusokat még a magyar vagy német poétikai 
és irodalomtörténeti tanításból tanulják némileg ismerni, a lyrai 
költészetről azonban alig hallanak valamit, pedig Boros helyes 
megjegyzése szerint «csak ez adhatja meg a tanulónak a felvilágo
sítást a  görög nép igazi, benső életéről, érzelem-világáról, mivel 
ebben nyilatkozik igazán, leplezetlenül a nép gondolkozásmódja, 
érzülete*. Ezenkívül Boros az előszóban hivatkozik még középisko
láink jelenlegi tárgybeosztására, mely szerint nálunk az ókori 
görög költői irodalom ismerete voltaképen két részre osztható, 
úgy mint az époszéra és a drámáéra, míg a kettőt összekötő láncz, 
a lyrai költészet teljesen hiányzik; de már föntebb említettük, 
hogy vajmi kevés gymnasiumban olvassák a tragikusokat, a mint 
hogy az utasítások is csak azon gymnásiumoknak ajánlják, hogy 
olvassák — ha lehet — Sophokles valamely darabját, melyekben 
Homerossal kezdik a görög nyelv tanítását. Ennek daczára azon
ban, ismétlem, köszönettel tartozunk Boros úrnak, hogy tankönyv
irodalmunknak egy felette érezhető hézagát betöltötte.

A jelen első füzet az elegia- epigramm-, és iambos-költőket 
foglalja magában ; a melikus és chorikus költőket, valamint a buko- 
likusokat alkalmasint egy második füzet fogja hozni. Az elsőben ott 
látjuk az elegikusok körül Eallinost, Archilochost, Aeiost, Tyrtaiost, 
Mimnermo8t, Solont, Xenophanest, Theognist (kitől ugyancsak kár 
volt nem többet mint 140 sort szemelvényül felvenni), Simonidest, 
Iont, Kratest (p. 5—64), az iambosköltők közül Archilochost, 
Amorgosi Simonidest és Solont (p. 78—01); végre külömböző, 
részben későkori szerzőktől 25 epigrammotia olvasunk (p. 66—78). 
Minden egyes szakaszt rövid, de csinos és hibátlan irodalomtörté
neti bevezetés (az elegiáról, az epigrammról, az iamboskölté- 
szetről) előz meg s nem kevésbbé elismerésre méltó, hogy az egyes 
költők jellemzése, valamint a költői mutatványok tárgyát és gon
dolatmenetét taglaló jegyzetek majdnem minden esetben kifogás
talanok. Nem nyilatkozhatunk oly elismerőleg a szövegről és az 
egyes versekre vonatkozó kisebb jegyzeteknek egynémely pontjáról. 
A szöveg ellen — a számtalan sajtóhibától eltekintek — az a ki
fogásom, hogy meglehetősen hibás, mint az aBergk-féle negyedik 
kiadással eszközölt összehasonlításból számos passusra nézve 
kitűnt, a jegyzetek ellen pedig az, hogy mythologiai és nyelvtani 
dolgokban aránytalanúl sok fölöslegest tartalmaznak. A hetedik 
osztálybeli tanulónak felesleges elmondani, hogy ki volt Zeus, 
Herakles, Ares, Hermes stb. s még Cox-Komaromi mythologiájára 
is utalni ő t ; valamint fölösleges az olyan tanulónak, kiről Boros 
is fölteszi, hogy olvasta Homerost, megmondani, hogy xoyí-flai s 
xaxot'jixovtan; s xaxoís helyett, oo<pá]<; ao<pía<; helyett áll s több efféle.

P .12 Archilochos 3-ik számú töredékének magyarázatánál jó 
lett volna azon lehetőségre utalni, hogy az Abantes mint a költő

Philoloffto Kötífiny. VII. 1. f,
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pártjának szövetségesei vannak dicsőítve. Ugyanott nincs meg
magyarázva a Saí|j.ov£? alak (talán =  Soní^ove;) és hibásan van (jlcúXov 
vApi]<; úgy magyarázva («Ares munkája»), mintha yAp7]c genetivus 
volna; az eredetibb looeTai alakot sem szabad az attikai losxat-val 
szemben csak úgy «ion alaknak kettőzött s-al» nevezni. — P. 13 nr. 
5 «A saisiak egy néptörzs voltak Abderából. Megkülönböztetendők 
azEgyptomban ólt hasonnevű néptörzstől.# Helyesebben: A thrákiai 
lál'of Abdera környékéről valók, kiket nem szabad összetéveszteni 
Egyptom Sais nevű városának lakóival, a Saitai-val. — P. 16 Sa- 
mosi Asios epigrammját illetőleg Welckernek ésBergknek magya
rázatát, ha már el nem fogadta a szerző, legalább felemlíthette 
volna. — P. 17 v. 5 az a rövid voltára kellett volna figyelmeztetni 
37j(j.óta<;-ban. — P. 19 Tyrtaios első számú töredékének némelyek 
által interpolátiónak tekintett két utolsó sorát Boros kihagyta; 
aligha helyesen* U. o. nem tudom nem tolihiba lappang-e a követ
kező furcsa jegyzetben: «xev eposi simuló szócska, magánhangzók 
előtt xe.» — P. 20 «*/póa származik ypoös-tól». Talán ypü>í-tól?— 
P. 23 v. 14 «Tpsaoávtcov spartai kifejezés az elillanókra (ipé/w)*. 
Buchholznál, honnan e jegyzet vétetett, nincs meg a Tpé/to szó ; 
nincs is szükség rá, mert legfeljebb arra vezetheti a tanulót, hogy 
TpeooávTíov-tTpáyft) aoristosának tartsa. — U. o. v. 20 «őoopós epikus 
alak az attikai Sópo helyett ;• helyesebben őópatos helyett. — P. 26 
;j.áXi9v ritkább s ősi alakja jjLáXXov*nak»; (j.áXtov csak itt fordul elő.
— U. o. v. 26 «ápÍ3Tj[i.oi főnévi érvényre jutott adiectivum» hely
telen magyarázat; Tyrtaios idézett helyén áptoTj^oí-hoz staív egé
szítendő ki. — P. 34 nr. 3 «tb(isv figyelemre méltó a coniunctivus 
rövidített [?} módjelzövel.# — P. 41 v. 21 «Homer. xáXá, ionoknál 
attikaiaknál?- xaXá; eleg.: xáXá». — P. 55 nr. 7 végéről négy sor 

hiányzik; u. o. nr. 8-ban a két utolsó eor nem oda való. — P. 58 
a l l - i k  számú költeményt közvetlenül a2-ik számú után kellett 
volna tenni, melyhez nagyon hasonló tartalommal bír. — P. 62 
nincs feltüntetve, hogy az 1 -ső számú költemény elejéről valami 
hiányzik. — P. 69 nr. 7 óps, 7iopíC<*> melyik alakja?» Felelet rá: 
semmilyen, hanem egy rcop gyök aoristosa. — U. o. nem ártott 
volna idézni Hesiodosnak azon versét, melyre czéloz az epigramm 
szerzője; nem minden tanulónak é3 tanárnak van Hesiodosa. — 
P. 70 nr. 9 ((jraraYsösav Tratásawtól*. Nem, hanem ffata^éw-tól. — 
P. 72 Homerosnak Maiovtftqc nevét nem állítólagos atyjától, 
Maúav-tól, hanem hibásan a Maiovía tartománynévtől származtatja 
Boros. — P. 74 nem áll, hogy ysoa^svTj ysocojiévTj [?] helyett dór 
alak. — P. 83 Bergk másképen és helyesebben rendezte el az 
egyes töredékeket. — P. 84 nr. 8 ki volt az a KTjpoxí&qc, kit a 
költő említ? — U. o. meg kellett volna mondani, hogy «amorgosi 
Simonidesw Samosban született, máskülönben amorgosi születésű
nek gondolhatná a tanuló. — P. 89 adiectivum indeclinabilenek 
mondja Boros a /copí; szót; de hogyan egyezik ezen különben
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is hibás magyarázattal Boros fordítása: ~  különbözőkép»?
Ez már adverbium, nem «adiectivum indeclinabile.»

Végre még csak azon kijelentéssel tartozom, hogy Boros 
könyvét, melyről az olvasó láthatta, hogy ugyancsak kevés hibával 
bír, méltán ajánlhatom tanártársaink figyelmébe.

Dr. Á b e l  J e n ő .
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A legrégibb német Tristan-eposz.
Midőn néhány évvel ezelőtt1) a Trietan-monda német feldolgozá

sait tárgyaltam, csak igen röviden emlékezhettem meg a monda leg
régibb német költői feldolgozásáról, Eilhart nagy fontosságú eposzáról, 
és a XV. századi roppant elterjedt Tristan-regényről, mely mondatör
téneti szempontból főleg azért olyan nagy jelentőségű, mivel épen 
Eilhartnak csak igen töredékesen reánk maradt művén alapszik. Nem 
tárgyalhattam e munkát bővebben, mert Eilhart költeménye nem 
volt még teljesen kiadva, a prózai regény pedig hozzáférhetetlen volt. 
Azóta mind a két mű a tudomány igényeinek megfelelő kiadásokban 
jelent meg:

Eilhart von Oberge. Herausgegeben von Franz IÁclitenxtein. Strass- 
borg, 1878. CCV. és 475. 1.*) — és

Tristrant und Isalde. Prosaroman des fünfzehnten Jahrhunderts. 
Herausgegeben von Fridrich Pfaff. Tübingen, 1881. 237. lap. — Ez 
utóbbihoz:

Z ű r Kritik des Prosaromans von Tristrant und Isalde von Franz 
Ltchtenstein. Breslau, 1877. 36. 1.

E kiadások alapján lehetséges a Tristan-monda legrégibb költői 
és prózai német feldolgozásainak tárgyalása is.

A legrégibb német Tristan-eposz szerzője, kit Büsching és von 
dér Hagen századunk elején még franczia költőnek tartottak, saját köl
teményében von Hóbergin her Eilhart néven szól önmagáról. Neve a 
legkülönbözőbb és legfurcsább alakokban (Eilhart, Filhart, Dilhart,

*) A Tristan-monda Németországban. Négy czikk. Budapesti Szemle 
1876— 1877, 24— 27. sz. — V. ö. Egyetemes Phil. Közlöny, 1, 1877, 442. 1. 
Legújabb Tristan-irodálom  ez. czikkemet is.

*) L. erről különösen Bartsch Károly kitűnő, de csak a kérdés szöveg
kritikai oldalát, ezt azonban önállóan fejtegető bírálatát a Pfeiffer-féle Ger
mán iában, XXIII. köt., 1878, 345—361. 1.

6*
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Seghart, Ebhart, Entliart, — von Oberge, Oberet, Obret, Oberc, Bau- 
bemberg, Hobergin) fordul elő a különböző, részben igen romlott kéz
iratokban. A név valódi alakját ama nyolcz oklevél mutatja, melyekben 
a költő 11S9 és 1207 közt mint Oroszlán Henrik vazallusa előfordul: 
Eilhardus de Oberge. Hogy a költő és a hatalmas szász herczeg e lovagja 
csakugyan egyazon egyéniség, azon a legújabb kutatások alapján nem 
kételkedhetni többé; Tristan-eposza nyelvének számos alnémet eleme 
szintén bizonyítja Eilhart szász származását; a neve elé tett her pedig 
a kor szokása szerint, a költő nemességét igazolja.

Eposza kétségtelenül a XII. század hetvenes éveiben készült, hiszen 
Heinrich von Yeldeke, kinek munkásságát elég pontosan határozhat
juk meg, már ismerte és épen Eilhart Trixtawí-jának befolyása alatt 
dolgozta saját Eneitjét.1)

E Tristrant und Jsaldc igeu rongált állapotban jutott reánk. A köl
temény eredeti alakjából csak két XII. századi kéziratban, egy magde- 
burgi* és egy regensburgiban, maradtak fon összefüggéstelen töredékek, 
melyek felnémet nyelven vannak ugyan írva, de elég észrevehetőig mu
tatják a költemény eredeti alnémet nyelvezetét. E töredékek — szám- 
szerint kilencz — mindössze körülbelül 611 verset tartalmaznak. E kéz
iratokon kívül az eposz csak későbbi, modernizált kéziratokban van 
meg, melyek részben szintén igen töredékesek, de mégis 9524 verset 
tartottak fönn. Ezek a heidelbergi, drezdai és berlini kéziratok, mind 
a három a XV. századból. Eilhart művének forrásai közé sorozandó 
némileg a Tristrantról szóló népkönyv is (1. alább), mely nem a Gottfried 
eposzán, hanem e XII. századi elődjének költeményén alapszik.

Hogy Eilhart e művét egy franczia forrás alapján írta,*) azt már

E véleményt már Luclmiann fejtegette. Legújabban Behagliel (Vel- 
deke-kiadásában, Heilbroun, lNNá.) az ellenkező viszonyt, t. i. Eilhart füg
gését Veldekétől bizonyítgatta, de nem döntő érvekkel. L. e Közlönyt, V Ir
m. 1.

2) () maga írott forrást említ, p. '28 (mai nyelven): 
deun es ist mein Wille, 
dass ich euch ohn’ allé Falsehlieit, 
hier kiinde die rechte Wahrheit,
•tvie ich das in dem Buche farul.

Forrását különben feltűnő ritkán idézi, voltaképen még csak egyszer, a hol 
csodálkozik, hogy Tristant és Isalde erdei bolyongásuk idejében éhen nem  
haltak:

das hat midi Wunder gar genug, — 
jedoch so saget uns das Buch 
und auch die Lente fú r wahr.

“•Szintén igen feltűnő, hogy forrása mellett itt az élő hagyományra is hivat
kozik. Ezt különben több izben teszi.
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a német költészet középkori fejlődése alapján is fel kellene tételeznünk. 
Bizonyítják ezt az éposz számos franczia szava és fordulata is. E fran
czia elem később, a XII. században, nem szolgálhatna biztos bizonyíté- 
kúl azon kérdés eldöntésénél, váljon franczia forrásból merített e vala
mely költő vagy sem ? mert később a franczia idegen szavak és fordula
tok oly közönséges és mindennapi elemét képezték a német nyelvnek, 
hogy oly költők műveiben is fölleljük, kik semmi esetre sem dolgoztak 
franczia művek alapján, kik francziáúl nem is tudtak. De á XII. szá
zadban, midőn Eilhart írt, ez idegen elemek még nem hatalmasodtak el 
a nyelvben, úgy hogy a költő, kinek művében azok gyakoriak, csak fran
czia forrásból vehette át.

Eilhart maga egy könyvre hivatkozik, melyben Tristrant történetét 
olvasta: azonkívül ismételve apellál olvasóira, kik a történetet ismerik. 
Nem valószínűtlen, hogy a Tristan-monda már Eilhart előtt is fel volt 
dolgozva német versekben ; az pedig épen kétségtelen, hogy a monda 
Németországban, még pedig különböző alakban, el volt terjedve.1) 
A forrás, vagy források, melyeket Eilhart használt, nem maradtak 
reánk. Némely pontokban feltűnően hasonlít az ő elbeszélése Berox, 
másokban Thomas (csak csekélyebb töredékekben fönmaradt) franczia 
Tristan-költeményeihez; egyes vonások a franczia prózai elbeszélésre 
vezetnek vissza. De e feldolgozások egyike sem olyan, hogy egyedül 
vagy egyenesen Eilhart forrását képezhette volna. E különböző költe
mények összehasonlítása azon következtetésre vezet, hogy vagy elveszett 
ama forrás, melyet a német költő használt, vagy Eilhart elég önállóan 
dolgozta föl többféle forrásait. Az első eset már azért sem valószínű, 
mert Eilhart egyes részletekben igen hasonlít Berox és Thomas franczia 
költeményeihez, és különben sem tudunk régebbi vagy korabeli fran
czia Tristan-eposzokról, melyek elvesztek volna. így tehát csak az 
utóbbi vélemény marad hátra, melyet Eilhart művének egész jelleme, 
elbeszélésének modora és compositiója is valószínűnek tüntetnek föl, 
hogy t. i. forrásával vagy forrásaival szemben nem a fordítónak, hanem 
az átdolgozónak állását foglalta el.

Eilhart ez önállósága azonban alig terjedt ki a cselekvény anya- 
gára is. Sőt valószínű, hogy e tekintetben híven követte valamely forrá
sát, mely főleg indokolás tekintetében igen fogyatékos lehetett. Csak 
néhány példát idézek. Midőn Marke egy vadásztól megtudja, hogy

x) Költeménye végén Eilhart maga így nyilatkozik: 
nnn sagt vielleicht ein andrer Mami,
es sei anders hieram gekommen (máskép történt a dolog); 
das habén w ir allé wohl vernommen, 
dass mán das ungleich (sokfélekép) aaget.

Digitized by v ^ o o Q i e



86 HEINRICH GUSZTÁV.

Tristan és Isolde az erdőben folytatják szerelmi viszonyukat, a király 
megtiltja neki, hogy erről másnak is szóljon. Miért teszi ezt ? «Ezen 
méltán csodálkozhattok* mondja a költő, «de én nem tudom okát adni»- 
Világos, hogy Marke parancsának oka — a király t. i. előbb személye
sen akar meggyőződni a dologról — Eilhart forrásában hiányzott. 
Hasonlóan a költemény végén, hol a második Isolde férje vesztét okozza, 
mivel Tristan szereti Marke nejét, kit magához hivat. Eilhart nem érti, 
hogy Tristan neje ezt honnan tudja ? Ha Thomas volna a német költő 
forrása, nem nyilatkozhatnék ily naivul, mert a franczia trouvére sze
rint Isolde hallgatódzik, midőn Tristan szerelmének történetét sógorá
nak elmeséli, és így tud meg mindent s azért oly féltékeny, hogy szen
vedélyének feláldozza a hőst. — A hol Eilhart Tristan ellenségeiről szól, 
majd ötre, majd hétre teszi azok számát, a mi szintén arra enged kö
vetkeztetést, hogy több forrásból merített. Midőn Tristan Irhonba megy, 
hogy mérges sebét a királynéval meggyógyíttassa, Eilhart szerint hárfát 
visz magával s költőnek adja ki magát, — de azntán sem a hárfát, sem 
a hős költő jellegét nem aknázza ki a német szerző, ki utóbb való
színűen a monda oly alakjából merített, melyben Tristan kereskedőnek 
adja ki magát, kinek természetesen a hárfával semmi dolga. Ide tarto
zik egyes motívumok ismétlése, még pedig teljesen indokolatlan, za
varó ismétlése is, így pl. midőn Tristan Marke udvaránál előbb mint 
bélpoklos, aztán mint zarándok, továbbá mint vándordalnok, végre 
mint bolond jelenik meg stb.

Mind ezekből bátran következtethetni, hogy Eilhart nem köve
tett pontosan vagy épen szolgaian egy forrást; hanem hogy a mondának 
legalább az indokolásban és az epizódokban egymástól eltérő több fel
dolgozását ismerte és használta, melyeket — ©sthetikai szempontból 
nem a legjobb sikerrel — kiaknázott, illetőleg egy egészszé feldolgozni 
iparkodott. Művében a cselekvény egysége, kerekdedsége, a motivátio 
szilárdsága és világossága azért igen kifogásom.

Költeményének egyes részletei, még pedig olyanok, melyek a 
költő tulajdonának tekintendők, kiválóan sikerűitek. így pl. a Karahes 
kapui előtt vivott csata, melynek leírását Eilhart művében a régibb 
nemzeti költészet erőteljes szelleme lengi át. Másutt is nagy kedvvel 
emel ki és fest harczias jeleneteket, kölcsönzi a háború és vitézi élet 
köréből képeit és hasonlatait, a mint ezen vonásokat a lovagi szellem 
virágzása előtt létrejött más epikus művekben (pl. az Anno-, Konrad-, 
Sándordalban; is, melyekre a népeposz még befolyást gyakorolt, talál
juk. A költő e népiesebb irányából magyarázható az is, hogy Eilhart 
kedveli és felveszi, vagy legalább megtartja a tárgyához szőtt népmesei 
elemeket, melyeket a későbbi művelt lovagi költők mint túlságosan 
naivokat mellőztek. De azért a legrégibb német Tristan-eposz is már a
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lovagi költészet terméke — hiszen franczia költeményeken alapszik, 
melyek a lovagi szellem főforrásai; — csakhogy ez idegen szellem 
Eilhartnál még nem némította el teljesen a régi hősköltészetben gyöke
rező nemzeti, népies szellemet. Eilhart műve e szempontból is nagy 
jelentőségű, mert egy régi és egy új költészet mesgyéjén á ll ; tárgyánál 
és forrásainál fogva a XIII. század uralkodó irányát indítja meg, a 
költő egyéniségénél és műveltségénél fogva pedig kapcsolatban van a 
XI. század nemzeti epikus költészetével.’

A középkor nagy költői közé azonban nem sorolható Eilhart, ki 
egy oldalról mégis túlságosan függ forrásaitól, más oldalról pedig nem 
tudja elbeszélését sem egy mélyebb eszme keretévé tenni, sem általában 
tárgyát magasabb művészi szempontokból megalakítani. Reflexiókban 
nem szegény, csakhogy e reflexiói sohasem vonatkoznak a nagy sze
relmi tragédia mélyebb erkölcsi tartalmára. Kora szempontjából azon
ban kimagasló alak, már csak azért is, mivel a lovagi költészetnek és 
lovagi szellemnek Németországba átvitele és meghonosítása első sorban 
az ö műve. A Tristan-monda körében pedig épen nagy jelentőségű 
Eilhart műve, mely a nagyon kedvelt és számos változatban igen elter
jedt elbeszélésnek egyik legrégibb alakját őrizte meg. A költő történeti 
nagy szerepét legjobban azonban azon roppant hatás bizonyítja, melyet 
művével, nyelvével és ízlésével a XII. és részben még a XIII. századnak 
nálánál részben hatalmasabb tehetségeire gyakorolt, ha az utókor e 
hatást nem vezette is ő reá vissza, hanem lelnresebb tanítványának, 
Heinrich von Veldekének nevéhez fűzte, ki az epikus költészetet főleg 
alaki szempontból hathatósan fejlesztette.

Hogy Gottfried von Strassburg, a monda legkitűnőbb költői fel
dolgozója, Eilhart művét ismerte, az magától értetődik. Itt-ott egyes 
vonásokat, kifejezéseket, sőt egész rimpárokat át is vett előzőjétől, de 
Gottfried sohasem idézi a régibb mestert, hanem csak polemizál ellene, 
a nélkül, hogy megnevezné, mert a hol Gottfried a mondának helyte
len vagy hamis hagyományára czéloz és azt visszautasítja — mit vilá
gosan legalább is ötször tesz, — a megtámadott fél alatt mindig Eilhart 
értendő.

A mondái hagyományt, a mint azt Eilhart művében találjuk,1) 
nem akarom ezúttal bővebben tárgyalni, mivel ez csak az által válik 
érdekessé, ha Gottfried tárgyalásával összevetjük, mit legközelebb más 
helyen megtenni szándékozom. —

Eilhart műve igen töredékes. Szerencsére a XV. századi próza
regény — a hol és a mennyire az összehasonlítás lehetséges, — oly

*) V. ö. F. Compart, Die Sageniiberlieferungcn in den Tristanepen 
Fiilhtirta von Oberge und Qottfrieds von Strassburg. Giistrow, 187G.
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pontos.in írja át a régi eposzt prózába, hogy e műből nemcsak a monda 
tartalmát teljesen, a legkisebb részletekben is megismerjük, hanem 
hogy ez a XV. századi próza még az Eilhart rongált szövegének helyre- 
állítására és javítására is igen alkalmas anyagot szolgáltat, mit főleg 
Bartsch Károly (idézett bírálatában) számos érdekes példával kimutat.

A Tristan-regény a XV. és még a XVI. szájadnak legkedveltebb és 
legolvasottabb művei közé tartozik. Legrégibb kiadása: Augsburg, 1484, 
de ez jelenleg lappang; utána: Augsbnrg, 1498; a legutolsó: Nürnberg, 
1664. Érdekes e prózai regényt Eilhart költeményével összevetni. A re
gény szerzője pontosan követi az eposzt, sokszor mondatról mondatra, 
szóról szóra, csak a szórendet a közönségesebb beszéd gyakorlata szerint 
átidomítva, a számos franczia szót és szólamot németekkel helyettesítve 
és itt-ott a XIV. és XV. század szellemi irányának megfelelő egy mo
rális reflexiót közbe szőve. Kétséget sem szenved, hogy Eilhart rongált 
és enuek következtében helylyel-közzel érthetetlen szövegének javítására 
e próza igen felhasználható, még pedig jóval nagyobb mértékben, mint 
azt Lichtenstein a maga kiadásában tette.

Feltűnő, hogy a Tristan-regény kiadásai a XVII. század közepe 
táján megszűnnek, és hogy a regényből, illetőleg a Tristan-eposzok va
lamelyikéből nem lett népkönyv, azaz: a cselekvény rövidebb, csak az 
anyag nélkülözhetetlen elemeire szorítkozó kivonatos elbeszélés. A tárgy 
maga igen népszerű és ismeretes volt; számos a hősre vagy kedvesére, 
vagy történetök egyes epizódjára vonatkozó czélzás a XVII. és a ké
sőbbi századokban; de a monda feldolgozásai és a Tristan-művek 
kiadásai — ha Hans Sachsnak 1553-ban, szintén a próza-regény alapján 
készült Tristan-drámáját nem tekintjük — a XVII. században meg
szűntek és csak a múlt században indúltak meg újra, de most azután 
meglepő gazdagsággal és sokféleséggel.

H e in r ic h  G.

Goethes Reineke Fuchs nach dem ersten Druck vöm Jalire 1791, mit Pro- 
ben dér álteren Tierepen herausgegeben untl erláutert von Alexander 
Bieling. Berlin, Weidmannsche BuchhantUung. 18íSá. 226 lap.

A költészet nem énekli meg csupán az ember tetteit és érzéseit, 
hanem, mint a legigazságosabb művészet, befogadta birodalmába az 
embernél alacsonyabb lényeket, az állatokat is. A költői termékek nem 
csekély és nem is legértéktelenebb része ebből a forrásból, az állatok 
életéből, merítette tárgyát. És tagadhatatlan, hogy az emberi szellem 
ebben a világban, mely már évezredek előtt nyílt meg a figyelmes szem 
előtt, az állatoknak látszólag prózai életében is költőiséget talál. Emez 
alkotások szeretetreméltó frissességében, bájos naivságában az emberi
ség egyik leggeuiálisabb szelleme, Goethe is, saját vallomása szerint,
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szórakozást és üdülést talált. Azt már eleve is elgondolhatjuk, hogy 
ezen költői forrás eredetét nem kereshetjük a mi korunkhoz hasonló 
időkben, hanem hogy az akkor fakadt ki, mikor az ember még sokkal 
közelebb, bensőbb, mondhatjuk bizalmasabb viszonyban állott az állat
világgal. A mai kor embere teljes tudatában van annak, mily áthidal
hatatlan ür választja el az állattól és a modern ízlés több gyönyört talál 
a növényvilág és a szervetlen természet képeiben, mint az állatvilág 
szemlélésében, — Visclier szerint azért, mert az előbbiekbe belefektet
het valamit a saját subjectivitásából, míg az állatokat, melyeknek már 
megvan a maguk határozott egyénisége, objective kell tekintenie, úgy, 
a hogy vannak. Egészen máskép állott a dolog az őskorban. Akkor még 
sokkal közvetetlenebb volt az érintkezés ember és állat között; az 
ember naiv érdeklődéssel kísérte az állatok sürgését-forgását, meg
figyelte erejük nyilvánulásait, ügyességüket és cseleiket s meglepetéssel 
fedezett fel bennük oly sajátságokat, melyekről eladdig azt tartotta, 
hogy az 6 kizárólagos tulajdona. De nemcsak hogy az állatokban ily szoro
sabban emberi vonásokat fedezett fel; hanem magának az embernek 
érzelmei s indulatai is még fékezetlenebbül törtek k i; még egész Őszin
tén n3'ilatkoztak oly tulajdonságai, melyeket a kultúra haladásával 
minél jobban belsejébe rejteni igyekszik és melyek viszont inkább álla
tias vonásoknak mondhatók. Ezek a közös tulajdonságok, az emberi 
vonások az állatban és az állati vonások az emberben aztán kiváltak és 
ezek lettek az úgyn. állatmonda főelemeivé, a benne elbeszélt cselekvé
sek rugóivá. A hasonlóságok e képét az őskor emberei még teljesebbé 
tették, képzeletük emberi intézményeket és szokásokat vitt be az 
állatvilágba, sőt lakóinak még emberi nyelvet is tulajdonítottak és 
emberek neveit ruházták rájok (így pl. Grimm azt tartja, hogy a Bein - 
hart név is eredetileg személynév volt), és tudjuk, hogy az embereknek 
állatokká való változása az ó-kori költőknél épen nem ritka dolog. 
Helyesen jegyzi meg tehát Grimm Jakab,1) hogy az állatmondában két 
íomomentumot kell megkülönböztetnünk, az emberi és az állati elemet, 
és hogy ez a két lényeges vonás különösen akkor jut érvényre, mikor a 
képzőművészet dolgozza fel az állatmondát, de meg kell lennie helyes 
egyensúlyban a költői feldolgozásban is.

Minthogy valószínű, hogy az őskorban minden nép fiai ily közel 
viszonyban állottak az állatokhoz, feltehetjük, hogy minden népnél kép
ződött állatmonda is, és hogy ez aztán, mint minden monda, szájról 
szájra vándorolva, a hagyomány útján tovább fejlődött. De azért nem
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x) Heinhart Fuchs von Jacob Grimm. Berlin 1834. I. fej.: wesen 
dér thierfabel.
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mondhatjuk, hogy minden népnél megtaláljuk e monda irodalmi műve
lését is, ellenkezőleg, meglehetősen kevés az, a mit e tekintetben fel
említhetünk.

Az ó-kori népek közt a legrégibb állatmondai maradványokat az 
ind népnél találjuk. Már ezeknél akadunk az oroszlán betegségéről szóló 
mesére, mely csaknem minden későbbi feldolgozásban előfordul. *) Az 
oroszlán veszélyesen megbetegedett és az állatok mindnyájan tudako
zódnak hogylétéről, csak a róka hiányzik körükből. Ezt a körülményt 
felhasználja a farkas, hogy gyanúsítsa régi ellenségének érzületét a király 
előtt. A farkas beszéde közben belép a róka s azzal menti elkésését, 
hogy az orvosoknál járt tanácsot kérni, és ezek azt ajánlották a király
nak, nyúzassa le a farkas bőrét és takarózzék be abba. A király úgy is 
tesz és felgyógyúl. E történetet később még bővítették, okát adták a 
király betegségének, később okadatolták a róka elkésését stb.

Az ó-kor egyéb népeinél az állatmonda nagyon csekély helyet fog
lal el a költészetben ; legfeljebb felemlíthetjük a békák és egerek harcsáról 
szóló ismeretes görög költeményt; de minthogy költőjének foczélja az 
Iliász parodizálása volt, nem is támaszkodott mondái hagyományra és 
a leírt háborúban is az állatokat csupán csak névleg szerepelteti, külön
ben egészen emberi küzdelem kópét rajzolja.

A mi az ó-korban virágzó állatmesét illeti, melynek példáit már az 
ind Hitopadesában találjuk és melyet különösen Aesopus fejlesztett ki, 
ez lényegesen különbözik az állatmondától. Az állatmese az illető ese
ményt czélzatosan beszéli el, hogy t. i. valami tanulságot vonjon le 
belőle, és az állatok csak mintegy a jellemrajz rövidítése czéljából sze
repelnek benne, mert mindegyiköknek a nép felfogásában határozott 
jelleme lévén, nem szükséges őket bőven jellemezni. Az állatmonda ellen
ben az állatvilágot csak magában és magáért rajzolja minden mellékczél 
nélkül, és ha később ebbe is belevegyültek moralizáló, sőt szatirikus 
elemek, ezek mindig idegenBzerű járulékok maradtak és a történet 
végére biggyesztett ezen glosszák sohasem gyakorolhattak az olvasóra 
kellemes költői benyomást.

Az ó-kori irodalomban tehát édes kevés az, a mit az állatmonda 
körébe tartozónak mondhatunk. Az állatmonda irodalmilag és költőileg 
tulajdonképen csak egy népnél fejlődött ki teljesebben, melynél talán a  
külső viszonyok is kedvezőbbek voltak erre, s mely már magában véve 
is több hajlandósággal és tehetséggel bír a részletekbe mélyedö szemlé-

‘) Erről értekezik 0. Keller, Jahrbuch fíir kiáss. Phil. 1862. Suppl 
Bd. IV. 309. 1. — 1. még Bieling kiadása 198. 1. (a X. én. 265 verséhez 
írt jegyz.)
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lődésre, a germán fajnál. A ránk jutott feldolgozások mind erre a ger
mán forrásra vezetnek vissza. Német eredetét, melyet még a franczia 
kutatók is elismernek, már a monda két fö hősének nevei1) is bizonyít
ják, melyek a latin és franczia átdolgozásokban is megtartják eredeti 
német alakjukat, sőt az egyik mint renard a franczia nyelvből teljesen 
kiszorította a róka eredeti franczia nevét (az ó-francziában goupil, gol- 
pil vagy wolpil). Németországban különösen a flandriai tartomány volt 
az, a melyben az állatmonda nevezetes fejlődésnek indúlt. Itt a monda 
szálai valóságos állatéposzszá szövődtek össze, melynek középpontja a 
róka és farkas közti ellenségeskedés. Ez eposz leginkább a középkorban 
virágzott.

A mondának első irodalmi feldolgozásai papok és szerzetesek tollá
ból eredtek. Ezek már nemcsak a nép száján élő mondából merítenek, 
hanem felhasználják az ú. n. physiologusok elbeszéléseit is, kik terme* 
szetrajzi könyveikben a legcsodásabb történeteket mesélték az egyes 
állatokról. *)

Az első és legrégibb költemény, mely az állatmondából veszi tár
gyát, az Ecbasis captivi cuiusdam per trupologiam.3) A művet, mely körül
belül 940-ből való, a St. Evre-i (Tóul mellett) benczés kolostor egyik 
tagja írta latin rímes hexameterekben. A szerző leírja a maga élete 
viszontagságait — meglehetős szerény hasonlattal — egy borjú képében, 
mely kiszabadúlt az istállóból. Az elbeszélésbe bele van szőve .az orosz
lán betegségéről szóló történet, melyet fönt említettünk. Ebben a költe
ményben az állatok királya már az oroszlán, míg régebben, a mint az 
egész hitelesen kimutattatott, a medvét tartották a négylábúak fejedel
mének.

A XII. század első feléből való az Isengnmus ez. latin költemény,4) 
melynek szerzője egy déiílandriai pap. Ez az állatmonda két kalandját 
tartalmazza, az egyik az oroszlán megbetegedéséről és felépüléséről, a 
másik Bertiliana zerge zarándoklásáról szól. A két mese az által van 
egymással összekapcsolva, hogy a másodikat, az oroszlánt gyógyító 
róka beszéli el oly czélból, hogy bebizonyítsa a farkas álnokságát.

1) Reinhart, ragino-hart =  dér ratreiche; Isegrim  vagy Isengrim =  
eiseohelm, eisenmaske.

2) Egy ilyen physiologus leírását (a rókáról) közli Bieling kiadása 
183. lapján (VII. én. 86. verséhez Irt jegyz.), egy másikét (a párduczról) a 
195. lapon (X. én. 66. v. jegyz.).

*) Kiadták Grimm és Schmeller. Lat. Gedicbte des X. u. XI. Jahrh. 
Göttingen 1838., és újabban V oigt: Ecbasis captivi, das álteste Tierepos 
Strassburg 1875.

4) Kiadta Grimm , Reinhart Fuchs; 1—14. 1.
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Már sokkal több, szám szerint 12 kalandot beszél el a Reinardus 
vulpes,1) melyet a Gentből való Nisardus mester írt 1148 és 1160 
között.

A mondának első német feldolgozása a Ueinhart; 8) szerzője a sváb 
vagy elzászi származású Heinrich dér Glichesáre. Az eredetiből, mely
nek tulajdonképeni czíme «Isengrines nót» volt, csak töredékek marad
tak ránk, teljesebben fentartotta egy későbbi átdolgozása, *) mely körül
belül 50 évvel később készült. Heinrich franczia minta után dolgozott, 
forrása ama számos, UgyD. branche-ok, melyeket a Román de R enart4) 
névvel szokás összefoglalni. Ennek részei éjszaki Francziaországban 
keletkeztek, nagyrészt német befolyás alatt. Költőik közül csak egynek, 
kettőnek ismerjük a nevét. A monda ezen «ágai», melyek nem képeznek 
összefüggő egészet, majdnem mind a 13. században hajtottak ki.

Ugyanabban a században keletkezett az állatmondának egy igen 
fontos feldolgozása, mely a későbbiekre nézve alapvető volt, a Reinaert 
de vas, egy németalföldi, Willem8) nevű költőnek műve. Lehet, hogy 
szerzője ugyanaz a Willelmus clericus, a kinek neve egy 1296-iki okirat
ban előfordúl. A munka terjedelmére és tartalmára nézve megfelel 
Goethe Eeinekéje első hat énekének. Élénk előadásával és elmés ítéleté
vel felülmúlja valamennyi elődét. Ez a feldolgozás nagyon elterjedt és 
több utánzásra is talált. így 1270 és 1280 között lefordította latinra egy 
Balduin nevű szerzetes; a 14. században pedig Reinaerts historie6) czím 
alatt egy Hamand átdolgozás látott napvilágot. Ezen átdolgozás szerző
jének nevéről és életéről semmit sem tudunk. Ez a munka nem elégszik 
meg a Willem művében feldolgozott anyaggal, hanem tovább folytatja 
az elbeszélést és ezzel a mű terjedelmét megkétszerezi. A folytatás 
(melynek Goethe művében a VII—XII. ének felel meg) szintén franczia 
forrás alapján készült. A kapcsolat a két rész között nagyon gyenge és 
ügyetlen kézre vall. Míg Willem avval végzi, hogy Braun, a medve és

11 Reinardus Vulpes, ed. et adn. ill. F. J. Mone. Stuttgart 1832.
2) Grimm , Sendschreiben an K. Lachmann. Leipzig 1840.
*) Grimm, Reinhart Fuchs, 25—114. 1. — Egy kalocsai kézirat után 

először kiadták Mayláth és Köffinger Pesten 1818.
4) Román de Renart pár Mron. 4 vol. Paris 1826. 27 branche-ot 

tartalmaz.
5) így nevezi magát mindjárt a költemény elején : t Willem die Ma- 

doc m:u'Cte», azaz Willem, a ki megírta a tMadok»-ot. Grimm és utána a 
német irodalomtörténetek nagy része, félreértve e sort, Willem de Matoc- 
nak nevezték a költőt.

6) Mind a két Reinaertet kiadta M artin : Examen critique d«*s
manuserits du román de Renart. Bázel, 1872.
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Isegrim, a farkas megnyngszanak a király ítéletében és így az állatok 
gyűlésének vége szakad, addig ebben az átdolgozásban meghosszabbít
ják a gyűlést és az állatok együtt maradnak. De az új, második részben 
újból gyűlésre hívják ókét, a gyűlés ismét pünkösd napjára esik és az 
ünnep leírása egyáltalában ugyanaz, mint az első rész kezdetén. Az 
egész második rész tulajdonképen csak bágyadtabb és részben módosí
tott ismétlése az első részben elmondottaknak. A régibb Reinaert főbb 
mozzanatai mind előfordúlnak újra a folytatásban; az állatok pünkösdi 
gyűlése, melyről csak a róka maradt el, az állatok panaszai a róka gaz
tetteiről, a borz látogatása Heinékénél, az utóbbinak utazása az udvar
hoz, gyónása, megjelenése az udvarnál, hazug védekezése, kincseinek 
leírása, melylyel elámítja a királyt és arra bírja, hogy szabadon bocsátja 
őt, és végre boszúja a farkason, — mindez tartalmát teszi az első rész
nek, meg a második résznek is.1) Lényegesebb eltérést csak az utolsó 
részletben, a megboszúlás módjában találunk, a mennyiben a második 
részben a két ellenfél párbajt vív és ebben a róka legyőzi a farkast. 
A folytatás írója sokkal terjengősebben beszéli el a dolgokat, közbesző 
apróbb elbeszéléseket, főleg pedig aesopusi meséket. Tudákosan elbeszéli 
a Paris ítéletéről szóló mondát (Goethenél IX. SÍ—109), leírja a pár- 
duczot (G. X. 65—78), elmondja Krompardes király lovának történetét 
(G. X. 124) stb.

Ámbár tehát e második rész egészen önkényesen van hozzátoldva 
a régi Reinaerthez és bár ez által az egész mű egysége sokat szenvedett, 
a későbbi feldolgozók mégis mind átvették a folytatást is. Igaz, hogy 
igyekeztek a kapcsolat ügyetlenségét elsimítani és egyéb hibákat is jóvá 
tenni, de azért az egész mű e hiányát nem feledteti el még Goethe 
műve sem.

A Reinaerts historie-nek 1479-ben megjelent egy prózai átírása, 
és 1481 -ben Caxton lefordította angolra.

1486-ban egy új Reinaert jelent meg, melynek szerzője Hendrik 
tan Alkmaar,*) ki valószínűleg nevelője volt a lotharingiai herczeg gyer
mekeinek. Müvéből, melyet a löweni egyetem 1550-iki index librorum
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1) Az első és második rész eme viszonyáról többször szól Bieling is 
kiadásának bevezetésében és a szöveghez írt jegyzetekben. Goethenél az 
említett hasonló részletek így felelnek meg egymásnak az első (I— VI. ének) 
és második (VII—XII, én.) részben : állatgyülés I. és VII. én .; a borz 
látogatása a rókánál III. és VII. én.; Reineke utazása III. és VIII.; gyó- 
nása III. és VIII.; megjelenése az udvarnál IV. és IX.; védekezése, kin
cseinek leírása IV. és X:, felszabadulása V. és X.; bosziija VI. és XII. ének.

*) L. F. P rien : Zűr Vorgeschichte des Reinke Vos. Paul u. Brauné, 
Beitráge znr Gesch. d. d. Spr. u. Litt. 1880. Bd. VIII. Heft 1.
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prohibitorumában is említve találunk, csak 7 levél maradt reánk. Ez a 
munka szolgált alapjául egy későbbi feldolgozásnak, melynek első k i
adása 1498-ban jelent meg Lübeckben lleinke de Jós1) czímmel. Szerző
jének régebben Baumann Miklóst, vagy Barkhusen Hermant tartották ; 
de e két nézetet megczáfolták, úgy hogy egyelőre ismeretlennek kell <5t 
tartanunk. Bár nagyobbrészt említett forrását követte, még sincs híjával 
az eredeti önálló vonásoknak. Az állatmondának szélesebb körökben 
való elterjedése nagyrészt ennek a munkának köszönhető. 1545-ben 
lefordították felnémetre, 1567-ben latinra, 1650-ben átdolgozta a
• Fruchtbringende Gesellschaft* egy tagja; 1711-ben újból kiadta Hack- 
mann helmstedti tanár. A múlt század közepe táján (1752) prózában 
lefordította felnémetre Gottsched, a híres lipcsei professor és e fordítás 
felhasználásával írta meg Goethe az ő Eeineke Fuchs-Át, melyet ő maga
• zwischen Übersetzung und Umarbeitung schwebende Behandlung»-nak 
nevez. A költemény hexameterekben van írva és elsó kiadása 1794-ben 
jelent meg. Szorosan ezen editio princeps után adta ki e művet legújab
ban Bieling Sándor. Goethe műve nem talált oly kedvező fogadásra, a 
milyent költője várt, sőt az 1803-ban megjelent Soltau-féle fordítást 
sokan lölébe helyezték Goethe költeményének. A nézetek máig sem 
tisztúltak teljesen, de azért bátran állíthatjuk, hogy Goethe műve min
den tekintetben első helyet foglal el az állatmonda feldolgozásai között. 
Az ő átdolgozása leginkább is volt képes megkedveltetni a modern olva
sóval a költészet eme gyöngyét. Természetesen nem szabad szemet 
húnynunk a mű hibái előtt sem, a milyen pl. a cselek vény egységének 
hiánya vagy az, hogy sok helyütt félre van értve az eredeti szöveg ; de 
ezek a hibák tulajdonképen nem is Goethe rovására esnek, minthogy az 
elsőt, mint említettük, a 15. századtól kezdve minden feldolgozásban 
találjuk és Goethe akarva, nem akarva elődeitől vette át, a másikért 
pedig Gottsched fordítását kell okolnunk, mely után Goethe is indult. 
A hol észrevette a félreértéseket, ott helyre is igazította azokat.

A mi már most az említett Fíielinij-féle kiadást illeti, ez három 
részre oszlik ; ezek : egy igen jó és terjedelmes bevezetés, maga a költe
mény szövege és magyarázó jegyzetek. A bevezetésben, leginkább Grimm 
után indúlva, előadja az állatmonda keletkezését és felsorolja annak 
feldolgozásait. Függelékül adja még az állatok elnevezésének jegyzékét 
is, az egyes nevek etymologiájával. A szöveget a Goethe-féle első kiadás 
után adja, nem változtatva még az eredeti helyesíráson és pontozáson 
sem. Nem lehet helyeselnünk, hogy e kiadással nem vetette egybe a

*) Kiadások: Liibhen : Reinke de Vos nach dér áltesten Ausgabe 
(a glosszával). Oldenburg 1807. és Schröder : Reinke de Vos. (Deutsche 
Dichtungen des Mittelalters II. Bd.) Leipzig 1872.
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későbbi kiadásokat; e tekintetben azzal a kétes mentséggel elégíti ki az 
olvasót: «Dass Goethe in den spáteren Ausgaben seiner Werke nocb 
viel geándert habé, ist unwahrscheinlich;* és elegendőnek tartja még 
csak az 1830-iki kiadás variánsait felsorolni. A munka harmadik része 
mely a mag;/arázó jegyzeteket tartalmazza, nagyon lelkiismeretesen van 
dolgozva. A jegyzetek különféle vonatkozásúak; nagy számmal vannak 
a tárgyi jegyzetek, melyek különösen az egyes helyek megértésére szük
séges kultúrtörténeti magyarázatokat tartalmazzák; továbbá nyelvi 
magyarázatok, parallelák a régibb feldolgozásokból, különösen a Reinke 
de Vos-ból és végre megjelöli azon helyeket, melyeken eltérés van az 
eredetitől, a mennyiben vagy félreértés forog fen (pl. II. 67. 97. 276. 
277. III. 189. 246. 247. 286. 356 stb.), vagy a költő hozzátett valamit 
(L 21.134. 135. 184. II. 29. 225 stb.), vagy javított (1.154. HL 202 stb), 
és megjegyzi a régi források azon helyeit is, melyeket Goethe elhagyott. 
Ezek főleg szatirikus és moralizáló tartalmúak ; így pl. teljesen elhagyta 
a glosszát is, mely az alnémet Reinke de Vos-ban minden fejezet végé
hez van csatolva.

A kiadó függelékképen a régibb feldolgozásokból (névszerint Hein
rich dér Glichesáre Reinhart-jából, a franczia Renartból, Willem költe
ményéből, Balduin latin fordításából, a Reinaerts historie-ből, a Reinke 
de Yosból, az 1650-iki feln. fordításból és Goltsched prózai fordításából) 
hosszabb mutatványokat közöl, melyek mind a Goethe-féle IV. éneknek 
felelnek meg. Az olvasó így némileg fogalmat alkothat magának az egyes 
művekről, melyekből a részletek ki vannak szakítva és összehasonlítva 
ez utóbbiakat, képét nyeri a feldolgozások rokonságának és annak, mi
kép fejlődött az állatmonda évszázadok folyamán.

Bieling kiadásának főérdeme az anyag pontos összeállításában és 
érdekes csoportosításában áll. Űj tudományos eredményeket nem hozott 
napfényre, de alapos készültségről tanúskodó művével igen hasznavehető 
kézikönyvet nyújtott, melyet olvasóinknak is figyelmükbe ajánlunk.

Petz Gedeon.

• Deux comédies paralléles de Diphile. Pár G. Sludemund. Gand. 1882.

Studemund ezen előadása, a melyet az idei philol. nagygyűlésen 
Carlsruhében tartott, először franczia nyelven jelent meg, mint a Revue 
de Tinstruction publique külön lenyomata. Czélja kimutatni azt, hogy 
az úgynevezett új komédia korszakában, midőn százakra menő darabo
kat írt egy-egy szerző, bizonyára sok darab csak egynek variatiója, 
átdolgozása és más más viszonyokra való alkalmazása volt. Tény az, 
hogy e komédiák közt sok nagyon hasonlított egymáshoz, mert lehetet
len feltennünk, hogy ezer meg ezer darab, mely majdnem egy minta
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szerint készült, mind külön tárgyú lett volna. Ily inventiora lehetetlen 
szert tenni. Plautus és Terentius utánzatai e tekintetben nem igazítanak 
útba, mert itt a különféle tárgy és mese csak csekély töredékét látjuk, 
mégis, ha mind a plautusi darab ránk maradt volna, ez átdolgozást és 
a motívumok ismétlését tisztán láthatnék. Egy esetre nézve Studemund 
ezt kimutatja, s tegyük hozzá, sikerűit módon. Tudjuk, hogy gyakori az 
új komédiában a sok situatio, a mely egy hajótörés és kalózok általi 
elrablás folytán származik; a darab azután egy anagnorisis által, melyet 
egy gyűrű vagy más amulet (crepundia) elősegít, végződik. Plautus 
Rudens-e is ilyen komédia. Egy halász hálójában egy kis szekrényt 
fogott, amely ura leányának ékszereit tartalmazza. Ezt a leányt azon* 
bán elrabolták, eladták, de egy vihar a partra vetette ő t; a rabszolga 
kereskedő szintén oda vetődött, a leányt erőszakkal el akarja vinni, de 
ekkor a kibalászott ékszer folytán felismerik, hogy kinek leánya, s a 
boldog apa, a ki a parton lakik, kedvesének adja nőül, a ki utána indúlt. 
A darab egyes részleteinek ismeretét feltételezve, csak annyit jegyzünk 
még meg, hogy Plautus a darabot Diphilus után dolgozta s hogy az ere
detitől nem tért el lényeges dologban. Diphilus darabjának czímét nem 
ismerjük. Volt Piautusnak egy más darabja is, a Vidularia, a melyből 
csak töredékek maradtak fenn, de melyek után a darab menetét össze
állíthatjuk. Ez a darab feltűnő hasonlatosságot mutat a Rudens-sel. 
Már a czím is mutatja, hogy oly bonyolulatok és situatiok fordultak 
benne elő, mint a Rudens-ben, mert ezt is bátran elnevezhetnők Vidu- 
larianak, sőt jobban, mert a * Kötél,* melylyel Trachalion Gripust visz- 
szatartja, hogy el ne fusson, csak mellékes körülmény; s ebből követ
keztethetjük, hogy Plautus a Vidularia-t és Cistellaria-t már megírta 
volt, midőn a Rudens*be kezdett. (L. Teuffel, Studien p. 276.) Stilde- 
mund Commentatio de Vidularia Plautina (Greifswald 1870.) ez. a latt 
adta ki e komédia töredékeit, melyeket főleg a nevezetes Milánói palim- 
psest őrzött meg számunkra. Ezeket valamint a grammatikusok néhány 
idézetét összevetve azt találjuk, hogy Vidularia is a tengerparton já t 
szik, s valószínűleg szintén egy Venus templom mellett. Szintúgy meg
találjuk benne az öreg Dinias lakását a templom mellett, valamint a 
halászét is. Nicodemus szintén egy hajótörésből menekül meg, de elvesz
tette a kis szekrényt, a mely a gyűrűt tartalmazta, s amelynek ugyanoly 
szerep jutott, mint Palástra crepundia-jának. A tárgy ez : Nicodemus 
a hajótörés után Gorgo halásznál talál szállást; minthogy nincs sem
mije, mint földműves bérbe áll Diniashoz, a ki atyja. Gorgon halász is 
egy kis ládát fog, bizonyára Nicodemusét. Cacistus szolga látva a szek
rényt, melyet a balász a parton hagyott, míg tán a templomban Venus- 
nak megköszöni a jó fogást, el akarja lopni; de a halász tetten éri. Épúgy 
mint a Rudens-ben Trachalion Gripust. E jelenet utolsó sorai az Ambro-

9 6  KONT IGNÁCZ.
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manusban megvannak. Míg Gorgon a szekrényt biztos helyre teszi, Di- 
nias ée Nicodemns fellépnek; Dinias egy mioa ezüstöt ad Nicodemusnak, 
kit nagyon sajnál, hogy a legszükségesebbel elláthassa magát. A dialó
gus elején, mely a palimpsestben szintén bent van, Diniasnak feltűnik 
fiának hangja, úgy mint Budensben Palaestra tekintete Demonesben 
leányának emlékét idézi fel. A szekrényt Diniaslioz adják, hogy ő Ítéljen, 
úgy mint a Budensben. Amint felnyitják, Nicodemus gyűrűjét megtalál
ják, amelynek folytán az anagnorisis megtörténik.

A tárgy tehát annyira hasonló, hogy e két darabot méltán paral
lelnek mondhatjuk; egymást kiegészíti annyiban, hogy az egyikben a 
leányt, a másikban a fiút ismerik fel. — Most következik Studemund 
következtetése: E két darab nagy hasonlatossága okvetetlenŰl a mellett 
bizonyít, hogy Plautus azokat egy írótól vette á t ; de Budensben Diphi- 
lnst nevezi a szerzőnek, tehát a másikat is Diphilus írta, aki különben 
sem restelte ugyanazt a tárgyat többször variálva színre hozni. Ezt egy 
felfedezés feltűnő módon támogatja. Studemund az említett milánói 
palimpsestet, amelynek 17. fasciculusa s ebben a 244. lap itt tekintetbe 
jő, bővebben leírja, hogy a füzethez mellékelt lithographált lapot meg
érthessék. Ezt itt mellőzhetjük, mert ránk nézve csak az eredmény 
fontos. A lap photographiája különben Zangemeister és Wattenbach: 
Exempla codicum latinomra litteris mainsculis seriptorum (Heidelberg 
1878, 6. tábla) ez. művében is megvan. E lapon 19 sor állt, a melyek 
közt a 2—17 tizenhat senariusban egy plautusi komédiának prológusát 
tartalmazta. Az első sor üres, valószínűleg piros tentával Prologus-t 
szándékoztak oda írni, a mint azt a többi megmaradt darab prológusá
nál látjuk, a hol vagy e szó áll, vagy pedig a sor üres. A IS. sorban volt 
annak neve, a ki a darabot kezdte, a mely a 19. sorral ugyancsak kez
dődik. Nemcsak a «vos» a 13. és 17. sorban mutatja, hogy e lti sor a 
prológust tartalmazta, hanem a 11. sor is, amely így hangzik : Credo 
argumentum velle vos [cogn]os[cer]e ; a 12. sor pedig, melyet Stude
mund így reconstruál: Intellegetis potius quid agant, arra mutat, hogy 
a prológus nem mondotta el az egész argumentumot, hanem a cselek- 
vényre utalt. Ha a Pseudolus prológusától, melyből két sor maradt fenn, 
eltekintünk, akkor mind a plautusi prológus, melyeket sem egy isten
ség sem a darab egyik személye nem mond, három osztályra oszlanak:
1. Casina és Poenulus prológusa ; a hol az argumentumon kívül a görög 
eredetinek, az írónak és a latin darabnak neve megneveztetik ; 2. csuk 
az argumentum van meg (Captivi, Menaechmi, Truculentus); 3. csak a 
név van említve a prológusban, az argumentum pedig hiányzik (Asinaria). 
Az a prológus tehát, a mely e lapon állt, olyan volt mint az Asinaria 
15 soros prológusa. A 7. sor kezdete (SC EDI) nem mutat latin szóra, 
hanem mintegy önkényt a görög r/s£ta*ra, azaz egy kis hamarjában

Philologi*! Közlöny VU. 1. 7
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készített csónakra, ellentétben egy tökéletes hajóval.1) Ha most tekin
tetbe veszszük, hogy mikép idézik a prológusban a görög eredetinek 
nevét (Casina 30 v. Poenulus 53 v. Mercator 5 v. Miles gloriosus II. 1. 
a mely szín a prologus helyét pótolja és végűi — habár interpolálva — 
Trinummus 18. v. akkor a 7. és 8. sort így reconstruálhaijuk :

Schedia haec vocata est a Graeco comcedia.
Poéta hanc noster fecit Vidulariam.

Igaz, hogy több betűt kell hozzágondolnunk, mint a palimpsest 
nyújt. Elég az hozzá, hogy a görög eredetinek czíme Schedia volt; a 
költő neve nincs említve, de ugyanezt a Miles-nél és tán a Poenulus 
prológusában is találjuk. A Xysota mint komédia czímét csakis egy köl
tőnek tulajdonítják s ez Diphilus. Az Etymol. Magnum egy verset idéz 
is belőle. (L. Meineke : Fragm. comic. grtBcorum I. p. 456. IV. p. 410. 
V. p. 308.) Kitűnik tehát ebből, hogy Diphilus úgy a Rudens, mint a 
Vidularia eredetijének szerzője, s hogy e két darab analysise a költő 
műhelyébe vezet be. Inventiója nem lehetett nagy, de bizonyára sokan 
az új komédia költői közt gyakorolták ezt az eljárást, s csak így magya
rázható meg a roppant sok termék, melyet e korszak előhozott.

Páris. K ont Ignácz.

98 KONT IGNÁCZ.

PETRARCÁBÓL.

II.
Én láttam égi angyalt idelenn,
S bájt, melynek párja nincs e nagy világba’ .. .
Oly jól esik, s úgy fáj gondolni rája —
Hogy álom volt csak, mindig azt hiszem!

És láttam könnyet azon a szemen,
A melyre irígv ő, az ég királya,
S hallék sóhajt, mitől a víz elálla,
S a lusta hegy megindúlt csöndasen.

Gyászos panasz-szó ajkain ha támadt,
Szerelem, ész, erény, jóság, búbánat —
Mind földöntúli lágy zenébe olvadt;

Figyelt az ég is, és a néma légben 
Seholse moczczant még egy kis levél Bem —
Az ég 8 a szellő elbűvölve voltak. R. A.

*) FestuR, pag. 334 M.
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PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK.
1. Hajdú Nép. János: A magyar nyelvjárások nyelvészeti jelentősége.

Keszthelyi kath. kisgymnasium értesítője. 1881—82.

Iskolai programmba értekezést írni hálátlan munka. Mert 
nincs, a ki elolvassa, mivelhogy az egyátalán nem is divatos dolog. 
Tartalmazhat az a halva született értekezés bárminő ritka és érté
kes fölfedezést, szerzőjén kívül nem vesz róla senki tudomást, mert 
a  programmok a papírkosárba vagy az iskolai könyvtárak vala
melyik jól elrejtett zugába szoktak vándorolni.

No de az is igaz, hogy kevesen is vannak, a kik méltatlan 
bánásmódról panaszkodhatnának. Kevesen, a kik a tudomány 
nevében megkövetelhetnék, hogy hamarosan összehevenyészett 
soraikat figyelemre is méltassák. Ezt ki kell jelentenünk, azért is 
mert igaz, meg azért, hogy kitűnjék, hogy nem csupán az olvasók 
indolentiájában gyökerezik a baj oka. Mert már megszoktuk, hogy 
silányságokat tálalnak fel a programmokban, és így hát minek is 
töltenők a drága időt hiábavaló fecsérelgetéssel. Vagy tán nincs 
mindegyikünknek elég baja, hogy még kedvtelésből is haragra 
ingereljük magunkat holmi gyönge férczelményeken 9

Csakhogy az a nevez tes, hogy minmagunk vagyunk az olvasó 
meg az író közönség is. Ismerve pedig a viszonyokat, ha ránk 
kerül valamelyikünkre a divat kedvéért mulhatatlanul szükséges 
programm-értekezés megírásának a sora, a könnyű terhet nagy 
könnyelműen rázzuk le vállunkról. Már minek is vesződnénk, és 
kinek ? A papírkosárnak ? És mi a tanulság az egészből ? Az, hogy 
az illető értekezések silánysága, meg keserves sorsuk között köl
csönös okozati összefüggés van. Az egyik nem sokat vesződik vele, 
mert tudja, hogy nem olvassák; a másik meg nem olvassa, mert 
tudja, hogy a magáé is haszontalan.

Ennek ellenében mi meg akarjuk mutatni, hogy igenis olvas
suk őket. Ki akarjuk válogatni a javát, nemcsak azért, hogy ki
javítsuk esetleg a hibákat, h nem hogy a mennyire tölünk telik, 
figyelmet is keltsünk irántuk. Ha ez sikerülne, a jelen . helyzet 
megjavulna; mert kiki iparkodnék, tudva, hogy munkáját elisme
rés, de meg gáncs is érheti.

Tehát térjünk át a czímbeli értekezésre. H. úr ki akarja tün
tetni, minő jelentőségük van a nyelvjárásoknak a nyelvészetben. 
Legkivált a hangtani változásokat veszi tekintetbe. Felsorolja a 
magánhangzók különféle változatait az egyes nyelvjárásokban, 
beszél a mássalhangzók assimilatiója és dissimilatiójáról, a pótló 
nyújtásról, a metathesisről. Helyesen kiemeli, hogy a népnyelv 
igep gyakran régibb alakulatot tüntet föl, mint az irodalmi, hogy 
ez az utóbbi megcsontosodik, míg amaz folyton változik. De mi 
azt hisszük, hogy az irodalmi és a népnyelv közt való külömbséget

7*
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tévesen fogja föl. A áá. 1. ezt m ondja: «De eltér mégis a köz
magyar beszéd az irodalmitól, a mennyiben nem ügyel arra, 
mint emez, hogy minden szó micsoda részekből van összetéve, 
minő szótól származik és hogyan van ragozva, pl. azt mondjuk : 
iittyiik, de írjük : ütjük; továbbá ha lágy hang kerül kemény elé, 
lágyan írjuk, ámbár keményen ejtjük; tehát azt mondjuk: fokta, 
de így írjuk : fogta; ha kemény hang kerül lágy elé, keményen 
írjuk, ámbár lágyan ejtjük: rágd a sarogba ; írjuk : rakd a sarokba.* 
Ámde nem az írásban van a külömbség, hanem a kiejtésben. Már 
pedig téved akkor is H. úr, mikor a 28.1. azt mondja: «az iro
dalmi nyelv az egyes hangokat, saját eredetiségükben, mivoltuk
ban ejti ki.» Az nem áll; mert akárhogy írjuk is ezt: ütjük, mégis 
csak úgy mondjuk : üttyiik; valamint ez t: tanítson, így : taníccson; 
ez t: mondjuk, így : viongyuk stb. Azt már ki lehetett volna emelnie, 
hogy az assimilatió sincs meg mindig oly teljesen az irodalmi 
nyelvben, mint a népében. Példáúl miívelt magyar nyelven nem 
beszélünk így: úm megverte ; úf fölvitte stb. Az isigaz, hogy iro
dalmi nyelven beszélve, iparkodunk etymologice is beszélni, csak
hogy ezt a törekvésünket a physiologiai hangtörvények nagyon 
szűk korlátok közé szorítják. Erőködhetik akár a legnagyobb ety- 
mologus is, mégse tudja ezt kiejteni: vágta, hanem így kell mon
dani : rákta, hacsak nem akarja a szót tagolva kimondani. Viszont 
a mennyire lehet megmaradunk — no hogy is mondjam — mi 
mellett. Azt akarom mondani, hogy nem m ondjuk: étörné, házbú, 
stb., de azt meg nem mondhatom, hogy az általunk használt ala
kok : eltörné, házból az etymologiának megfelelők, mert még csak 
a régibb nyelvben is így hangzottak: elé tör neje, házbalól. Aztán 
meg példáúl a népies: sokszer, eredetibb a soteor-nál. De meg azt 
se mondhatom, hogy az irodalmi nyelv alakjai teljesebbek, m ert 
példáúl: szebbebb, megintelen teljesebb, mint az irodalmi.

Nem is ily módon kell a kérdésre megfelelni. Csak ennyit 
lehet mondani: Az irodalmi nyelv egy nyelvjárásnak a maitól elütő 
régibb állapot a, a mely megcsontosodott ép azért, mert irodalmikig 
használták. Úgy aztán helyes az is, a mit H. úr a 23. 1. m ond: 
«A népnyelvet tehát haladás, az irodalmi nyelvet megállapodottság 
jellemzi határozottságánál fogva#.

•Joggal kérdezheti tőlem valaki, hogy hát mond e még valami 
nevezeteset H. úr, mert ha csak ennyi a tartalm a értekezésének, 
akkor a kitűzött kérdésre való feleletében a legeslegelején megálla
podott. Mert az igaz, hogy szólnunk kell az irodalmi meg a nép
nyelv közt való külömb8égről, ha a nyelvjárások jelentőségét akar
juk fejtegetni a nyelvészetben, de az is igaz, hogy akármi bőven 
tesszük is ezt, mégis csak megindítottuk, de meg nem fejtettük 
még a kérdést. És H. úr nem is fejtette meg. Csak ennyit mond 
a 2 3 .1.: «(A tájnyelvek) fő kútforrását képezik azon adatoknak, 
melyek a nyelvtudomány végső eszméjének megvalósulásához, az

Digitized by v ^ . o o Q l e



PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 101

os nyelvalkotó szellem megértéséhez vezetnek.» Úgy hát ebben áll a 
tájnyelvek jelentősége, hogy utópikus eszmék iftegvalósítására ve
zessenek. Oly kérdések megfejtésére, a melyek ugyan mindig fog
lalkoztatják majd az emberi elmét, de soha megfejthetők nem 
lesznek, — mert nem lehet inductive hozzájuk férnünk. Hát 
akkor a physika arra való, hogy a meglevő világ keletkezését, 
és nem arra, hogy a meglevő világ alakulatát kutassa? És 
a nyelvtudománynak nem az a czélja, hogy a meglévő nyelv ala
kulatát, történetét és törvényeit kutassa, hanem «végső eszméje az 
ős nyelvalkotó szellem megértése?* H .ú r szavai kissé homályosak, 
és én tán félreértem őket, de másként nem érthetem mondását, 
mint hogy azt hiszi, hogy a nyelvtudomány végső czélja a nyelvek 
keletkezését földeríteni. No ez nem a z ; és nem akarok rá több szót 
vesztegetni. Mert vagy hallgatnom kell erről a dologról, vagy ha 
szólok, bőven és hosszasan kellene róla szólanom. Erre most nincs 
időm, sem alkalmatosságom. De hogy még egyszer ismételjem, a 
népnyelv adatai fontosak a nyelv történetének a megértésére, és az 
lett volna a feladata H. úrnak, hogy kimutassa, miképpen használ
hatók föl ezen adatok a kitűzött czél elérésére. Ha megmutatta 
volna ép az ilyen népnyelvi adatok alapján, minő körforgáson 
mennek át a nyelvek, hogy ugyanaz agglutinálóból fiexionáló, és 
ebből ismét agglutináló lesz, és hogy halad ezen az utón (tán) 
mindegyik előre a természet kényszerűségétől űzetve, — akkor jeles 
munkát végezett volna.

Ámde ilyen nagy munkát tőle várnunk, igazságtalanság volna, 
minthogy emez általános kérdésekről általában kissé zavaros fogal
mai vannak. így kezdi pl. értekezését: «. . a mint a külömböző né
pek külömböző szellemi egyediségekkel teremtvék, úgy nyelvöknek is 
szükségképen különbözőnek kell lenni. A külömböző gondolatok, érzel- 
mek, eszmék, vágyak külömböző nyelveket hoznak létre.* No már 
akkor nem volna többféle nyelv, ha ez igaz volna. Mert alapjában 
és lényegében az ember mindenütt ugyanaz. Ugyanazok és egyne
műek a gondolatai, de legkivált az érzelmei és vágyai. Csak kü
lönféleképpen nyilatkoznak mindezek.

Ez a mondása is nagyon nagyon homályos: «Minthogy a 
nyelv természetes, és szükségképi kinyomata a nép szellemének, 
azért a népnyelv tüzetes és pontos tanulmányozása a nép szellemi 
életének ismertetésére vezet.*

Ez igaz is, nem is. Mert példáúl a nyelv alaktanából senki 
se tanulhatja meg az illető nép «szellemi életét», a syntaxisból in
kább, de különösen és kivált a jelentéstanból, — de akkor is csak 
gondolkozása módját, mert a szellemi életét csakis culturája foka 
határozhatja meg.

De hát minek is bolygatom ezt, mikor H. úrnak talán szán
déka se volt ily nagy kérdésbe vágni a fejszéjét. Talán már harag
szik is rám, hogy oly dolgot akarok rá tukmálni, a minő neki esze
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ágában se volt. Azt szívesen meghiszem magam is; de hát akkor 
minek adta azt a nagyhangú czímet értekezésének ? Nincse jogunk 
megkövetelni, hogy a czímbeli kérdést oldja m eg; vagy mi több, 
nem venné-e akárki is rossz néven, ha másnemű dolgot olvasnánk 
ki iratából, mint a mit a czíme ígér ?

H. úr hasznos munkát végzett, az tagadhatatlan, és én azt 
igen szívesen elismerem. De van-e munkájának tudományos értéke 7  
Ezt tagadom. Vagy tán nem is kell, hogy legyen ? Igen : de h á t
akkor minő legyen a program m-értekezés ? Én a magam részéről 
legjobb szeretném, ha pedagógiai, nevezetesen didaktikai dolgokkal 
foglalkoznék, mert ennek a művelése a mi legkiváló feladatunk. 
De azt is szívesen megengedem, hogy más szakba vágjon, m ert 
nekünk a tudományokat is művelnünk kell; csakhogy akkor aztán 
valóban becses és tudományos értékű is legyen a dolgozat. Ne 
üres aesthetizálás, a mire oly nagy hajlam mutatkozik, vagy gyenge 
compilatió, hiábavaló munka. Mikor még nálunk annyi sok ér
demes munkát lehetne végezni, még a vidék hiányos segédeszkö
zeivel is. Itt van példáúl H. úr is. Ö valóban képzett nyelvész. 
Mért nem dolgoz fel inkább egy codexet nyelvi vagy helyesírási 
szempontból ? Különösen helyesírásiból, minthogy e tekintetben 
valóban a sötétben tapogatódzunk, akár a világtalan. Ő maga h i
vatkozik rá egy helyt értekezésében, hogy a régi iratokban a m ai 
cs, 8, 28, sz, z, c-nek van írva, és azt hiszi, hogy úgy is ejtettek. Le
hetséges ; csakhogy én neki ugyanazon a codexben (talán nem éppen 
a veszprémiben) mutathatok akárhány szót, a mely majd cs (c)-vel, 
majd meg c^-vel van írva. Ortographiai ingadozás-e ez, vagy mé
lyebb ok rejlik-e alatta : tessék megfejteni. Vagy csináljon indexet 
valamelyik codexhez; még az akadémia is szívesen fogadja. Ta- 
núlja a rokon nyelveket ? Csináljon grammatikát, szótárt, és több 
effélét. Ezer meg ezer ilyen hasznos és valóban becses munkája 
akadhat, a melyhez nem kell nagy könyvtár, sem valami roppant 
sok segédeszköz.

Égy másik kollega meg hosszasan sesthetizál Vörösmarty: 
Szép Ilonkája fölött. Istenem, már hányszor megtették ! De minden 
induktív alap nélkül, üres theoremák fonalán. Ha akarom vemhes, 
ha akarom szőrös. Nekem tetszik, tehát j ó ; nekem nem, tehát 
rossz. És így tovább.

Hát ez a kérdés ? Individuális kritika az »3thetika vagy az 
irodalomtörténet czélja? Tessék inkább elővenni a Zalán futását, 
vesse össze Homérosszal, Vergiliusszal, Tassoval és egyéb nagy 
eposiróval, a kiket Vörösmarty tanulmányozott, és mutassa ki 
lépésről lépésre, mennyiben hatottak ezek rája, mit vett át tőlük, 
és a mit átvett, hogyan dolgozta föl. Akkor aztán belehatolhat 
a költő tanulmányaiba, rekonstruálhatja munkássága menetét, 
beleélheti magát gondolkodása módjába, ellenőrizheti költői 
teremtő erejét. Megmondhatja biztosan, mi rajta eredeti, és
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m i idegen czafrang, és mondhat ítéletet is, a melyet tények támo
gatnak !

Hát mondjuk is meg csak, nem-e jellemző ! Hányszor tár
gyalták már a Zalán futását, és még nincs egy, kiadása se, a hol 
a  verssorok meg volnának számlálva. Nem tudjuk, hány sor mind
össze, és hány egy-egy ének magában. Önök ki fognak nevetni, 
hogy ily csekélységbe kapaszkodom. De hát mondják meg, hogy 
idézhetnek belőle, vagy hogy vethetnek össze egy helyt a másikkal, 
hogy utalhatnak bizonyos jellemző példára ? Noha én még azt is 
érdemesnek tartanám megtudni, váljon van-e symmetria az egyes 
énekek közt, és ha nincs, lehet-e annak valami okát találni.

Félbeszakítom soraimat. Csak azt akartam kiemelni, hogy 
programm-értekezéseink silánysága főleg abban leledzik, hogy né
hány sorban mindannyian egetverő nagy kérdéseket kívánnak 
megoldani. Olyanokat, a melyekhez idő, pénz és rengeteg nagy 
tudomány kell, vagy olyan általános dolgokat, a melyekről bosz- 
szasan el lehet ugyan beszélni, de a melyek azután inkább csak 
stílus-gyakorlatok.

Elégednénk meg inkább kisebb problémákkal, olyanokkal, a 
melyek erőnkhöz mértek, és amelyeket alaposan meg is fejthetünk. 
M ert jól mondja Seneca «Aptari onus viribus decet, nec plus occu- 
pari, quam cui sufficere possimus*

S z il a s i  M ó r ic z .

PETRARCÁBÓL.

in.
Vihart feledve, téli éjjelen
Két Bzirt között bajóz a lenge csónak,
A melyen Ámor ül kormányozónak,
Az én kegyetlen szárnyas ellenem.

Sok tarka képzet evez én velem,
De vész- s vihartól soha meg nem ónak I 
A vágy 8 a sóhaj, szellős hajómnak,
Vitorla-vásznát rontják szüntelen.

A köny esője, s köde búbánatnak 
Kuszáit és hajh! már szakadó kötélit 
Már régen széjjel is szaggatta félig . . .

Vezérló csillagim még rejtve vannak,
A vad habok az észt is elnyelék,------
Vaj’ kis hajóm a révbe ér-e még ?! R. A,
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A PHILOLOGIAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

1882. decz. 3.

I. Elnöki megnyitó beszéd.

Tisztelt Társaság! Aug. 8-án múlt 8 éve, hogy a budapesti 
philologiai társaságot megállapítottuk. Azóta tudományos viszo
nyaink meglehetősen változtak, sőt örömmel mondhatjuk, teteme
sen javultak.

Azelőtt még csak egy két emberünk foglalkodott szakszerűleg 
a philologiával: a gymn. tanárok nagy többsége csak egyszerű 
nyelvtanításnak és fordításnak vette; a nagy közönség alig mél
tatta  figyelemre, német szomszédaink pedig azt mondták, hogy 
Magyarország philologia dolgában merő sivatag. Ma azonban már 
meglehetős számú munkásai vannak a hazai phiiologiának, már 
egy egész kis irodalmat bírunk felmutatni; a közönség hová- 
tovább több figyelemben részesít minket s a külföld is tudomást 
vesz ró lunk: közli munkálataink eredményét, s a mi helyes bennök, 
mindjárt fel is használja.

Mert a hazában van a szakférfiakat egyesítő társaságunk, a 
Magy. Tud. Akadémiától 1000 írt támogatásra méltatott Köz
lönyünk, külföldön pedig oly barátokat szereztünk magunknak, 
a kik szükség esetében tanácsukkal is szolgálhatnak.

Ha Bitschl, századunk legnagyobb philologusa még élne, 
ama szavaira, melyeket 1876. jun. 24. írt levelében hozzám in 
tézett :

Das Interesse an den Culturbestrebungen Ihres sch'ónen 
Vaterlandes ist ein so allgemeines und berechtigtes, dass jeder, dér 
in irgendwelche nahere Beziehung zu ihnen gesetzt wird, von dem 
Gefiihl hoher Befriedigung durchdrungen sein muss, und die leb- 
haftesten Wünsehe fiir den fortsehreitenden geistigen Aufschwung 
hegen wird, — e szavaira, mondom, ma már nem csak törekvéseink 
bizongatásával, hanem némi örvendetes eredménynek a felmuta
tásával is felelhetnénk.

De minek köszönjük ezt a sikert, melylyel nemcsak a eláss, 
philologia, hanem a modern, nevezetesen a magyar és német philo
logia terén is dicsekedhetünk ? Semmi másnak, mint a philologiai 
módszernek, melynek meghonosítására társaságunk megalakult.
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Hogy mi különbség van a régi és az uj iskola eljárása közt, 
azt m ár múlt évi beszédemben fejtegettem. (Phil. közi. V. 800—1.) 
Ma a mi eljárásunkat csak igazolni akarom, és pedig azért; mert 
társaságunk nemcsak a szakembernek, hanem a mívelt közönség- 
uek a támogatását is óhajtja. Illő tehát hogy a mívelt közönség
nek tudtára adjuk, mi a mi törekvésünk, hogy ez a törekvés nem
csak jogos, hanem szükséges is.

Hála az égnek, mai nap már nem vagyunk kénytelenek a 
philologiát védelmünk alá fogni, százszor elmondták már, s be is 
bizonyították, hogy a philologia a materalismus közepett is mily 
fontos tudomány, a melynek elhanyagolása az emberiség szellemi 
életének sülyedésével járna.

A ki a philologiai tudományt nem becsüli, az számot sem 
tarthat arra, hogy a nemzet mi veit férfiai közé sorozzuk.

Mindamellett a philologiában is találnak gáncsolni valót, 
még pedig nem csak a laikus, hanem a szakember is.

A laikus a gyönge tanulók számára készült, Freund-féle prae- 
paratiókat többre becsüli mint valamely classicusnak szigorú 
apparatus criticussal ellátott kiadását. Amazt kényelmesen meg
érti s minden 'szavát elhiszi; az tehát neki jó munka. Emezzel 
azt sem tudja, mit csináljon; természete tehát, hogy megmoso
lyogja s betűvadászatnak gúnyolja.

Szeretett tagtársunk, GregusB Ágost, kit súlyos betegsége 
miatt körünkben nem üdvözölhetünk, de kinek egészsége jobbra 
fordultát velem együtt az egész társaság a leghőbben óhajtja, a 
Lakatosok czímű költeményében igen elmésen ostorozza azo
kat, a kik

Betűt, tagot, szót, mondást jó l megrónak ;
De lelkibe nem hatnak az Írónak.

Hasonló panaszokat hallani külföldön, még pedig kitűnő 
szakférfiaktól.

Valamint a laikus, úgy az említett szaktudósok is a kritikára 
panaszkodnak.

Hadd világosítsuk fel az egyiket, hadd igazoljuk a másikat.
A laikus felvilágosítására alkalmasabb módot nem találok, 

mint lia Berzsenyi verseinek a kiadásait mutatom neki. Az I. és
II. kiadás Helmeczytől való, se teljes, se correct, se a szerző szö
vegéhez mindenben elég hű nem volt. Maga Berzsenyi mondja, 
hogy Bohógyi balgatagsága engem korántsem sért annyira, mint
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Helmeczynek viszketeges dühe, mely szerint az ő nevetséges szavaival 
verseimet ismét hepiszkolta*. A Helmeczy-féléket követte Döbren- 
tei két kiadása, «mely előzőinek hibái és hiányai mellett még 
önkénytes változtatásokkal is megszeplősítve . .  . közbotrány tá r
gya lett. 8 ezt nyomatta le, helyenként találomra visszaigazítva, s 
hibásan . . . mint 5. kiadást M(agyar) M(ihály) pesti könyvárus». 
Toldy volt az első, a ki Berzsenyi verseit hibátlanul, a szerzőhez 
híven adta. íme egy szöveg története a könyvnyomtatás idejében 
egy félszázad leforgása a la tt! Hát még az írás korszakában ezer 
s annál is több év leforgása alatt mennyi hiba, mennyi változtatás 
esett a régi classicusok szövegén! A renaissance korában rendsze
rint nagyon fiatal kéziratokból adták ki a classicusokat. A legjobb 
kútfőkön alapuló kiadások csak most készülnek. Ha Toldy eljárá
sát helyeseljük, akkor a philologusét is helyeselni kell.

A ki a kritikai kiadásokat nem bántja, legalább egyes csekély 
dologba szeret belekötni. így különösen a Vergilius név boszantja*. 
Azt a tiszta lelkű költőt csak nem nevezték el a devergendo! Vir- 
gilius-ntik hittak a virgine, virginitate. Pedig hát a legrégibb kéz
iratok, nevezetesen a Mediceus csak Vergiliusnak nevezi költőnket, 
a régi görögök kivétel nélkül BepYtXtog v. O&spftXtoc-nak írják. 
A Yirgilius-féle alaknak legrégibb példája csak az V. századból 
való. Csak a IX. században kezdik ez utóbbit pártolni, főleg m i
után phantastikusan virgo-tói vagy virga-tó\ származtatták. Egé
szen divatossá a XIV. és XV. században v á lt; de Angelus Politia- 
nus már akkor bebizonyította helytelenségét. (Teuffel R. L. §. 
224, 2.)

Erre azt felelik nekem, hogy hát Horatius nem valami Ver- 
giliust énekelt meg, hanem Virgiliust. Horatius csak tudta, hogy 
hítták a barátját. Persze hogy tu d ta ; de nekünk is tudnunk kell, hogy 
a Horatius-féle szöveget számtalanszor másolták, azért nem csoda, 
hogy a Virgilius alak legtöbb kéziratban találkozik; de hogy az 
archetypusban itt is Vergilius volt, azt a Vat. Reg. Succ. 1703. 
Porphyrio s egyéb indiciumokból következtethetjük. Vergilius egy 
népies kiejtésű forma s az ép úgy válhatik tulajdonnévvé, m int 
teszem Virgilius. Szakasztott ily különbség van Veresmarty és 
Vörösmarty közt. Senki sem merné ezt a kettőt fölcserélni. Ennél
fogva a philologus sem tesz helytelenséget, a mikor latinul írva 
nem Virgilius-nak, hanem Vergilius-nak nevezi Aeneis költőjét.
V. ö. Heller Epil. zu Horaz. Od. I 3, G.)
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Petőfinek, Gyulai Pálnak, Papai Páriznak s még többnek a 
nevét rendszerint rosszul írják. A ki a hibát helyreigazítja, azt 
senki sem fogja gáncsolni. Ennélfogva a philologus sem érdemli 
a gúnymosolyt, mikor a hamisított írásmód helyett a hiteleset 
követi.

H a valaki Epistolát ír, s Epistulának czímezi, nevetésre ad 
okot. A nevetés helyén van, ha a levél tartalma silány; de hogy 
ha annyira becses, hogy külföldön is teljes elismerésben részesül, 
nagyon helytelen azon fennakadni, hogy az író kitűnő munkájában 
nem a későbbi latinság orthographiáját, hanem a feliratok és régi 
codexek hiteles írásmódját követi. (Brambach, Hülfsb. f. lat. Recht- 
schreibnng, episUüa alatt.)

Mikor a philol. társaságot megalapítottuk, azt tanácsolták 
nekünk, hagyjuk a szigorú philologiát a németeknek, elég ha mi 
magyarok csak fordítással foglalkodunk.

E  tanácsot természetesen el nem fogadhattuk, mert nem 
képzelhetünk jóra való nemzetet, melynek nem volna joga min
dennemű tudományhoz s nem volna szüksége a philologiára is. 
Fordítás még nem philologia. A eláss, philologia pedig nemcsak a 
eláss, ókornak örökbecsű müveivel ismertet meg minket, hanem 
egyenesen tőle tanuljuk meg azt a módszert, hogy kell a magunk 
nyelvét és irodalmát tudományos kutatás tárgyává tenni.

H a hazánkban a philol. módszert meg nem honosítjuk, a 
philologiát magát sem honosítjuk meg. A mi a kritikát illeti, a nél
kül el nem lehetünk. Nem értem én azt, hogy a tanár conjectura- 
gyártással foglalkodjék. Ments isten ! Épen ez az, a mi ellen kül
földön is kikelnek; de igen is azt akarom, hogy a tanár a szigorú 
módszerrel készült munkák resultátumait megtudja becsülni, a mi 
csak úgy lehetséges, ha annak a kritikai számvetésnek az egész 
módját érti és maga is tudja végrehajtani.

Kritikai képzettség nélkül még hibátlan fordítást sem lehet 
igen nyújtani. Az alapos apparatus criticussal ellátott kiadások 
nemcsak annak valók, a ki szövegkritikával foglalkozik, hanem 
mindannak, a ki a szövegnek akármi czélra hasznát akarja venni. 
Különösen jó, ha a fordító a variánsokat és emendatiókat ismeri. 
Hadd bizonyítsam ezt egy szembeszökő példával.

Aristophanes Lovagjainak 176—7. verse Arany János for
dításában eredetileg így szólt:
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Vesd Kúriára most a jobb szemed,
A másikat meg Chalkedon felé.

A felszólítottt személy erre ezt kérd i:

S boldog leszek, ha a szemem kifordul !*

Mind a felszólítás, mind a kérdés semmi hatást sem tesz az olva
sóra, mert nem is igen érthető.

Nem értjük, miért van a jobb és a bal szem feltünőleg külön- 
külön kiemelve, 8 miért mondja a megszólított, hogy a szeme ki
fordulna, ha Kariára és Chalkedonra nézne, mikor ezek nem épen 
t>lyan nagy távolságban vannak egymástól.

A fordítás nyomtatása közben a csak Palmer conjecturáján 
alapuló Chalkedon helyébe a hagyományozott Karchedon-t iktattuk 
s íme a párbeszéd Athén politikai aspiratióinak rendkívül komikus 
ábrázolása. Athén szeretné a Közep-tengert Káriától egész Karthá
góig. Ha a felszólított az egyik szemével keletre, másikával nyu
gatra nézne, akkor csakugyan kifordulna a szeme. Hasonló komi
kus felszólítás van a Madarak 179— 181. versben is:

PEISTHETAIROS.
Nézz csak le.

BANKA.
Nézek.

PEISTHETAIROS.
Most nézz fölfele.

BANKA.
Nézek.

PEISTHETAIROS.
Tekergesd a nyakad.

BANKA.
Mané)ba!

Mi hasznom, ha kitekerem J

Mindebből látni való, hogy mennyit nem nyer a költemény 
néha csak egyetlen egy hibás szónak a helyreállításával, s milyen 
hasznos munkát végez az, a ki az évszázadokon keresztül hová- 
tovább több romlást kapott szöveget a leghitelesebb kútfők alap
ján helyreigazítja.

Hogy tehát a szövegkritikának rendkívül fontos szerepe van, 
azt úgy hiszem az elmondottak után senki sem vonhatja többé 
kétségbe.
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És mindamellett még szakemberek is akadnak, a kik a kri
tikai irány ellen kikelnek. De mi ellen is szólnak voltaképen ezek 
a panaszok *? fagyot hibáznánk, ha azt felelnők rá, hogy a philo
logiai kritika, a philologiai módszer ellen. E nélkül tudományunk 
nem is volna tökéletes tudomány. Nem azt, hanem a kritikai má
niát ostorozzák, azokat a szárazlelkü philologusokat, a kik a. régi 
világ szellemi kincseit a sok betűtől meg sem látják. Ha így é rt
jük a panaszt, akkor én is hozzá csatlakozom, sőt én még tovább 
megyek. É n  még az alapos aesthetikai és szöveg-kritika ellen 
is tiltakozom, mihelyt az nem a maga helyén és a maga idején tö r
ténik, értem azt az esetet, mikor a gymnasíumi tanár, a helyett 
hogy a classicus mű szépségével ismertetné meg a tanulóit, figyel
müket a műnek netaláni fogyatkozásaira fordítja: mert ez a taní
tás czélját egészen tönkre teszi.

Az iskola embere soha se felejtse Winckelmannak eme pae* 
dagogiailag fontos szavait: Suche nicht die Mdngel und Unuoll- 
kommenheiten in Werken dér Kunst zu entdecken, bevor du das 
Schöne erkennen und jinden gelernt. (Eiselein kiad. VI. 302. 1.)

Amíg tehát a tanuló Hómért és Vergiliust csodálni meg nem 
tanulta, addig kritikáról ne is szóljunk neki.

A classicusok örök becsét pedig csak az a tanár fogja tanu
lóival megértetni, aki magát a remekművet kellő élvezésére képe
sítette. A kizárólagos kritikai irány arra nem elégséges.

De hadd szóljunk egy pár szót azokról is, akik nem mint 
gymnasiumi tanárok, hanem mint tudósok csak is az aesthetika 
terén mozognak s a philologiai kritikáról tudni sem akarnak.

Vegyük csak elő Horatiust s nézzük, mivé lettek költeményei 
az aesthetikai okoskodás alapján. Ahelyett hogy azok az aestheti- 
zálók eszükbe vették volna, hogy Horatius mint egyáltalában egy 
költő se minden tekintetben hibátlan, mindenütt, a hol ízlésük 
szerint hiba volt, ott idegen toldást láttak s amit a lelkiismere
tes szövegkritikus soha sem merne tenni, mert az összes classi- 
cnsok közül épen Horatius szövege az, amely aránylag legmeg
bízhatóbb állapotban jutott az utókorra, a költemények nagy 
részét csonkították s össze-vissza keverték.

Aesthetikns soha sem jutott volna odáig, hogy a Homérféle 
kérdést úgy fölvesse, amint azt a philologia *tette. Goethe maga 
eleinte ujjongva fogadta a Wolfféle theoriát, s Hermán és Doro
ttyájában ily lelkes szókra fakadt:
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Megszabadulva Homér nevitől ama férfiú által,
Most már megjelenünk mink is a pálya terén.

Mert ki viaskodnék istennel s azzal az egygyel !
Ám Homeridúnak lenni magába' dicső. •

később azonban ugyanaz a Goethe megint elfordult Wolfnak al
kalmatlan hypothesiseitől, s jobb szerette Hornért «egésznek gon
dolni s örvendve egésznek érzeni».

Valaki ezt ellenünk fordíthatná s még azt vethetné szemünkre, 
hogy hiszen a Homérféle kérdés örökké kérdés marad, és sok 
philologus maga is már beleunt e kérdésnek örökös tárgyalásába. 
Ez mind igaz; de az is elvitázhatatlan tény, hogy ezen a legszi
gorúbb philologiai módszeren alapuló hypothesis soha eléggé 
nem becsülhető hasznot hajtott. Csak azóta van fogalmunk a 
népeposról, csak azóta gyűjtjük az emberiségnek e megbecsülhe
tetlen kincseit, csak azóta látjuk, milyen különbség van a naiv 
és a müköltészet között, s mennyit tanulhat ez utóbbi az előbbi
től stb.

Ha az uesthetikusok ezt fontolóra veszik, készörömest fogják 
elismerni, hogy a philologiához mint egészhez semmi gáncs] se 
fér, csak is az egyoldalúság ellen lehet kifogást tenni.

De annyira ne vigyük a dolgot, hogy a tudomány nagy res- 
publicájában minden embertől mindent követeljünk. A philologiá- 
nak annyi ága van, hogy egy emberélet nem is elégséges arra, 
hogy magunkat mindegyikében otthonossá qualifikáljuk. Azután 
a hajlam, a tehetség is különböző. Az egyik kitűnő szöveg-kiadást 
nyújt, a másik e kitűnő szövegnek classicus fordítását adja, a har
madik, negyedik stb. más-más módon használja ;föl a szövegben 
foglalt kincseket.

Ahhoz a mit a kritikai irányról általában mondottunk, még 
egy különös megjegyzést kell tennünk. Nálunk magyaroknál sen
kinek sincs oka a kritika ellen panaszkodni, alig vagyunk egy 
páran, akik ezt az irányt is követjük. Nálunk olyanféle elfajulásról, 
mint ezt külföldön tapasztalni, szó sincsen. Viszketeges conjiciá- 
lás nálunk ismeretlen. Ha mi a eláss, szövegen változtatunk, azt 
lelkiismeretes kézirat-tanulmányok alapján teszszük. Sőt az ex- 
clusiv kritikai működést sem vethetik szemünkre. Ha valaki végig 
néz mind ama philol. dolgozatok sorozatán, amelyeket a philol. 
társaság ülésein és Közlönyében vagy egyebütt közzétettünk, arról 
győződik meg, hogy az exclusivitást még a legvadabb ellenfél
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sem volna képes ránk fogni. Hol van csak egy is közöttünk, aki 
a szövegkritika mellett vagy fordítással, vagy reálék magyarázatá
val, vagy történeti kutatásokkal is nem foglalkodnék!

Sőt épen azt tapasztalhatni, hogy nagyon sok fordítás készül, 
míg ellenben kritikai grammatikai foglalkozás, mely rendkívül 
nagy haszonnal jár a magyar nyelvtudományra nézve is, nálunk 
vajmi ritkaság. Látni való tehát, hogy hazánkban a philologiai 
kritika terjedését nem gátolni, hanem előmozdítani kell. Hivat
kozhatunk oly eredményre, mely a philol. kritika meghonosítá
sát fényesen igazolja.

Azelőtt nálunk a Corvina- és egyéb codexekkel még bánni se 
tadtak. Megmérték a nagyságukat, csodálták a kötésüket, fotogra- 
fíroztatták a czímlapjaikat s az initiálékat, s gyönyörködtek benne, 
ha minél régibb évszámot lehetett rájuk tukmálni. Hogy van-e 
a kéziratnak tudományos becse, azzal nem törődtek, de nem is 
volt ember, aki azt meg bírta volna ítélni.

Ma már a mi codexeink nemcsak külsőleg bibliographiailag 
vannak ismertetve, hanem, ami a fő, kritikai értékük is megha
tározva.

H a külföldi tudós valami idevágó kérdéssel hozzánk fordul, 
nem kell többé szégyenkeznünk, hogy magunk sem tudjuk mink 
van, m ár képesek vagyunk kellő felvilágosítással szolgálni.

Az elmondott érvek után azt hiszem, senki sem fogja többé 
a philologiai kritikát kicsinyelni, sőt mindegyik velem együtt azt 
óhajtani, hogy alapos voltában mentül inkább terjedjen.

Mielőtt beszédemet befejezném, hadd legyen szabad a phi
lologiai társaság tagjxinak különös figyelmébe ajánlani azokat az 
objectumokat, melyeknek tudományos feldolgozása eddigelé még 
meg nem  történt, s egyenesen minket magyarokat illet.

A sokféle teendő közül csak ezt a párt említem.
A eláss. philologus ha teszem iskolai commentárt ír, múl

hatatlan kötelességének tartsa, hogy az idegen nyelv és irodalmi 
mü fejtegetésénél a magyar nyelvre és magyar irodalomra is te 
kintettel legyen. A német philologus a németre, a franczia a 
francziára, az angol az angolra reflektál: ugyanazt kell tennünk 
nekünk is. Ahol grammatikai analógia van a magyarban, ott ne 
a német grammatikus szempontjából fejtegessük a dolgot, hanem 
utaljunk a magyarra. Természetes, hogy ezt csak olyan tanár 
teheti, aki a magyar nyelvnek az életét is folyton szemmel
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tartja. Ez pedig nagyon szükséges, s a tudományra nagyon hasz
nos is.

Az úgynevezett junggrammatische Schule legfogékonyabb 
hívői Délnémetországban és az osztrák-magyar birodalomban 
találtatnak. Vielleicht, mondja Ziemer a Junggrammatische Streif- 
züge 10. lapján, hiingt dieses Talent dér oezt.-ung. Philologen damit 
zusammen, dass sie in ihrer vielsprachigen Monarchia auf das Le- 
hen dér Sprache achten, ihre Bildung und ihr Wachsthum . . .  erfor- 
schen stb. Tökéletesen igaz.

A magyar philologus e téren igen sokat tehet. Ha teszem a  
magyarral egyező görög és latin meg német elnevezésekre és ki
fejezésekre, az analóg grammatikai tüneményekre ügyel és ösz- 
szegytíjti, minek nemcsak az iskolai magyarázat alkalmával nagy 
hasznát veszi, hanem a jelentéstan számára is becses anyagot 
szolgáltat.

Keresnünk kell továbbá a latin iskolának és irodalomnak a  
mi irodalmunkra való hatását és pedig nemcsak az újabb úgy 
nevezett classicus müköltészetünkre való befolyást, hanem a régi 
irodalmunkra valót is, ahol nem a classicus, hanem a későbbi 
latinság írói voltak azok, akik valamint Európaszerte, úgy nálunk 
is culturalis hatást gyakoroltak.

Érdemes munka továbbá a magyarországi latinságnak tudo
mányos feldolgozása: kiderítése annak, miben eredeti, miben 
közös a többi európai egyházi, hivatalos és tudományos latinság- 
gal. Ennek az objectumnak a megvizsgálásánál ki fog derülni, 
hogy mennyi szó és kitétel lett populárissá nálunk, amely voltakép 
nem egyéb mint a latin hivatalos vagy egyházi kifejezésnek szó
szerinti fordítása. Az efféle a nyelv életének kellő megértésére 
nézve rendkívül fontos. Ilyenféle kutatás nemcsak a m agyar 
nyelvészetnek, az általános nyelvtudománynak is nagy szolgála
tot tesz.

Végre még egy térre akarok utalni, amelyen igen sok tenni 
való akad, t. i. a magyarországi latin irodalomra. A míg ez 
alaposan fel nincs dolgozva, országunknak, a hol a latin nyelv 
oly soká uralkodott, szellemi életének teljes képét soha sem 
vázolhatjuk. Irodalmi történetünk megalapítójának sokkal sür
gősebb és fontosabb dolga volt, hogysem ennek a munkakörnek 
is eleget tehetett volna. A még meg nem oldott feladat reánk és 
utódainkra vár.
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Ezen speciális teendőink után még egy dolgot kell szóba 
hoznom, t. i. a népszertisítes kérdését.

Hogy valami külföldi növény nálunk meghonosodjék, arra 
nem elegséges a jól elkészített talaj, hanem az is okvetetlen szük
séges, hogy éghajlatunk a növény tenyészthetésére alkalmas le
gyen. A mely növény csak üvegházainkban élhet meg, arról soha 
sem mondhatjuk, hogy meghonosodott: ha van is gyümölcse, az 
legföljebb egyes ember ínyének szolgái; de a nemzetnek soha 
sem fogja táplálékát képezni. így vagyunk a tudom ánnyal is. 
A népszerűsítésnek igen fontos szerepe van. A népszerűség mint
egy az a temperatura, mely a tudomány felvirágzásához megkí
ván tátik. A tudomány csak népszerű voltánál fogva várhatja a 
kellő támogatást. Olyan országgyűlés, mely általértette, hogy a 
classicus ókor a tudományra, bölcsészetre és művészetre mily 
termékenyítő befolyást gyakorol, soha sem fogna arra szavazni, 
hogy a philologia ne képezze lelkét a gymnasiumi oktatásnak. 
Szükséges tehát, hogy a tudomány arról is gondoskodjék, hogy 
legyenek emberei, akik eredményeit a tudósok műhelyéből a mű
velt közönség közé is szállítsák. De a tudós maga is törekedjék 
úgy írni, hogy munkájának necsak a tartalma, hanem jó érthető 
stílusa is vonzza az olvasót.

Az elmondottakat szíves figyelmükbe ajánlván, a budapesti 
philologiai társaság ez évi közgyűlését ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom.

Budapesten. 1XS-2. decz. 3. 1’oxori Thkwrkwk Emil.

II. Titkári jelentés.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Alapszabályaink értelmeben az 
első titkár a rendes közgyűlésen jelentést tesz a társaság évi mű
ködéséről. Ezen kötelességnek kívánok eleget tenni, midőn újra 
felidézem a tagtársak emlékezetébe társasági életünk mindazon 
mozzanatait, melyeknek az elmúlt év folyamában vagy maguk tanúi 
voltak, vagv a melyekről az Egyetemes Philologiai Közlöny útján 
értesültek. És reményiem, hogy némi megelégedéssel fogják ezen 
recapituláló jelentést tudomásul venni, legalább a mennyiben bi
zonyságot tesz arról, hogy feladatunknak évről évre jobban meg
felelünk. Mikor ezelőtt több mint nyolcz évvel hazánk legjelesebb 
philologusai a Budapesti Philologiai Társaságot megalapították, 
nem lebegett szemük előtt Bemmi chirmerikus ábránd, de még sze
rény czéljokhoz sem merték reményleni, hogy aránylag rövid idő
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alatt oly közel jutnak. Pedig már mikor ezelőtt két évvel társasá
gunkat új alapon újjá szerveztük, láttuk, hogy társaságunk eddigi 
czélirányos működése meghozta a maga gyümölcsét, kellőleg elő
készítette a talajt, hogy az eddigieknél jobb eszközökkel fényesebb 
eredményt érjünk el. Czélunk ugyanaz maradt. A Budapesti Phi
lologiai Társaság most is csak érintkező központja akar lenni a 
magyar állam területén lakó philologusoknak (tagjainak száma 
138, 27-tel több mint a múlt évben); most is csak azon van, hogy az 
ókori 8 modern nyelvek s irodalmak terén a szigorú philologiai 
módszert, mennyire tőle kitelik, ismertesse és terjeszsze; csak az 
eszközök módosultak, melyekkel, hogy mennyire feleltünk meg a 
hozzánk kötött várakozásoknak, arról társaságunk ezidei működése 
tanúskodjék. Társaságunknak ugyanis több rendbeli czéljain&k 
elérésére ez idő szerint két eszköze v a n : havi felolvasó ülései, m i
lyeneket az elmúlt társasági évben hetet tartottunk, és két év óta 
külön folyóirata, az Egyetemes Philologiai Közlöny. Az előbbiek
ben inkább arra fektetünk súlyt, hogy a mívelt nagy közönséggel 
a philologiát, első sorban a classica philologiát megkedvettessük, 
mely tekintetben annál biztosabban számíthattunk sikerre, minél 
inkább gyarapodott azon fiatalabb philologusaink száma, kik a 
régibbekkel vállvetve legfőbb igyekezetüket arra fordítják, hogy 
minden tudománynak nélkülözhetetlen alapját, az igazán mívelt 
közönségnek érdeklődését és pártfogását, a mi működésünk számára 
is kivívják. Még ezen felolvasó üléseinél is hathatósabb eszközre 
egy j®les szakfolyóiratban, az Egyetemes Philologiai Közlönyben 
tett szert társaságunk, egy oly eszközre, melyben a mellett, hogy 
a felolvasó üléseken előterjesztett inkább közérdekű értekezések is 
közöltetnek, úgy szakszerű értekezések, mint alapos bírálatok 
által a szigorú philologiai módszer ismertetésére és terjesztésére 
vagyunk első sorban tekintettel.

Hivatkozhatom az imént elmondottak jellemzésére következő 
felolvasásainkra: Fordításokat, melyekkel legközvetlenebbül lehet 
az idegen olvasó közönségre hatni, Anakreonból Gergely Károly, 
Theokritosból György Lajos, Propertiusból é6 Tibullusból dr. 
Ceengeri János, az albán és új görög népköltészet köréből dr. Erődi 
Béla, az újabb olasz lyra termékeiből Kadó Antal mutatott be a  
társaságnak. Az eddigi tudományos kutatások eredményeit szépen . 
összefoglaló vagy legújabb irodalmi müveket terjedelmesen ism er
tető értekezések Boros Gábortól: «Sappho,» Fináczy Ernőtől: 
«Sappho és Phaon,* Krausz Jakabtól: «Euripides élete és müvei,* 
Kont Ignácztól: «Euripides Rhesosa* és «A Christus szenvedéseit 
tárgyaló görög Tragoedia,* Csengeri Jánostól: «A görög rhetorika 
ókori irodalma,* Somogyi Ignácztól: «Strabó élete és működése,* 
Wprtner M órtól: «Aesculap és utódai* és «Az ókori könyvtárak
ról.* Fináczy Ernőtől: «Római nő költők* és Király.Páltól:« Goethe 
es Diderot.* A dolog természetéből folyik, hogy tekintettel felol-
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vasó üléseink czéljára ezen inkább népszerűsítő felolvasásokkal 
szemben kisebb azon felolvasásaink száma, melyek beható önálló 
kutatás eredményeit nyújtják és hogy ezeknek tárgya is nem any- 
nyira a classica philologia köréből van véve, mint inkább a magyar 
irodalom köréből, melyről feltehető, hogy még egyes félreeső rész
leteivel is inkább képes a hallgatónak ügyeimét lekötni.

Ilyen értekezések Pecz Vilmostól: «Az új grammatikai irány 
s a  psychologiai momentum a mond atban», Pozder Károlytól: 
•A m adár árja mondákban,» Kardos AlberttŐl: «A XV. század 
magyar lyrai költészete,* Heinrich Gusztávtól: «Elfrida» és 
«Ráskai Vitéz Franciscojához,» végre Volf Györgytől: «Hogy h it
ték az Argyrus királyfi szerzőjét.»

Az itt említett fordítások és értekezések kettő-háromnak 
kivételével mind megjelentek az Egyetemes Philologiai Közlöny
ben is. Tévedne azonban, ki azt hinné, hogy általuk már ki van 
merítve vagy akár csak főbb vonásaiban feltűntetve e folyóiratunk 
tartalm a. Vannak abban még felolvasó üléseinken elő nem terjesz
tett fordításokon kívül értekezések a gót nyelvre és irodalomra 
vonatkozólag Heinrich Gusztávtól, az ó-franczia nyelvtan köréből 
Székely Salamontól és Herzl Mórtól, az észt népdalokról Versónyi 
Györgytől; — Dugonics Tárháziját Háhn Adolf tette közzé, 
ugyanannak Bátori Máriájáról Heinrich Gusztáv, Simái Kristóf 
Igazházijáról Erdélyi Károly értekezett, — Szücs Lajos Szenczi 
Molnár Albert költészetét, Váli Béla Görgei Albert Argyrusát, 
Krajcsovics Soma középkori költőink verselését, Veress Ignácz 
igeműszavainkat ismertette, Beliczay Jónás Pannónia epigraphikus 
emlékeihez szólott hozzá, Fröhlich Róbert Aquincum történetére 
vonatkozólag közölt tgy eddig figyelemre nem méltatott adatot, 
Bászel Aurél Platón és Aristoteles philosophiájáról, Kassai Gusz
táv Tacitus philosophiájáról értekeztek, Ponori Thevrewk Emil 
ókori szövegek több romlott helyét javította, stb. stb. Nem lehet 
szándékom e helyen tagtársaink figyelmét a közlönyünkben meg
jelent jeles értekezesek mindegyikére újból felhívni vagy azon jóté
kony hatást feltüntetni, melyet a Közlönyben hazai és külföldi 
philologiai munkákról közzétett beható és alapos bírálatok philolo
giai irodalmunk tovább fejlesztésére kell hogy gyakoroljanak; csak 
azon értekezéseket említettem, melyek kiválóan alkalmasak arra, 
hogy Közlönyünk sokoldalúságát iílustrálják, de úgy hiszem, ezen 
szemelvény is elegendő azon meggyőződésem indokolására, hogy 
e Közlöny nemcsak egyike a legterjedelmesebb hazai folyóiratok
nak — 1882-iki évfolyama is az ígért 40 ív helyett 57 ívből áll — 
l*anem egyszersmind a legjobban szerkesztett és legtartalmasabb 
folyóirataink közé méltán sorozható.

Sajnos, hogy társaságunknak egy másik még csak készülő 
félben levő publicátiójáról nem nyilatkozhatunk ily kedvezően. 
Értem  a philologiai Encyclopsediát, mely már hova-tova nyolcz 
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esztendeje, hogy foglalkoztatja társaságunk intéző köreit. Korán 
felismerték, hogy jó volna gymnasiumi és egyetemi ifjúságunknak 
egy oly segédkönyvet adni kezébe, mely hivatva volna nemcsak a  
dassikusok olvasásánál felmerülő számos nehézségek egy részét 
megfejteni, hanem egyáltalában az ókor vajmi ritkán kellőleg 
méltatott reális oldalának ismeretébe is bevezetni; egy jónevű ki
adóval folytatott tárgyalások kedvező menete e terv valósítását is 
biztosítani látszott, s a műnek jó két harmadrésze kéziratban már 
elkészült volt, midőn egyszerre — méltóztatik még emlékezni — 
ez ügyben váratlan fordulat állott b e : a mü kiadására vonatkozó 
tárgyalások megszakadtak. Azóta alig volt a társaságnak választ
mányi ülése, melyen az Encyclopaedia ügye elő ne fordult volna. 
A múlt közgyűlés is foglalkozott e kérdéssel; s az ő meghagyásá
ból folyamodtunk a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi mi- 
niBzter úrhoz, méltóztatnék kiadványunkat magas szellemi és 
anyagi pártfogásában részesíteni; de itt is csak annyiban értünk 
czélt, hogy ő Nagyméltósága kiadványunk erkölcsi támogatását 
megígérni kegyeskedett.

Reméljük azonban, hogy bár eddigi iparkodásunk csak részben 
sikerült, a jövőben több szerencsénk lesz. A miniszter úr kegyes 
ígérete biztosít bennünket az iránt, hogy a könyv elterjedése nem 
fog egyedül tanulóink és tanáraink áldozatkészségétől függni, és 
hogy iskolai könyvtáraink és jó tanulók jutalmazására igazgatósé* 
gaink is készséggel meg fogják szerezni az olyan könyvet, mely 
több tekintetből hézagpótlónak Ígérkezik philologiai tankönyv-iro
dalmunkban.

Ennek reményében vagyunk oly bátrak a mélyen tisztelt 
közgyűlést újból szíves elnézésre é& türelemre kérni, s erősen 
hiszszük, hogy jövőre már az Encyclop^dia ügyében is azt fogjuk 
jelenthetni, hogy Társaságunknak e tekintetben is sikerült czélját 
megközelíteni, s alapos philologiai ismereteket ott terjeszteni, a  
hol arra legnagyobb szükség van, de a hol az legtöbb haszonnal 
is jár.

I)r . Á b e l  J e n ő .

III. Jegysőkönyv a közgyűlésről.

Elnök; Dr. Ponori Thewrewk Emil.
Jegyző: Dr. Ábel Jenő.
1. A múlt íiles jegyzőkönyvének hitelesítése után Elnök m e

legen üdvözli a megjelent tagokat s felolvassa «Teendőink a clas- 
sica philologia terén» czímü elnöki megnyitóját.

á. Erre a társaság első titkára előterjeszti jelentését a társaság 
múlt évi működéséről, valamint a kimutatást, melyet a választmány 
által a közgyűlés utólagos jóváhagyásának remenyében kiküldött 
pénztárvizsgáló bizottság (dr. Ábel Jenő, Bermüller Ferencz és
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dr. Pecz Vilmos) a társaság pénztári állásáról bemutatott. Az utób
biból kitűnik, hogy a társaság kiadásai 1882-ben 1978 frt 17 krt, 
bevételei 2103 frt 85 krt tesznek ki. A 125 frt 68 kr. maradék a tár
saságnak 1880-ik és 1881-iki deficitjének (összesen 1032 frt 50 kr.) 
fedezésére fog fordíttatni; az ezután még fennmaradó deficit, 906 
frt 82 kr. a hátralékos tagdíjakból és a társaságnak 1883-ik évi 
jövedelmeiből könnyű szerrel fedezhető.

3. Ezen jelentés kapcsán a pénztár vizsgáló-bizottság a 
következő két indítványt tette.

a) Tekintettel arra, hogy az Egyetemes Philologiai Közlöny
ben megjelent dolgozatok rendszeres díjazása el nem odázható 
többé, tekintettel arra, hogy a társaságnak folyton növekedő 
jövedelme, különösen a M. T. Akadémia nagylelkű segélyezésével 
együtt nem csak a jelenlegi deficit fedezését, hanem a rendes 
költségek fedezését lehetővé teszi, de tekintettel arra is, hogy a 
társaság, főleg míg deficitje van, nem gondolhat arra, hogy a 
Közlöny dolgozó társait teljes érdemök szerint díjazhassa — 
határozza el a közgyűlés, hogy Közlönyünk az 1883-ik évben 
dolgozó társainak munkálatait ivenként tizenhat forinttal díjazza.

b) Nyilváníttassék a hivatalából lelépő pénztárnoknak, dr. 
Heinrich Gusztáv úrnak, önzéstelen fáradozásáért a társaság 
köszönete és adassék meg neki eddigi működéséért a hivatalos 
felmentés.

A közgyűlés mindkét indítványt egyhangúlag elfogadta.
4. A napirend következő pontját a választások képezték. Az 

elnökön, alelnökön és választmányon kívül ez alkalommal másod- 
titkárt és pénztárnokot is kellett választani, minthogy a társaság
nak eddigi buzgó másodtitkára dr. Keleti Vincze a beszterczebányai 
fögymnasiumhoz neveztetett ki rendes tanárrá, dr. Heinrich Gusz
táv pedig a pénztárnoki állásról leköszönt.

A szavazatszedő bizottság tagjai Tiber Ágoston, dr. Váli Béla 
és Schill Salamon voltak. A választások eredménye a következő: 
Szavazott mindössze 18 (később 17) tag. Elnökké egyhangúlag 
dr. Ponori Thewrewk Emil, alel nőkké dr. Beöthy Zsolt, másod- 
titktirrá 17 szavazattal dr. Pecz Vilmos, pénztárnokká egyhangúlag 
Knoll Károly választattak meg.

Fővárosi választmányi tagok lettek: dr. Bászel Aurél 17, Ber- 
müller Ferencz 16, Heinrich Gusztáv 17, Hofer Károly 17, dr. 
Kassai Gusztáv 17, Király Pál 15, Köpesdi Sándor 15, Malmosi 
Károly 17, Maywald József 13, Pirchala Imre 17, dr. Simonyi 
Zsigmond 16 és dr. Torma Károly 17 szavazattal. Szavazatot kap
tak még: Schill Salamon 3, Bartal Antal és dr. Bánóczy József 2, 
Mihály József, Riedl Frigyes és dr. Fröhlich Róbert 1-1 szavazatot.

Vidéki választmányi tagok lettek: dr. Csengeri János 17, 
Hehelein Károly 17, dr. Hóman Ottó 17, dr. Keleti Vincze 17, 
dr. Lipp Vilmos 17, Nátafalussy Kornél 17, dr. Ortvay Tivadar 16,
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Petrovich Ferencz 17, dr. Pozder Károly 17, dr. Ring Mihály 17, 
dr. Szamosi János 17 és Veres Ignácz 17 szavazattal.

5. A választmány ajánlatára dr. Vámbéry Ármin a társaság 
tiszteletbeli tagjának egyhangúlag választatik.

6. Következett az alapszabályok módosítása. A közgyűlés a 
kisebb, stylaris, módosítások megtételével a választmányt bízván 
meg, elhatározza

v a) dr. Ponori Thewrewk Emil indítványára, hogy a közgyűlés 
határozatképességéhez a Budapesten lakó tagtársak száma egy 
harmadrészének megjelenése kívántatik meg.

b) Tiber Ágosti ndítványára, hogv a társaság közgyűlése a 
karácsonyi szünidők alatt tartassék me.", mikor a vidéki tag- 
társaknak s módjukban van megjelenni.

c) Malmosi Károly indítványára, hogy a társaság rendkívüli 
tagjai csak egyetemi hallgatók lehetnek, kik három forintot fizet
nek tagdíj fejében.

Más tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést feloszlatja.

P E T R A RC ÁB ÓL .

IV.
Czélként kitett a szerelem nyilaknak,
Hóként a napnak, viaszként a tűznek,
Légként a szélnek ! — Százszor szólíthatlak,
S te rajtam mégse, mégse könyörülsz meg!

A vészhozó nyilak szemedbűl érnek;
Hely és idő nincs, a hol nem találnak !
Nálad van — óh ! csak játéknak ne véljed! —
A nap, a tűz s a lég is — mind tenálad!

Nyíl az a gondolat, mit keltsz szivemben,
Orczád a nap, tűz az a vágy, mit szítasz!
A szerelem így tör felém szünetlen :
Vakít, elolvaszt — s egyre, egyre íjazl

És ajkadon, mely illatot lehellő,
Melytől magam meg nem lehetne védnem,
Dalodban és szavadban van a szellő —
A szellő, melytül szerte foszlik éltem!

R a d ú  A .
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— Dr. Pecz Vilmosnak Euripides trópusairól szóló értekezésére 
vonatkozólag, tekintettel az e Közlönyben közzétett bírálatra, Dr. Ábel 
Jenőtől esetleg felmerülhető és tényleg fel is merült kételyek eloszlatása 
czéljából, annak kinyilvánítására kérettünk fel, hogy ő a Pecz értekezé
sének második részében (p. 10—82) foglalt példagyűjteményt — a mint 
az a bírálatból is kivehető — nagyon hasznos munkának tartja, mely 
még azon esetben sem veszít értékéből, ha a belőle levont következteté
sek mind hibásak volnának is.

v

— A hűn mondához nem érdektelen kis adalékot találtam a
Xeuex Archív dér Geselhchaft fúr áltere deutsche Geschichtskunde (Hanno
ver, 1882) YU. kötetében, melyben (p. 174) az Oettingen-Wallerstein 
herczeg maihingeni könyvtárának egy XV. századi, St.-Mangb5l szár
mazó szironykéziratát ismerteti (Jaffé feljegyzései alapján) Wattenbach 
Vilmos. E kézirat függelékét egy krónika teszi, mely a világ teremtésé
vel kezdi és utóbb a császárok és pápák történetét jegyzi fel. A 19. lapon 
Marcianus császárnál a következő feljegyzés olvasható :

«Marciunus. Hujus tempore Attila rex Hunorum civitatem Agrip- 
jram ( ! )  id est Coloniani et Paiisios ac multas alias in Alemania destruxit. 
E t post in Pannónia reversus ibique temulentus de nocte sujfocatm est, et per 
xuos in  scrinio argenteo et deaurato posilus et dimersus. Post ctijus Athile 
martém in Eczelburck fűit hélium Krimheldinum, omnium preteritorum hello• 
rum maximum.»

Ez a bellum Krimheldinum párja a Kézaiból (c. IV.) ismeretes pre- 
lium Crnmhelt. H. G.

— Sz. István és Gizela egy ajándéka. Ugyanezen folyóirat 
218—224. lapjain a metzi St.-Arnulf-apátságnak nehány eddig figye
lembe nem vett kézirati műve van ismertetve, melyek annál fontosabbak, 
mert ez apátságnak roppant gazdag könyvtára 1792-ben, igen csekély 
kivételekkel, tönkrement. Egy múlt századi kéziratból, mely azonban 
régi feljegyzéseken alapszik: «Antiquitatum Amuljinarum libri trés, opera 
et stúdió P. Petri B aillet, monachi ordinis S. Benedicti, congregationis 
sanctorum Vitonis et Ht/dulphi, 1730* a következő feljegyzést idéz a közlő 
p. 220:

«Asservatur modo in haxilica Arnuljina pretiosa casula, missa quon- 
dam ad Joannem paparn X I X  a S. Stephano Hungarorum rege et tíiselar 
ejus conjuge, e.c dono, ut creditur, Leonis papae I X ; in pallii posteriori 
parte haec cerba aureis litteris textili opere adacripta sunt: S. Ungrorum R.
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et Oisela, dilecta sild conjux, mittunt haec numera downo apostolico Jo- 
hanni. «

Egy másik kéziratban, mely a XVII. század második feléből való: 
Histoire de Vahbaye Iioi/alle de St.-Amould de la rille de Metz, pár Dóm. 
Pierre DeserocheU a magyar királyi pár ez ajándékáról a következőt 
olvashatni:

«(hl voyait encur dam le thresor de Vabbaye un manteau en forme de 
chappe, tmv de soye et gurun iné de perles, que (iisela . . . arait enroyé . . .  II 
est yardé rerrreinent arec le manteau precieux et imperial de ( ’harlemagne 
tout chargé d' aigles . . . et avoit autrefois vette rítust nme de se serrir de ces 
manteaux comme de chasubles m la grande messe les joursde* festés dessaincts 
León et Charlemagne.* H. G.

— Pindaros eddig fel nem használt kéziratairól Ábel Jenő a 
•Wiener Studien* legújabban megjelent füzetében *Zur Handschriften- 
kunde des Pindar* czím alatt terjedelmes értekezést tett közzé (p. 224 
—262). A Pindar-scholionok új kiadásával lévén elfoglalva külföldön 
tett utazásai alkalmával kiteq esztette figyelmét Pindarosnak és a sclio- 
lionok valamenyi kéziratára és úgy találta, hogy az eddig legteljesebbnek 
ismert Pindaros-kiadásban is, a Tycho Mommsenében (1864 éa 1866) 
számos kézirat nincsen felhasználva, daczára annak, hogy a kiadónak 
legfőbb iparkodása épen az apparatus criticusnak lehetőleg teljes beszer
zésére irányult. Mommsen mindössze ezáznégy kéziratot használt fel, tíz 
más kézirat létezéséről volt ugyan tudomása, de közelebbről nem ismerte. 
Ábel először is ezen tíz kézirat közűi kilenczről ad kimerítő tudósítást, 
azután azokat ismerteti, melyek az eddigi kiadók előtt még csak név- 
szerint sem voltak ismeretesek, számra nézve huszonötöt, kivált olasz- 
és angolországi könyvtárakból. Ezen kéziratok egytől-egyig mind a 
byzantin grammatikusok által interpolálva vannak, s így a szöveg hely
reállítására nem alkalmatosak, de azért a Pindaros szövegének történe
téről gyakran szerfelett becses felvilágosítást adnak: hogy csak egyet 
említsünk, belőlök tanuljuk ismerni a Thomas Magister recensióját a 
n i .  és IV-ik pythiai ódában és a Triclinius-féle recensiót Pytli. IY. 
58-tól 296-ig.

Azután kimutatja Ábel, hogy kivált Bergknek a kéziratoknak 
Mommsen által eszközölt osztályozása ellen felhozott kifogásai teljesen 
alaptalanok, és hogy Mommsen csak annyiban tévedett, még pedig 
gyakran tévedett, hogy sok oly kéziratot mondott még fennlevő kézira
tok másolatainak, melyek csak ugyanazon forrásból eredtek mint azok. 
Ennek következtében számos kézirat, melyeket Mommsen a kisebb ki
adásban és Bergk a negyedik kiadásban mint egészen értéktelen «apo- 
graphonokat* az apparatus criticusból kivetettek, visszajutottak az őket
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megillető belvre. Végül kimutatja Ábel a legtekintélyesebb újabb Pin- 
dar-kiadókkal szemben, hogy sem valamennyi kéziratot nem lehet a szö
veg javítására felhasználni, mint azt Bergk hitte, sem nem szabad az 
Ambrodanus A-n és a Vaticanus B-n kívül majdnem valamennyi többi kéz
iratot haszontalannak nyilvánítani, mint azt M. Sehmidt tette. Ezen 
tekintetben is Tyclio Mommsen találta el az igazat, midőn azt vallotta, 
hogy Nem. V-től kezdve BD (a Vat. B és aMed. B), az Olympiában ABC 
(egy Parisi-nus) D, a Pythiában és az első négy Nemeai ódában BCD az 
egyedül mérvadó kéziratok ; míg azon olvasásokról, melyek a többi kéz
iratok valamelyikében találtatnak, Ábel kimutatja, hogy csak a máso
lóknak többé-kevésbbé szerencsés conjecturái.

Ábelnek ezen értekezése következtében a jövő Pindaros-kiadások- 
nak apparatus criticusa a legfőbb tekintetekben is lényegesen kell hogy 
eltérjen az eddigitől.

— A Monumenta Ecclesise Strigoniensis czímű okmánygyűjte
ménynek nem rég hosszú szünet után második kötete is megjelent, 
melyben Knauz Nándor az esztergomi érseki székre vonatkozó 927 rész
ben kiadatlan okmányt közöl az 1273. és 1321. közti időből. Nem lehet 
szándékunk e helyen bár csak nehány szóval is feltüntetni, mennyit 
nyer hazai történetírásunk e monumentális publicatióból; csak arra aka
runk utalni, hogy hazánk mívelődési történetének búvárai is sokat 
tanulhatnak belőle. így pl. p. 71 megtudjuk, hogy a László prépost 
végrendeletében említett könyv, mely Fejér kiadásában eléggé mysticu- 
san Eremitarum-nak van írva, nem egyéb közönséges Breviárium-nál. — 
•Egyetemeink a középkorban* czímű értekezésemben (p. 8) hogy kimu
tassam, miszerint IV. László uralkodásának későbbi éveiben kicsapongá
sai daczára is érdeklődött culturalis intézmények iránt,* Schier (Mem. 
Provin. Hung. August. p. 100), Fehér (Cod. Dipl. V., III. p. 77) és Bo- 
hus nyomán (A szellemi műveltség állapota Magyarországon az Árpá
dok korszakában p. 12 és 18) azon körülményre hivatkoztam, hogy 
IV. László még 1281-ben az ágostai szerzetesek esztergomi tanodájának 
ajándékozta az ottani örmények telkét «ut studium theologicum ibi ala- 
tur,* mely adományt 1292rben III. Endre megerősített. Knauz publi- 
catiójából megtudjuk azonban, hogy IV. László csak azért adta oda a 
kérdéses telket «ut in ipso loco claustrum construerent et monasterium 
edificarent, in quo iugiter divine laudis organa decantarent,» s hogy csak
III. Endre kapcsolta ezen adomány megerősítéséhez azon föltételt, *ut 
Studiunt Theologiaé et aliarum arctium ibidem cumaliis winisteriis (?) Stu- 
diornm valeat, nostro mediante offició, aptisxime collocari et iugiter exerceri.*

Á. J.

Digitized by LjOOQ le



VEGYESEK.

— Dugonics Tárházijához. Á Dugonics-féle kéziratok sűrű erde
jében csak a minap akadtam egy latin vígjátékra, midőn e czikkem már 
kikerült volt a sajtó alól. E vígjáték Opimius czímű s lényegében meg
egyez Gyöngyösivel, az 1770-ben kelt első átdolgozással. Az Opimius 
elejére és végére iktatott jegyzésekből világos, hogy Dugonics az Ana- 
lectáiban említett Gottsched féle komédián, melyet váczi tanítványaival 
1770-ben előadatott, nem Gyöngyösit, a magyar vígjátékot, hanem Opi- 
miust, a latint érti. Ezt bizonyítja már maga az is, hogy Dugonics, az 
előadásról szólván, nem teszi oda hogy magyarra fordította a Gottsched- 
féle darabot, illetve hogy magyar vígjáték került színre, pedig ezt föl
jegyezni nem mulasztja el soha. Valószínű, hogy Migazzi bibornok 
kedvéért tartottak latin előadást, s valószínű az is, hogy eredetileg ma
gyarul akartak játszani. A Gyömjyösi czímű átdolgozást 1770. ápril 8-án 
fejezte be Dugonics; a latin átdolgozás csak két héttel utóbb, ápril 24-én 
készült el és az ifjúsági majális alkalmával, május 28-án került előadásra, 
a bibornok-érsek, az összes papság és nagy számú 'polgár jelenlétében. 
Az előadás délután öt órától hétig tartott. — A személyek sora a latin 
vígjátékban a következő :

Opimius, senex, cuius divitias trés homines sibi expetunt.
Yigilantius, Opimii fidelis et gratus libertus.

Martius, centurio I
Litterattis, academicus hi trés Opimii divitias venantur.
Cii'ieus, homo urbánus J
Stellio, poéta, Litterati amicus.
Darus, Litterati servus.
Praecurius, Mártii centurionis prnecipuus servus.
Sints, Mártii centurionis non pridem conductus servus.
Thraso, parasitus, Civici amicissimus.

Cavpo.
Scene figitur Vacii. H. A.1)

— Irene történetének*) legrégibb német feldolgozását a követ
kező munkában találtam meg: Glücks und Liebexkampf. Ganz kiág Hehe 
Tragödi in fűn ff Liebeshistorien eingetheilt. Durch A esc hadam Maiorem. 
Leipzig, 1615. E munka (melyet Gottsched a múlt században, kétség
telenül czímétől félre vezettetve, színműnek tartott é6 a nlmet szín-

\) Alkalmilag megemlítjük, hogy Dugonics T árh ázig , Hálni Adolf 
érdekes és tanulságos értekezésével, gyönyörű kiállításban jelent meg, az 
Eggenberger-féle könyvkereskedésben. Ara 80 kr.

8) L. K isfa lu dy K áro ly  «Irene*-jenek tárgyáról ez. czikkemet a 
Budapesti- Szemle 58. számában.
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művek közt sorolt fel), öt novellát tartalmaz, a szerző szerint csupa 
•oly történeteket, melyek nem régen a saját korában megtörténtek és 
előbb olasz, utóbb franczia nyelven feljegyeztettek, sőt részben a fran
czia király Ő felségének ajánltattak*. A munka tehát francziából van 
fordítva, de franczia forrása is egy olasz eredetinek fordítása. A második 
novella: Makómét und Hyrenea. Már a leány nevének az alakja is bizo
nyítja a franczia forrást. H. G.

— Berzsenyi német tanulmányaihoz. Talán nem lesz érdek
telen a következő képnek föltűnő előkerültét följegyeznünk:

Berzsenyi «B. Wesselényi Miklós képe*
1814. (Döbr. kiad. 44. 1.)

Mint az egekbe merült Aetnának alja virányos 
S a tetején örökös tűzörvény, s aetheri fagy küzd,
Arczaidat derülő tavaszod szép hajnala festi,
Jég födi homlokodat, s láug csap ki komoly szemeidből!

Kaspar Ziegler (Kurtz, Gesch. dér deut6chen Litteratur II. p. 289.) 
következő költeménye szakasztott így :

Ein altér Greisz an eine Junge.
Ach Celia, verachte keinen Altén 
Sie sind noch zu behalten 
Aurora ware jung
Und liebte doch so eioen altén Freier
lek binn dem Átna gleiek
Von aussen íreiss, im Herzen lauter Feiur !

Berzsenyi könyvtáráról alig van pontos és kimerítő tudomásunk, 
de könnyen föltehető, hogy az, a ki Matthissont és másokat oly jól 
ismert, innen meríthette a föntebbi szép képet. L. M.

— Enea Silvio de* Piccolominiról, mint humanistáról, a Buda
pesti Szemle Pór Antaltól öt füzeten át terjedelmes tanulmányt közölt 
(nr. 67—71), melynek az Aeneas Sylvius előtti humanismust tár
gyaló • bevezetése* több mint kilenczven oldalra terjedő kivonat Voigt 
két kötetes nagy művéből: «Die Wiederbelebung des classischen Altér - 
thumB oder das er6te Jahrhundert des Humanismus*, még pedig oly 
kivonat, melyben alig tíz 6or a Pór sajátja; a többi szószerinti fordítás
— a forrás idézése nélkül. Több bajt okozhatott a tanulmánynak magát 
Aeneas Sylviust és korát tárgyaló főrésze (43 oldal), a mennyiben Voigt 
idézett művében csak aránylag röviden tárgyalja Aeneast, mint a kiről 
•Enea Silvio de’ Piccolomini* czímű három kötetes művében eléggé 
terjedelmesen értekezett. A nehéz feladat: ezen két műből az Enea Sil- 
vióról mint humanistáról szóló fejtegetéseket úgy összeilleszteni, hogy
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a szóról-szóra való fordítás jellegét lehetőleg híven megőrizze. Pórnak 
fényesen sikerűit, csak azt szerettük volna, hogy legalább a szerkesztő, 
ha már nem a szerző, egy rövidke jegyzetben azt is megmondotta volna, 
honnan van véve az érdekes tanulmány kilenczvenkilencz századrésze. 
A Budapesti Szemle egyik vagy másik olvasója ez esetben talán hasz
nosabb dologra fordította volna idejét, mint e * tanulmány- olvasására. 

Taytdrs.
— Goethe és Schiller egy sajátságos tévedését tárgyalja

Landau Márk az AUyeweine Zeitmvjusk 1882. nov. 24-én kelt mellék
letében. Midőn Schiller Die Horen czímű folyóiratát megindítá, 1794. 
október 28. arra kéri Goethét, hogy ígérete szerint Boccaccióból a •be
csületes procurator történetét* dolgozza át. Ugyanezen történetet em
líti Schiller 1795. márczius 20-án kelt levelében, melyben Goethének 
különös érdeműi tudja be, bogy az, a cselekvény befejezését illetőleg 
Boccacciótól eltért. Kétségtelen, hogy a két nagy költő az idézett történet 
alatta Goethe-féle UiUerhaltunyen deutscher Amyewanderter czímű novella- 
gyűjtemény ötödik darabját, a lelkész elbeszélését érti. Goethe maga, 
1795. márcz. 11-én kelt levelében e novellát Boccaccio elbeszélésének, 
saját művét pedig ez elbeszélés «átdolgozásának* mondja. Landau már 
most kimutatja, hogy 1-ször Boccaccionál nincs novella, mely a Goethe- 
féle elbeszélés alapját képezhette volua, és 2-szor, hogy a Goethe 
elbeszélése Antoine de la Sale (Cent nouvelhs nouvelles, Paris, 1486.) 
egy novellájának igen kitűnő, de mégis nagyon hű fordítása. — Kü
lönben megjegyzem, a miről Landau úgy látszik nem tud, hogy a 
Goethe és De la Sale novelláinak feltűnő egyezésére már Bülow Eduárd 
is utalt. —- Érdekesek Landau további fejtegetései is, melyekben e no
vella főelemeit a Hét mester történetében, régi franczia fabliauxban, 
indus, persza és török mesegyűjteményekben felmutatja. H. (t.

— Bürger és Pozsony. Bürger Gottfried Ágostnak, a múlt 
századbeli jeles német költőnek, 1785-ben és 1780-ban terve vagy 
kilátása volt, Magyarországba jönni, és Pozsonyban tanári állást nyer
hetni. Leveleiben három ízben történik említés ez ügyről. Először 1786. 
január 30-án kelt levelében említi, hogy jó barátjai nem tudnak meg- 
békülni ama tervével, hogy Magyarországba akar menni. Másodszor 
1786. augusztus 17-én írja, hogy itt az ideje, hogy elhatározza magát, 
de még mindig nem képes arra. «A 000 frtnvi fizetés nem valami nagy 
dolog. Igaz, hogy Pozsonyban, mint mondják, sokkal olcsóbb az élet, s 
azon kívül jó kilátásokkal biztatnak, hogy t. i. többre is vihetném s 
javíthatnék helyzetemen. De érdemes 000 írtért hazáját, barátait, roko
nait, sőt még gyermekeit is elhagyni ? Mert ezeket, legalább egyelőre, 
még sem vihetném magammal. És bizhatni-e a bizonytalan jövőben ?
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A mint most vagyok, anyagilag már is jobban állok. Sőt van kilátásom 
kellemes utazásra is, pl. Angliába stb. . . . Nővéreim kézzel-lábbal 
ellenzik Magyarországba való utamat. Mit tegyek? Mert most igaz, 
hogy 600 írtnál több jövedelmem van, de ez bizonytalan állapot, míg 
ama 600 frt biztos. Mit tegyek ?* — Végre 1787. május 14-én kelt levele 
szerint, igen bánja, hogy egy évvel előbb el nem ment Magyarországba, 
mert Hannoverában nem fogja soha semmire vinni. Azért, írja, kérte 
meg «néhány külföldi barátját*, hogy járjanak el az ő ügyében.

A levélből nem tűnik ki, vájjon ez utolsó megjegyzés magyar- 
országi barátokra s így újra a pozsonyi tanszékre vonatkozik-e. Többet 
nem tudni ez ügyről. Ajánljuk e nem érdektelen kis momentumot egy 
nagy költő életéből pozsonyi barátaink figyelmébe, kik talán az evan
gélikus lyceumnak (mert csak erről lehet szó) kézirattárában felvilágo
sító adatokat és okleveleket találhatnának. H. G.

— De re nummaria Romanorum. Ad summos in philosophia ho- 
nores ab amplissimo philosophorum ordine Budapextinend rite impetramlos 
seripiát Franciscus Bleszkány Budapestinends. Budapestini, Apud Josephum 
Kertészium. 1882. Ezen czím alatt a múlt hónapban, meglehetősen kö- 
zépkorias latinsággal írva, egy doctori dissertatio jelent meg (8. r. 661.), 
mely hét fejezetben a római pénzügy történetét adja elő a legrégibb 
időktől a Kr. u. negyedik századig. Eckhel, Mommsen, Graesse, Cohen, 
Raoul-Rochette, Hultsch és Thewrewk Emil munkái szorgalmasan fel 
vannak ngyan használva, de újat az értekezés nem tartalmaz. Legfőlebb 
azon szerencsés és practicus ötletet lehetne újnak nevezni, hogy az 
utolsó két lapon három táblázatban a legkülönfélébb római pénzértékek 
•osztrák-magyar* értékre át vannak számítva, és hogy egy «Conspectus 
Chronologicus*-ban Róma pénzügyének egész története össze van fog
lalva harmadfél oldalon.

— Wieland Hermann*ja. Wielandnak egy eddig nyomtatásban 
meg nem jelent költeményét adta ki Muncker Ferencz: Hermann von 
C. M. Wieland, Heilbmnn. 1882. — Wieland e négy énekes eposzát 1751. 
auguszt. 4. mint tübingai jogász (18 éves volt) küldte meg Bodmernek, 
az akkor nagy tekintélyű zürichi írónak, ki nagy tetszéssel fogadta. De 
a költő jól ismerte műve gyengéjét; már október 29-én írja Bodmernek, 
hogy az eposz cselekvénye nem kerek és hogy Hermann sokkal tragi- 
kusabb alak, semhogy epikus hősnek való volna. A mű Klopstock 
MessiásÁnak (1748) hatása alatt készült és nagyon elárulja e hatást, bár 
Wieland már ez ifjúkori, néhány hét alatt összeírt műben is nagyobb 
epikus tehetségnek mutatkozik, mint a nagy lyrikus Klopstock volt.

Eddig azt hitték, hogy Wieland azért írta Uermann}Átf hogy 
Schönaich Ottónak, a Gottsched-féle iskola egyik főemberének 1751-ben
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megjelent eposzát: Hermann oder das befreite Deutschland kitünőbb mun
kával kiszorítsa. Ma már kétségtelen, hogy Wieland éposza már Bodmer 
kezében volt, midőn a Schönaichnak teljesen eltévesztett, költőietlen 
rímelése megjelent.

Wieland Tacitust nevezi főforrásának, melyből állítólag éposza 
két főmotivumát (Hermann megszökteti későbbi nejét Tuszneldát, és 
Varas meggyalázza Meló germán fejedelem leányát) vette. Ez tévedés. 
Tacitus Varas e tettéről nem tud. Ezt a római írók közül csak Florus 
említi, kit költőnk alig olvasott. Wieland főforrása Lohenstein roppant 
terjedelmes regénye: Grossmiithiger Feldherr Arminius oder H ermann , 
nebst seiner durchlauchtigsten Thusnelda (1680 és 1731), melyben Meló 
leánya, Walpurgis, Varas aljas szenvedélye elől a halálba menekül, mi 
a németeket lázadásra bírja. Wieland nemcsak a cselekvény főtényét, 
hanem a motivumok nagy részét is Lohensteinből veszi, sőt a szereplők 
neveit is, csak a szerencsétlen leány neve Hulda. De azért Wieland nem 
szolgai utánzó; nála a cselekvény egységesebb és kerekebb, az indokok 
találóbbak, a színezés sötétebb és meghatóbb. Hulda Varas bujaságá
nak áldozatává lesz, a mi helyesebb, mert sokkal nagyobbnak tünteti 
fel a római hadvezér bűnét.

Klopstock és Lohenstein mellett főleg Vergilius Aeneise, melyet 
gyermekkora óta bámult, volt nagy hatással reá.

Wieland gyorsan vetette művét a papirosra, nem csoda, hogy 
nem volt megelégedve vele. Folyton azon tervvel járt, hogy nagyobb 
eposzszá átdolgozza. Midőn 1755-ben Ankiindisfunfi einer Jhmciade für 
die Deutschen czímű polemikus művét (Gottsched ellen) kiadta, en
nek függelékében '{Dér rerbesserte H ermann) szigorú bírálat alá veszi 
Schönaichnak hőskölteményét és kifejti, hogy ő maga milyen Hermann - 
époszt szándékozik írni. E terv sokkal nagyobb szabású és jelesebb, 
mint négy év előtt elkészült Hermannjáé, de csak terv maradt, és H er
mann maga soha 6em jelent meg ; Wieland munkái csak azon töredéke
ket közölhették, melyek a Schönaich ellen intézett szatírába beleszöve 
voltak. Első kiadása a szerzőnek eredeti kéziratából, mely Bodmer ha
gyatékából a zürichi városi könyvtár birtokában van, csak most lép 
nyilvánosságra, 130 évvel, miután Wieland azt irta! Hermann  nem 
tartozik Wrieland kiváló dolgozatai közé; irodalomtörténeti szempont
ból azonban igen érdekes mű, mely a közzétételt mindenképen meg
érdemelte.

Alkalmilag figyelmeztetek J. E. Riffert érdekes tanulmányára: 
Die Hermannsfschlacht in dér deutschen Literatur, mely a Herrig-féle Ar
chív für das Stúdium dér neueren SpracJten 63-ik kötetében (1880) meg
jelent. V. ö. W. Creizenach czikkét: Ármin in Poesie und Literatur- 
ijeschichte is a Preussi*che .JahrbiicJter XXXVI. kötetében. H. G.
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— Egy ty latin szótár első két füzete jelent meg nem rég a 
Franki in-társulat kiadásában : «A latin nyelv szótára a kútfőkből, a leg
jobb és legújabb szótárirodalomra támaszkodva, összeállította Dr. Finálv 
Henrik. Budapest, 1882.* Tulajdonképen második kiadása ez a Finály- 
Régeny i-féle ismeretes kolos vári sz ót árnak (1858.), mely egyike újabb 
szótárirodalmunk sokat használt kutforrásainak. De hogy nem máso
dik kiadásnak mondja a szerző, magyarázatát abban leli, hogy az 
1858-iki zsebszótár terjedelmes kézi szótárrá nőtte ki magát, mely az 
ókori latinság egész nyelvkincsét felöleli, a mint az ókori latin irodalom
ban egészen a O-ik század végéig és az eddig felfedezett és közzé tett 
összes feliratokban fenn van tartva. E tekintetben a szótár teljesebb akar 
lenni, mint akár a Klotz, akár a Georges legújabb kiadású nagy kézi 
szótárai, sőt túltesz a Forcellini-féle nagy szótár Schneebergi és Corra- 
dini-féle paduai kiadásain, még a de-Wit-féle kiadás egyes hézagait is 
pótolja. így mondja a kiadó tájékoztatója. Minthogy a műnek még csak 
két füzete van előttünk, nem mondhatunk ítéletet belső értéke felett; a 
Georges szótárával azonban egy pár helyen összehasonlítottuk, s úgy 
találtuk, hogy bár több szó hiányzik benne, mely Georgesnél megvan, 
nagyjában mégis teljesebb és különben is latin-magyar szótáraink között 
kétségkívül első helyen áll.

— Tagdíjfizetések. Utolsó kimutatásunk óta a tagdijat meg
fizették :

pro 188%: Lehr Albert, Budapest.— Kosztka Győző, Kassa. — 
Mavwald József, Budapest. — Mátray Aurél, Székesfehérvár. — Paulik 
József, Pozsony. — Szunter Nándor, Arad. — Tíber Ágost, Budapest.
— Zichy Antal, Bndapest.

pro 1883: Dr. Barbarits L. R., Székesfehérvár. — Dr. Boros Gá
bor, Nagy-Szeben. — Janny László, Kolozsvár. — Káposztássy Juszti- 
nián, Eger. — Madarász Gusztáv, Nagy-Kálló. — Dr. Pecz Vilmos, 
Bndapest. — Dr. Pozder Károly, Losoncz. — Szabó István, Kazar. — 
Dr. Wargha Samu, Esztergom.

Az oklevél díját: Paulik József, Pozsony.
Előfizettek: Dr. Haynald Lajos, Kalocsa. — Fehértemplomi áll. 

főgymnasium. — Rozsnyói kath. gymnasium. — Békési reálgymnasium.
— Kassai kir. főreáliskola. — Zirczi apátság könyvtára. — Sárospataki 
ref. főiskola. — Pfeifer F. 3 példányra. — Pannonhalmi könyvtár. — 
Trencséni kath. főgymnasium. — Dévai áll. főreáliskola. — Losonczi 
kir. főgymnasium. — Berger S. könyvárus. — Kassai kath. főgymna
sium. — Egri kath. főgymnasium. — Szombathelyi kath. főgymnasium.
— Soproni ev. lyceum.
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KÖNYVÉSZET.
Összeállítja Hellebrant Árpád.

Bartalus I. Űjabb adalékok a magyar zene történelméhez. (Értekezések 
a nyelv- és széptudományok köréből. X. köt. 11. sz.) Budapest, 
1882. Akadémia. (8. r. 61 1.) 40 kr.

Bánóczi J. A magyar romanticismus. (Értekezések a nyelv- és szép
tudományok koréból. X. köt. 12. sz.) Budapest, 1882. Akadémia. 
(8. r. 20 1.) 10 kr.

Finály H. dr. A latin uyelv szótára, a kútfőkből a legjobb és legújabb 
szótárirodalomra támaszkodva összeállította. II. füzet: Archous— 
catena. Budapest, 1883. Franklin-Társ. (k. 4. r. 161—320 hasáb) 
80 kr.

Hoffmann M. A német nyelvtan főbb szabályai, különös tekintettel a 
helyes írásra. Iskolai és magánhasználatra. Ismétlő és segéd
könyvül ..Nagy-Kanizsa, 1883. ííschel. (k. S. r. 108 1.)

Moller E. Összegyűjtött tanulmányok. Sopron, 1882. Litfass Károly 
(8. r. 200 1.) 1 frt 20 kr.

Népköltési gyűjtemény, Magyar. Űj folyam. A Kisfaludy-társaság meg
bízásából szerkesztik és kiadják Arany L. és Gyulai P. III. kötet. 
Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób székelyföldi 
gyűjtése. Budapest, 1882. Athenasum. (K. 8 r. XXIV, 459 1.) 3 frt.

Névy L. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Iskolai 
használatra. Harmadik átdolgozott kiadás. Bndapest, 18S2. Eggen- 
berger. (8. r.) 1 frt.

Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai P. Budapest, 1882. Franklin-Társulat. 
(16. r.)

147. sz. Gozlán L. Három ara egy koronára. Beszély. Francziából ford.
Sz. E. (59 1.) 20 kr.

148. sz. Suonio. A hold regéi. Finnből ford. Vikár B. (5i 1.) 20 kr.
149. sz. Orosz beszélyek. írták Puskin S., Gogoly M., Krylov .J., Dosz-

tajevszky F. és Turgenyev. Oroszból ford. Csopey L. (447 1.)
80 kr.

150. sz. Fáy András. Érzelgés és világ folyása. Beszély levelekben.
3. kiad. (127 1.) 30 kr.

151. sz. Lever K. Viharban. Regény. Angolból ford. György A. (308 1.)
60 kr.

15*2. sz. Legouvé E. Beatrix vagy a színművészet istennője. Színmű,
5 felv. Ford. Feleky J. (188 1.) 40 kr.

153 Csiky G. Az első és a második. Elbeszélés. (156 1.) 30 kr.
Torkos L. Magyar nyelvtan. Középiskolák számára, fi-ik jav. kiadás. 

Budapest, 1883. Aigner. (8-r. 150 1.) 90 kr.
Trefort Á. Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika 

köréből. Budapest, 1882. Akadémia. (8. r. XXII, 360 1.)
Vámbéry Á. A magyarok eredete. Etimológiai tanulmány. Budapest, 

. 1882. Akadémia. (8-r. X, 708 1.) 5 frt.
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