
AZ EUKIPEDESNEK TULAJDONÍTOTT RHESUS- 
TRAOÉDIA.

A görög tragédia termékei közt Rhesus az egyedüli darab, 
a melynek szerzőjét nem ismerjük biztosan. A darab az euripidesi 
tragédiák közt foglal helyet, és soká nem vették észre, hogy mily 
érdekes kérdések fűződnek ahhoz. Scaliger támasztott először 
kételyeket annak eredetisége ellen, Hardion pedig egy bő analy- 
sisben a darabban előforduló sajátságokat és a többi euripidesi 
darabtól eltérő különlegességeket tüntette fel, de határozottan esak 
Valckenser Diatribe in Euripidis perditorum dramatum reliquias 
ez. müvében (IX. és X. fej.) jelentette ki, hogy a darab nem szár- 
mazhatik Euripidestől. Valckenaer után a tudósok véleményei 
megoszoltak. Ö maga Euripides unokatestvérének, mások Euripi- 
des fiának tulajdonították; némelyek elismerték eredetiségét, 
többen az alexandrin korba tették; voltak olyanok is, a kik néhány 
Bophoklesi fordulat miatt az Antigoné költőjének darabjai közé 
sorolták, sőt voltak, a kik a darabot még Aeschylus kora elé is 
helyezték. De ezen általános vélemények a tragédia nyelvezetének 
és metrikájának alapos tanulmányozása után sokban módosultak.

Nézzük a darab tartalmát. A tragédia tárgya az Ilias X. éne
kéből van véve. Dolon kalandja, a ki farkasbőrbe öltözve, átmegy 
a görög táborba, de Odysseus és Diomedes kezébe kerül és meg
mondja nekik a tábori jelszót is ; Rhesus megérkezése és megöle- 
tése: ez képezi a tragédia keretét. A darab a trójai táborban, 
Hektor sátra mellett játszik. Ide sietnek a trójai hadsereg őrei, 
ide az okos Aeneas; itt keresik fel Odysseus és Diomedes Hektort, 
hogy megöljék; ide jön Paris, hogy testvérét a görög kémek jelen
létére figyelmeztesse; ide jön a meggyilkolt Rhesus kocsisa is.

A cselekvényt, úgy mint a darab most előttünk fekszik, a 
kar nyitja meg. Trójai katonákból áll, a kiket a negyedik őrjárat
nál állítottak fel az alvó hadsereg védelmére. Gyorsan felkeltik

Philologiai Közlöny. VII. ♦. 27

Digitized by v ^ o o Q i e



402 KONT IGNÁCZ.

Hektort s kérik, hogy ragadja meg a fegyvert, hivassa össze az 
egész sereget, mert a görögök hajóhadát szokatlan tűz világítja 
meg s az egész görög sereg Agamemnon sátra körül csoportosult. 
Valószínű, hogy éjjeli támadást fognak intézni. Hektor azt mondja, 
hogy nem támadásra, hanem menekülésre készülnek. 0 nem akarta 
megszüntetni a harczot, hanem csak a jósok közbeszólására fel
hagyott az üldözéssel; most azonban mennél vérengzőbbé kell 
tenni visszavonúlásukat. Erre megjelen Aeneas, a ki ép úgy mint 
a kar, rosszalja Hektor szándékát, hogy most éjjel akarja meg
támadni a görögöket. Azt tanácsolja, hogy a fáradt trójaiakat 
hagyja tovább aludni, hanem küldjön egy kémet a görög táborba, 
s ha majd ez visszajövet hírül hozza, hogy a görögök menekülni vagy 
pedig támadást akarnak intézni, akkor elég ideje lesz a sereget 
felkölteni. Hektor enged s egyet a karból felkér, hogy vállalkozzék 
a kémlelésre. Dolon azonnal jelentkezik, de mindjárt a díjért is 
alkudozik. Hektor sokat igér neki, de ő Achilles halhatatlan lovait 
kéri díjul, a mit Hektor, ámbár maga szerette volna azokat, meg 
is igér neki. Dolon tehát kijelenti, hogy előbb bemegy a városba s 
ott egészen farkasbőrbe fog öltözködni, s így négykézláb a görög 
táborba megy. Bizonyítékúl Diomedes vagy Odysseus fejét fogja 
visszahozni. íme a tragikus irónia! A kar a csel istenének, 
Hermesnek, ótalmába ajánlja. Ez a darab első része.

A költő tehát a két had állapotát megváltoztatta. Homerosnál 
abban az éjben, a melyben Rhesust meggyilkolják, csak a trójaiak 
szövetségesei alusznak a táborban, míg a trójaiak maguk ébren 
vannak. A megfélemlített görögök viszont mély álomba szenderűl- 
tek. Csak két fiatal hős száz-száz fegyvertárssal maradt ébren a 
fal és az árok között. Nem fürkésszük az okot, hogy miért tette 
ezt a költő, de annyi tény hogy ezen megfordítás által több hibába 
esett. Hogy adhatta Hektor szájába e szavakat: A görögök el akar
nak menekülni a hajókon, úgy hogy én észre ne vegyem ? Ez külö
nös ; hisz ő maga mondja, hogy az őrjárat, a mely e hírt hozza, 
oly erős, hogy a görög tábor minden mozdulatát szemmel kisér
heti. Hisz e szerint Dolon, a ki megígéri, hogy a fényesen 
kivilágított görög táborba akar menni s egy hősnek a fejét levágni, 
pedig mindnyájan ébren vannak, nagyszájú henczegőnek bizonyúl, 
s a kar óhaja, hogy bárcsak Dolon Agamemnont szúrná le, inkább 
a háborúban járatlan leányokhoz, mint katonákhoz illik. Aeneas 
megjelenése is indokolatlan; csak azért jön, hogy Hektort a meg-
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gondolatlan cselekvéstől visszatartsa s egy jó tanácsot adjon neki, 
azután pedig az egész darabban nem lép többé fel. Maga Hektor 
nyers, merész, henczegő katona. Bramarbasnak nevezi őt Valcke- 
ftser, Dolon- és Rhesassal együtt. Homerosnál hadi szerencséje 
legmagasabb fokán is híven teljesíti az óvatos, körültekintő had
vezér kötelességét. A tragédia szerzője azonban készakarva rajzolta 
így jellemét és Aeneas tanácsa a képet még hathatósabbá akarta 
tenni. — Dolon Homerosnál rút, gyáva katona, a kinek csak 
gyors lábai vannak, a mi őt a kémlelődésre nagyon alkalmassá 
teszi. A mi költőnk hőst alkotott belőle. Ezt mutatja Dolon alku
dozása Hektorral a díjért és még inkább a kardal (224—51 v.), 
mely csakis őt dicséri. S mégis elárúlja urát!

A tragédia második része a tulajdonképi magvat tartalmazza: 
Rhesus megjövetelét és halálát. A cselekvény menete a következő: 
Egy pásztor jön Ida hegyéről, ki a thrák király hadát látta és az 
előőrsöktől meghallotta, hogy segélyt hoznak a trójaiaknak. E 
nézete szerint örvendetes hírt gyorsan meghozza Hektornak. De 
ez elég furcsán azt hiszi, hogy a pásztor tán csak az őrizetére 
bízott csordáról hoz valami jó hirt. Kemény szavakkal a táborból 
Priamus palotájába utasítja, a hova ily hírek valók. A szegény 
pásztor alig juthat szóhoz; végre kijelentheti, hogy mit látott és 
hallott, s minden jót remélt e hatalmas szövetséges segélyétől. A 
kar is ezen a véleményen van. Hektor azonban megveti a thrák 
király segélyét, mert akkor, midőn Trója veszélyben forgott, nem 
jött e l; most mintegy zsákmányosztásra ide sietett. Alig sikerül a 
karnak őt arra bírni, hogy Rhesust táborába fogadja. Erre föllép a 
thrácziai hős. Hódolatteljesen közeledik Hektorhoz és jövetelét 
indokolja. Hektor keményen fogadja. Szemére veti, hogy daczára 
gyakori segélykérésének, akkor midőn a legnagyobb szükség volt, 
nem érkezett meg, pedig csak ő neki köszönheti nagy birodalmát 
Thrácziában. Rhesus mentegeti magát. Ő is gondolt Trója sorsára, 
azonban egy szomszéd szittya törzs, a mely országába csapott, őt 
terveiben akadályozta. Csak mintán ezeket legyőzte, vezette hala- 
déktalanúl csapatát a Pontuson keresztül és jutott Trójába. Nem 
töltötte ő idejét lakomák között, hanem Thráczia zord szeleiben 
éjjel-nappal harczolt. Daczára annak hogy későn jő, mégsem jön 
hiába; Hektor tíz év alatt nem verhette vissza a görögöket, ő egy 
nap alatt akarja ezt megtenni. Íme a harmadik bramarbas! A tró
jaiak segélye nélkül, egyedül saját seregével akarja a görögöket
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megsemmisíteni. A kar örvendve ez ígéreteken, egy rövid dalban 
újra dicséri a thrák királyt. — Rhesusra e kardal különös benyo
mást tesz.

Előbbi határozatát, mely szerint Trója megmentése után 
hazájába vissza akar térni, most elfelejti, hanem hogy a görögö
kön teljes boszút állhasson, saját országukban akarja őket felke
resni és azt elpusztítani. Hektor azonban inti, hogy ez nem megy 
oly könnyen, s mintegy megváltoztatva természetét ő most Rhesus- 
nak, mint előbb Aeneas neki, bölcs tanácsokat ad. Hektor és 
Rhesus távoznak, de előbb megmondja neki a jelszót — Phoe- 
bus —, azután meghagyja a karnak, hogy Dolon visszajövetelére 
várjon. De a kar nem tartja meg a parancsolatot; még rövid ideig 
a színpadon marad és a közelgő hajnalt megénekli. Erre eltávozik, 
hogy a lycziaiakat hívja, a kiken az őrtállás ideje van.

Most a darab katastrophájánál vagyunk, a melynek compo- 
Bitiójára költőnk egész művészetét fordította. Odysseus és Diome 
des a tábor azon részén jönnek be, a hol nem állt őrség. Dolon 
megmondotta nekik a jelszót s azt is, hogy hol fekszik Hektor. 
Ezt akarják tehát először megölni. Fölötte boszankodnak, midőn 
látják, hogy a trójai hős nem fekszik ott, a hol Dolon mondta. 
Diomedes azonnal máshová akar menni, hogy egy más áldozatot 
keressen a trójai herczegek között, de Odysseus a visszavonulásra 
serkenti. Midőn már távozni akarnak, egy isteni hangot hallanak. 
Pallas Athéné, Odysseus hű őrzője és tanácsadója, tudtokra adja, 
hogy Rhesus megérkezett, s hogy mily nagy veszély fenyegeti a 
görög tábort, ha a tlirák király ezt az éjjet átéli. Odysseus azonnal 
megismeri a kedves hangot. Majdnem ugyanazon szavakkal, mint 
Sophokles Ajaxában, szól az istennőhöz. Megkérdi, hogy hol 
alszik Rhesus; Athéné megmutatja s egyszersmind meghagyja 
nekik, hogy lovait minden áron kerítsék hatalmukba. Míg ők 
tanácskoznak, addig Paris közeledik, a ki az őröktől hallotta, hogy 
görög kémek jöttek a táborba. A mint Diomedes ezt Athénétől 
hallja, azonnal kérdi tőle, hogy ne ölje-e meg előbb ezt a gonoszt ? 
Athéné figyelmezteti, hogy a sors végzése ellen nem szabad 
működni s ösztönzi, hogy csak Rhesust gyilkolja meg. Mig a két 
görög hős útnak indúl, Athéné Parist tévútra vezeti. Mint Aphro
dité jelen meg neki s megnyugtatja, hogy minden rendjén van. 
Paris ismét eltávozik. Alig ment el, midőn Athéné látja, hogy az 
őrök gyorsan sietnek Hektor sátra felé, hogy a kémeket megfogják.
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Inti tehát védenczeit, hogy gyorsan meneküljenek el Rhesus lovai
val. Erre eltűnik. Diomedes és Odysseus gyorsan hátrálnak, de a 
mint Hektor sátra előtt eljönnek, az őrök útjokat állják. A 
nagyobb számú ellenségen keresztül nem törhetnek, Ody&seus 
tehát cselhez folyamodik. A lovak birtokában lévén, Rhesusnak 
adja ki magát, s minthogy a jelszót tudja, az őrök szabadon 
bocsátják. A mint a két görög megmenekült, a kar mégis átlátja, 
hogy biz egyikök sem lehetett Rhesus. Utánuk akarnak rohanni 
vagy a tábort fölkelteni, de egyikét sem teszik, hanem egy kardal
ban találgatják, hogy ugyan kik lehettek a merész rablók ? Míg ők 
tanakodnak, már is borzasztó jajgatást hallanak. Rhesus kocsisától 
ered ez, a kit Diomedes szintén megsebesített. Csak nehezen 
vonszolhatja magát egész Hektor sátráig, a hol jajgatását folytatja, 
míg végre Rhesus meggyilkoltatását panaszolja el. Ez a jelentés 
valamint a pásztor híradása az egész darab legsikerültebb részletei. 
Ő ugyan nem tudja, hogy ki követte el a gaz tettet, de minthogy a 
thrákok a trójaiak háta mögött táboroznak, úgy ezeket teszi érte 
felelőssé.

E közben megjelen Hektor, a ki már mindenről értesült. 
Szörnyen boszankodik az örök lustaságán és a legnagyobb bünte
tésekkel fenyegeti őket. A kar kérésekkel és mentegetésekkel 
akarja őt kibékíteni. A kocsis egyenesen Hektort mondja Rhesus 
gyilkosának, hogy gyönyörű lovait megszerezhesse. Hiába mond
ják neki, hogy ezt ellenségek tették ; mikép is jöhettek volna ezek 
ép arra a helyre, a hol Rhesus fekszik, miért kímélték meg a 
phrygiaiakat ? Mily csoda folytán találták meg a setétben Rhesus 
fekvő helyét, a kinek megjöveteléről nem is tudhattak semmit? 
Hektor visszautasítja a vádat, de a kocsis elég merészen nem 
tágít, míg Hektor azt parancsolja, hogy vigyék az ő házába és 
ápolják. Úgyszintén felkéreti Priamust és Trója véneit, hogy 
a meggyilkolt király illő eltemetéséről gondoskodjanak.

Az epilógusban megjelen Rhesus anyja, Calliope múzsa, 
fiának holt testét a levegőben tartva, hogy Thráciába vigye, a hol 
majd félisten lesz. Felfedezi az egész titkot, Hektort a vádtól 
tisztázza, és panaszkodik Athenére, a ki daczára annak, hogy ő 
nyolcz nővérével együtt az ő városában ütötte föl székhelyét, fiát 
mégis a két görög hős által megölette. Hektor erre újra ösztönzi 
seregét a diadalra, és evvel a tragédia véget ér.

Tekintetbe veendő, hogy az egész darab éjjel játszik. Patin
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azt a kérdést veti fel, hogy mikép volt lehetséges a görög szín
padon, a hol nappal, fedetlen épületben játszottak, az éjét 
előállítani ? Többen azért azt állították, hogy a darab bizonyára 
csak felolvasásra volt szánva és nem került soha színre; a mi azt 
bizonyítaná, hogy a nagy tragikusok utáni korba, legvalószínűbben 
az alexandrin korszakba esik, midőn az ily drámákat felolvasásra 
irtak. Azonban abból a körülményből, hogy a darab éjjel játszik, 
még nem következtethetjük ezt. Lehetséges ugyanis, hogy úgy 
képzelték, mint ha a hold fényesen világítana, ami mellett egy 
Rhesus tragédiának elveszett prológusának első sora (vöv eooáXíjvov 
cpéYVOc Tj 8uppTfjXatoc) bizonyít, u mely arra mutat, hogy Selenéről 
volt szó, a ki ép akkor a fénylő holdat az aetheren keresztül 
vezeti.

Nézzük most, hogy. mennyiben tért el a költő a tragédia 
ezen részében Homerustól. Az Iliasban a thrák hadsereg vezérével 
már megjelent a trójaiaknál és az út fáradalmaitól ellankadva, 
mélyen elalszik, mielőtt Hektor Dolont kémkedésre kiküldi. Az 
epikus ez által Dolon árulását és Rhesus megöletését szoros vi
szonyba hozta. Tragédiánkban azonban Rhesus jóval később jön a 
táborba, mikor Dolon már útnak indúlt, úgy hogy ő nem tudhatja 
Rhesus fekvő helyét. Ezeu változás által költőnk a természeti kap
csot, melyet Homerusnál találunk, széttépte. Nem maradt más 
hátra, mint a deus ex machina. Odysseus és Diomedes ugyanis 
Dolontól csak Hektor fekvő helyét tudják meg. A mint oda 
érkeztek és Hektort nem találják, Athéné jelenik meg és meg
mondja nekik, hogy hol fekszik Rhesus. Egy deus ex machina 
kapcsolja össze tehát a két cselek vényt s ugyancsak a katastro- 
phát is előidézi. Az istenség behozatala az emberi cselekvények 
folyamába, mely ily mértékben egyetlen antik tragikusnál sem 
fordúl elő — mert Euripides deus ex machina-i csak a darab 
végén lépnek föl és oldják meg a bonyolult csomót — méltán 
rosszalást keltett. Szintúgy ama jelenet Athéné és Paris között, a 
mely némileg visszataszítólag hat. Csak az tűnik ki, hogy a költő 
nagyon is finoman akarta szőni a cselekvényt, de ez által a finom 
háló szálaiba belekeveredett. — A darab utolsó részét, a melyben 
Calliope múzsa megjelen, Hardion óta csak Hektor kedveért 
költöttnek tekintették. Az által, hogy a múzsa felfedezi a titkot, 
Hektor mintegy tisztázva lesz a vádtól. De ha csak ez lett volna a 
költőnek czélja, akkor azt az embert, a ki előtt leginkább volt ilyes
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mire szüksége, t. i. Rhesus kocsisát, még a színpadon hagyta 
volna, de ekkor már Trója felé viszik, hogy gyógyítsák, s így ez 
egész utolsó rész a cselekvénytől mintegy különválva csak a 
nézők könyörületének indítására czéloz. Hogy hatást telt-e a 
levegőben függő múzsa, aki fiának véres tetemét tartja, azt nem 
tudhatjuk, de annyit látunk, hogy költőnknek a valódi könyörület 
ébresztése nem sikerült s egy látványosság által akarta pótolni azt, 
amit a természet tőle megtagadott. Ezt a darabnak vége is iga
zolja. Tizennégy sorban felhívja Hektor harczosait, hogy készül
jenek a csatára, mert még az nap — közben már reggel lett — 
meg akarja menteni Tróját. Ugyanaz a Hektor áll előttünk, mint 
az, aki Rhesust nem akarta fogadni. Ez által Rhesus teljesen 
elveszíti hős szerepét, ami már abból is kitűnik, hogy az egész 
darabban alig szól valamit. Akármit mondjanak ez utolsó 14 
sorról, hogy átmenetet képeznek egy más tragédiára, a mely szin
tén egy homerusi mythust dolgozott fel, vagy hogy a darab har- 
czias jellegét tüntetik fel, mégis be kell látnunk, hogy nem oda 
valók. Ha a kar néhány sorban siratta volna Rhesust, akkor az 
egész tragédia legalább azt a benyomást tette volna, hogy Rhesus 
meggyilkoltatása után Priamus házának egyik utolsó oszlopa is 
porba dől. Ez által a darabban mégis némi összefüggés lett volna. 
Ennyit a tragédiáról általán.

Daczára annak, hogy Hardion, Yalckenaer és Beck e darab 
tárgyalásánál gyakran igazságtalanok voltak a költő iránt, mégis 
be kell vallanunk, hogy a tragédia taglalása és annak összehason
lítása más euripidesi darabokkal arra az eredményre vezet, hogy a 
sok hiba közt, melyet a Rhesus költője elkövetett, egy sem viseli 
azoknak a hibáknak a jellegét, melyet régi és jobb Ízlésű modern 
kritikusok a valódi euripidesi darabokon találtak, s hogy Euripides 
jelességeinek, melyek még rosszúl sikerült tragédiáiból is ki ki
villannak, a Rhesusbfin nyomait sem látjuk. Ez már magában véve 
is ellene szól annak, hogy a tragédia Euripidestől való. Ha 
Hartung Euripides restitutus-ábán ezt a tragédiát is kedvencz 
költőjének vindikálja és az euripidesi tragédiák fejtegetésénél ezt 
az első helyre teszi, mint a melyet a költő 18 éves korában írt 
volna, még pedig akkor, midőn az athéniek Thrácziában csatáztak, 
akkor ez Hartung néha túlzott dicséretének tudandó be, a ki a 
Rhesus-bán csak a gyenge kezdőt, de mégis Euripidest látja. 
Valckenser azonban a nyelvezetre is súlyt fektetett s jellemző
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ebbeli mondása (Diatribe 100.1.): Xé£cis, vulgo inusítat®, plures 
in unó Rhesi dramate reperiuntur, quam in undeviginti Tragobdiis 
Euripidae, perditarumque reliquiis omnibus. Ezt Beck (Diatribe 
critica de Bheso suppositicio Euripidis) mindazon kifejezések 
felsorolásával igazolja, melyek Rhesus-bán előfordulnak, de az 
egész Euripidesben nem találhatók. Körülbelül 160 szó ez, a mely 
Euripides 18 darabjában és a roppant sok töredékben nem fordul 
elő, s mindezek a vagy ezer sorból álló Rhesrn-bán feltalálhatok. 
Ez már maga a mellett bizonyítana, hogy lehetetlen e tragédiát 
Euripidesnek tulajdonítani. Még inkább szól e mellett az, hogy e 
szavak legnagyobb része oly keresett és oly nehéz hangzású, hogy 
Euripides, ha egyáltalán használt volna ilyeneket, csak nagyon 
ritkán tette volna ezt, főleg finom csiszolt trimeterekben, melyek
nek az az általános jellegük, hogy a köznapi finom társalgási 
nyelvben vannak tartva De a stílus sem vall Euripidesre. Ö mindig 
a közönséges szót és az egyszerű constructiót szereti, míg Rhesus- 
bán nyilván kitűnik, hogy írója ritka szó- és mondatfüzéseket 
hajhász, többnyire olyanokat, melyek a közönséges szójáráson 
kívül esnek és csakis Aeschylus magasröptű stílusához illenek. 
De e kifejezések többnyire csak egyes nagy költőkből vannak 
szedve, s főleg Homerusból, Aeschylusból és Sophoklesből 
kölc8onözvék; Euripidest sem vetette meg, ha alkalmasat nyújtott. 
S mennyit vehetett elveszett tragédiákból! Egy tudós szemét sem 
vakította el annyira e kölcsönzött fény, mint Scaligerét, ki azt 
mondja: hogy e darab egy poéta grandi loquentior, egy valódi So- 
phokles müve. Ö tehát fenséges stílust talál benne, de ez biz nem 
az, hanem legfölebb bombast, a nélkül, hogy Aeschylus szellemé
ből csak egy csipetnyi is volna benne. Nem volt képes az egész 
darabon át ugyanazt a hangot megőrizni, hanem néha fölszáll, 
azután ismét köznapi prózába sülyed. Ugyanazon szavak és 
phrasisok számtalan ismétlése, ugyanazok a tropusok, ugyanazok 
a versvégek: mindez a költő szegénységére mutat.

A z  e g y e d ü li a d a t a z  ó k o rb ó l,  a  m e ly  rá n k  m a ra d t , e d a r a b  

ta rta lo m je g y z é k e  (h y p o th e s ise ) , m e ly  a  m a g a s a b b  k r it ik a  ez é r d e 

ke s  p ro b lé m á já n á l fö lö tte  fo n to s . A  d a ra b  e re d e tisé g é re  n é zv e  e z t  

ta lá lju k  b e n n e : ToO io  tó 8pá[ia  svtoi vófrov ójrevÓYjaav, EopwtíSoo 

(j.rj e ív a r  tóv Eo'.póxXsiov y ip  [íáXXov ó^ocpatvst yapaxzfjpa. sv ( liv ro i  

Taté őtőaoxaX íats a>s fvirjaiov áva^éypam at. xat fj írepl Tá |i.srápata 8é  

ev aoTtj) 7uoXo7cpa7(i.oo6v7j töv EoptrctSrjV ó;ioXofst. —  itpóXoyot 8é [év
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a’je<j>] Sittől <pápovtai. ó yoOv Amaíap/oc [3'xaíavl sxttdsU rVjv órcófre- 
atv tot> 'Prjaoo ypáyzi xatá Xé£:v ootcü*

vOv sösIXiqvov cps7Y°?  ̂ St^p^Xaroí

xai sv svíoic de ta>v ávtqpárpíov Iispó; ti; 'paívstai npókojoz irs£ó<; xávo 

xaí ou TTpéjrwv EüpirtSiQ* xat tá /a  #v tivs; twv ó^oxpttwv $isaxeoaxóte; 
etev a’jtóv. £yei 8s ootw;*

a> toö {ASYÍatoo Ztjvö; aXx'(Jtov téxo;,
IlaXXás, rapö)|j.sv oux syprjv rtfiá$ Itt 
jiiXXsiv ’AyaidiV cű'psXsLv crcpatsófiata. 
vöv yáp xaxő)? irpáaaooaiv sv (xáyifl dopbz 
XÓYy*í) ptaíío; Tíxropo; otpopoópLSVot.
£|j.oi yáp oox Ivsotiv aAY'.ov pápo;, 
s£ oo 7’ sxpivs Kóirpiv ÁXé£av8poe fl-sáv 
xáXXs: 7CpoTjX£ív ríj? so [xoprpíâ  
xai Tfjz, ’Aftáva, îXrátTjc sjwl fl-ewv, 
st |JLYj xaTaoxaípetoav ő̂ O|xa'. jcóX'v,
ÍIptájJLOO pía JTpÓpptC0V SXTStpl(J.fiÍVT]V.

(Kirchhoff után, Phüol. VII. 560).

A tartalomjegyzék tehát azt mondja, hogy a drámát néhányon nem 
tartják eredetinek, mert inkább a sophoklesi stílus jellegét 
mutatja. A didaskaliákban azonban Euripidesnek van tulajdonítva 
és a sok vonatkozás az égi, felsőbb dolgokra Euripidesre vall. Két 
prológusa van; Dikaiarchos Rhesus tartalomjegyzékében szó szerint 
az egyik így kezdődik:

Seléne szép fogatja fénysúgárt hozott.

Másutt is találunk egy prologust, a mely azonban nagyon prozai- 
kns és nem vall Euripidesre. Valószínűleg egy színésztől való. 
Ez így hangzik:

Pallas! hatalmas Zeus erős leánya te.
Menjünk! Nem illik már, hogy késedelmezönk 
És elhagyók Achivok számos sergeit.
Mi rosszul jártak Ők a dárda-harczba’ most,
Rettegve Hektornak hatalmas fegyverét!
Mióta Paris meghozá ítéletét,
Hogy Kypris istennő jóval felettem áll 
Szép termetével és fölülmúl téged is,
Athéna, istennők közöl legkedvesebb,
Nem képzelek súlyosb gyötrelmeket,
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Mint hogy ha már nem látnám meg, hogy Trója dől,
És földig elpusztulva meg nem láthatom.

Többet nem hallunk a darabról s így nem tudhatjuk, hogy mikép 
és mikor származhatott az a téves hit, hogy Rhesus euripidesi 
tragédia s mikorra teendő a darab szerkesztési ideje. Az a néhány 
idézet a régibb íróknál, a kik Rhesusböi mint euripidesi darabból 
egyes helyeket említenek, csak azt mutatja, hogy ez a téves nézet 
már a Kr. u. IV. században általános volt. Valckenaer kimutatta, 
hogy egy ily idézet sem régibb a 330. évnél. A tragédia eredeti
ségének védői ennél fogva nagyon is ragaszkodtak a didaskalia 
azon nyílt állításához, hogy Rhesus valóban eredeti, mert feltéve 
azt, hogy a didaskaliákban tárgyalt Rhesus ugyanaz mint a m i 
darabunk, úgy annak valódiságát Aristoteles, Callimachus, Erato- 
sthenes és mások bizonyítják, a kik a didaskáliák szerkesztésében 
közreműködtek; mind oly nevek, kik előtt a felsőbb kritika 
mindenkor meghajol. Egy részről tehát a kritika minden rendel
kezésére álló eszközzel bebizonyította volna, hogy Rhesus nem 
eredeti, másrészt ismét e férfiak auctoritása az eredetiség mellett 
szólna. Ez ellenmondás kikerülése csak két úton lehetséges, vagy 
azt kell felvennünk, hogy a didaskaliák irója tévedt, vagy pedig a  
kritika Ítéletét kell elvetnünk.

De nézzük közelebbről ezt a didaskaliát. Azonnal észrevehet
jük, hogy szerzője hanyag és tudatlan volt. Hanyagnak azért kell 
neveznünk, mert sem nem nevezte meg névleg azokat a kritiku
sokat, kikről azt mondja, hogy Rhesust nem tartják eredetinek, 
sem a nagyobb előtte fekvő didaskaliákból a szinrehozatal idejét 
nem tette ki. Tudatlansága abban nyilvánúl, a mit luoXorcpaYjj.oaóv'iq 
jrepi tá [isrápoia-nak nevez, s hogy ebben akarja látni a tragédia 
eredetiségét. Már Scaliger észrevette, hogy «égiekkel való foglal
kozás*, a mely ezen didaskalia szerint Rhesusb&n van, csak az 
517—20 versre (Sóstott | oyjjista, xai érctáTcopoi | nXeiátöst; alö-épiai, | 
|iiaa Ő’aíetót; oopotvoö sorárai) vonatkozhatok, hogy tehát jjLStápota 
alatt az astronomia értendő. A hypothesis írója tehát igy okos
kodik : Euripidesnek voltak astronomiai ismeretei s ezt trágédiái- 
ban gyakran mutatta is, úgy mint Rhesus ezen helyén. De feltűnő 
az, hogy a költő összes trágédiáiban csak egy ehhez hasonló helyet 
találunk: IphigeniaAulisban (7. v.), s ez is Scaliger Bzerint, a ki az 
astronomiához jól értett, azt mutatja, hogy Euripides járatlan volt 
az ily dolgokban. Ép azért, mert a Rhesvs költője nagy jártasságot
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m utat az ily dolgokban, Scaliger azt hitte, hogy a darab nem 
Euripidesé, tehát ép az ellenkező conclusiót vonta, mint a scho- 
liasta. Daczára annak, hogy Boeckh az Iphigenia prológusára 
nézve, a melyben az említett hely előfordúl, kimutatta, hogy nem 
Euripidestől való, hanem hogy unokatestvére dolgozta azt át a 
költő hagyatékából, mégis a scholiasta ezen ítélete azt mutatja, 
hogy Euripidest nem ismerte, s hogy nem volt más mint egyszerű 
leiró. A 7uoXo7cpaY|xoaóvTj rcspl tá jisrápaia szavakkal azonban a 
scholiasta egészen másra czélozhatott. Ö tán hallott valamit arról, 
hogy Euripides, mint Anaxagoras tanítványa, darabjaiban mint 
bölcsész lép fői s mesterének tanait az égi dolgokról gyakran 
hirdeti. Ez az a mit a görögök [istapotoXeo/ta-nak neveztek; de a 
scholiasta a |j.srápaia szót a földön túli dolgok helyett a csilla
gokra magyarázta. Rhesus bán azonban nem találunk semmit, a 
mi erre az irányra mutatna s így ép az a bizonyíték, a melylyel 
e tragédiát Euripidesnek akarják vindikálni, az eredetiség ellen 
szól.

A ki ily botlásokat tett, attól mást is várhatunk; az ily 
scholiasta szavaiban nem bízhatunk. Ő a kéziratokban két proló
gust talált; az első, a melyből sajnos csak egy sor maradt fenn, a 
darab meséjét adta, s a hallgatót a cselekvény menetével megis- 
merkedtette, s ez valószíhűleg egy igazi euripidesi prologus volt, 
de nem a mi Zérusunkhoz. A másik prológusból, a melynek 11 
sora maradt meg, kiismerhetjük, hogy dialógus volt Héra és 
Athéné között, a melyben aáon tanakodtak, hogy mikép segítsék a 
görögöket a trójaiak ellen. A megmaradt töredék Héra beszédének 
egy része. Az ily prologus azonban nem vall Euripidesre, hanem 
Sophokleséihez hasonlít. Erről a prológusról a scholiasta nagyon 
fitymálva ítél, s azt hiszi, hogy tán egy későbbi színész irta. De 
nem mind a scholiasta ítélt úgy, mint a mienk. Voltak, a kik 
élesebben láttak s észrevették, hogy a trágédia nem lehet Euripi
destől, hanem inkább Sophoklesre mutat. Ez azonban az euripi
desi prologus miatt nem volt lehetséges; ők tehát a sophoklesi 
módon írt prologust tartották a valódinak; s valóban, ha a 
Rhesus költője írt egy prologust, akkor ilyennek kellett lennie. 
Azonban az is lehetséges, hogy a tragédia prologus nélkül Íratott, 
s minthogy később az euripidesi darabok közé sorolták, az 
alexandriaiak irtak hozzá egyet. Az első prologus külömben más 
okokból sem vonatkozhatott a mi tragédiánkra. A fenmaradt egy
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sor arra mutat, hogy Seleneről volt szó, a ki ép abban a perczben 
a fénylő holdat az aetheren keresztül vezeti. Itt tehát jelezve volt, 
hogy a cselekvény éjjel, de holdvilágnál történik. De a darabban 
még csak a cselekvény közepe felé jön fel a hold; ha tehát az iró 
még oly keveset is értett az astronom iából, azt még sem tehette, 
hogy a prológusban már mondja, hogy a hold süt s ismét két 
órával rá, hogy a hold fölkel. A második prológusban azonban a 
versmérték és dictio ugyanaz mint a tragédia többi részeiben, s 
úgy látszik, erre a prológusra is Homerus adta az impulsust. De 
viszont az is áll, hogy az első prologus, a mely a darab menetét 
adta, szintén egy Bhesus-tragédia előtt állt. Ebből kitűnik, 
hogy egy másik Bhesus tragédia is volt. Vagy tán az alexandriai 
korban irták hozzá mind a kettőt, mert a tragédiának nem volt 
prologusa? Ez nagyon problematikus. Az elveszett Bhesus-tragédia 
Euripidesé lehetett, de minthogy a prologus tán úgy volt tartva, 
mint Aphroditéé Hippolytusban, úgy egy más tragédiára is, a mely 
ugyanazt az eseményt tárgyalta, is vonatkoztathatták, s innen 
jöhetett, hogy a valódi euripidesi prologust is ehhez a darabhoz 
csatolták. A mi darabunkhoz prologus nem is szükséges. Nem 
mondhatta volna ugyanis más mint Athéné; de hisz ő maga a 
darabban is föllép. S mit mondott volna ? A múltat ? arra nem 
volt szükség; a jövendőt pedig azért nem mondhatta, mert a 
953. versnél a valódi tragédiának vége szakad, s a mi következik, 
nem is áll kapcsolatban a tragédia tárgyával. Ha tehát Euripides 
irta volna a darabot, akkor oly korban kellett volna azt költenie, 
midőn még prologusokat nem alkalmazott és ez egybeesnék avval 
az idővel, a melybe Hermann a darabot metrikai szempontból 
helyezi, az az Euripides húsz éves korába. Krates szerint is ekkor 
irta volna a költő e darabját. Ha azonban ebbe az időbe esik, 
akkor Menzer szerint Rhesusb&n fordúlna elő legelőször e szó 
ícéjJLTTv. Nagyon kétséges, hogy a görögök e fegyvert akkor már 
ismerték; Rhesusbnn még sok peltastáról is van szó, pedig ismere
tes dolog, hogy az athénieknél még csak Iphikrates hozta be a 
peltastákat. De van több olyan szó is a Rhesusb&n, a mely még 
csak később Thukydides, Platón és Xenophon irataiban fordúl elő, 
sok olyan is, a melyet még csak az alexandriai korban használtak. 
A keresett és mesterkélt szavak és szólásmódok is azt mutatják, 
hogy alexandriai költővel van dolgunk. Vater, a ki az ő Vindiciae- 
jében a tragédiát minden módon Euripidesnek akarja tulajdoni-
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tani, e feltűnő jelenségre nézve azt mondja: neglectum est a viris 
doctis in diversa matéria diverso scribendi genere et aliis voca- 
bnlis utendum fuisse. Beliquas verő Euripidis fabulas si consi- 
deres, versantur illse fere in amoris et doloris affectibus illustran- 
dis, contra Euripidearum fabularum, quae ita in castris et 
tumultibus bellicis agatur, pr&ter Rhesum növi nullám. Épen ezen 
argumentum által adja az ellenfélnek a leghatalmasabb fegyvert a 
kezébe. Yater tételének bebizonyítására Euripides Bacchans 
nőiből szedte össze azokat a szavakat, a melyek a költő egyik 
darabjában sem fordulnak elő, hanem csak Aeschylusnál és 
Sophoklesnél találhatók és csodálatára csak nyolcz ilyen szóra 
akadt, míg Rhesus bán Hermann és Hagenbach számításai szerint 
negyven szó van, a mely nemcsak hogy a tragikusnál, hanem az 
egéBZ görög klasszikus irodalomban nem fordúl elő. Ehhez járul, 
hogy Bhesus 967 illetőleg 996 sorból áll, míg a Bacchae ez. darab
— az utolsó sorokat kivéve, melyek nem Euripidestől valók — 
1370 sorra terjed. Azonkívül Homerusból több oly szót merített, 
melyek az attikai költészetben megütközést keltenek. Erre nézve 
Yater azt mondja, hogy: In Bheso, quae tota fluxit ex Homero, 
non mirum est, si quae ex Homero remansissent etiam forma* 
dicendi. De ez nem okoskodás. Joggal mondhatjuk tehát Herman- 
n a l: Múlta sunt, quae ut potuerint recordatione illorum locorum, 
ex quibus petita videntur, dici, tamen non aperte prodant imitato- 
rem. Verum qui illa attentius considerat, tamen miretur necesse 
est, quod tam múlta raro usu hic illic dispersa in hac una fabula 
congesta sunt. . .  Et horum profecto tantus est numerus, ut si hic 
seriptor non est imitator dicendus, non videam, quem alium hoc 
nomine appellari conveniat. — És az a sok ferde kitétel! összetett 
melléknevek, melyek az értelemnek nem felelnek meg, üres 
epithetonok! Paley ezt angol fordításában mind híven feltüntette. 
Ha az ifjú Euripides ilyesmiket írt volna, lehetséges-e, hogy ez 
Aristophanes gúnyját kikerülte volna ? Pedig sehol sem találunk 
nála csak egy sor idézetet is ebből a darabból. A darab rövidsége 
is feltűnő. Töredéknek vegyük-e, vagy eredetileg is ily kicsiny 
volt? A nagy tragikusok legrövidebb darabjai is jóval fölülmúlják.
— E darabban, a mi másutt soha sem fordúl elő, a kar a darab 
közepén elhagyja a színt és nem lép fel többé. — Kiemelendő 
továbbá, hogy Rhesush&n négy színészre van szükség, a mit 
Euripides ifjú korában nem használtak soha, hanem igen is az

Digitized by ^ o o q  le



414 KONT IGNÁCZ.

alexandriai korban. Rhesus egyik jelenetében Athéné, Paris, Dio
medes és Ulysses van a színpadon s mind a négyen beszélnek, 
tehát okvetlenül négy színészre volt szükség, kiknek szerepei tán 
így oszoltak meg: A protagonistes adta Hektort és Parist, a 
déuteragonistes Aeneast, Rhesust és Odysseust, a tritagonistes 
Dolont, a pásztort, Diomedest és a kocsist, a negyedik pedig 
Minervát és a Múzsát.

A darab metrumából sokan azt következtették, hogy Euripi
des bizonyára ifjúkorában irta ezt a darabot. De minthogy az 
egész tragédia Euripides szelleméből nem mutat semmit és 
Hermann helyesen jegyezte meg, hogy mutat profecto aliquid 
tetas facitque saepe, ut quis alius videatur vir factus, quam ado- 
lescens fűit, at non mutantur omnia, séd est etiam, quod sibi 
constet, maneantque eiusdem ingenii vestigia. Tehát oly időre kell 
gondolnunk, a melyben ezen finom metrumokat a költői érzület 
nélkül szigorúan megtartották és ez csakis az alexandriai korban 
lehetett, Sositheus és Lycophron idejében, midőn a metrikailag 
legkorrektebb darabokat írták, de a melyekben költői élet nem 
volt. Ily finom metrumot mutat Rhesus is ; még Aeschylus legré
gibb idejében is több tribrachyst és daktylust találunk mint ebben 
a darabban.

Mire mutat mindez ? Csak azt láthatjuk, hogy egy alexandriai 
korbeli termékkel van dolgunk, s hogy mikép jött az euripidesi 
termékek közé, azt mint láttuk, nagyon egyszerűen magyarázhat
juk. Hogy Euripides valóban írt egy Rhesus-tragédiát azt Eusta- 
thius egyik helyéből(Iliad.K1 p. 822) következtethetjük: A trójaiak 
magok viseletét Rhesus halála után korholják, mert a két görögöt 
nem üldözik s oly vérengző harcznál alusznak. A trójaiak azért 
tesznek így, mondja a magyarázó, mert tán tudják, hogy nem 
vihetnek ki semmit, de tán barbár jellemük miatt is, melyet 
Euripides is. fest ott, a hol felemlíti, hogy barátaik iránt nem 
viseltetnek úgy mint illenék; nem rohannak a veszélybe az 
újonnan érkezett segítő miatt, a ki nem volt hasznukra. Azért 
mondja a közmondás, hogy Rhesussal a trójaiak hálája meghalt 
{auvrévTQxe xxcá xapotjJLÍav  ̂ ex ta>v Tpwcov yápt? t<|> 'Prpip). 

Beck e helyet a kar azon szavaira vonatkoztatja, a melyeket ez még 
Rhesus megjövetele előtt mond, hogy t. i. a Priamidák hálája 
Rhesus számára el van veszve, az az hogy a Priamidák Rhesus 
késő megjöveteléért nem mondhatnak hálát. De ebben inkább
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Rhesusra mintsem a trójaikra nézve rejlik feddés. Eustathius 
közmondásában azonban a trójaiakat vádolják hálátlansággal 
Bhesus meggyilkoltatása után. Eustathius vagy inkább a régi 
magyarázók, kikből Eustathius merített, nem vonatkoztathatták 
ezt a helyet a mi Rhesusunkra s más hely sincs a darabban, a 
melyből ezt következtethetnők. Ép oly kevéssé illik a többi, a mit 
Euripidesből merítettek, a mi tragédiánkra. Itt tehát más 
Rhesusról van szó, a melyben a trójaiak ellenséges indulata a 
szövetségesek iránt volt feltüntetve.

Hermann a hypothesisből a mi trágédiánk keletkezési idejét 
is meg akarta határozni. A tartalomjegyzékben említett Dicaear- 
chuB szerinte nem volna más, mint a ki a píoc cEXXá8os-t irta. 
E mü egyik fejezetében az irodalmi termékekről is szólt, s 
bizonyára Euripides eredeti Rhesusáról is tett említést, a mely 
Aristoteles didaskaliáiban is előfordult, s ennek prológusának első 
versét idézte is. Vajon a Rhesus akkor még megvolt, vagy csak ez 
az egy vers maradt már csak fenn, ezt ma nem dönthetjük el, de 
tény az, hogy nem sokára ezután elveszett. Sositheus idejében 
keletkezett azután a mi Rhesusnnk, a melyet vagy irója vagy más 
scholiasta az eredeti darab helyébe tett. A későbbi alexandriai és 
pergamoni grammatikusok közt néliányan azonban átlátták, hogy 
ezt a Rhesust nem Írhatta Euripides, mert oly annyira külömbözik 
annak többi darabjaitól. Krates úgy segített magán, hogy Euripi
des ifjú korának tulajdonította. Nem merték a didaskaliákat meg
változtatni, s a mit az alexandriaiak meghagytak, azt a későbbi 
kor írói még kevésbbé merték kétségbe vonni s így maradt ez 
Scaliger idejéig, a ki észrevételeit csak röviden tette meg, míg 
azután Valckenser határozott fellépése a Diatribe ben a philologu- 
sokat figyelmeztette, hogy a darabot az euripidesi tragédiák sorá
ból ki kell törölni.

Mint curiosumot még felemlítjük Dindorf véleményét, a ki 
azt gondolta, hogy a Rhesus hibái azonnal eltűnnek s így bátran 
Euripidesnek tulajdoníthatnék, ha a darabot mint satyrdrámát 
tekintjük, ép úgy mint sokan az Alkestissel teszik. Rhesusban 
azonban még annyi vígságot és humort sem találunk mint az 
Alkestisben. Alkestis teljesen bevégzett cselekvényt nyújt, míg 
Rhesus vége még egy más darabra enged következtetni s így nem 
lehetett satyrdráma. Külömben a darab tárgya nem oly mulattató. 
Az Alkestis, feltéve de meg nem engedve, hogy satyrdráma volt,
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legalább az ökörfaló Herakles alakja által, a ki a mélyen sújtott 
király házába jő és mindjárt csak a falatozásra gondol s a gyász 
közepeit lakomát tart, válhatik satyrdrámává. Admetus alakja is  
komikus; ő ki annyira szereti nejét, midőn meg kellene halnia, 
inkább engedi, hogy neje áldozza fel magát. Hisz a satyrdrámát 
csak azért adták, hogy a hallgatók kedélyét, a mely a három 
tragédia által annyira meg volt hatva, némileg felvidítsák. Erre 
bizony rossz szolgálatot tett volna Rhesus.1)

K oxt  I on á cz .

A XVI. SZÁZAD MAGYAR LYRAI KÖLTÉSZETE.

(Vége.)

VII. Világi lyra. Balassa Bálint.
Az előző fejezetekben jobbára csak az egyházi költészetet 

tárgyaltuk s nem emlékeztünk meg az egyéni lyráról, mely 
többnyire szintén vallásos érzéseket zeng, de a melyben — Toldy 
szerint2) «a költők nem a község érzésének igyekeztek tartalmat, 
irányt és kifejezést adni, hanem istenes gondolatokkal eltölt saját 
keblök szükségeinek eleget tenni#. Ez egyéni dalok külön tárgya
lását szándékosan mellőztük. Az egyházi vallásos lyrát az egyéni 
vallásostól elválasztani nem lehet, nem is helyes. Tartalomra ée 
hangra mi különbség sincs a kettő között; az érzéseknek ugyanaz 
a forrása és ugyanaz a nyilatkozata egyikben, mint a másikban. 
Ama hazafi fájdalommal és vallási bűntudattal vegyült borús 
hangúlat, mely egyrészt az országos szenvedésekből, felekezeti és 
politikai üldözésekből, másrészt a protestantismus szelleméből 
fakadt, uralkodik ezen egyéni énekekben szintúgy, mint az egész 
vallásos költészeten. Ez önálló lyrában sem találjuk a szív vidá
mabb ömlengését, könnyed érzelmek derűsebb nyilvánulását, sem 
azt a mély áhítatot, a földi világgal mit sem törődő vallási 
rajongás fenségét, mely a régi latin hymnusokban istenhez szál
lott; ez elegiacus költeményeket a hazafi lyra nyomasztó búja, a

*) Felolvasták a philol. társaság 1S82 márczius havi ülésén.
“) Toldy: A magy. költészet történeté. I. köt. i208 lp.
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jeremiadok keserű panasza emeli. Nincs tehát ok a vallásos költé
szetnek ilynemű elválasztására; az a szempont, mely Toldyt az 
egyházi és önálló lyra megkülömböztetésében vezette, nem fontos 
s ma már meg sem állhat. Valamint a gyűjteményekben foglalt, 
egyházi czélra készült énekek közzül sok nem divatozott az isteni 
tiszteleten, úgy az önállónak nevezett lyra jó része valóban 
közajtatosságul szolgált, sőt az egyéni költemények szebbjei az 
énekes könyvekbe is belekerültek. Palatich Györgynek *) csonka
toronyi énekét ott találjuk az unitáriusok énekes könyvében, 
hasonlóképen Balassának2) is nehány legszebb istenes költe
ményét. Hogy Balassának protestáns szellemű vallásos énekei 
éppen a református gyűjteményekből hiányzanak, az inkább vélet- 
lenségen vagy a szerkesztőkön múlt, kik felekezeti elfogultságukban 
mit sem akarnak tudni egy katholizált költő müveiről.

A XVI. századi világi lyrának — nehány tréfás költemény 
és Dévényi Mehmed «Magyar tiirki»-]e3) kivételével — Balassa 
az egyedüli képviselője.

*) Falaticli György éneke a Dávid F. éö Heltai G.-féle unitarins 
énekeekönyvben, II. kiadás, az 598. lpon olvasható.

*) Balassának Szilády kiadásában megjelent költeményei közzül az 
unitáriusok énekeskönyvében (II. kiadás 1610?) négyet találhatunk meg; 
u. m. aBocsásd meg úristen ifjúságomnak vétkét» (Sziládynál 55. Ip), Adj 
m ár csendességet (Sziládynál 102. Ip); e kettő az unit. énekeskönyv első 
lapjain, Loss hozzam úristen (Sziládynál 54 Ip) unit. énekkönyv 443 lp., 
Pusztában zsidókat vezérlő jó  isten (Sziládynál 118. lp.) unit. énekkönyv 
559. lp. Azonban ez istenes énekek közzül Balassáénak csak egyet ismer
hetünk el minden kétség nélkül; t. i. az elsőt. A harmadik, melynek hogy 
Ládoni Sára a szerzője, Szilády maga mondja, nem is tudjuk, mi joggal 
kerül a Balassa költeményeinek sorába. De a másik kettőre nézve sem 
fogadhatjuk el a Balassa szerzőségét, noha az egyik {Adj már csendességet) 
a költő istenes énekeinek régi kiadásában első helyen áll, a másik mellett 
pedig (Pusztában zsidókat vezérlő jó isten) a régi kiadásokon kivül a rad- 
ványi codex is bizonyíthat. E három utóbbi ének azonban már az unitá
riusok első énekeskönyvében megtalálható; ez pedig 1575—79 között jelent 
meg, a mely időben a 24— 'M éves Balassa nem irta, de nem is Írhatta e 
legalább is férfikorra mutató költeményeket; istenes éneket házassága 
előtt 1584 előtt csupán egyet (Bocsásd meg úristen) ism erü n k  tőle. E tekin
tetben gondosabb kritika nem ártott volna, mert a mennyire e hároiu 
énekről majdnem bizonyos, hogy nem Balassától erednek, annyira kétes, 
hogy vajon megilleti-e őt az LI. zsoltárfordításnak és Eurialus és Lucretia 
históriájának szerzősége.

*) Lásd Toldy F. A magyar költészet kézikönyve. I. kiad. I. kötet.
Philologiai KGzlöuy. vn. 4.
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Balassa Bálint báró e kornak legnagyobb 8 valóban nagy 
költője; a legjelesebb magyar lyrikns irodalmunk múlt századi 
újjászületéseig. Fontossága nemcsak abban áll, hogy a XVI. 
század vallásos-hazafi költészete benne tetőzik, de örök érdeme 
marad a magyar müdal és a lyraibb versformák megteremtése. 
Költeményei korszakot alkotnak a magyar lyrában éppen úgy, 
mint a Zrinyias az epicában. Á régibb múltból csupán Balassa 
és Zrínyi azok, kikhez nemcsak irodalomtörténeti, de cestheticai 
érdekkel is fordúlunk, kiknek müvei nemcsak századuknak, de 
századokra is szólanak. — Ez a históriás énekek alantjáró sorából 
emeli ki elbeszélő költészetünket s müepost alkot, melynek számos 
jelessógét költészetünk máig sem múlta fölül; amaz a vallás 
egyeduralma alól szabadítja fel a lantos költészetet, helyet vív ki 
benne a világi elemnek, kivált a szerelem eladdig számkivetett 
érzelmének. — Mindenik új irányt jelöl s mindketten magasabb 
czélt tűznek magok elé, melynek eléréséért nem csak ők, de 
nyomukba lépett számos utódaik is küzdenek ki több, ki kevesebb 
sikerrel. Zrinyi példája lelkesíti Lisztit és Gyöngyössyt, de hatása 
megérzik az újabb kor epicusain is: Balassa maga buzdítja 
Rimayt, ki mesterének valóban hív követőjéül szegődik, s költészete 
mind tartalmával, mind formájával uralkodóvá lesz a XVII. és 
XVIII. század lyrájában.

A radványi codexfelfedezte előtt Balassát nem egész 
joggal mondhattuk világi lyricusnak. Istenes énekeinek sorába 
beférkőzik ugyan egy két katona- és hazafi-dal, de általában 
költészetének jellemző vonásai azonosak a század vallásos lyrájá- 
éval. Szerelmi dalait csak sejdítettük, de közzülök egyet sem 
ismertünk. Fájdalommal olvastuk «Búcsún-j a 2) e szavait:

• Ti penig szerzettem átkozott sok versek,
Búnál kik egyebet nékem nem nyertetek 
Tűzben mind fejenként égjetek, vesszetek..»

*) A történelmi társulat 1874-ik évi kirándulása alkalmával Deák 
Farkast érte a szerencse, hogy a Badvánszky bárók radványi (Zólyom 
megye) levéltárában ama nagybecsű kéziratot felfedezte, mely Balassa Bá
lint elveszettnek hitt költeményeit, kivált virágénekeit foglalja magában. 
Lásd Thaly Kálmántól a codexnek részletes ismertetését a Századokban. 
1875. évi foly. 1 -3 3 . lp.

8) Gy. Balassa B. költeményei. 1879. A LXXV-ik számú ének a 119. 
lpon. Valedicit pátriáé, amicis, iisque omnibua, quae habuit charissima.
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s már reményleni sem mertük, hogy valaha ez elégett, elveszett 
verseknek csak egyikében is gyönyörködhessünk, midőn költe
ményei — «mint porából megéledett phoenix• a radványi levél
tár sötét koporsójából hirtelen világra törnek és a magyar Pamas- 
suson helyet kérnek.

Balassa költői egyénisége így teljessé vált; az előbbi 
egyoldalú, sötét kép kiegészült, megvilágult. A fölfedezett kézirat
ból látjuk, hogy költészete nem csupán a XVI. század hazafi- 
vallásos költészete, — igaz, hogy ez fejlődésének legmagasabb 
fokán, — de hatalmas lépés a világi, a szerelmi lyra felé. Balassa 
nemcsak vallásos hymnusokat, hazafi elegiákat és ódákat vagy 
inkább mind e háromból alakúit költeményeket zeng, mint 
századjának többi énekese, de megszólaltatja lantján a müdalt is.

Istenes énekeiben Balassa egészen korának gyermeke. Ha a 
magyar lyra rövidben a nemzet történelme, *) úgy Balassa vallásos 
lyrája a XVI. századnak hü képe; visszatükröződik benne e 
századnak egész költészete, a reformatió korának szellemi 
élete.

A mi a protestáns hivőt vallásában lelkesíté, a mi a honfi 
magyart hazája sorsában bántá, az istenhez szóló hála és tisztelet, 
a bűntudat és töredelem, a nemzet pusztulása miatti fájdalom: 
mindez érzések kifejezésre jutnak Balassa költészetében, mely 
kiterjed e kor lyrájának majd minden irányára. Mint az első 
reformátorok, ő is hymnusokat zeng a szentháromságnak minden 
személyéhez; az atyához élete megtartásáért, Jézushoz vitézségért, 
a szent lélekhez boldog házasságért. Mint az első protestáns 
énekszerzők ő is zsoltárokat dolgoz át, vallásos költeményeket 
ír, melyeket az énekeskönyv szerkesztői a dicséretek sorába 
vesznek föl.

Istenes énekeinek alaphangúlata ugyanaz a mély majdnem 
kétségbeeső bánat, mely az egész század költészetét jellemzi s a 
mely — Toldy szerint2) még Balassánál is «a képes költői nyelv, 
tömöttség és a versek dallamos lebegése mellett is örömtelen 
érzést gerjeszt.» Ez a borús hangúlat, az a komor, mysticus 
lelkület a protestantismus szelleméből, az ótestamentom sötét

l) Gyulai P á l: Vörösmarty életrajza, II. kiad. 248. lp.
*) Toldy F : A magy. költészet története. I. köt. 212. lp.

28*
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világnézetéből, a bosszúálló isten fogalmából, (a mely sötétség b 
a mely bosszúálló isten oly éles ellentéte az evangélium örömhir
dető hajnalpirjának és a kereszténység jóságos, szerető atyjának) 
és a haza nyomorú állapotából fakadt, de a költőnek hányatott 
ifjúságából, férfi korabeli szenvedéseiből és családi boldogtalan
ságából folyvást is táplálkozott.

Balassa házassága*) első éveiben a katholikus hitre tér 
úgyan, de e vallás csere inkább külső kényszerűségből, mint benső 
meggyőződésből történt; lelkében és költészetében megmarad 
továbbra is protestánsnak. Lyrája a leghatározottabban magán 
hordja az új vallás szelleme bélyegét; istenes költeményeiben 
azon eszmékkel és érzésekkel találkozunk, melyeket a protestáns 
énekszerzők az egész század folyamán hangoztattak.

Az az istenbe vetett rendíthetetlen bizodalom, mely oly 
erősen él a reformatió híveiben és oly jellemző vonása e kor 
költészetének, Balassa müveiben is felette gyakran nyilatkozik. 
A bosszúálló isten sok csapással sújtja, nagy veszélybe ejti a 
költőt, mert «vétkezett, rút, fertelmes volt élete*, de azért zsoltár 
fordításaiban és a zsoltárokhoz annyira hasonló eredeti énekeiben 
csak az Ő irgalmához fordúl.

«Isten — úgymond . . . .
Te vagy szál kópiám 
Te nagy éles szablyám,
Jó lovam liamarsriga,
Elmémnek vezére,
Karjaim ereje,
És szivem bátorsága. *)

Életét isten kezébe adja; mint egyedüli gondviselőjéhez és 
vezérlőjéhez kiált fel hozzá:

*) Balassa Bálint 1584-ben lépett házasságra Dobó Krisztinával, a» 
egri hős leányával, Várdai Mihály özvegyével. De a házasság érvényessé
gét csakhamar megtagadták, minthogy nejéhez közeli rokonság, nnoka- 
tetvérség fűzte. A fiscus főbenjáró pert indított ellene, mint vérfertőző 
ellen : hogy aggasztó peréből könnyebben szabaduljon, a katholikus vallásra 
tért át 1586-ban. Lásd mindezt, valamint Balassának egész bő életrajzát 
Sziládynál Balassa költeményeihez irott kitűnő bevezetésében.

2) Gyarm. Balassa B. költeményei. LXXXI. ének a 126. lpon. *Ad 
deumjilium pro impetranda m ilitari virtu ie.t
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• Kegyelmes Isten!........
Gy ermekségemtü 1 
Fogván egyedül 
Csak tetőled vártam.
Mint atya után 
Fiú kiáltván 
Könyörögvén jártam;
Mo8tis csak benned 
Reménségemet 
Helyheztettem. > *)

Különös erővel és borzalmas színekkel festi Balassa a 
vigaszra alig találó bünbánást, a lelke nyugalmát megrabló bűn
tudatot. Ez érzéseknek a költő nem csupán vallási megszokásból, 
d© őszinte meggyőződésből ad kifejezést. Buzgó neveltetése, 
bűnöktől nem ment élete bizonyára nem egyszer háborgatta 
kiilömben is tépelődni szerető lelkét. Nyugtot bűneinek töredelmes 
megvallásában keres. A zsoltárokhoz fordúl, lefordítja az LI. 
zsoltárt s ebben oly élénkén, oly költői nyelven adja vissza Dávid 
király bűntudatát, melyet maga is átérzett és melylyel más költe
ményeit is eltölti. Legszebb istenes énekei tartozik az, «kiben 
bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni készült* s a 
melyet az unitáriusok énekeskönyvükbe is felvettek.

•Bocsásd meg úristen, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,

Töröld el rútságát,
Minden álnokságát 
Könnyebbíts lelkem terhet*.

• Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben 
Tétova bujdosik, mint madár a szélvészben,

Tőled oly igen fél,
Beád nézni sem mér,
Akar esni kétségben.* *)

Gy. Balassa B. költeményei. LXX. ének a 3 lapon. «Könyörög 
istennek, hogy bujdosásában viselje kegyelmesen gondját és terjeszsze is reá 
ujabb áldását.»

*) Gy. Balassa B. költeményei. XXXIII. ének az 55. lpon. tK i
ben bűne bocsánatjaért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott.*
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Kétségbe azonban sohasem esik. Mint a jeremiadok szer
zői, Balassa is fájdalma kiöntése és panasza kifakadása után 
ismét reményt vesz,

* Zokogásokkal 
Siralmas szép szókkal 
Kér fejenek kegyelmet.»

Hivatkozik isten végtelen irgalmára, mely nem engedi, hogy 
bűnén bánkódó és ördöggel tusakodó lelke elvesszen.

•Irgalmasságod is — úgymond — annál inkább megtetszik,
A mennél több vétküuk tőled megengedtetik,

Mit engedhetnél meg,
Ha nem vétkeznének 
Te ellened az hivek.»

Teljes bizalommal és nyugalommal mondja végül:

« . . .  tudom, haragját tovább rajtam nem tartja.»

íme Balassa istenes énekeinek és a XVI. század protestáns 
vallásos költészetének jellemző tsajátságai mennyire egyeznek. 
Főforrásuk is azonos; az ó-szövetség, kivált a zsoltárok. De míg 
kortársai műveiben a dogmai és tanító irány elöli a lyrát, Balassá
nak a dogma csak kedélyére hat s csak költői felfogásának ad 
sajátos színt. A biblia eszméi, képei, hasonlatai sem maradnak 
meg idegenségökben, de nemzetibb és a költő egyéniségéhez illőbb 
alakot öltenek nála; azonkívül számos ilyent Balassa a maga te
remtő leikéből is hoz világra. A mi a század többi énekeseinél csak 
az erős hit és hazafi fájdalom terméke, Balassánál az egyszersmind 
a költői kebel szülötte; addigelé a szép csak elvétve, egyes 
részekben nagy versszakokban nyilatkozik, Balassánál már művé
szi egészben, teljes költeményekben jelenik meg.

Balassa Bálintnak már istenes énekei sem közönséges helyet 
vívnak ki régibb költőink sorában, de a mi máig megörzé, a mi 
felléptét korszakalkotóvá teszi, az a világi lyrának a vallásos alól 
felszabadítása, és a magyar dalnak, mint műfajnak meg- 
teremtése.

Jól tudjuk, hogy a XVI. században a vallásban forrott össze 
minden érzés, a melyet csak természet, haza, társadalom és család 
az emberi Bzívben gerjeszthet. Vallásos költészetében Balassa
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is ez iránynak, a vallás korlátlan hatalmának hódol. Azonban 
•Istenes énekek» czimmel közkincscsé vált müvei között akad 
már nehány költemény, mely bontakozni kezd a vallás nyűgéből.

Hazafi énekeinek hangja talán meg sötétebb, még vigaszta- 
latlanabb, mint a jeremiadoké, de a költő nem tartja Jeremiás 
siralmait szeme előtt, nem is utánozza ezek kifejezéseit, sőt a 
vallásos felfogás majd teljesen eltűnik e nemű költeményeiből, s 
csak a mély honfi bú hangja, mely a magyar nemzet romlott 
áUapotját siratja, hangzik felénk. Erős fájdalma ma is mélyen 
megindít és örök tiszteletünkre tart számot az a rajongó haza- 
szeretet, mely oly egyszerűen, de oly Őszintén és igaz szívből 
nyilatkozik e bánatos sorokban:

«Oh kedves nemzetem, hazám, édes felem!
Kivel szerelmetes mind tavaszom, telem ;
Keseregj, 6Írj, kiálts istenedhez velem ;
Nálad, hogy szeretlek, legyen e vers jelem.*x)

A vallás nyomasztó hatása alól még inkább menekülnek a 
végek és a tavasz dicséretére irott énekei. Vidám kedvök, derüjök 
jól esik a sok bánat és panaszban szinte kifáradt szívnek. Költői 
felfogás, egyszerű, meleg érzés és könnyed lyrai forma jellemzik e 
katona- és természet-dalokat, melyek egyszersmind a magyar 
dalnak első hírnökei.

Költészetünk Balassáig sem szerelmi lyrát, sem dalt nem 
ismer. A szerelmi énekek nyomát messze felkisérhetjük ugyan, de 
a Balassát megelőző időkből mi egyéb sem maradt reánk annál a 
körmöczbányai töredéknél, melyet Szilády a Régi Magyar Költők 
Tárában2) «virágének# czimmel tett közzé. Voltak pedig virág
énekeink, mert kellett lenniök, már régibb korban is; szerelmi 
dal mindig élt és örökké fog élni, ha másutt nem, a népben.

A XVI. század vallásos iránya és a reformatió puritán 
szelleme nem kedvezett ugyan a szerelmi lyrának, azért a virág
énekek még sem szűntek meg zengeni. De a nép ajakán termettek 
nem találtak följegyzőre, a műveltebb költők pedig, ha irtak is 
ilyen dalokat, rőstellték kinyomatni, nem akarván az egyház

*) Gy. Balassa B. költeményei. LXXVI. ének a 120. lapon. *A ma
gyar nemzetnek romlott álla/potjáról.»

*) I. köt. 161. lp.
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haragját magokra vonni. A század egyházi férfiaiban az első 
kereszténység búzgalma újál föl a virágénekek kiirtását illetőleg. 
Mint a térítő papok a rajongás hevével és a gyűlölet kitartásával 
folytattak százados harczot a nemzeti költészet pogány emlékei 
ellen, hasonló buzgóságot fejtenek e kor papjai, katholiknsok és 
protestánsok egyaránt, a szerelmi lyra ellen.

Pelbárt és Bornemissza, Pázmány és Ma gyári*) vallásos 
irataikban és predicatióikban támadnak reá a virágénekekre és 
ítélik szerzőiket örök kárhozatra. így a költőkön, kik jobbára 
papokból kerülnek ki, általában az iskola végzett embereken, kik 
egyházi nevelésben részesülnek, a könnyed virágénekek iránt 
vallásos elfogultság uralkodik, melyhez tudákos megvetés is járúl, 
minthogy e dalok leginkább a nép szájáról hangzanak.

Ez elfogultság és megvetés ellen támad fel Balassa virágéne
keivel és vivja ki a szerelmi költészetnek a megillető helyet. Hogy 
buzgó neveltetése, vallási mysticismusa mellett is éppen Balassa 
lép föl a szerelmi lyra első apostalaként, az csak a költőnek nagy 
tehetsége, rendkívüli műveltsége és erős szenvedélyéből fejthető 
meg. Tudományban sokan fölülmúlhatták, de műveltségre nézve 
korában alig van hozzá fogható.

Ismeri a költészet minden forrását és azokat fel is tudja 
használni. Múzsája a népköltészet emlőjén táplálkozik, innen a sok 
rokon eszme és kifejezés virágénekeiben és népdalainkban. Nem
csak a mi költészetünkből merít, de nem veti meg idegen népek 
dalait sem; a honunkat környező német, oláh, lengyel, olasz és 
török nemzetek nyelvét érti és nem egy költeménye ered ezek 
földéről. Sokat tanúi a classikusoktól is ; korán megismerkedik a 
renaissance irodalmával s különösen kedvelli Marullust és Ange- 
rianust, e kornak két latin nyelvű szerelmi lyrikusát.

De bár sok eszmét, képet és kifejezést vesz át e forrásokból, 
utánzóvá vagy szolgai másolóvá soha sem válik. Az idegen költők 
eszméi módosúlnak nála; hozzájuk ad vagy elvesz belőlük, de 
mindenesetre eredetiséget önt el rajtok, kivált a sajátos külalak, a 
magyaros versforma az, a mi feledteti velünk a költemények nem 
honi eredetét.

De az átdolgozott költemények csak kisebb felét teszik sze-

*) E négy egyházi férfiúnak a virágénekre vonatkozó nyilatkozatát 
lásd Sziládynál, Régi Magy. Költők Tára I. köt. jegyzetek,. 340. lp.
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relmi énekeinek, túlnyomó részökben eredetiek. Amazokban több a 
mesterkélt finomság, tetszetősb az eszme, ezekben több a természe
tesség, erősebb az érzés. Szerelmi érzelme igaz és mély s belőle 
hol röpke dalok, hol bánatos elegiák és fenséges ódák fakadnak.

Költeményei számos ismeretes és sok ismeretlen nőhöz 
intézvék, de a nevek legtöbbje alatt csak egy kegyes (kedves, ideál) 
rejlik, ki benne még ifjú korában szerelmet gyújt, a mely mind 
nagyobb lángot vet szivében s hatalmas szenvedélylyé erősödve 
családi életét és férfi korát dúlja föl. Szerelme boldogtalan, mert 
szíve választottja, az Anna, Júlia, Coelia és más nevek alatt 
megénekelt Losonczi Anna már férjezett nő, Ungnad Kristóf 
felessége.1) Innen a borús hangúlat, mély bánat, kitörő és majd

*) Az a nézet, hogy az Anna, Júlia és Coelia nevek alatt csak egy 
nőt, még pedig Losonczi Annát, Ungnád Kristófnét kell értenünk. Szilády 
Árontól ered. (Lásd Oy. Balassa B. költeményei. Bevezetés.) Szilády néze
tét első felében a «Századok* múlt évi folyamában megjelent ujabb adatok 
után többé el nem fogadhatjuk. A másik feléhez is nagy kétség férhet, 
sőt ez állítás szigornabb meghányás-vetés után tarthatatlanná válik. Ba
lassa házassága előtt való virágénekei közül kettőt szerez Anna nevére, a 
XXV. és XXVII. számút (Sziládynál); ez utóbbit 1578-ban. Mindkettőből 
régibb viszonyra lehet következtetni. A XXV. számúban:

• Szeretője után kesereg szivébe:
Kit más szűz kezére
— Mint tudatlan ember — ok nélkül ereszte.* (45. lp.)

E sorokból nyilván való, hogy kedvesét még lánykorában ismerte és 
szerette; Ungnadnéról pedig ezt nem mondhatjuk. Losonczi Anna ugyanis 
már akkor kellett, hogy Ungnadné legyen, mikor Balassa gyenge ifjú vagy 
kis gyermek volt. Losonczi Anna t. i. Losonczi Istvánnak, a temesvári 
hősnek leánya, atyja halálakor (1552) már nagyocska lehetett, Tinódy is 
(Az vég Temesvárban Losonczi Istvánnak haláláról. 1552) megemlékezik 
róla és testvéréről

•Ides atyjokat ők kesergik vala.»

Losonczi árvája még az 1560—70 évek között lett Ungnad nejévé, 
mivel 1577-ben már legalább is 12—15 éves leánygyermekéről van tu
domásunk.

Ez évben ugyanis Bornemisza P. egy • Vigasztaló koenyveczkét» 
ajánl Ungnad Anna Máriának, Ungnad Kristóf és Losonczi Anna leányá
nak. Az ajánlásból kitűnik, hogy Ungnad Anna Mária kevéssel azelőtt 
két cleánzó öcscsét* veszíté e l ; innen származó bánatának enyhítésére 
küldi neki a vigasztaló könyvecskét. A leány írni is tud, mert Bornemissza 
hivatkozik egy korábbi levelére, melyben Anna Mária azon kéri, szerezne
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nem kétségbeeső fájdalom szerelmi elegiáiban és ódáiban, melyek - 
nek jóltevő ellentétei az enyelgő, jókedvet lehellő dalok, melyek az 
ő lantja búrjain pendülnek meg először.

A XVI. század énekszerzői csak elegia- és odaszerü költe
ményeket müveinek, mint a melyek vallásos érzűletöknek, mély 
fájdalmuknak leginkább is megfelelnek. Balassa istenes énekei is 
e két műfaj között ingadoznak. Érdekes látni, mint bontakozik ki 
e kettő közzül a dal s mint küzd a formával, melyben mint újszü
lött világ elé akar lépni; a nehézségeket gyakran leveri, de 
többször nem bir velők. Balassának, mint átmeneti költőnek, 
világi lyráján is még folyvást erősen érzik a vallásos költészet 
hatása; tartalomban es eszmékben inkább szabadúl tőle, mint a 
külalak tekintetében.

Szerelmi lyrájában sok a daleszme, de nem jelen meg a dal 
formájában. A költő gyakran beleesik a korábbi énekszerzők 
hosszadalmasságába, a mi a dalnak megölő ellensége. Dalaiban az 
eszme szép, az érzés igaz, több stropha valóban költői, de gyak
ran feledi a mértéket, ismétel vagy nem tud megállani az indúlat, 
a hév legmagasabb fokán, honnan nincs többé emelkedés, csak 
sülyedés.

Számos dalában zavarólag hatnak azon epicus elemek, 
melyek e század lyrai termékein általánosan uralkodnak s a 
melyekről már Sztárainál bővebben szólottunk. Költeménye első 
vagy végső stropháiban elmondja az alkalmat, gyakran az évet és

neki egy jámbor tanítót. Szóval Losonczi István leánya azon időben, 
mikor Balassa egy névrokonához írja virágénekeit, már réges-régen meg
vált a pártától; 30 és 40 közötti asszonynak kellett lennie, ki éveken át 
nem képezhette a 24—28 éves Balassának ideálját s kit a költő nem bo
csáthatott másnak kezére, mikor már rég feleség és anya volt. Balassának 
kedveséül egy más Losonczi Annát kell keresnünk s ezt mi Losonczi 
Annának hasonnevű leányában véljük megtalálni; a ki ez idétt a legalsó 
mértéknek vett 12— 15 esztendőt túl is haladhatta s mint feslö rózsa igen 
is ülhetett a daliás ifjú költői álmaiba. Hogy Balassa miért nem nevezi 
Őt Ungnadnak, mint Bornemisza, annak is megvan a maga természetes 
oka. Tudnunk kell, hogy Ungnad Kristófné fiusitott leány volt s igy dicső 
családi nevét, a Losonczi-nevet bízvást örökölhették gyermekei; a magyar 
nép körében különben most is nagyon járjaaleányt nem atyja,de anyja nevéről 
nevezni el. (Hajdú megye). E szerint Balassának hő szive Losonczi István* 
nak nem leányáért, Annáért, de unokájáért, Ungnad Losonczi Anna 
Máriáért égett oly tűzzel egész életén át.
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helyet, hol és mikor versét szerezte. Néha előző dolgokat ad 
tudtunkra vagy korábbi lelki állapotokat fest a helyett, hogy 
bennünket a dal roham osságával érzelmei közepébe ragadna.

De azért e költemények legtöbbjétől nem vonjuk meg a dal 
nevet, sem Balassától a magyar dal megteremtésének dicsőségét.

Balassának nem csekélyebb érdeme lyraibb versformák 
alkotása és meghonosítása. Költői szükség birja őt erre és nem az 
eredetiség hiú keresése, mint a középkori minnesángert, ki költői 
nevén a legnagyobb foltnak tartja vala mástól is használt versalak
ban írni. Nemcsak dalai, de egész lyrája erős szükségét érezték a 
verselés megújításának. Balassa dallamosságra törekedett, melyet 
a régi hosszú sorokkal, egyhangú rímekkel és untató stropha 
szerkezettel éppen úgy nem érhetett el, mint Szenczi Molnár 
Albert zsoltárainak énekelhetőségét. A hosszú sorokat tehát rövi
dekre szaggatja, úgy hogy a metszet elválasztotta részeket egy
mással rimeteti; az egyhangú négyes rímeket váltó, ölelkező és 
rácsapó rímekkel helyettesíti, a régi nehézkes versszakokból válto
zatos és könnyen énekelhető strophákat alkot.

Ezen átalakulást saját költeményeiben is nyomról-nyomra 
kisérhetjük. Az a dallamos, 9 rövid sorból álló versforma, mely 
Balassa-stropha néven ismeretes, három 19 szótag hosszú, 
egyrímti sorból fejlődött; mint ilyennel Sztárai, Szkhárosi, Bogáti 
és több enekszerző vallásos müveiben elég gyakran találkozunk 
vele, d  ̂ még maga Balassa is számos istenes és szerelmes költe
ményt ír e strophákban.

Christina nevére szerzett éneke *) még vontatott és nehéz
kes a hosszú és alig rímelő sorok miatt.

■ Cupido szivemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most ujétja, 
Elmémben mint várban vigyázván, vérasztó herdóját ő úgy mondja, 
Tüntetvén előttem szép csillagom képét, magát csak kivántatja.*

Ellenben mily röpke, hogy hajlik az énekre a végek 
dicséretét zengő dal.

• Vitézek mi lehet8)
E széles föld felett 
Szebb dolog a végeknél ?
Holott kikeletkor

1) Gy. Balassa B. költeményei. II. ének a 4 lapon.
*) U. o. LXI. ének a 95. lpon. «In landem confiniorum.*
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A sok szép madár szól,
Kivel ember ugyan él.
Mező jó illatot,
Az ég szép harmatot 
Ád, ki kedves ̂ mindennél.*

Hasonlóan idomít át más sorokat és strophákat. A szendrei 
névtelenből ismert tizenhatost éppen úgy szaggatja három részre, 
a rímeket is úgy rakja, mint a róla nevezett versszakban; csakhogy 
amannak minden sora egy-egy szó taggal rövidebb s nem kilen ez, 
de csak hat sorból illákul.

«Kegyelmes isten ! *)
Kinek kezében 
Életemet adtam,
Viseld gondomat
Vezérld utamat
Mert csak rád maradtam.*

Mindezen mesterkéltebb, sok gonddal és nehézséggel járó 
formák Balassa kezei közzül művészi könnyedségben és ritka 
dallamosságban kerültek ki.*)

ím e! ilyennek tűnik fel nekünk Balassa Bálint báró képe; 
így áll előttünk a korábbi századok legnagyobb lyrlkusának költői 
egyénisége, több irányú működésével és többszörös fontosságával.

Betetőzi a XVI. század vallásos költészetét, útat nyit a világi 
lyrának, megteremti a magyar műdalt és a dalhoz illő versala
kokat. « Szivében szerelem és hazaszeretet, hittel egyesülve, képezi 
a forrást, mely kiapadhatatlan. Lelke merész röptét alapos művelt
ség 8 izlés szabályozza. Alkotó képesség, milyen ritkán terem. 
Korában korával élt, mint akárki más; szilajabb és féktelenebb 
természettel áldva-verve sok ezreknél, kiken feljülemelkedett. 
Századának volt gyermeke, századoknak lesz költője.» 8)
______________  K ardos A l b k b t .

l) U. o. LXX. ének a 3. lapon.
*) A XVI. század lyrai költészetének külalakjáról, t. i. nyelvéről és 

verseléséről mind Balassánál, mind az előző fejezetekben csak röviden 
emlékezhetünk m eg; a bővebb fejtegetés nagy kitérésre kényszerített volna, 
ezért szándékosan mellőztük. Egybegyiijtött anyag nagy mennyiségben 
áll rendelkezésünkre; tér nyiltával van is szándékunkban a XVL század 
verselésének történetével, a magyar irodalomtörténetnek e talán nem 
érdektelen részével, tüzetesebben foglalkozni.

3) Szilády Áron a Balassa költeményeihez irt bevezetésben. L 3. lp.
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Musaiosról és iá xaO-’ IIpw xat Aéavdpov czímű költeménye 
egy fordításáról nemcsak a hibákat megrovó, hanem positiv 
adatokban is bővelkedő bírálatot írt Fináczy Ernő (Egy. Phil. 
Közi. III, 373—8. 1.). Ennek végében arról szól, hogy e költemény 
tárgya mennyi nép költészetében található fel. Megvan az újabb 
indiai költészetben, hindit sztáni vagy hindi nyelven is, azaz a 
szanszkrit azon utódján, mely arab és perzsa elemekkel bőven 
vegyült, az ország nagy vásárain, táborban mint mindenféle 
nyelvből kevert, mindenkinek érthető lingua franca használtatott, 
a miért zebán-i u r d u a tábor vagy vásár nyelvének is nevezik. 
Kevert voltát fejezi ki e neve: rekhta, a kevert. Garcin de Tassy, 
ki az újabb India nyelveinek és irodalmainak kitűnő ismerője volt, 
jól mondja, hogy a hindúsztáni a muszlim indiaiak nyelve. A 
Héró és Leandros történetéhez hasonlót hindűsztimi nyelven 
Mir Muhammad Taql irta meg Su lah-i Hsq (a szerelem lángja) 
czímü költeményében.

E költő a múlt század első tizedében született és igen öreg 
korában halt meg. Agrai előkelő család ivadéka volt; később 
Dehliben, majd Lakhnauban lakott. Honfitársai legszellemesebb és 
-leggazdagabb kedélyű költőik közé számítják. Sok müve közt 
legnevezetesebbek //azelei és maí/maví-alakú költeményei. Ez 
utóbbiak közé tartozik a Szerelem lángja czímű is. Maf/mavi a. 
m. a kétfelé osztott; rendesen lyrikus vagy didaktikus tartalmú 
verssorok, melyek két félre oszolnak s melyekben e két fél rímel 
egymással, pl. a mi költeményünk vége: •

leb pali ab rnuhr-i chámusl bekter 
isz sznobén azé fertimusi behter

vagyis: az ajkon most a hallgatás és feledés pecsétje jobb, mint a
beszéd. — A Szerelem lángjának mértéke a chafif mahbitn maqqür
vagy mahziif, azaz a katalektikus és feloldott chafif vagy epitritus 
secundus egy faja, melynek mintája ez :

--  KJ — - | KJ - t -  KJ --  | KJ KJ

▼agy:
KJ KJ --  | KJ -L- --  | KJ VJ ~

vagy végre az utolsó lábon való összevonással (maqtiY) :
- \J -j- - | - | -
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Taqi összes költeményei Kvüiját-i Mír Taql bezebán-i urdu 
(M. T. összes művei urdű nyelven) czimen a College of Fort 
William pártfogása alatt megjelentek Calcuttaban 1811-ben. Irt 
perzsa művet is, melynek czíme Kukat al-suara, a költők szelle
mes mondásai, és mely hindűsztáni költők élete rajzát tartalmazza. 
Költeménye, melyet itt fordításban közlök, egy Lataif-i hindi, 
indiai elmésségek czímű könyv függelékében is megvan, melyet 
Sri Lollii Dsl Lál Kabi guzurati brabman és híres hindűsztáni 
író összeállított (Calcutta 1810) és melyet Smyth Londonban 
1840-ben újra kiadott. Prosában francziára fordította Garcin de 
Tassy Histoire de la littérature Hindoui et Hindoustanie, seconde 
édition revue, corrigée et considérablement augmentée (Paris 
1870—1-) czímű műve 2. kötetében. E fordításban több az eredeti
ben előforduló ismétlést igen helyesen elhagyott. Versben németre 
fordította Dr. A. E. Wollheim Die National-Literatur sámmtlicher 
Völker des Orients (Berlin 1873.) czímű műve 1. kötetében.

A költemény prózai fordítása itt következik.
A szerelem mindig új dolgot, új gondot szerez, új szokáso

kat terjeszt; a szív, a melybe lopózik, a bú terhe alatt görnyed és 
a kín a szerelmesből sóhajokat csal ki; egy helyt véres könyben 
ömlik ki szemén, másutt őrjöngést okoz agyában. De míg emitt a 
bánat sír, amott a sebet nevetik, melyet a szerelmesen ejtettek ; 
itt sóhajt a bú, ott sebesült is mosolyog; itt harmatként a szem
ből könyű hull, ott hevesen dobog a szív és nem gyógyulhat 
többé meg — a szerelemtől sápad az arcz; itt könyörög a szerel
mes lelke bánatában, ott türelmetlensége megfosztja nyugalmától 
s álmától. Tűr (azaz Sinai) hegye fölött a szerelem lángként lobog, 
a Biszatűnon *) a pőröly alól kipattanó szikraként megvillan; 
majd lobogó láng tüzében mutatkozik, majd szörnyű gyilkolásban, 
csata dühében; néha a panaszos dalú madárnak (a csalogánynak)

x) Biszutún vagy Biszatún a Diód. Sic. 2, 13. előforduló Bayíatavov 
ő(oo;, az újperzsa Behisetán népetymologiával támadt változata. A régi név 
a. m. istenek helye; a népies Biszütún a. m. az oszloptalan. E hegy Ha- 
madán és Kermánsáh közt van Perzsiábán. A régieknél előfordult még 
BaqfíoTccva méd város és vidéke r; BaytíTTávT) /tópác Diód. Sic. 17, 110. V. ö. 
Spiegel, Eránische Alterthnmskunde III, 813. 1. Egy. Phil. Közi. IV, 677.1. 
E hegyet nyilván azért említi a költő, mert ott szenvedett és halt meg a 
szerelmes Ferhád Slrlnért, a sziklába kedvese alakját vésve. E híres sze
relmesek történetét Jókai is feldolgozta Shirin ez. elbeszélésében.
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rózsás kert volt, néha örv a gerle nyakán *); és hogyha egykor 
meg is találjátok, a mit kerestek, szerelmet: gyorsan tova száll — 
nektek megmarad az élet gyötrelme.

Élt egykor egy bájos ifjú, karcsú mint a cyprusfa, arcza 
olyan mint a tulipán; hő keblében szerelem ébredt, szíve viaszként 
lágy és gyengéd vágyaktól epedt. Ama szépség bájos alakját 
kereste, a mely szíve békéjét elrabolta. Ha hölgyet látott, 
bájosát, szeme előtt lebeg képe éjjel nappal; s ha sötét fürtöket 
lát kibontva aláomlani, szíve agya mintha halálos döfést érezne; 
zűrzavar volt agyában, keble szerelemben és gyötrő vágyban volt 
elmerülve. Szóval e nemes ifjú bánatos, türelmetlen volt, mert 
viszonzatlan szerelemtől égett.

Egykor kuszáit gondolatokba s mintegy álomba merülve egy 
kertben sétált; a fáradtnak ott zöld pázsit int, és illatos rózsa
lugasban virágos ágyon, árnyban, arczát elrejtve, mélyen felsó
hajtva megpihen. De nincs szivében vigasz s nyugalom, szeméből 
omlik véres könyek özöne, felszökik s a kertből árnyas lugasokon 
át haza siet. Egyszerre, a mint az utczán megy, érzi, hogy leány 
szeme pihen meg rajta, mely újabb lánggal vadul égeti, a mint az 
erkélyről alásugárzik. Oly pillantás esett rá, mely élet boldog
talanságát okozza, pillantás, melytől az erő istenhozzádot mond ; 
ily pillantástól elvész az ész, s jajszóval eltűnik a türelem. Az ifjú 
felpillant, majd lesüti szemét, mert akkora fény elvakítja; a lány 
pedig eltűnik, nem figyelve arra, hogy mit érez az ifjú, ki lenn a 
porban fetreng. Szép színe eltűnt az ifjú orczáiról s beteg szíve a 
fájdalom hajléka lett; szelleme tiszta forrását az őrület elhomá
lyosította, könye omlott, halvány ajka remegett. Hő vágya merő 
tövis volt, vágya bál vány képéhez hajtotta.

így gondolatokba elmerülve látták ülni ismerősei és szívok 
megszánta gyötrelmét. De a lány rokonai gyűlöletet tápláltak 
iránta, ellenséges indulattal voltak hő szerelme iránt, és boszút 
lihegve tanakodtak, hogy hogyan kellene őt elveszteni. «Gonosz 
hír emleget bizonynyal előkelőnél és köznépnél, ha megtudják. 
Ugyan mi vétkéért ölték meg az ifjút? Ki ölte meg? Hol? Ezt

*) A csalogány szerelmes a rózsába és midőn egyesül vele, halálát 
jeli tövisei közt; a vad gerlét szerelem csalja tőrbe a csalogató fogoly ger
léhez. Különösen az előbbi fő motívum, mely a keleti szerelmi költészet
ben minduntalan feltalálható.
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fogják kérdezni. Azért úgy tegyünk, hogy ránk ne szálljon a  
gyalázat; mert a vér átkot hoz fejünkre, ha ártatlanét ontjuk ki. 
Mondjátok, őrült s akkor némelyek gúnyolják, mások talán 
megkövezik. # És nemsokára követik a, város suhanczai, dühösen, 
hangos ordítással; ott követ dobálnak rá, emitt szidják; ez kardot 
ránt, amaz kiált: • Mit haboztok ?» Egyik nyilat forgat kezében, 
másik dárdát, a harmadik gúnyolódik: «Hova lett most életed 
becsülete ?» Az ifjú azonban hagyja zúgni a tomboló hullámokat 
és nyugodtan veti fel szemét az ég felé; csendesen ring lelke 
bájos álmokban, ajka s szíve egyedül a szépség dicséretét zengi. 
Fejét a lány kő küszöbére hajtva, könyes tekintettel így szól a 
hajnali szellőhöz: «Te enyhe fuvalom, siess hozzá és juttasd 
eszébe gyötrelmemet; mondd ezt neki: Tudd meg, hogy érted ég 
lelkem; oh vesd rám szemed, hogy megismerj! Minek nekem az 
élet nélküled? Érted lelkemet is adnám örömest! De jaj, te 
nevemet sem ismered; hiszen mikor közeledbe jutok, nyelvem 
elnémúl. Ha reménytelenül felvetem tekintetemet, csak számtalan 
borús napot látok. Ah, senki sem vigasztal keservemben s öröm- 
telenül élek a magányban; csupán panasz lakik szívemben s a 
fájdalomnak szentelt könyü mossa arczomat.» Mikor így látták 
étien, szomjan, álmatlanúl, megtudták, hogy a szerelem gyötri; 
arczán nem látszott kiontott vér nyoma; nem, szerelem látszik 
rajta, de őrjöngés nem. S tekintetét követve csakhamar meg is 
tudták, hogy kihez vonzza vágyó szíve. Szerelméről nemsokára 
mindenki beszélt. Ez szörnyen bántotta a lány rokonait, s hogy 
házokat a szégyentől megmentsék, a rokonság ÍBmét összegyűl 
tanácskozni. Messze, messze el akarják vinni a lányt, kinek arcza 
oly szép, hogy a hold féltékenységből előtte elrejtőzik *); így akar
ják a szerelem tőréből kimenteni. Éjjel száll a lány gyaloghintóba ,* 
ravasz dajkáját indítják vele útnak és a tengeren át küldik sietve, 
hogy minden gyanút róla elhárítsanak.

Mikor gyaloghintaját vitték, meglátta az ifjú, a ki a palota

*) Keleti költők a nők arczát a holdhoz hasonlítják és annál is 
szebbnek mondják. Ez a kép előfordul már a régi indiai költőknél is, pL 
a Csaurapancsiiszikhü 41. szakában: «Az arcz, mely a hold sugarához ha
sonlóan ragyog, mikor ő b z í napokon aranyosan csillog*; vagy e nőnév : 
Szomaprabhri, a holdként ragyogó, a KatM szaritszagarazz ez. mesegyűj
teményben.
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mellett állt. Szeme héja rángatózik, szíve dobog, szeme vérben 
úszik szerelmi bánatától, karját kinyújtja hölgye felé és a gyalog- 
hintót követi. «Álmodom-e vagy ébren vagyok ?» így kiáltott 
egyre. «Mikor szabad hőn szeretett hölgyemhez közeledni ? Fáj
dalom, úgy látszik, hogy boldogságom csak borongós képzelődés !* 
Majd lassankint így hallatja panaszát: «Oh kedves, ne fukarkodjál 
kincseiddel; nem üdülhetek fel egyetlen tekintetedtől, melyet rám 
vethetsz? Mit árthat az neked? És mégis folyton lefátyolozod 
arczodat! Teljesül-e így a szerelem müve? Mi menthet meg engem 
a boldogtalanságtól? Semmi más mint a halál. Te hiú, nem 
szerettél soha senkit, nem értél rá, mert mindig tükröd előtt állsz. 
Ah, míg ő hajfürtjeit befonja, az én lelkemet a nyugtalanság 
emészti meg. Míg őt szerető szemek nézték mindenütt, addig az 
én életem csupa fájdalom és rabság volt! Az ő orczáján a szépség 
fekete jegye*) díszük; az én szivembe, jaj, fekete bélyeg van sütve. 
Az ő rubin ajkai mosolyognak, míg az én lelkem jéggé dermed.» 
Mikor a dajka ezt meghallotta, a ravasz gonosz cselt gondolt ki. 
Mintha vigasztalni akarná, az ifjúhoz fordúlt és így szólt: «Közel 
az idő, mely a szerelmeseket egyesíti, azért hát ne panaszkodjál és 
légy türelemmel, hogy szerelmedet gyalázat és bűn ne érje. Ha 
csak véletlenül találkoztatok is, most már vonzalom az, a mi a 
lányka szívét megindítja; jöjj hát csak gyorsan, ne késsél egy 
pillanatot se, mert nemsokára teljesülnek vágyaid.»

E szavakba burkolta az álnok az ellenséges indulatot, mely 
lelkét betöltötte. Az utazás ideje eljött. Halljátok, mi történt. Előre 
haladtak nyomról nyomra a víz széléig. Milyen a víz! Körül a 
tenger dühöngött, szilaj, hullámos, sötét és fenyegető volt. A vihar 
intésére tajtékzik a tenger és gyöngyözve felcsap magasra. lm ott 
hasítja a hullámokat a csónak, mely hasonló az ég új holdjához. 
A lány kilép a gyaloghintóból és gyorsan beszáll a csónakba; az 
ifjú követi. A mint a zajgó hullámok közt vannak, a dajka úrnője 
czipőjét hirtelen a vizbe dobja és így szól a tajtékra mutatva, mely 
a hajó orrán megtörik: «Im ott van széped czipője a tenger ölé
ben ! Most mutasd meg a szerelem bátorságát! Hozd ki a czipöt, 
hogy gyönge lába meztelen ne legyen és hogy por ne szennyezze 
be, ha a parton tovább utazunk. Ez szégyen volna! Most rózsás

*) A nők keleten fekete pontot festenek arczukra és azt valami kü
lönös szépnek tartják. Hasonló volt Európában a szépségtapasz.

P h ilo lop iiű  K őalöny V II. 4 . 21)
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talpa; helyes volna-e, ha tövis tépné ? De ha drágább élted szerel
mednél, hát csak élj, és szálljon rád gyalázat!» Az ifjú erre 
szerelmes felkiáltással a hullámok közé szökik, de a tenger bilincset 
ver lábára. E tiszta, fényes gyöngy leszáll a tenger fenekére, mint 
a szerelemért hozott áldozat a mély örvényben. A vizbe fultat 
felveti a tenger; a szerelem tengerébe veszett sohasem tér 
vissza.

Miután az ifjú így a haléinak szentelte magát, feláldozva az 
élet drága gyöngyös kincsét, a ravasz dajka örült, gondjától 
megszabadulva, és az ifjú rózsát a túlsó partra vezette.

Mikor aztán hét nap elmúlt, a lány, ki mellett a hold fénye 
is elhalványúlt, így szólt: «Ha el is tűnt az, a ki nyugalmamat 
elrabolta, azért mégsem tűntél bánatom és gondom; még min
dig gyászolok, éjjel-nappal, és ma-holnap tán meg is őrülök. 
Menjünk hát vissza, haza; tán ott mosolyog szívemre a bol
dogság.*

A. dajka így szólt: «Elaltattam a balsorsot, enyhítettem 
fájdalmadat; mi gátolna hát hazatértünkben? Pihenj csak, 
beszállva gyaloghintódba; barátjaiddal örülhetsz szerencsédnek, 
rokonaiddal vígan mulathatsz majd, atyád keserű fájdalmát 
meggyógyíthatod és siethetsz édes anyád keblére.# De a szerelme
seket, kik élve sohasem találták meg egymást, gyakran a sír 
egyesítette.

A lány, a ragyogó nap vetélytársa, reggel szomorúan kel 
útra és mindig fokozódó kínok közt megint oda ér a tenger 
partjára. Mikor dajkájával csónakban volt, megkérdezte ezt a 
hullámzó ösvényen: «Hol lelte a szegény halálát? Mutasd meg 
hol tűnt el! Hol dőlt a hullámok karjaiba? Nem hozza vissza már 
a hab nekem? Hadd látom még, hogyan dagad az ár; hadd 
hallom, hogyan dörög és törik meg a tenger! Hol van az örvény ? 
Talán megmenekülhetett! Hiszen hallottam már ilyen vélet
lenről ! #

A dajka a csalásban jártas volt, de a szerelem cseleihez nem 
volt elég ravasz; semmit sem sejtve így felelt, mikor az örvény 
közepén voltak: «Itt követte el merészen!# «Hol, hol?» kiáltott a 
leány és mielőtt észre vették, levetette magát a sötét habokba, 
bátran az életet megvetve. Ah, a szerelmesnek tőre a hullám, mely 
fekete kígyóként szorosan rá fonódik ; hálója a tenger a sze
relmeseknek, az örvény a hálószemeknek kúszált szövevénye.
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A habból felmerül a lány szép halvány arcza, mint holdfény resz
ket a hullámokon; ott lebeg MnnászínűJ) keze, mely olyan veres, 
mint a korallok ága.

A gyöngykereső búvárok leszállnak a mélybe; rokonai is, 
minden erejöket megfeszítve; de bármennyire fáradnak, a tenger 
fenekéig lemerülve, egyik sem hozhatja fel, oh jaj, a tiszta gyön
gyöt. A bájos lányka teste megmerevedve s élettelenül ott hevert a 
tenger fenekének sötét ölében; a földi ólet rút porától mentten ott 
nyugodott meg teste.

A dajka jajgatva verdeste fejét, mikor otthon e szerencsét
lenség hírét elmondta; a lány szülei s testvérei mind eltakarják 
hamúval behintett fejőket és hangosan jajgatnak; a ki csak 
is merte a bájos rózsát, az nem tud megnyugodni a végzet akara
tában. így vonulnak le a tenger partjához, szívókét égetve a 
fájdalom tüzével. Sok ember gyűlt ott össze a parton; be-bevetet- 
tek hálókat a tengerbe, míg végre megtalálták a két halottat. 
Kihúzták őket s íme, egymáséra szorosan nyomva ajkokat, úgy 
vette őket körül a hideg hab; kezök is erősen kulcsolta át 
egymásét. Bizony súlyos volt fájdalmok, hogy itt a földön el voltak 
egymástól választva, azért egyesítette most Őket a tenger.

Itt az ideje, Mir, hogy költeményedet befejezd, ámbár a 
szerelem kísért, hogy tovább folytasd. Bármily hatalmasan hang
zik is szavad, bármily gazdag s változatos is nyelved, az ajkon 
most a hallgatás és feledés pecsétje jobb, mint a beszéd. —

Ez az indiai Héró és Leandros története. Annyiban külön
bözik a görögtől, a mennyiben az indiai ember rajongó, túlzó, 
istenei és szerelmese előtt magát egyaránt a porig lealázó termé
szete különbözik a görögétől, a ki mélyen érez, szenvedélyes, 
istenei előtt jámbor, szerelmese iránt áldozatra kész, de mindig 
szabad, nemes ember marad.

D r. P ozdkr K ároly .

M A hinná’ vagy mint közönségesen írják henna a Lawsonia mer- 
m is vagy alba nevű és a lythrariákhoz tartozó növény, melynek nedvével 
keleten a nők kezöket és lábokat vörösre festik.
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NÉPETTMOLOQIA A TULAJDONNEVEKBEN.

Mint minden szerves képződés, maga a nyelv is örökösen 
változik úgy hangjának anyagában mint szókincsében. A nyelvek 
vizsgálójának mindenha tanuságosabb feladatai közzé tartozott e 
nyelvbeli elváltozásokat a legnagyobb figyelmében részesíteni, és 
ez elváltozások okának lehetőleg urát adni. Az e téren való vizsgáló
dások a többek közt arra az eredményre is vezettek, hogy a nyelvi 
átalakulások egy részénél nem elég pusztán a physiologiai magya
rázat, hogy kell még egy processusnak közre működnie, mely néha 
a physiologiának egészen felibe is kerekedik. így jutott be a nép- 
psychologia a nyelvtudomány birodalmába és mai napság már any- 
nyira megerősödött, hogy némely nyelvi jelenség magyarázatánál 
felsőbbségét határozottan el kell ismernünk a physiologia felett. 
A néppsychologia karján jelent meg a népetymologia is. Förstemann 
az 185í2-dik évben megalakult Kuhn-féle Zeitschrift első közle
ményében még mint ösmeretlen jelenséget mutatta be a nyelv- 
tudománynak, de már d8 évvel később büszkén hirdeti Weise,*) 
hogy az ujan cseperedett népetymologia minden cultur nyelvben 
és minden cultur népnél szivesen látott jövevény.

Népetymologiai tünemény rendszerint akkor áll be, ha a 
nép szelleme az előtte érthetetlen hanganyagot érthetővé igyekszik 
magának tenni. Érzi, hogy az a szó, melyet fogalmai jelöléséro 
használ nem pusztán élettelen hanganyag, nem is csak érthetetlen 
betühalmaz, és öntudatlanul előtörő szellemi tevékenysége talál 
magának utat módot, hogy életet öntsön a holt anyagba. Hogy az 
uj életre ébredt szó megfelel-e az eredetibb alak jelentésének, hogy 
fedi-e eléggé egy másik fogalmát, avval a nép szelleme nem sokat 
törődik. Hisz éppen az jellemzi a népetymologiát, hogy az értelem- 
hozó szóváltoztatást teljesen öntudatlanul, pusztán a nyelvérzék 
segítségével hajtja végre. Ilyen módon számtalanszor megtörténik 
hogy egy-egy meg nem értett szótestet egészen eltérő jelentésű 
szóval hoz összefüggésbe a népetymologia. Hogy is adhatnók más 
külömben magyarázatát annak, hogy a német schallkammer miért

\) Zűr Charakteristik dér Volksetymologie. Von Dr. 0. Weise. Zeit
schrift für Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft. 12-ter Bánd.
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változott éppen sarka ment-té ? Ny. I I I : 308,*) vagy hogy a latin 
deliberatum-ból miért akar a nép minden áron deli barátom-ot 
csinálni ? Ny. IV: 42ti.

De nem mindig ezen az úton jár a népetymologia. Néha 
annak is nyomára akadunk, hogy a nép mintha gondolna a szavak 
egymással összefüggő értelmére, mintha keresné az eredeti és az 
átalakított szókat összekötő kapcsot. Ez esetben már nem elégszik 
meg bármilyen szóval, hanem olyat keres, a mely magába foglalja 
az igaz értelmet is. Példával jobban feltüntethetjük ez esetet. Hány 
meg hány idegen vagy is érthetetlen szóval kell megküzdenie a 
magyar bakának. Egyike a leggyakrabban előkerülő katonai mű
szóknak az exercirozás. E szó nehézkes hangtorlódása éppen nem 
esik a magyar ember füle ügyébe, és úgy segített rajta, hogy a 
nehézséget okozó hangok kiejtésével egree.zíroz-zá könnyítette. 
A szegedvidéki katonának a monotonikus r betűk se voltak Ínyére 
és minthogy r : l hangváltozás külömben is közönséges nyelvünk
ben, önkénytelenül a eztlozást juttatta a baka eszébe a kezében 
levő puska és igy termett meg nz egreezíloz szóval egy szép nép
etymologia. Kálmány: Koszorúk 139. De nem mindig kedvez a 
véletlen a nép phantasiájának, sokszor nem kínálkozik alkalmas 
magyar szó, mellyel a meg nem értett kifejezést appercipiálni 
lehetne. Ilyenkor bármilyen szóval is beéri. Tagadhatatlan ugyan, 
hogy van a népetymologiai termékek közt bizonyos haladó fokoza
tosság, hogy sok fajta szónál inkább vagy kevésbé hajlandó a sza
vak összefüggő értelmére gondolni, de ez az etymologizálgatás 
inkább csak a véletlenség eredménye és nem annyira a nép szel
lemi állapotából, mint az egyes szócsoportok jelleméből és termé
szetéből magyarázódik meg.

Mint minden nyelvben úgy a magyarban is vannak szavak, 
melyek úgyszólván tartalom nélküliek és épp ennél fogva sokkal 
hajlandóbbak az elferdítésre illetőleg megmagyarosításra. Ezeknek 
is volt ugyan valaha rendes értelmük, de idők telve elhomályosul
tak, kivesztek a nép tudatából. A tulajdonnevekké vált közneveket 
értem e szókon. Nyelvünkben igen sok ezek közt az idegen eredetű

*) Gyakrabban előforduló rövidítések: Ny.=Magyar Nyelvőr; Phil. 
1cőzl.=Egyetem es Philologiai Közlöny; RM K.=R égi Magyar Költők tára. Az 
adatok egy része Lehr A., Simonyi Zs., P. Thewrewk E. és Volf Oy. tanár 
urak szívességéből kerültek hozzám, más része saját gyűjtésem. K. L
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és így kétszeresen kínálkoztak az elferdítésre. E tulajdonnevek 
értelmetlen alakjánál szabadjára van a nép phantasiája, esze- 
járása bocsátva, arra gondol bennük, a mi véletlenül eszébe jut, 
a milyen apperceptiot az idegen hangsor hallása benne felkel
tett. Sanda Trinitas-nak hittak p. régen egy helységet, és a nép 
mely csak annyit tudott felőle, hogy helynév, egyszerűen Szent 
Rontás-ra rontotta el. Ma már a törvény szabta Szent Háromság 
névre tanították a népet, és igy a mi régebben irodalmi népetymo
logia volt, ma már csak vulgáris. Általában a tulajdonnevek közt 
sokkal több a vulgáris példa mint a közneveknél és ez könnyen 
meg is magyarázható. Mert míg a tulajdonneveknél tetszésében 
állott a népnek bármire is gondolni, addig a közneveknél már nem 
kalandozhat oly szabadon képzelete, nem hághatja át oly könnyen 
azokat a korlátokat, melyeket a külömböző fogalomkörök előtte 
emeltek. A tulajdonnevek többnyire csak egy bizonyos helységben éa 
itt is egy-egy néposztálynál alakultak át, mig a köznevek országszerte 
cserélődtek fel; az előbbiek csak is bizonyos területen divatozó, 
nagyobbára idegen nevek, az utóbbiak ha idegenek is, de már egé
szen meghonosultak.

A tulajdonnevekre vonatkozó népetymologiai adataink, külö
nösen pedig a személynevek, nagyobbára nyelvünk ujabb korából 
valók; a földrajzi elnevezések közzül azonban már sokkal többet 
kísérhetünk vissza nyelvünk régibb történetébe. Először a személyi, 
azutau meg a földrajzi elnevezéseket vesszük sorba.

I.
Magyar eredetű akár kereszt- akár család neveink ritkán 

adtak alkalmat népetymologiára; de az idegen személynevek meg- 
magyarosítása a legbohókásabb elferdítésekre adtak és adnak mai 
napság is alkalmat. Hisz még szemünk előtt folyik ez a processus, 
magunk is akárhányszor hallhatjuk, hogy mily kegyetlenül csűri 
csavarja népünk azokat a szóval ki nem mondható, szájjal ki nem 
ejthető idegen személyneveket. Mindenek előtt hangtani nehézségek
kel kell megküzdeni, és csak azután lendíthet egyet érthetetlen voltán 
is. Egyszer jobban sikerül e próbálkozás mint máé.szór. Ha nem tudja 
az idegen szót egészen megfejteni, annyival is beéri, hogy magya
ros hangzásúvá teszi, vagy csak az egyik részét igyekszik megmagya
rázni. Süssmann-nfik Csüszmányra, változtatásában, avagy Pechhac- 
kér-nek Pihóker-re Ny. I I I : 308, Gottes/mmn-nak meg Gócsmáuy és
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Gotmány-ra (Ny. I I I : 326) keresztelésében a nép pusztán magya
ros hangzást, magyaros szóvéget adott az idegen szónak, a nélkül 
hogy meg tudta volna a jelentését is fejteni. De már a Neu- 
bauer-nak Ndjpír-ré. magyarosított alakjában az utolsó szórésznek 
van értelme, éppen úgy a Salpár nak, mely Szalbauer-bői magya- 
rosodott meg. Ny. X: 191. Részben van még a Friedmann név is 
értelmezve Rigmonij alakjában, továbbá Béházi, melyet a nép félig 
tréfásan Biazini-bői keletkeztetett. Totleben tábornokot egy «régi 
huszárfajta* Tótbem-nek nevezett, a ki előtt Bem is ösmeretes volt 
Főv. Lapok 1878: 156 sz. A szegedvidékiek Langsfelder-t Lancz- 
rérnek, Hászlinger-t meg Hajzlin-géruek értelmezték. Kálmány : 
Szeged népe I I : 234.

Érdekesebbek azok a névmagyarosítások, a melyekben az 
idegen szók nemcsak magyaros hangzásúvá, hanem értelemmel 
bíró szókká is változtak. Érdekes, hogy mennyire tudja a népszel
lem az idegen nyelv sajátságait a maga nyelvével egyeztetni. Ha a 
meg nem értett személynév nem hosszú, ha csak egy vagy két szótagu, 
átváltozott alakjában is ilyen formának marad meg. Ilyen módon 
vált a nádudvari Báron családnévből egy uj Bárány-Ág ; a Fischbein 
névnek meg Ispán-ná magyarosított alakja akár családnévnek is 
beválik Ny. V: 239. Krautsack-éknak se lehet okuk panaszra, hogy 
Karczag-gá magyarosította őket a nép, a Miieké-nél is sokkal elfo
gadhatóbb alakja van Miké-nek Ny. I l i : 308. Bolza grófékat job
bágyai Borzá-Tü, magyarosították, az idegenes Andrisek-bői meg 
a magyar Andrást kerekítették ki. Ny. III: 308. Bogyiszlón a 
Bausz családot meg-fca/tt&z-osították Ny. I I I : 48, Bauer-böl meg 
Bajor-1 formáltak. Miért volna helyesebb Klein a Kalán-nkl, vagy 
Vaczlav az érthetőbb Maszlag-nál. Dick-et miért ne híhatnók Tik- 
nek (Tyúk), ha Ameisz is eltűri, hogy Ónt ász (alma)-nak nevezges- 
sük. Avagy a Toperczel név birtokosa nem örömest cserélné fel 
nevét egy Perczelével?; A'ó/m-nak meg, ha tán Kan derogálna, ott a 
tiszteségesebb Kónyi Ny. 111: 308. Swendi-1 már a régi világban 
meg«ewwi-sítették. Imre: Nyelvtört. Tanulságok 61 1.

Azt ne higgyük azonban hogy népünk névmagyarosító haj
lama egyszer se járna rósz utón. Ellenkezőleg, néha nagyon is 
elvéti a dolgot, el annyira hogy inkább gúnynévnek válnék be a 
csinálmánya. Proebstl taksonyi plébános előtt is váltig szörnyükö- 
dött a templomatya hogy milyen buta ez az ide való nép. «Tisz- 
telendőséged nevét — úgymond — nem tudja megtanulni (NB.
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Paczal-n&k meg Peczér-nek hívták), pedig mindig mondom nekik, 
hogy KapszlL* Ny. III. 548. Kőrösön Freiberger is kénytelen volt 
eltűrni hogy Fergeteg a rettenetes neve, Habezeder is elhallgatta 
hogy város szerte Abéczédé urnák titulálják. Még különösebb az, 
hogy a zsidó Botenstein-höl erőn erővel Protestáns-1 csináltak 
a szatmáriak, a híres Röthschildot meg éppen Lócsing-gá vál
toztatták Ny. VIII: 451. A nem igen díszes Kotlik név megszülem- 
lésóre Gottlieb adott alkalmat, Pityer zsidóban meg Fischerjutott 
lappangásba Ny. V: 191. Hogyha kellett /wsíöltek is, csak Fürst-öt 
eltehessék lábalól Ny. I I : 284, de még attól se riadtak vissza hogy 
Spiczer-t a Peczér tisztséggel fel ne ruházzák. Néha kurtítani is 
kell egyet a szón, hogy becsületes magyar nevet csinálhassanak 
belőle. Ilyen formán szenvedtek rövidséget Puzdor és Panger 
uramék, a kiket néha napján Armbruster és Ebenspanger néven 
ismert a világ Ny. I I I : 308, Odetivald-ból meg Odalast faragtak. 
Sokszor az is megtörténik hogy a magyaros elnevezések kezdetben 
tréfás, gúnyos szándékból készültek és csak később állandósultak 
meg. Néha nem is lehet köztük biztos határt vonni. Debreczenben 
p. a forradalom idejében István nádort a Palatínus névről Palacsinta 
Pistá-nak gúnyolták, a forradalom után valóságos nevének tartották 
a czivisek. A Parma gyalogezredet is gúnyból nevezték el Barom 
ezrednek Ny. VI: 413. Hasonló módon tréfálkozott Pázmány 
Péter, midőn írásaiban Luthert sok helyt Lator Mártonra változtatta. 
A Lehel huszárokat gúnyból szintén Lehűl huszároknak nevezték, 
mert ujonezok voltak és nem sokat értek. A Beste Kara fid- bán 
meg Caraffa és kurafí vannak mintegy egyesítve (Jókai: A névtelen 
vár 447 1.), Kohn Árminnak pedig a kállaiak Kanári gúnynevet 
adtak. Ny. X II: 144.

Egészen máskép bánik el a nép a hosszú lére eresztett sze
mélynevekkel. Egy szónak nagyon hosszallja és így család meg 
keresztnevet is farag az idegen családnévből. Igen érdekes és 
tanuságos hogy az idegen személynevek megmagyarositásánál 
mennyire élt a nép lelkében saját nyelvének hasonló kifejezése, 
hogy mennyire igyekezett grammatikája jelenségeit is felhasz
nálni. A család és keresztneveket külömben is együttesen szokta a 
magyar ember használni és így a hosszú idegen szókat e szerint 
appercipiálta. A véletlenség is sokszor kezére játszott e törekvésnek, 
úgy hogy ha Berecz, vagy egy másik versio szerint Perecz Mihály 
nevet hallunk, aligha hitelt adnánk Bretzenheim ősibb voltának.
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Kos Péter szintén ilyen módon vált ki néhai Hofstetter bői Ny. V: 
191. Ki gondolná hogy Dobos Gergely bőrében tulajdonképpen 
Dobbelsberger lappang, és hogy Vászon Pál nem más, mint a német 
Weichselbaum Phil. közi. VI: 17. A becsületes Rák Istvánt vagy 
hiszik vagy se, Reichenstein hozta a világra, Bruckenthal burkából 
meg Burok Antal került elő. Plankenstein a magyar ember szájában 
Palánk István-nÁ formálódott, Grassalkovich herczegi neve meg egy 
Garasos Kováccsá sülyedt. Palmerston lordra senki se mondaná Pál 
mester alakjában hogy messze földön a hazája, i Philolog. Trans. 
1858: 23; de Cavagnac se átallotta Kára Ignácz alakjában a magyar 
honpolgárságot. Feigelstock zsidót az egész faluban csak Fájin 
Istók néven ismerik Ny. V : 191. Maximilián-1 meg Maksai MihállyÁ 
változtatták. A Lichtenstein huszárokat országszerte Lik István 
huszárjainak ismerik, Karancsit meg egy vidékén Kan Jancsi névvel 
illetik Ny. V: 52G. Néha az elmagyarosodott szókból még ki is érez
hető a tréfa vagy gúny. Giacomuci-t p. Csákány Juczi-vÁ változtatta 
a nép humora Phil. közi. V I: 17, Garibaldi-t meg Gara Bandi nak, 
Debreczenben Gané Bandi-nak csúfolják, más különben Galabárdi 
a neve. Egy régi latin könyvben Felicianus Féleszű János-nak van 
magyarázva, melyben János-nak épen annyi a helye, mint a nagy- 
kúnok Kara János vagy Kara Jankó-jában az idegen Karajanos-ból 
átalakítva. Elveszett Alkotmány I. ének. Baján egy Zaleszki nevű 
embert a nép rendesen Alenszki-nék nevez, nyilván mert a z-1 az 
articulus az utórészének nézték. így haggya el különösen a gyermek 
nyelv a z-t a következő szókban: ászló, acskó, ápfog, áptojás, álog, 
ápor. Hasonló jelenséget mutatott ki az arab nyelvben az al arti- 
culusra nézve Goldziher e folyóirat 5-ik kötetének 474 lapján. 
A Lafontaine és Bazaine névnek meg úgy akartak magyaros színt 
adni hogy Lafontai-né és Bazai-né-ra változtatták, mintha Lafontai 
és Bazai feleségéről volna szó.

De sokszor nem is nagyon töri magát a nép még azon se, 
hogy az idegen névből ő is okvetetlen személynevet faragjon. Ha 
nem kapott hamarjában az érthetetlen szóhoz hasonló hangzású 
magyar tulajdonnevet, beérte bármilyen fogalomkörbeli szóval is, 
csak magyaros legyen. Népünk e fajtabéli megmagyarosításait 
már kevésbbé ajánlhatjuk az érdekelteknek. Már csak inkább 
a Tizetter-1 türjük meg magunk közt, mint Tizökört, a hogy ő 
kelme akarná Ny. I I I : 308; bizonyára más valamire is gondolt 
emberünk mikor Feldmesser-bői minden áron fél meszelyt akart
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volna faragni Ny. IX. 569. Buchberger-nél már inkább eszébe 
juthatott a hasonló hangzású Bükberek Ny. I I I : 308; Ankerschmidt - 
nél is magyarosabb Akkorsincs s Schivarzenberg-hez is a megszóla
lásig hasonlit Sarcz ember. A szó első részét tán meg se értette ez 
utóbbinál. Weinberger-bö\ is ilyen módon vált időnap előtt vén 
ember. Debreczenben egy Hutflesz nevű úriembert Hoplesz vagy 
Koplesz-nek titulálnak czivisei, Karpeleszékét falvak szerte Kar* 
perecz-nék ismerik, a báró Seethal családból meg czethalat csináltak 
Phil. közi. VI: 17. De mitévő is legyen szegény nyelve, ha ilyen 
szóval kell megbirkóznia, mint Matlavszkovszki. A nagykárolyi nép 
nem sokat teketóriázott evvel se, hanem egyszerűen Malaczkmki-t 
csinált belőle. Ny. IX: 520. A Reuss-Köstritz név is sok gali
bát okozott volna, ha Rizskását nem csinálnak belőle. Philolog. 
Trans. 1858. p. 23. Veszprémben a nassaui herczegre látatlanul is 
ráfogták hogy naszszáju (nagy szájú) herczeg. Tikmonyt csinált a 
koma Tipman-böl, Bachman-1 meg Bakmony - nak keresztelte el Ny. 
VI: á39. Lauffert az egész falu csak Lábfej néven ismeri Ny. I I I : 
308; Baján meg a Lobi családot Lóbör névvel tisztelték meg. Ter
mészetes hogy a héber neveket se nagyon tudják megszívelni, pedig 
itt-ott ilyenekkel is meggyűl a bajok. Marhabéi p. elég különös 
névnek, de érthetőbb mint Mardche Beer, úgyszintén az Úri láb is 
inkább megjárja mint Orohléb. Az Eizik név elég hűen van meg
őrizve az Ázik szóban. Más ország népe se külömb. így p. a német 
katonák a Strassburg melletti cheval blanc nevű vendeglöt blanke 
schwalbe-ra németesítették. Walporzheim mellett bon de gout-nab. 
hívnak egy sziklát, mely idő múltával bunte kuk névvel cserélődött 
fel.]) Igen elmések az angol feliratokban levő népetymologiák is. 
St. Catherine's wheel-bb\ p. (Sz. Katalin kereke) Cat with a ívheel 
(macska a kerékkel) formálódott, és a God en compasseth us (Isten 
köztünk van)-féle házfelirat goat and compasses-szé (kecske és 
czirkalom) profánizálódott.a)

Joggal sorozhatnék fel az íróknál elő forduló népetymologi- 
ákat is. ízelítőül ime egy néhány. Dugonics Tárházijában Atramen- 
tus-1 egy másik szereplő Hátrumentes urnák szólít Phil. közi. V I: 
737. Jókai «Rab Ráby»-jában Liewenkopp dragonyos kapitány nevé
ből Lébekotty lett; a «Bálványos Yár»-ban meg Radamentus a nép

Andresen: Uber deutsche Volksetymologie.
*) Müller Miksa újabb felolvasásai 569. 1.
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ajkán Ragyamentés-nek van magyarázva. Ugyancsak e regényben 
Körös apónak nevezik a székelyek Croesus apót. A török világ ide
jéből maradtak fenn a következő magyarosított török nevek: Halom 
bég, eredeti alakja Halim bég EME. I I I : 438, Olaj bég törökösen 
Álaj bég I I I : 459, Ferhád meg Perhát-tá van átváltoztatvalü: 460.

A keresztneveken ritkábban esik meg újabb keresztelés, ha 
csak nem olyan különös mint a nagyváradi Karsch Lollion-é, kit a 
nép leginkább csak Liliom néven ismer. A Piroska név nem a 
piros szótól hanem a latin Priscá-tói származott, Estike sem az 
este hanem Eszter tiszteletére nyerte magyaros nevét. Népetymolo* 
gián alapul a Keresztély név, melynek annyi köze van a kereszt 
szóhoz, mint a keresztény-nek, mindkettő idegen szók megmagya- 
rosításából keletkezett. A Kereskény név is hasonlóképpen a latin 
Crescentius mássa. Frigyes szónknak is a német Friede az alapja, 
nem pedig a frigy ; a Béla gyöngy sem azonos a tulajdonnévvel, 
hanem a szláv bála =  (fehér) szót értettük annak v. ö. Lisznyai- 
nál: lila. A Gáspár-1 még úgy akarta a nép nyelv még érthetőbbé 
tenni hogy Gáspált csinált belőle Ny. V III: 425; a Luczá-t sem 
értették meg, úgy hogy Rucza estéjét emlegetnek sok helyt Ny. 
IX : 88. Ugyancsak népetymologia alkotása a Barna keresztnév is, 
mely az idegen Barnabás-ból rövidült el v. ö. «Barná-nak hínak, 
pedig szőke vagyok#. Stomfay család. Idegen, de szokottabb szóval 
cserélte fel a debreczeni dajka a kis Oszkár nevét, midőn egyre csak 
Osztrák urfínak czimezgette. Nagyváradon meg egy pesztonka 
Ernyő-nek szólongatta Ernőt. A czeglédi cseléd is ellenséges lábon 
állott Alfréd-dél, mindig Alföldiké-re állott szája. Ugyancsak Czeg- 
léden történt hogy egy leányzónak sehogy se jutott eszébe az 
Árpád név, pedig meddig törte rajta a fejét, hogy Búzá-nak hív- 
ják-e vagy Zab-nak.

A meg nem honosúlt idegen tulajdonnevek szintén gyakran 
magyarosodnak meg. A szent Ivó napot p. az inni igével hozták 
összefüggésbe: «Feledik mint a bölcs, a kétes holnapot, csinálnak 
karácsont és szent Ivó napot. • Nagyid. Czig. I. ének. A Virgil 
Bucolicájában előforduló Moscus név misztériumainkban Mocskos 
néven szerepel; vaksi Pila meg a latin vak Sibillá-ből keletkezett. 
Ismeretes a Peleskei nótáriusbeli tréfás Othelló: Őteló, Ötholló-iéle 
ferdítés, az angol népetymologia ugyanezt a szót Old fellow-nak 
magyarázza (1. Palmer: Folks-etymologie XXIV.). A következő 
krónikás adomát meg Jókai beszéli «A magyar néphumorról» ez.
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értekezésében: midőn Gyöngyösinek hajlott korában versei döczö- 
gőssé váltak, asszonyának e tréfás szavára: «bizony kend már nem  
Gyöngyösi hanem Göröngyösig ezt felelte vissza: «de ám kegyel
med sem murányi Vénus már, hanem murányi Vén hús! *

Függelékül a személy nevek népetymologiájához még egy 
néhány példát akarok felemlíteni, a melyek az irodalmi nyelvben 
köznevek ugyan, d6 a nép nyelvében tulajdon, illetőleg személy
nevekké váltak. Legnagyobb részt idegen szókon történt ez a  
metamorphosis. A Máriás nevű kártyajátékot p. a magyar ejtés 
úgy tünteti fel mintha Mária névből keletkezett volna, pedig a  
franczia mariage (házasság) szó az eredete. A német Siemandel-böl a  
magyar Simon bíró’t faragott, a Gendarmerie-1 meg a köznép sok 
helyt Sánta Mari névvel illeti. Ilyen formán képzelte az egyszeri 
bíró is a tisztes Corpus Juris-1 egy ledér Korpás Juli*-nak. A praela- 
í«*-ból Pilátust csináltak, a petróleum-ot meg Péter, sőt Szent Péter 
olajának magyarázták Ny. V I: 323. Gvadányi Kontó Páljában az 
öreg Eontó, fia keresztelésekor ekkép dicsekszik a koma előtt: «hiddje 
ked, mind ezek olly nagy Ferkó nyomok (mondani akarta, olly 
nagy Phenomenok)» XII. ének. Rab Rábyban meg azt vallja az 
egyik tanú hogy «se a fizimiskája se a teremtése (physionomia — 
termet) nem hasonlított a tekintetes zsivány uréhoz 1: 234. A Laczi 
konyha elnevezés is nevét «közegyezés szerint* Dobzse László ki
rálytól vette, a ki nagyon elszegényedvén, ezen konyhákról horda- 
tott enni valót inasaival Budán. A szólás valószínűleg a lagzi kony
hából alakult. Ny. VIII: 510. Egy növénynév a Therezia Máivá a 
franczia Althée rosée-bői torzult el Ny. VIII: 539: a gácsmari kendő 
meg a koschimir megtulajdonnevesitése. Az eszterhaj és esztergály- 
sipka szók kiejtésénél nyelvérzékünk önkénytelenül az Eszter szóra 
gondol, pedig mindkettő idegen nyelvekből került hozzánk. Az 
előbbi a szláv stréha, az utóbbi meg az asztrachán névből válto
zott át, v. ö. «van egy sipkám aztragány* Eálmány: Szeged népe 
1:13. Nádudvaron a zászló-1 László néven is emlegetik; a krinolin 
egyhelyt Karolin nevet kapott, a kőiben (fegyver alsó része) meg 
Kóbi-m változott a katonai nyelvben. Ny. III: 185. Török Bálint 
almánk valószínűleg a tiirkischer weinling-bői magyarosodott meg. 
Lippai még báling almának nevezi. Pozsonyi kert I I I : 92. A hely
nevekben levő népetymologiákkal jövő alkalomkor foglalkozunk.

K ú n o s  Ig n á c z .
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Nincs az összes világtörténelemben alak, kiről közvetlenül 
m ár halála után annyi és oly különböző hangulatú monda kelet
kezett volna, mint épen Attiláról. Okát ennek csak is abban a 
tényben kereshetni/ hogy ő két korszak közt állván, az egyiket: a 
római- byzanz korszakot tönkre juttatta, a másikat: a népvándor
lások korszakát voltaképen ő kezdi meg; az ő fellépése nem egyéb 
volt a többi nem-hun nemzetekre nézve, mint a lét vagy nem-lét 
m iatt vívott harcz; és hogy végre tervei nem sikerűitek és vele 
együtt birodalma is elpusztult, — ez tekinthető annak okáúl, hogy 
a középkorban annyi monda keringett Attiláról a legkülönbözőbb 
nemzeteknél, melyek majdnem mind, rövid ideig ugyan, de 
lesujtólag érezték hatalmát.

Egyik nemzetnél a félelem, a másiknál hőstettei csodálata 
idézte elé a mondákat; azért is a népmondában vagy kárhoztatják 
vagy bámulják, mert a nép ez irányban középútat nem ismer, 
hanem csak gyűlöletet, kárhoztatást és gúnyt az egyik — és 
bámulatot, magasztalást és elragadtatást a másik oldalon.

A mondák szerint Attila jellemét ugyan helyesen megítélni 
lehetetlen, de mindenesetre — mivel az akkori történetírókra is 
nagy befolyással voltak, — igenis fontosak, csakhogy tisztán 
históriai igazságot bennök kutatni nem lehet. A népköltészet mit 
sem törődik a históriai igazsággal és gyönyörét nem is leli abban, 
hogy jövő nemzedékeknek történelmi forrásúi szolgáljanak egyes 
termékei; ő egészen subjective bánik el azon alakkal, a melyet 
felkarolt.

Az Attila-mondáknál két különböző áramlatot lehet egymástól 
elválasztani: a latin és germán népfajok mondáit, melyek az egész 
középkoron át, a nélkül, hogy összevegyültek volna, az egyes 
népeknél szájról szájra szálltak, még pedig a mint ez magától 
értetődik, különböző variatiókban.*)

A latin népfajoknál keringő mondák, melyek krónikákban 
fellelhetők, részint gyűlöletet, részint bámulatot halmoznak

*) Thierry, König Attila und seine Zeit. Scliilderungen und S&gen 
aoe dér Geschichte des V. Jalirhunderts. Deutsch von Dr. Ed. Burckhardt. 
Leipzig, Lorck 1855. 188 1.
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Attilára. Két Attila van az italiai nép mondáiban: «a jó és rósz 
Attila.* Hasonló esetre találhatni a nagy Péterről szóló orosz 
mondákban, hol a mondák egy része dicsőíti, mint az orosz 
hatalom megalapítóját, a másik pedig gyűlölettel halmozza el, 
kárhoztatván őt mint a régi örökölt állapotok és szokások meg
buktatój át.

A germán mondákban nem találjuk Attilát olyan alaknak 
feltüntetve, ki undort és gyűlöletet idézne elé, hanem ellenkezőleg, 
itt Attila nem *flagellum dei *, hanem egy tökéletes germán ural
kodó, ki jó sikerrel és dicsőséggel végezvén be hadjáratait és 
ellenségeit lesújtván, kényelemben tölti várában életét és a meg
nyert javak élvezésére adja magát.

Hogy a germán népfajoknál Attilát egészben véve a monda 
másképen tünteti fel, mint az itáliai népek mondáiban, ez abból a 
tényből magyarázható, hogy a germán népfajok, ámbár ők is 
érezték Attila mindent lesújtó hatalmát, sőt talán mondhatni még 
nagyobb mérvben mint más, nem-germán népek, mégis más bánás
módban részesültek mint a többiek. Hozzájárúl még az is, hogy 
vándor- és kalandkedvöknek Attilával, mint ennek vazallusai és 
frigytársai tett hadjáratok táplálékot szolgáltak.

Jornande8 elbeszéli, hogy mily nagy tiszteletben részesültek 
a germán fajok vezérei Attilánál és hogy viszonyuk a nagy hűn 
királyhoz inkább mint ^barátoké semmint legyőzőiteké volt. 
Germán népfajok segítségével akarta Attila egész Dél-Európát 
tönkre tenni és hatalmába keríteni; és hogy végre halála után gót 
népfajok birodalmat nyertek Italiában, erre csakis Attila saját 
tervei fígyelmezteték. Ő ezért is a monda által összeköttetésbe 
hozatott Theodorich és Hermanarich gót királyokkal, mely össze
köttetésnél *a háládatosság a chronologiát egészen mellőzte.»

A germán mondaköltészet három kiváló művében jutott 
Attilának majdnem a legnagyobb szerep; ezek: az ó-izlandi 
nyelven írt Edda-dalok *), a középfelnémet Nibelung-ének és a 
latinúl irt, de régi germán mondán alapuló Waltha?ius-ének. Ezek

x) Az Edda Atli-ja ugyanaz a történelem Attilájával már azon okból 
is, mivel thazai feljegyzéseinkben a katastropha közelebb áll a mondának 
skandináv, mint német alakjához*. L. Heinrich Gusztáv, Etzelburg és a 
magyar hunmonda (Budapest 1882. A Magy. Tud. Akadémia könyvkiadó
hivatala) 32. 1. jegyz.
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tartoznak főleg a jelen dolgozat körébe, melynek czélja Attilát 
mind a három említett mű alapján feltüntetni és ezekben való 
jellemét is, a mennyiben lehet, kimutatni. A számtalan többi, 
szintén népmondán alapuló költemények és idevágó források, mint 
feladatunkhoz nem tartozókat, csak mellékesen és a mennyiben 
hozzájok férhettem, jöttek tekintetbe.

Szükséges, mielőtt feladatunk tárgyához fognánk, azon fontos 
kérdésre felelnünk, váljon mi úton jutott Attila a germán néy- 
mondába ?

Két úton történhetett ez, t. i. vagy a hunok közölték a velők 
összeköttetésben lévő nemzetekkel, vagy ezek magok szerkesztették a 
mondákat és hasonló tárgyú mondákkal combinálták. Az utóbbi a 
helyes, mert ha voltak is a hunoknak saját mondáik, úgy azok 
bizonyára egészen máskép tűntették fel Attilát és tárgyuk sem 
lehetett alkalmas más mondákkal való combinálásra. Nem kétel
kedhetni, hogy a húnok is bírtak Attila-mondákkal, de ezek 
bizonyára Attilát nem úgy tárgyalták, mint a burgund birodalom 
elpusztítóját, minek folytán ő a vérboszú követelése szerint Gun- 
dicarius nővére által megöletik.

Ha a Nibelung-monda fejlődése menetét figyelemmel kísér
jük, úgy a feleletet két fontos kérdésre nyerjük: mily úton jutott 
Attila a német mondakörbe és: váljon ezen Attila a históriai hun 
király-e vagy sem ?

A Nibelung-mondában megkülönböztethető két rész, mely 
mind az Edda-énekekben mind a Nibelung-énekben kimutatható t. i. 
l.Siegfried történelme és 2. a burgundi Nibelungok elpusztulása.

Az egész Nibelung-mondában, a mint ez reánk maradt, 
fejlődésére nézt három stádium különböztethető meg: I. stádium: 
Siegfried- Nibelung-monda, — II. stádium: Siegfried-(Nibelung-). 
Burgund-monda, — III. stádium : Siegfried-(Nibelung-)Burgund- 
Attila-monda.

Ha a mondát mind a három stádiumban megvizsgáljuk, 
következő eredményt nyerünk:

I. stádium. Két elem képezi az egész mondát: a mythosi és a 
históriai elem. Mind a két elemet egymástól szét kell tartani, és 
lehetetlen a mondát vagy egészen mythosi vagy egészen históriai 
szempontból magyarázgatni, mert ily módon előállanak azon értel
mezések, melyek absurd és barokk állításokat szülnek és a priori 
feltételekből kiindulva, inkább akadályozzák, semmint előmoz
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dítanák az egész monda helyes felfogását (Finn Magnmen, Traiti- 
icein, Haas stb.).

A Nibelung-monda ezen első stádiumában történeti esemé
nyekkel összefüggésbe nem hozható, hanem Holtzmantil) szerint 
csakis tisztán mythosi elemekre vezethető vissza, mely elemek — 
mint minden mythos — históriai tényeken alapúinak ugyan, de 
ezek praBhistoriai időkbe esnek. Későbbi időben történelmi elemek 
hozzájárulása által ugyan modificáltathatott a Nibelung-mondának 
már első stádiuma is, ’2) de mind a mellett Siegfried mint a monda 
wtörzsgyökeres ős# alakja semmiféle históriai személyre vissza 
nem vezethető. A Nibelung-monda első stádiumában — csakis 
pár excellence Nibelung-mondának tekinthető. Tartalmára nézve az 
első stádiumban csak is Siegfried és a Nibelungok közt való harcz 
s a kincs átka lehetett tárgya.

II. stádium. Az Y. száz. kezdetén a burgundok a Rajna 
mellett voltak letelepedve; 413-ban a rómaiakkal barátságos 
viszonyban éltek és ép ezen évben nyerték tőlük Germania primát 
ajándékul; 3) 435-ben belzavarok következtében Gundicarius
burgund király a rómaiak ellen fellázadt,4) de Aétiustól két ízben 
legyőzetvén, hatalma végkép nem töretett meg, mivel Aétius 
ugyanazon időben a nyugoti gótok ellen is barczot viselt. Aétius 
kényszerítve volt egy hun csapat segítségével a már ingó burgund 
uralmat tönkre juttatni; Gundicarius maga az ütközetben 
elpuBztúlt.

Hogy Gundicarius és a burgundi birodalom elpusztulása a

1) Holtzmanti Adolf, Untersuchungen über (las Niebelungenlied. 
188. lap.

2) Holtzmann i. m. 188. 1. «Allerding8 aber erlitt die alté Sage 
Aendeningen, indeni síé dér bekannten Geschichte angepasst wurde».

3i Muth R. v., Einleitung in das Nibelungenlied. Faderboru, Seliö- 
ningli. 1877. 43. 1.

*) Prospcr Aquit. ad an. 535: «Gundicariuin Burgundionum regem 
intra Gallias habitantem Aétius bello obtrivit, pacemque supplicanti 
dedit: qua non diu potius est, siquidem illum Huni cum populo suo ac 
stirpe deleverunt*. — Idatius ad an. 436 : tBurgumlioneij, qui rebellave* 
vermit, a Komanis duce Aetio debellantiu**; — ad an. 437: *Burgunndio- 
num caesa XX millia*. — Váljon az említett hun csapat Attilától kiilde* 
tett-e vagy pedig ezek hunok voltak, kik magokra barangoltak — Attila 
vezérlete nélkül —, nem bizouyos. (V. ö. Klemm, Waltharius II. 108.1.)
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mondának anyagot szolgáltatott és mondák keletkeztek, melyeknek 
tárgya ép Gundicarius tragicus esete volt, könnyen megmagyaráz
ható! Gundicarius esete a germán fajokra igen is hatott; ő, a ki 
római földön alapitá az első germán birodalmat és kortársai előtt 
mint dicső, gazdag király köztiszteletben állott, a szörnyű ellenség, 
a hunok által elpusztúlt!

Ezen históriai tények képezték a burgund monda tartalmát, 
mely tartalma hasonlatossága miatt az eredeti Nibelung- mondával 
összeillesztetett. (Siegfried elpusztúl a Niflungok elleni harczban, 
mely a kincs, a Niflungenhort körűi forog — Gundicarius elpusz
túl a hunok hatalma által, kik birodalma és kincsei után vágyód
nak ; a Niflungok rósz, föld alatt, sötétségben lakó lények — a 
hunok származásáról Ammianus Marcellinus akkori időből több 
rendbeli nevetséges, de egyszersmind érdekes mesét közöl.)

III. stádium. Befejezését elérte a Nibelung-monda Attila 
halálával. Az Attila haláláról keletkezett monda a Nibelung-mon- 
dával, úgy a mint ez II. stádiumában volt, összeillesztetett. 
A Burgundok bukását a monda Attilának tulajdonította, tehát 
kellett, — hogy az egész monda befejezve legyen — még egy 
személy, ki Attilán boszút áll. (Rieger.) Attila a monda szerint 
Ildikó *) által a mennyegző éjjelén megöletett; Ildikó most már 
mint Gundicarius nővére tűntetett fel, ki Attilán fivérét boszúlja 
meg; mert ennek meg kellett törtennie a vérboszú szerint.á)

Röviden összefoglalva a fennt mondottakat, következő 
eredményhez juthatni:

1. volt egy régi mythosi monda egy isteni lényről, mely démo
nokat győzött le, ezeket kincsüktől megfosztván, ö maga végre ezek 
által elpusztídt. (Siegfried-Nibelungen-monda.)

2. Ezen monda összeillesztetett egy burgund-frank mondával, 
mely Gundicarius burgund királynak a hunok áltál való elpusztulá
sáról szólott.

*) Jornandes n. G. c. 49. — ‘IXőtxió =  Hildikó, Hildja (Hilde) demi- 
nntivuma; összetett neveknél néha csak a név második része használta
tott, tehát Ildikó teljes neve lehetett Kriemhilde is, ámbár 436—37 körül 
Attila nem kelhetett egybe egy burgnnd királyleánynyal, mivel ennek ép 
a históriai feljegyzések ellentmondanak.

*) Fischer Hermann, Die Forschungen über das Nibelungenlied seit 
K. Lachmann. Leipzig, Vogel, 1874. 111. 1.

Pbilologiai Körföny. VII. 4. 30
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3) Ezen két monda összeillesztése 437 után történt, mert ezen 
évben tették tönkre a hunok a burgund birodalmat.

4) Az Attila haláláról szóló monda 453 után illesztetett öttze 
az előbbivel.

Ez volna röviden előadva az egész Nibelungmonda fejlődési 
menete, a mint a Nibelung-ének és a sokkal régibb Eddadalok- 
ban birjuk. Kitűnik ebből a rövid vázlatból is, hogy nem a húnok 
közölték a velők összeköttetésben lévő népekkel saját mondáikat 
Attiláról, hanem a germán népek magok karolták fel Attilát és 
honosították meg mondáikban.x)

Térjünk most át voltaképeni feladatunkhoz. Azt hiszem, 
hogy a legczélszerűbb útat választjuk feladatunk tárgyalásánál, ha 
bizonyos osztályozás szerint járván el, a fontosabb helyeket sorol
ván fel az Eddadalokból, a Nibelung-énekből és a Waltharius-ének- 
ből,9) melyek Attilára vonatkoznak.

1. Neve. Attila az Eddában: Atli, a Nibelungénekben: 
Ezele (Ezel), a Walthariusénekben: Attila.8)

2. Atyja. Az Edda szerint Budhli.

samir eigi mér 
vidh són Budhla (Atli) 
aett at auka
ne una lifi. (Gudhrúnarquidha II. 246, b.)

hana mun Atli 
_________eiga ganga

x) V. ö. Venczel O. A magyar nemzeti hősmonda történettudományi 
méltatása [Reguly-Album. Kiadta a Reguly-Társaság. Fest, Emich, 1850.]
— Heinrich Gusztáv id. m. 30. s k. L

*) Idézeteimet a következő kiadásokból veszem: Hildcbrand K a r i: 
Die Lieder dér álteren Edda (Saemundar*Edda); Paderborn, Schöningli, 
1876; Holtemann A dolf  Schulausgabe des Nibelungenlieds in dér áltesten 
Gestalt. 3. Auflage. Stuttgart, Metzler 1874 és Scheffel J. V. -Holdér A. 
Walthariu8, lateinisohes Gedicht des zehnten Jahrhunderts; Stuttgart, 
Metzler 1874.

3) V. ö. Kéz a Simon c.. 13: Attila, qui Hungarico idiomate Ethele 
dictus est. — Doguphalus (f 1253), cliron. Polon. Sommersberg script. rer. 
Silesiae 2, 18: rex Thila qui in scripturis A ttila  nominatur. — E tzel — 
Artala a /arői hőskölteményekben. (Grimm, Deutsche Heldensage 331.) —* 
Michael Kitius, de rebus ungar. 1, 383: A ttila , quem Hunni gentiliter 
Ethele vocant; stb. Az Eddadalokban két Atli fordúl elé, de az egyik nem 
a históriai Attila.
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of borinnBudhla
bródliir min. (Sigurdharquidha in skamma 232. a.)

A Nibelungénekben Bodelunc Attila atyjának neve: 1275. 
és 1399. versszak.

A Walthariusónekben Attila atyjának neve nem fordúl elé. 0
3. Fivérei. Több fivére ismeretes. Az Edda ('Atlantái) szerint 

atyja (Budhli) halálakor öt fivére volt Attilának.

Broedhr ttárum fi mm, 
er Budhla mistum,
héfir nú Hel háfa. (Atlamál 280 b. 52.)

A fivérek több ízben harczra keltek egymás ellen; viszály
kodásuk okát nem tudhatni; valószínűleg örökség miatt keletkezett 
a testvéri harcz.

Börduzk er broedhr ungir 
báruzk róg milli; 
hál/t gekk til hel jár, 
or husi thinu, 
hroldi hotvetna,
that er til hags skyldi. (Atlamál 288 b. 94.)

Tehát fele (hál/t gekk til heljar; hefir nú Hel háfa) már meg 
volt halva a Gjukungokkal való harcz előtt. A két hátramaradt 
fivérét Attilának pedig megöli Gudhrun.

Dóttir lét Giúka
dregi tvá hníga,
bródhur bió hon Atla,
bera vardb thann sídhan ;
skapdbi hón svá skoeru,
skeldhi fót undan;
annan rédh hón höggva,
svá at sá up reisat,
í helju hón thann hafdhi;
theygi henni hendr skulfu. (Atlamál 279 a. 48.)

*) V. ö. Priscus (Niebuhr, Corpue scriptornm hifitoriae byzantinae; 
Bonnae, Weber MDCCXXIX [üpíoxou ravitov Tapa>£o[xeva] sz. Attila atyjának 
neve Mundioch vo lt; Jornandes 6z.: Mundzuch ; Kóza S.: Bendeguch ; 
Vilkinasaga: Ősid; Biterolf: Botelimg (360. 1194. 1947. 6143); Heinricli 
ron München (XIV. száz.), Rudolf’s Weltchronik folytatója sz .: Vallerades 
(V. ö. Grimm V., Deutsche Heldens. 207.).

30*
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A fivérek nevei az Eddában nem említtetnek fel.
A Nibelungénekben: Bloedelin Etzel fivére: 1373. versBZ. —  

Ezer vitéze van 1973. —- Nuodunc nejét és birtokát akarja 
elnyerni: 1951. — Dancwarty Hagen fivére öli meg: 1979.

A "Walthariusénekben Attila fivére nem fordűl elé; általában 
rokonai nem említtetnek fel. l)

4. Nővérei. Az Eddában Brynhildr és Oddrán Atli nővérei.

a) Fliódh er at Heimis
fagrt álítum, 
bana Brynhildi 
bragnar nefna 
dóttir Budhla, 
en dyrr konungr 
bardhhugdhikt mán 
Heimir foedhir. (Grípisspá 181. b.)

thá kvádh that Brynhildr,
Budhla dóttir. (Brót af Sigurdhárquidha 212. b.)

thó kvádh that Brynhildr,
Budhla d ó ttir :
• veldr einn A tli 
öllu bölvi,
of borinn Budhla,
brödhir ntinn. (Gudhrúnarquidha I, 249. a.)

• Vilk eígi ek 
medli veri ganga,
né Bnjnhildar 
brodhur eiga; 
samir eigi mér 
vidh són Budhla 
aett at auka
né una lífi*. (Gudhrúnarquidha II. 246, b.)

l) A Vilkina8aga szerint Attila egyetlenegy fivérének Orinti-nak 
átengedi az örökölt országot, maga számára pedig új birodalmat hódit meg.
— B iterolfs Klage, úgymint a Nibelungénekben, Blaedel, Bloedelin (4938. 
5391. 6343 Biterolf)) Attila fivére, még pedig mint * Für sí dér Waláchen* 
(13057) említtetik. — Dietrich's Flucht-bán Bloedelin nem Attila fivére 
(v. ö. Grimm V. id. m. 199. 1.). — Kéza 8. szerint Keve és Buda Attila 
fivérei.
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b) Muntu Oddrúnu 
eiga vilja, 
en thik Atli mun
eigi lata. (Sigurdharquidha in ek. 232, b.)

Gunnarr volt ennek a kedvese.

Gunnarr hafdhi bedhit Oddrünar, systur Atla, ok gat eigi.
(Dráp Níflunga, 239.)

Hón mátti eigi foedha börn, ádhr til kom Oddrún,
Atla 8ystir; hón hafdhi vérit unnasta Gnnnars Giúka
sonar.l) (Oddrúnargrátr, 252.)

A Nibelungénekben, ép úgy a Waltharius-énekben, Attilának 
nincsenek nővérei.

5. Nejei. Az Eddadalok szerint Gudhrún Atli neje. Gudhrún, 
Giúki leánya s Gunnarr és Hágni nővére, első férje Sigúrdhr 
(Siegfried) volt, ennek meggyilkolása után Atli-hoz megy férjhez. 
(Brot af Sigurdharquidha, 212. b.) Helreidh Brynhildar 238. b. 
13; Gudhrúnarquidha II. 248, b. 38; Gudhrúnarquidha III. 250,
b. 2 és még számtalan más helyen mint «Giúka dóttir» említtetik.

Atli-hoz csak anyja kivánatára ment férjhez; eleinte mit- 
sem akart tudni e frigyről.

tVilk eigi ek 
medh veri ganga, 
né Brynhildar 
bródhur eiga; 
samir eigi mér 
vidh són Budhla 
aett at auka 
né una lífi».

Házasságuk nem volt szerencsés, a mint a két Atli-dalból 
(Atlamál és Atlaquidha) kitűnik.

A Nibelungének szerint Etzel első neje Helche volt, második 
pedig Kriemhild: 1166.

*) Oddrún viszonyít Attilához és Gunnarrhoz alkalmilag egy külön 
értekezésem tárgya lesz, mi okból e helyen mellőzöm e viszonyra való 
bővebb kiteijedést
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Kriemhild is eleinte nem akar Etzelhez menni, , de fivéreitől 
rábeszéltetvén (1142. 1266) azon reményben, hogy ezeken majd 
boszut állhat, beleegyezik a frigybe (1286).

A Walthariusénekben Ospirin Attila neje.
6. Gyermekei. Atli-nak az Edda-énekek két fiat tulajdoníta

nak, Erp és Eitill-t.
«Sonar Kefir thinna
sverdba deilir». (Atlaquidha, 267. b.)

Kallara, thú 6Ídhan 
til knia thinna,
Erp né EitilL 
ölerifa tvá. (U. o.)

Atla thóttisk thú 
stridha at Erps mordhi 
ok at Eitil* aldrlagi,
that var thér enn verra. (Hamdhismal 297. b.)

Saját anyjuk, Gudhrún által pusztáinak eh 
A Nibelungének csakis egy fiát említi fel, ez: Ortliep: 1965, 

1416, 1415. — Ortliepet Hagen öli meg: 2014.
A Walthariusénekben nem fordúl elé Attila egy fia sem.*)
Az eddig mondottak könnyebb áttekintése végett nem tartom, 

fölöslegesnek Attila családfáját ezen a helyen közölni.
Attila családfája a) az Edda szerint:

Budhli
_ l _  ___I___ _I__

Atli (& fia) Brynhildr Oddrún

Erp Eitill

b) a Nibelung-ének szerint:
Botelunc

Etzel Bloedelin

Ortliep

*) Attila fiai a Vilkinanaga szerint: Ortvin és Erp; B itérőlf  az. 
(1396): tez giengen küniges kindelía zwei dar — Őrt und Erpte — wftren 
die* ; Rabenschlacht sz .: Őrt und Schwrpfie; Keza sz .: Chaba és Áladon 
rius, az első Honoria, a második Kremheylcli szülöttje.
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7. Attila országa, J) hatalma, lakása, kísérete, háztartása,
Atli országa az Eddában: Húnmörk,

hrislisk öli Húnmörk
tbar er h&rdhmódhgir fórn,
vráku their vandstyggva
völlu alyroend. (Atlaquidha, 261. b.)

Országában fekszik Myrkvidhr, mely Grimm V. szerint a 
•fekete erdő# (Schwarzwald). Alattvalói Húnar-óknsik2) nevez
tetnek.

Drukku thar dróttmegir
— en dyljendr thögdhu — 
vín í valhöllu,
vreidhi sásk their Húna. (Atlaquidha 259, a.)

Umdu ölskálir
Atla vínhöfgar,
tha er í höll saman
Húnar töldhuek. (U. o. 267, b.)

Országa délfele fekszik és emberei «délférfiak#-nak is neveztetnek.
kalladhi thá Knefrödhr 
kaldri röddu,
seggr inn sudhroeni, (Atlaquidha 259. a.).

eal um sudrthiódhum.
sleginn seesmeidhum. (U. o. 262. a.)

A Nibelungénekben is «Hunenlant» az ő országa és ő maga 
•künic von HunenlanU- nak neveztetik: 1191., 1854. Uralma 
Svábországig kiterjed: 8) 1520. Bajorországban a Dunán túl már 
kezdődikj uralma: *) 1567.

Ö a *gróze vogeU (1217) és a mi hatalmát illeti, úgy ez 
kiteljed:.

vonne Rőten zuo dém Ríne uf bí Élbe unz an das mer, 
só iet ir deheiner alsó gewaltic nihfc. (1268.)

*) V. ő. Heinrich Gusztáv id. m.
*) ó-izlandi hunr =  harczos.
*) Priscus megjegyzi: ouSevt yáp tíJv “túrote Tr(̂  SxuStxifc tj xál itkpa; 

áp$ávt(ov stb. [199. 1. Corpus script. hÍ6t. Byzant. ed. Niebuhr.]
*) Sidonius Apollin. (7, 319) szerint Thüringa is Attila birodalmá

hoz tartozott.
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. Rüedegér Kriemhild-bez szólván, így fejtegeti Attila hatalmát:

Unt ruochet ir ze ininnen dén hóhen voget min
zwelf rícher króne sült ir frouwe sín,
d&r zuo gít iu min bérre wol drízec furatén Unt,
dia hát ér betwungen mit síner ellenthafíen hant. (1259.)

És Kriemhild is elfelejti bánatát, midőn látja, hogy:

(Si hete nu wol erknnnen), daz ir niemen widerstuont,
als ez noch fürsten wíbe küniges recken tuont,
nnt daz sí allé zíte zwelf künige vor ir sach :
dó gedáhtes maniger leide, dér ir dá heime geschach. (1418.)

án ander sín gesinde, zwelf riche künige hér,
unt vil dér wérden dégene, hét ér zallen zíten mér. (1860.)

Fiának Ortlieb-nak harmincz országot igér adni, ha ez 
felnőtt: 1966. 

Neve minden országban félelem tárgya. l)

Ezel was vil gewaltic, mán erkande in allén landen daz. (1457.)

A Walthariusének így festi hatalmát:
i

In tér quas gens Pannoniae residere probatur,
Quam tamen et Hunos plerumque vocare solemus.
Hic populus fortis virtute vigebat et armis,
Non circumposita8 solum dómitans regiones,
Litoris óceáni, séd pertransiverat oras 
Foedera supplicibus donans, stemensque rebelles:
Ultra millenos fertur dominarier annos. (4.)

Hogy mily számos hadsereggel bír Attila, azt a következő 
helyek mondják:

Yincentem numero stellas atque annis harenas . . . (19.)

Ibant aequati numero, séd et agmine longo,
Quadrupedum cursu tellus concussa gemebat,
Scutorum sonitu pavidus super intonat aether.
Ferrea silva micat totos rutilando per aeros. (14.)

x) Jom andes: «solus in mundo regnator* (c. 34); «a királyok ki
rálya* (c. 38).
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Attila lakására vonatkozólag igen érdekes adatokat tartal
maz úgy az Edda, mint a Nibelungének és Waltharius-dal. 

Több helyen az Eddában Attila lakása vár-nak neveztetik, 
mely körül van véve magas falakkal. Priscus is említi, hogy Attila 
háza kerítéssel volt környezve.*)

Höll 80i their Atla 
ok hlidskiálfar diúpar
— Budhla greppar sfcanda 
á borg inni há —, 
sál um suderthiódhum, 
sleginn sessmeidhum, 
bundnum röndum,
bleikum skiöldum. (Atlaquidha 262. a.)

En thar drakk Atli 
vín í Valhöílu. (U. o. 15.)

Litlu ok lengra
—• lók mun ek thess segja —
boe sá their standa,
er Budhli átti;
hátt hrikdhu grindr,
er Högni knidhi. (Atlamál 277. a.)

A Nibelungének szerint Attilának egy vára van a «Treysen» 
mellett, melynek neve nEtzelen bürge* (1406) és «Treisenmüre».

Bí dér Treyeem hete dér künic von Hiunenlant 
eine burc vil ríche, din wae wol bekannt, 
geheizen Treisenmúre . . . (1359.)

Attila «Gran»-bán is tartózkodik.2)

*) V. ö. Tacitus, Germ. c. 16. suam quisqwe domum spatio cir- 
cvmdedit.

*) Midőn 1878-ban jelen értekezésemet írtam, id. hely láttára azt 
hittem, hogy Gran (Esztergom) Attila székhelye. Heinrich Gusztáv id. 
értekezése nálam kétségtelenné tette, hogy Gran n e m  Attila székhelye. 
Valószínű, hogy Gran a liún király egyik erőde volt, mint a minőt már az 
avarok is rendeztek be. A mit Heinrich G. értek. 12. 1. jegyz. 2. G á- 
h en -re nézve tiszta subjectivitásnak tart, azt mindenki komolyabb olva
sásnál saját véleményévé teszi. Már az egész helyből: G & h e n  sah mán
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Gáhen mit dén maeren Bach mán die botén dán.
Ezelen si funden in dér stat ze Gran. (1530.)

Ő pompás palotát is építtetett.

Ezele dér ríche hét an bou géléit 
sínen vlíz kostenlíche mit grózer arebeit: 
palas nnde tűrne, kemenáten áne zal, 
in einer wíten bürge unt einen hérlichen sál;
Dén hét ér heizen bouwen lánc hóch unde wít; 
durcb daz só vil dér recken in suochte zaller zít. (1859.)

A Walthariusénekben a város neve nincs felemlítve, csak 
egyszerűen *urbst -nak mondatik.*)

Attila Pannonias ingressus et űrbe receptus. (96.)

(még pedig m it  d e n  m a e r e n )  stb. kitűnik, hogy sietve jártak-keltek a  
•spielmam-ok, hogy mentői hamarább megmondják Attilának a hirt.

x) A Thidrekssaga szerint Súsa a főváros: «En Attila konungr setr 
sinn stadh thar er heitir Sósam; sú.er nú kölludh Súsat• c. 41. A Thid- 
reksságában 32-szer részint Súsa, részint Súsat név alatt fordúl elé Attila 
székhelye: * Súsat sem Jiöfudhstadhr ( f ő v á r o s )  var tha Attila konungs*. 
Raszmann tSoest• Westphalenben fekvő várost identicusnak mondja az 
említett Susat-tal (Susa): «Auch das ganze skandinavische Altertnm wusste 
es nicht anders, als dass das Hunaland dér Saga in Saclisen und zwar in 
Westphalen lag, denn Uppruni Noregr sowie Fundinn Noregr setzen Attila’s 
Vater Budhli nach Sachsen*. — B iterolf sz .: «kunic von Hiunenland* és 
székhelye: Etzelburc (1123. 1135. 1747. 3212. 13098). — Repgow'sche vagy 
Sachsenchronik (ed. Maszmann. 250. 1.): «In deme selven lande (Ungam) 
vant de koninc Eczelin inde sine nakomelinge lange gesamet hadden». —  
Ladislaus Suntheim , chronik dér fürsten und lánder (1500 körül Íratott, 
kiadta Pfeiffer 1860-ban): «Etzelburg, ein stat und slos, hat künig Etzel 
gepawt*. — Keletfelé fekszik Attila birodalma a Hildebrand-ének szerint, 
mert Dietrich keletfelé menekült, t. i. Attila udvarához. — V. ö. Scópes 
vidsidh (ed. Ettmüller 1836):

18. Á tla  véold Húnum, Eormanríc Gotum 
Vulfhere sóhte ic and Vyrmhere; fül oft 

thár víg ne álág, 
thonne Hraeda here héardum sveordum 
ymb Vistlavudu vergan sceoldan 
éaldne éthelstól Átlan léodum.

Az Anglo-saxon chronicle-ben (edited by Thorpe, London 1861) & 
443. évnél ezen megjegyzés található, hogy a Rómaiak : «fyrdedon vid Á tla n  
Huna oyninge.i (V. ö. Grimm V. id. m. 18. 1.)
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Vérára vonatkoznak e helyek:

Tlle aliquid modicum uarrans intraverat aulam,
Lassus enim fuerat regüque eubile petebat. (219.)

Et licet ignicremis vellet dare moenia Jiammts (322).

Ingrediturque aulam velis rex undique septani.

Kísérete és környezete hatalmához illő. (291.)
Az Edda és Walthariusénekben nincs szó erről, ellenben a 

Nibelungének számos érdekes adattal bír e tekintetben is.

Von vil maniger spráche Bach mán úf dén wegen
vor Etzelen ríten vil manigen küenen dégen.
kristen unde heiden, vil manic wítiu schar,
dá si ir frouwen fnnden, si fuoren vroelichen dar. (1365.)

Von Riuzen unt von Kriechen reit dá vil manic mán;
Polánen unde Vláchen, dén Bach mán ébene gán.
Von dém lande úz Kiewen reit ouch da manic mán 
unt die Peschenaere . . . (1366*)

Hegedőseket is tartott udvaránál; nem volt Attila udvarában 
ünnepély, a melyen zenészek és költők ne mulattatták volna az 
egybegytilt vendégeket.*)

Die Ezelen videlaere hiez mán bringen sá ze hant. (1434.)

Az Edda és Walthariusénekben erről nem tétetik említés. 
Háztartása a legpompásabb volt. A Walthariusénekben 

többek közt egy lakoma következőleg van leírva:

Ingrediturque aulam velis rex undique septam 
Heros magnanimus solito quem corde ealutane 
Duxerat ad solium, quod compsit bissus et ostrum.
Con8edit laterique duces hinc indeque binos 
A8sedÍ8se iubet, reliquos locat ipse minister.
Centeno8 simul accubitus iniere sodales,
Diversasque dapes libans conviva resudat:
His et Bublatis aliae referuntur edendae

*) Priscu8 is, ki mint görög követ hivatalos volt egy ilyen ünne
pélyre, említést tesz erről.
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Atque exquÍ8Ítum fervebat migma per auram.
Aurea bissino tantum stant gausape vasa,
Et pigmentatus crateres Bacchus adornat:
Et simul in verbo nappam dedit arte peractam,
Ordine sculpturae referentem gesta priorum,
Quam rex accipiens haustu vacuaverat unó,
Confestimque iubet reliquos imitarier omnes.
Ociu8 accurrunt pincernae moxque recurrunt,
Pocula plena dabant et inania suscipiebant,
Hospitis ac regis certant hortantibus omnes,
Ebrietas fervens tota dominatur in aula,
Balbuttit madido facundia fusa palato,
Heroas validos plantis titubare videres. (291.)

Donec vi. potus pressi somnoque gravati 
Passim porticibus Rternuntur humotenus omnes.
Et licet ignicremis vellet dare moenia flammis,
Nullás, qui causam potuisset scire remansit. (320.)

Ast urbis populus somno vinoque solutusx)
Ad médium lucis siluit recubando sequentis.
Séd postquam surgunt, ductorem quique requirunt. . .  (358.)

Hasonlít ezen lakoma leírása Priscuséhoz, csakhogy itt 
egészen germán szokások lépnek előtérbe.

A Nibelungének is ír le egy ily lakomát: 1942, 1960.
Az Eddában a lakomára vonatkozólag alig találunk egy

néhány rövid megjegyzést.
8. Attila jelleme.
a) hős.

Attila séd celeres mox huc deflectit habenas
Nec tardant reliqui satrapae vestigia adire. (Walth. 42.)

Ezele was so küene, ér vazzete sínen schilt . . .  (Nbl. 2075,)

Az Edda-énekekben Atli egy helyen sem említtetik mint 
*hŐ8»; jelleme ez irányban, mint sok másban is, egészen elüt a 
Nibelungének Ezelének és a Walthariusdal Attilá-étól.

x) V. ö. Tacitus : Somnum plerumque in diem extrabunt.
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b) bőkezű.

Úzer míner kameren só heize icb dir gében,
daz du unt díne geverten vroeliche müget lében. (Nbl. 221 5.

mondja Ezel Ruedigérnek, midőn a Burgundok udvarához küldi. 
Környezetét jótéteményekkel és ajándékokkal halmozza el.

her künic, nu némt hin widere al, daz icli von iu hán, 
lant unde bürge . . . (Nbl. 2215.)

Az Eddadalokban pedig ép ellenkező az eljárása; még saját 
nővéreit is meg akarja fosztani az atyai örökségtől: úgy Bryn- 
hildr-t, ha t. i. bele nem egyezik azon frigybe, melyet ő kíván.

Ok mér Atli tbat 
einni sagdhi, 
at hvárki lézk 
höfn um deila, 
gull né iardhir, 
néma ek gefask létak, 
ok engi hlut 
andhint íiár, 
thá er mér iódhungri
aura taldhi. (Sigurdharquidha in sk. 221. a.)

v
Oddrún nővérét is ravaszul megfosztja vagyonától és midőn 

Gudhrúnt nőül veszi, voltaképen csak Sigurdhr kincseit akarta 
birtokába keríteni.

A Walthariusénekben előfordúl egynehány hely, mely Attilát 
némileg mint bőkezű fejedelmet tünteti fel; névleg azon hely, hol 
Walthariusnak birtokot igér, ha megnősül (120—140).

c) békeszerető.

Foedera plus cupio quam proelia mittere vulgo.
Pace quidem Huni maiunt regnare, séd armis
Inviti feriunt, quos cernunt esse rebelles . . .  (Walth. 68.)

mondja Attila Heriricus követeinek.
d) féltékeny.
Jellemző Attilára nézve féltékenysége, mely egy külön 

Eddadal tárgya, t. i. a harmadik Gudhrún-énekben (Gudhrúnar
quidha in thridhja) Atli Herkia ágyasától megtudja, hogy Gudhrún
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Thiódhrekrrel titkos viszonyba lépett; Atli kényszeríti nejét, hogy 
magát az istenítéletnek alávesse és az «iarknarstein»-t (szent 
követ) a forró vízzel telt üstből kivegye.

Az Eddaénekekben Attila egyáltalában egészen más alak 
mint a Nibelungének ben vagy a Walthariusban; van közös vonás, 
de nem azon gyenge keresztyén az Eddaban, mint a Nibelungen- 
ének és Walthariusénekben. Mindenesetre befolyással volt a 
Nibelungének szerzőjére a történelem is, mert históriai vonásokat 
legtöbbet itt találunk.

Brassó. Dr. Wlislocki Henrik.

OPTATIVUS OBLIQÜUS.1)

266. §. j . A görögben a mellékmondat függésének jelölésére, 
és egyszersmind annak kifejezésére, hogy a mellékmondat másnak 
(nem a beszélőnek vagy írónak) gondolata, optativus áll, melyet 
optativus obliquus-nak neveznek. — A latinban a coniunctivus 
használtatik hasonló értelemben mint coni. obliquus.

267. §. 2. Az opt. obi. csak akkor fordulhat elő (de nem szük
ségképen) a mellékmondatban, ha az illető mellékmondat főmon
datában történeti idő (1. a 69. §-t) áll, és csak az indicativus vagy a 
pusztán vagy áv-nal álló coniunctivus helyett (consecutio optativi 
obliqui).

Opt. obi. állhat: 
az indicativus helyett:
a ón és ok; kötőszókkal jelzett alanyi, tárgyi és értelmező 

mellékmondatokban, valamint az okhatározó mellékmondatokban 
(1. a 272., 300. és 279. §§-at);

a függő kérdésben (1. a 276. §.); 
az oratio obliquá mondataiban (1. a 311., 312. §.); 
a puszta coniunctivus helyett: • 
a függő kérdésben (l. a 276. §.);
a czélhatározó és kívánó mellékmondatokban (1. a 291. és 

306. §§.);

*) Mutatvány alulírottnak nyomtatásban lévő görög mondattanából.
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az oratio obliqua kérdő állítási móddal bíró egyszerű — 
mellérendelt — és főmondataiban, valamint annak mellékmonda
taiban (1. a 311—312. §§.);

az áv-nal álló coniunctivus helyett:
a föltételes, megengedő, hasonlító, időbatározó és relatív jelző 

mellékmondatokban (l. a 283., 286., 288., 294. és 297. §§.);
az oratio obliqua mellékmondataiban (1. a 312. §.).
Hogy az opt. obi. csak történeti idők után állhat, annak 

mélyebben fekvő oka az, hogy az opt., mint a kívánság módja, távol 
áll a valóságtól (sokkal távolabb mint a coniunctivus, mely valóság 
felé való törekvést jelöl), tehát a múltnak természetével bír, és ezen 
múlttal való rokon természeténél fogva bizonyos attractio útján szokott 
előfordulni kapcsolatban a történeti időkkel (p&ycholoyiai momentum). 
Kém fejez ki tehát határozottan múltat, hanem csak azt, hogy valami 
nem egészen való, csak másnak gondolata; és mivel attractió útján 
fordúl elő, függést is jelöl.

Consecutio temporum, mint a latinban, nincs a görögben.
268. §. 3. Miután az opt. obi. az ind. vagy a coni. helyett áll, 

természetes, hogy nemcsak függést (és másnak gondolatát), hanem 
egyszersmind állítási módot is kifejez, és pedig olyat, a minőt az 
ind. v. coni., melyet helyettesít.

Alanyi és tárgyi mellékmondatok.

271. §. 1. Az alanyi és tárgyi mondat kifejezője a kötőszó (1. a 
96. §.), vagy a nominativus cum infinitivo és accusativus cum 
infinitivo-féle constructiók (a tagadás kifejezője oá, [i/yj vágy ^  
oá). — A latin a kötőszóknak, a magyar a nőm. c. inf.-féle con- 
structio kivételével megegyezik a göröggel.

A nőm. c. inf. és aco. c. inf.-féle constructiók a (8t». '•>;) kötőszók
kal kifejezett «jelentő* alanyi és tárgyi mellékmondatokból keletkeztek 
oly módon, hogy a kötőszó elesése után mindkét mellékmondatnál első 
sorban, mint legfontosabb mondatrész, az állítmány kapott olyan ala
kot az analógia ereje folytán, milyenben az igenév által kifejezett 
alany vagy tárgy szokott állani, t. i. infinitivusit; továbbá a jelentő 
tárgyi mellékmondatoknál, ugyan csak az analógia hatása folytán, az 
alany is olyan alakot vett föl, milyennel a névszó által kifejezett tárgy 
bír, t. i. accu8ativnsit, míg a jelentő alanyi mellékmondatoknál az 
alany megtartotta eredeti az az nominativusi alakját. így tehát a nőm. 
c. inf. a «jelentŐ alanyi*, az acc. c. inf. a «jelentő tárgyi* mellékmondat
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kifejezőjévé lett, de egyszersmind közös jellemvonásává lett mindkettő
nek a mellékmondatbeli «függés* jelölése: így történt, hogy az analogÍA 
kölcsönös hatása folytán a nőm. c. inf. jelentő tárgyi, az acc. c. inf. 
jelentő alanyi mellékmondat kifejezésére is szolgált. Sőt, miután ily 
módon a nőm. c. inf. és acc. c. inf. a jelentő alanyi és tárgyi mellék- 
mondatoknál a függés jelölőivé lettek, szintén az analógia alapján 
egyéb és pedig nem csak jelentő állítási móddal biró mellékmondatok
ban is használtattak a «függés* jelölésére (és a jelentőknél egyszer
smind a •jelentői állítási mód kifejezésére is), nevezetesen: a jelentő 
időhatározó mellékmondatokban (1. a 294-ik §-t), a pusztán követ
keztető mellékmondatokban (1. a 309-ik §-t), az oratio obliqua jelentő, 
föltételező, fölkiáltó, következtető, állító és tagadó egyszerű — mellé
rendelt — és fömondataiban (1. a 311 -ik §-t), valamint az oratio 
obliqua jelentő mellékmondataiban (1. a 312. §.) ( psychologiái momen
tum ). — A latinban a nőm. c. inf. csak jelentő alanyi mellékmondatot, 
az acc. c. inf. csak jelentő tárgyi vagy alanyi mellékmondatot fejez ki.

Személytelen kifejezésektől (1. a 273-ik §-t) függő, jelentő alanyi 
mellékmondatot kifejező acc. c. inf. helyett néha véghatározót és alanyt 
kifejező dativus cum infínitivo áll, mely az acc. c. inf.-ból keletkezik 
«attractio» útján, oly módon, hogy a mellékmondat alanyi accusativu- 
sát a főmondat dativusi véghatározó alakjában magához vonzza, mikor 
is az infinitivushoz tartozó névi állítmány a dativusi véghatározó 
jelzőjévé válva, annak esetét veszi föl ( psycholoyiai momentumJ, rcxvxl 
rcpoôxec áp̂ ovTc ooovíjjlo) eíat (e. h. rcávta rpoâ xei áp/ovta opóviuov jívat). 
Iljapxeí aútoí; xarcâ ijv íppovíaoi? (e h. autoü; xara^v p̂ovtaou;). — A latinban 
is előfordúl leginkább licet és necesse est személytelen kifejezéseknél a 
dat. c. inf. hasonló módon használva.

Az activ verbum sentiendi-től (1. a 273. §.) függő, jelentő tárgyi 
mellékmondatot kifejező acc. c. inf. helyett többször participalis magya
rázó jelzővel ellátott, tárgyat kifejező accusativus cum participio 
szokott állani (valamint a latinban is), eíSov auxol; rceXáíov-cas, vidi eos 
appropinquantes, óp£>u.£V jiávxa áXTjSij óvta.

272. §. 2. Az alanyi és tárgyi mellékmondatok az állítás 
módjára nézve:

Jelentők kifejezve a oxt vagy '•>; kötőszókkal jelzett mondatokban 
az indicativussal vagy optativus obltquussal (1. a 266— 267-ik §§-t) (a 
tagadás kifejezője oü), vagy pedig a nőm. c. tn/.-val vagy acc. c. tn/.-val 
(a tagadás kifejezője rendesen ou, néha t*7! vagy p] ou).

A jelentő alanyi és tárgyi mellékmondatokat kifejező nőm. és acc.
c. inf.-ban a tagadás kifejezője:

jxtí:
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ha egy felszólítást, parancsolást vagy kívánást jelentő verbum 
declarandi-tól függenek (1. a 100. §.);

ou helyett állva, ha egy tiltást,. vonakodást, óvakodást, taga
dást vagy akadályozást jelentő verbum voluntatis-tól függenek (I. a 
103-ik §-t);

PÁ oü:
a föntebbi igéknél, különösen akkor, ha azok tagadva vagy kér

dezve vannak (1. a 103. §.);
ha ilyféle tagadó kifejezésektől függenek : «nem tehetem; nem 

lehetséges, gyalázatos* (azaz: nem szép dolog) stb. (1. a 103. §.).
Föltételezők, a föltételezés következő fajaival:
Lehető föltételezés a jelenre nézve, kifejezője a ox: vagy '•>; kötőszók

kal jelzett mondatokban az optativus av-nal (a tagadás kifejezője o u );
Lehető föltételezés a múltra nézve, kifejezője a oxt vagy *•>? kötőszók

kal jelzett mondatokban a praeteritum indicativi xv-nal (a tagadás kife
jezője ou).

Fölszólítók, kifejezve a oxt vagy <•>; kötőszókkal jelzett mondatok
ban a coniunctivus adhortativussal (a tiltás kifejezője pí).

Parancsolők, kifejezve a 2xt vagy '•>; kötőszókkal jelzett monda
tokban az imperativussal (a tiltás kifejezője j«í).

Fölkiáltók, kifejezve a ott vagy »•>; kötőszókkal jelzett monda
tokban a kérdő természetű pronomen relativummal, vagy az állítási módot 
kifejező szócskával (1. a 97. §.), vagy pusztán a hanglejtéssel (a tagadás ki
fejezője ou).

Kívánók, a kívánás következő fajaival:
Egyszerű kivánsáy, kifejezője a oxt vagy »•>? kötőszókkal jelzett 

mondatokban az optativus mayában vagy állítási módot kifejező szócskával 
együtt (1. a 97. §.), (a tagadás kifejezője y-t) ;

lehetetlen kívánság, kifejezője a oxt vagy «->; kötőszókkal jelzett 
mondatokban a praeteritum indicativi magában vagy állítási módot kifejező 
szócskával együtt (1. a 97. §.), (a tagadás kifejezője jmí) ;

Ide tartoznak a kívánó mellékmondatok is (1. a 303—306. §§.).
Következtetők, kifejezve a oxt vagy <•>; kötőszókkal jelzett mon

datokban az állítási módot Hfejező szócskával (1. a 97. §.), (a tagadás ki
fejezője ou).

Kérdők, 1. alantabb a függő kérdést.
Állítók, kifejezve a oxt vagy <<>; kötőszókkal jelzett mondatokban 

az állítási módot kifejező szócskával (1. a 97. §-t), vagy a puszta hanylej- 
téssel (a tagadás kifejezője ou).

Tagadók, kifejezve részint ou-val, részint pí-vel, részint p-í; ou-val, 
mint az eddig mondottakban egyenként ki volt mutatva.

Philologiai Közlöny. VII. 4 . 31
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273. §. 3. a) Az alanyi mellékmondatok akkor fordulnak 
elő, ha a főmondat állítmánya :

Egy személytelen kifejezés (mint a latinban), milyenek:

oet, ŷ prj, ávayxT) Icjtív, 

npÉ-ei, Tcpo<njxet, e£é<jtiv, 
xaXóv eattv, ö o ;  cartv, váuo; la tív , 
aipa Ircív, xátpó; E<mv,
SuvaTÓv lartv, 
oiaoepsi, [leXet,
aujijJaívEi, c o n t in g it ,  a c c id it ,  
óXíyou Sec, noXXou őet, Toaoútou őeí s tb .

I
Ilyenkor a jelentő alanyi mellékmondat acc. c. inf.-val van 

kifejezve (mint a latinban): ypi] toos so npárcovtas tt)<; srct-
dt>(iT£tv. oo ^áp vójio; at>TOt<; Sic tóv auxóv vaoap/etv.

Egy szenvedő verbum sentiendi, declarandi vagy voluntatis 
(mint a latinban): Xá ŝiat cos ópptonfjc st{u xai píaio;. spoato crt pa- 
atXsí>c izpooépyezcii.

b) A tárgyi mellékmondatok akkor fordulnak elő, ha a fő- 
mondat állítmánya:

Egy cselekvő verbum sentiendi, declarandi vagy voluntatis 
(mint a latinban), milyenek :

áyvosív, xxrJe’.v, ^tyvtó^stv, sfóivx', evvosÍv, l;tÍ7Ta3Sat, eGptux«tv, jxav^ávetv, 

ópav, Kuv^ávíoSat, auviévat;
XcYEtv, s i“eTv, ^pávai, ÓTcw/vebSat, őjAV-Jva'., arcEtXsiv, oi'eaSai, vojii^stv, ^YEtc^at, 

eXjcíCeív, niarsÚEtv, árciarEtv, E?xá^£iv, úíioXajxpávetv;
PoúXEC^at, SAéiv, jxeXXetv, EJtiSujiÉív, atpEfaSat, ai-ioüv, Stxaioüv, xeXeuecv, stpo- 

emceI v, TrpoxaXcl^at, -apxtvilv, enoToüvstv, Éí-opaav, napo^úvEtv, ;tp<má<j<TEiv, jzapay- 
yAXeiv, ItiiotAXeiv, l-i-rpeirstv, au^yiopsív, óixoXoyetv, avayxá^Etv, miseiv, rcotelv stb .

spóa, Sri paaiXeus Ttpoaépyexai. Xéyei, <í>s ópptanfjs st[it xai píato^. 
sXeYOv, ott Köpo<; jiiv téö’vr^xsv ’Apiaío? 8é 7terfeoyá)$ sv ttj) ata&pLtp 
stTj (opt. obi.), ot Ivőoi é'Xs£av, őrt Tcéji^ats (opt. obi.) apás 6 ’lvöwv 
paoiXsóc- árcsxpívaro KXsávaíp, ou  Ttpóa&sv áv árcodávoisv rj i á  oirXa 
TrapaöoÍYjoav.

A jelentő tárgyi mellékmondat rendesen csak akkor fejeztetik 
ki nőm. c. inf.-val, ha a mellékmondat alanya azonos a főmondat 
alanyával, a mikor is aztán ezen közös alany csak egyszer monda
tik vagy iratik k i: sXztCs (t. i. aó) ujitöv töv ftsóv itpá£etv xaXw; (t. i. 
ló). KXscov oux srprj aoró?, aXX’ sxsfvov arpaxTjYStv.

466 PECZ VILMOS.
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Függő kérdés.

274. §. Függő kérdés alatt általában véve kérdő mellékmondatot 
értünk, de megjegyzendő, hogy a kérdő mellékmondat rendesen alanyi 
vagy tárgyi mellékmondat szokott lenni (mint a latinban és magyarban).

275. §. 1. A függő kérdés kifejezője (épen úgy mint a függet
lené) a pronomen interrogativum (1. a 62. §.), az állítási módot ki
fejező szócska (1. a 98. §.) vagy pusztán a hanglejtés (mint a latin
ban és magyarban). A tagadás kifejezője oá és jj.y).

276. §. 2. A függő kérdés az állítás módjára nézve:
Jelentő, kifejezve az indicativussal vagy az optativus obli-

quussal (1. a 266—267. §§.) (a tagadás kifejezője oá). jiáfts 7tpő>tov 
aátwv, ttvs? etoív. 1] inrj'rrjp StTjpwxa tóv Köpov rcóxspov poóXotto [lévetv 
7] árctévat.

Föltételező, a föltételezés következő fajaival:
Egyszerű f  öltételezés a habozás kifejezésére, kifejezve coniunc

tivus dubitativussal vagy optativus obliquussal (1. a 266—267. §§.) 
(a tagadás kifejezője (j,tj). odx, iyoiye rctöc swro>. KXéap/o; époo- 
Xeóeto üpóÉevov xaXéaas, sl iréjiTtoiév ttva? t] návzes toiev érci tó atpa- 
tóicsSov.

Lehető föltételezés a jelenre nézve, kifejezve optativussál és áv- 
nal (a tagadás kifejezője oá). r^pánjoe toó; rcpocpóXaxac, icot> av tőot 
IlpóSevov r[ KXéap/ov.

Lehető föltételezés a múltra nézve, kifejezve a praeteritum in- 
dicativi-ve 1 és áv-nal (a tagadás kifejezője oá). Tqptóta, tíc áv ysxo.

Lehetetlen föltételezés, kifejezője a praeteritum indicativi &v-nal 
(a tagadás kifejezője oá). •í]8éa><; &v 6|iü>v rcodoíjnjv, d> áv8pe<; őtxaorat, 
vív’ av 7cote yvcójjltjv népi éjioö sXyszs, si [iifj á7csTpi7]páp/7]oa, áXXá jcXétüv
4)X̂ tJL7lv ( °̂&y nem lettem volna a kiszabott időn túl trier- 
archa, hanem elhajóztam volna).

Állító, kifejezve állítási módot kifejező szócskával (1. a 98. §.), vagy 
a puszta hanglejtéssel (a tagadás kifejezője ou).

Tagadó, kifejezve részint ou-val, részint pf-vel, a mint az az eddig 
mondottaknál egyenként ki volt mutatva.

D r. P ec z  V ilm o s .
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HAZAI IRODALOM.

A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése. Tanítóképző inté
zetek és polgári iskolák használatára összeállította Szülik József. Má
sodik bővített kiadás. Eger, 1882. Szolcsányi Gyula.

E kézikönyv szerzője alig száz lapon akarja a magyar nemzeti 
szellem, a magyar nemzeti irodalom fejlődését történelmi előadás
ban valamint szemelvények utján föltüntetni. Anyagot és feldolgozást 
ily csekély térre szorítani s mégis jót és becsest nyújtani, megvalljuk, 
nem könynyű feladat. Negyven—ötven ritka nyomású lapon, mert 
maga a történelmi előadás bizonnyal nem terjed többre, irodalmunk 
főbb korszakait csak szembeötlőbb vonásaikban is vázolni, a magyar 
szellemnek csak legjelesebbjeiről is hő, igaz képet festeni, ahhoz 
önálló tanulmány, jellemző erő és jó  stílus elmaradhatatlan kellékek ; de a 
jelen mű a szerző ilyes tulajdonságai mellett éppen nem tesz bizonysá
got. Az önállóság és eredetiség koszorúját azonban a szerző nem is 
vitaija magának, midőn megelégszik az tösszeállító* igen szerény czímé- 
vel s midőn a neki tulajdonítandó parányi érdemet is Környei, Szvo- 
rényi, Lonkay, Névy [e négy írót bízvást hallgatással mellőzhette 
volna] Beöthy Zsolt és kivált Toldy Ferencz fejére hárítja vissza. Ne is 
hibáztassuk tehát a szerzőt önállósága teljes hiányáért, a jellemzés 
kiváló erejét se keressük benne, stílusbeli kisebb fogyatkozásait is 
nézzük el neki, de meg kell róvnunk az egész munka módszerét és 
szellemét.

A szerző ugyanis abban a jámbor hitben él, hogy a tanító-kép
zőknek avagy polgári iskoláknak szánt irodalomtörténet mi egyébben 
sem külömbözik a felsőbb oktatásra irt kézikönyvtől vagy tudományos 
munkától, mint hogy sokkal kisebb terjedelemre szorítkozik. A ki tehát 
ilyes czélra szolgáló tankönyvet akar írni, ne törekedjék másra, mint, 
hogy a szerző magyaros szavával éljek, trövidletre*. A röctW/^készítés
nek titka pedig miben áll, arra könnyen reájövünk akár a jelen műből, 
akár ama számos hasonló fajta irodalomtörténeti vázlatból és alapvonal
ból, melyek tankönyv czimén lepik el a könyvárusok polczait és 
tudományos ismeret képében férkőznek be a mindenre kész ifjúság 
fejébe. Az irodalomtörténeti rövidlet tudniillik úgy jő létre, hogy a 
szerző nagyobb művekből kihagyja mindazt, a mi a korrajzra, az 
eszmék fejlődésére; az irányok és irók jellemzésére vonatkozik, tehát a 
lényeget; de megtartja mindazt, a mi név és a mi évszám szóval a holt 
anyagot. így válik a rövidlet jobbára érdektelen irói nevek és üres 
könyvczímek hosszú és lélek nélküli specimenjévé, a helyett hogy iro
dalmunk korábbi szakaszait általános, de biztos vonásokkal festett

Digitized by v ^ o o Q i e



HAZAI IRODALOM. 469

képben tüntetné föl, a helyett hogy egy kiválóbb költő vagy jelesebb 
prózairó teljes megértetésével igyekeznék egy egész századra vagy több 
évtizednyi időszakra kelló fényt vetni, a helyett hogy legnagyobb fér- 
fiaink és irodalmi remekeink beható magyarázata és jellemzése által 
törekednék a nemzeti szellemet fejlődése legmagasabb fokán bemutatni 
és a magyar irodalom iránti mély érdeket az ifjú szívben örökre 
meggyökereztetni.

A jelen műről tehát, mint a melyben a tőlünk felállított kellékek 
mindegyike hiányzik, de a messze kerülendő hibák mind megtalálhatók, 
a melyben nincs lélek, csak betű, nem volna több szavunk, ha tenden - 
tiosus elfogultsága a kritikát nagyon is ki nem hivná.

Erős katholikus irányzatnak, részrehajló felekezeti szellemnek 
hódol a szerző művének majdnem minden lapján, s íme ez az a tér, hol 
egyedül fejt ki önállóságot Toldyval és Beöthyvel szemben. Jól tudjuk, 
hogy nincs iró, a ki politikai elvei vagy vallási meggyőződése, szóval 
egyénisége teljes háttérbe szorításával tudna nagyobb szabású, kivált 
történelmi munkát létesíteni; a sine ira et stúdió elve legszigorúbb értel
mében nem kívánható, nem is kívánatos ; de az elfogultságot, a tenden- 
tiát megrovás nélkül sohasem hagyhatjuk, ha az nemcsak a méltányos
ságról feledkezik meg, hanem magát az igazságot is durván meg
sérti.

Azt hisszük, a t. olvasó-közönség sem érzékenységgel, sem 
túlzással bennünket vádolni nem fog, ha csak egy nehány pillantást is 
vet e könyv lapjaira, ha a reformációról, ezen nemzetünk egész erkölcsi 
és szellemi világára kiható, a magyar irodalmat ujjászülő eseményről a 
következő jellemzést hallja: «Az egyházuktól elszakadt, papok és szerzetesek 
a hűtlenség egész keserűségével működtek az új tanok elterjesztésen , s mivel 
a megbénult kath. magyar egyház egy ideig nem fejthetett ki kellő erőt, 
a protestánsok pedig a sajtót és iskolát egyaránt felhasználták párthi- 
veik sokasítására: azért a hű katholikusok jó időre nagyon háttérbe 
szorúltak*.

Vagy mi egyéb az, mint felekezeti elfogultság, midőn a szerző 
első történelmi drámánkról, «Balassi Menyhárt áruitatásáról» jelentő
sebbet nem tud mondani, mint: «Szerzője ismeretlen, de gyűlöletes 
elferdítéseit tekintve vakbuzgó protestáns lehetett* ; midőn Balassa Bálint
nak, a protestáns hittől és szellemtől áthatott költészet legfőbb 
képviselőjének életéből azt a momentumot tartja említésre legméltóbb
nak, hogy ikatholikussá lett, s ezen fontos tettét egy szép nyelvű hitvitázó 
-műben igazolá, melyet Balassa lelki atyja, a jézus-társasági Dobokai 
Sándor fejezett be s adott ki, két év előtt pedig Ipolyi Arnold püspök 
talált fel* ; midőn a 17. században annyi erővel, annyi szenvedélylyel 
folytatott hitvitázás részesei közűi csak a katholikus félen levőket
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sorolja föl, mintha Pázmány, Káldi, Eszterházy, Balásfí és Sámbár- 
nak ellenfelük sem lett volna s csak a viszhanggal szálltak volna 
tudományos vitára vagy sértő veszekedésre.

Vagy a tudomány és igazságnak álláspontján áll*e a szerző 
akkor, midőn nevekkel úgyis telezsúfolt művében még valami Völcsei 
Tóth Istvánt, a XVIIL századnak egy krónikás poétáját is fölemlíti, 
valószínűleg csak azért, mivel a feledségbe borúit jámbor férfiút az a  
szerencse érte, hogy : «hőskölteményét (?) Pauer János székesfejérvári 
püspök födözte föl* ; midőn a szerző a jelen század katholikus vallási 
költészetének több tért szentel, mint színműirodalmunknak ; midőn 
hosszabban és a dicséret egész árjával szól Sujánszky Antal, Pajer 
Antal, Mindszenti Gedeon, Barina Vendel és Lázár Miklós költőkről, — 
Lévay Józsefet, Dalmady Győzőt, Vajda Jánost, Arany Lászlót ellenben 
csak névről említi, midőn a szemelvényekben hely jut Répássy János
nak, de kiszorul Szász Károly, stb. stb.

De minek folytassuk ; «elég a példa*. Végűi még csak azt az 
egyet szeretnők tudni: a történetíróknak mi csoda faja a * kuruc* 
történetíró, mert e mű szerzője Thaly Kálmánra más jelzőt nem talált, 
mint: «a kuruc Thaly Kálmán is becses müveket irt*.

K ardos A l b e r t .

KÜLFÖLDI IRODALOM.

F. Eyssenhardt, Hadrian und Florus. (S&mmlung géméin vers tandlicber 
wiásenschaftlicher Vortráge, herausg. von Rúd. Virehow und Fr. von 
Holtzendorff) Berlin 1882. 8-r. 16 1.

Csinos kis értekezés Martianus Capella érdemes kiadójának 
tollából. A munkácska csoportosítja mindazt, a mit Hadriánus császár 
magánéletéről, de főleg Florus rhétorhoz való viszonyáról tudunk. Az 
adatok gyér természetéhez képest az értekezés igen szűk keretben 
mozgott volna, de a szerző számos kultúrtörténeti adatot fölvett, 
melyek Hadrián koiszakát jellemzik.

Ezen Florus rhétor afrikai születésű ember volt, kinek ama 
kiváló szerencse jutott, hogy az ugyancsak dilettáns költő Hadriánnal 
együtt utazta be a déli provincziákat, együtt voltak Szicziliában, hol 
Hadrián 123 Kr. u. a napot Aetna ormairól látta fölkelni, de később a 
császári kegy sugara eltávozott költőnktől és Domitián korában tapasz
talt ifjúkori raellőztetése valószínűleg ismétlődött vagy maga Hadrián 
vagy pedig valamelyik utóda alatt. Ez az utóbbi adat azonban csakis 
combioátión alapszik, a mennyiben ugyanisEyssenhardtFlorusnak tulaj-
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donítjfta «pervigilium Veneris* ez. költeményt, melyet illetőleg már hu
zamos ideje folyik a vita a philologu«ok között. *) Florusról, kinek neve 
alatta «pervigiliumot* is magában foglaló codexbentöbb költemény ma
radt te iramé tér trochaicusban irva, bizonyos csak annyi, hogy Hadrián

x) Aldus Manutius (Lilius Gyrallusnál, diss. de poet.), Erasmus 
(Adag. chil. I. adag. I. cent. 9) és Meursius (exercit. erit. p. 143) Cajus 
Valerins Catullusnak tulajdonították, mire nézve Pliniusnak egyik helye 
(h. n. XXVIII, 4) vezetett, valamint azon körülmény, hogy a Pithoeanus 
codexben e költemény közvetlenül Catnllus epithalamiumjára következik. 
Salmasius (Perv. Ven. c. notis Pithoei, Lipsii, Salmasii stb. Hága 1712) 
és Menagius (MiBcellanea, Páris 1652) egy Seneca Florus nevű költőre gon: 
doltak, véleményüket egy a margót telefirkáló glossátor jegyzéseire alapít
ván. Scriverius Péter (Fabriciusnál, Bibi. Lat. IV, I, 10. p. 267) ismét bizo
nyos Florusnak tulajdonítja. Sanadon (a költemény franczia fordításában, 
Páris 1728) pedig a költemény első 22 sorát a czímnek megfelelőleg (sunt 
verő versus XXII) elszakítva egy Augustus-korabeli költőnek tulajdonította, 
a többit bizonyos a XV. században élő Camers Seneca Tamásnak, a mi 
azonban oly absurdum, hogy nem szorult Osannak czáfolatára (Schulzeitung 
1828, II. p. 116). Később azon Florusra kezdettek gondolni, kivel a fön- 
tebbi értekezés foglalkozik. így vélekedett kül. Wernsdorf (Poetae latini 
minores, tóm. III. p. 425—46.'.) ki ezen Flonist eleinte Florus történet
íróval azonosította, de később kételyeket érezvén, ez állítását visszavonta 
(P. L. M. IV, 854, VI, 26) főkép azért, mert mások is (pl. Augusti «Einige 
Bemerkungen über das Pervigilium veneris* Neues Magazin fílr Schullehrer 
von Ruperti und Schlichtegroll III, I, p. 247) győzelmes okokkal léptek 
föl ellene. De mégis Florus nevű költő mellett állapodott meg, egyúttal 
pedig egy föliratból (Gruterus, Corp. Inscr. Nro 1114) azt következtette, 
hogy a költeménynek szerzője n ő : Vibia Chelidon, Lucius Vibius Florus 
neje 252 körül Kr. u., miben a költeményre magára vél támaszkodhatni 
(quando faciam ut *) Chelidon ut tacere desinam ?) Ezt Mahly (Philol. 
XXIII. p. 356—361) határozottan elveti, míg Orelli (Phaeilrus, p. 213) elő
ször figyelmeztetett arra, hogy a költemény szerzőjét a Fulgentius előtti 
korban kell keresnünk. (V. ö. Fulg. p. 11 és Perv. veneris: humor ille 
quem serenis astra rorant noctibus). Szerinte a szerző mindenesetre Ful
gentius előtt ólt, talán Appulejus. Ugyanígy vélekedik Paldamus (Diss. de 
Perv. Veneris. Greifswald 1830) és Heidtmann (u. o. p. 40. 42). Büclieler 
a szerzőt mellőzvén, a munka megiratását a II—III. századba helyezi. De a 
legújabb philologusok visszatértek Wernsdorf nézetéhez és egy Florus nevű 
rhétort tekintenek a költemény szerzőjéül. Ez egy töredékben: «Vergilius 
orator an poéta* (megtalálta Oehler egy briisseli kéziratban, ismertette 
Ritschel Rhein. Mus. I, 1812, p. 312—314) elmondja önéletrajzában, hogy 
Afrikában született, még gyermekkorában Domitián alatt a capitolini ver
senyekben föllépett, de pártoskodásból megbukott, bújában útra kelt és 
szerte bolyongott, végűi Hispániában letelepedvén, itt élt, miglen Traján 
fényes győzelmeivel egyszerre Rómában újra megjelent. Ritschl e két Flo- 
rust hajlandó volt azonosítani, de Baehrens egy kis anthologiában (Unedirte 
lateinische Gedichte) egy Tiberianus nevű költővel akarta e költeményt 
megiratni, kitől az Anthol. Lat.-bán és másutt vannak költemények és kinek 
egyik műve (Baehrensnél III.) csakugyan mutat tartalmi és rhythmikai 
hasonlat.óságokat. Az alább következő sorokban mindkét véleményt (Eyssen
hardt á Baehrensét egészen ignorálja) érdeméhez képest méltatni fogjuk.

*) E fölfogásnak Schwarz conjecturája kedvez legjobban : quando f&c, sciam 
chelidon, Baehrensnél (Unedirte Lateinische Gedichte).
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barátja volt *) és hogy azzal levelezésben állott, illetőleg hogy egymást 
kölcsönösen megörökítették költeményeikben.*) Hogy Florus részt vett 
Hadriánnakutazásaiban,az több mint valószínű. Ennyi az értekezésnek a 
költőre vonatkozó része, a többi Hadrián császárnak építkezéseire és hu
manitárius intézkedéseire vonatkozik. így különösen említendő egy általa 
valószínűleg kedves Antinousának emlékére alapított étkezési és temet
kezési collégium, mely az associátióknak ókori történetéhez érdekes 
adalékokat szolgáltat (p. 20. 21.). Hasonlókép terjedelmesen méltatja 
Hadriánnak érdemeit a latinságnak emelése és a hadseregnek embersé
ges pártolása körűi. Minthogy mindezen adatok kizárólag inscriptionális 
adalékokon alapulnak, hiteles képét nyújtják úgy a kisvárosi polgári élet 
fejlődésének és társadalmi hullámzásainak, mint a hatalmas cssár 
viszonyának katonáival szemben. 4)

A csinos kis értekezést, mely nagy formaérzékkel van irva, 
megkísértjük a következőkben kiegészíteni, a mennyiben adalékokat 
nyújtunk arra nézve, hol ünnepeltetett amaz éjjeli ünnep, melyre a 
pervigilium Veneris-t irták és hogy az legnagyobb valószínűség szerint 
csakugyan Florus költőtől, Hadrián barátjától való.

A költeményben két hely van, a hol localis alap rejlik. Az egyik 
az a hol az Aetnáról, a másik a hol Hybláról van szó;,8) mindakettő 
egyenesen Szicziliára utal. Tény az, hogy Szicziliában az éjjeli ünnepek 
(pervigilia) régtől fogva divatoztaka) annyira, hogy még a háborús idők 
és az ellenségtől való félelem sem volt képes a lakosokat attól

*) Spartian Hadr. 16. Florus költeménye a Salmasianusban: 23 tet- 
rameter trochaicus «de qualitate vitium* (Riese Anth. lat. Nr. 245—252) 
és 9 hexameter «De votis» (Riese Nr. 87) melyeket Eyssenbardt sikerült 
fordításban közöl.

*) Cliarisius I, p. 53, 14 és 140, 6 valamint 123, 17 V. ö. H eintze
• De Floro non liistorico séd rhetore* Weimar 1787, de kivált Tenffel* 
pag. 793).

*) Kissé fölösleges dolog a poscának (salátaforma katonai étel) leírása 
és ennek al pj&n a mai gazpachóval való azonosítása.

•) 49. v. «Jussit Hyblaeil tribunal stare Diva floribus* és 41—52. vv. 
«Hybla totos funde flores, quidquid annus attulit, Hybla flórám subde 
vestem quantus Aetnae campus est». Megjegyzem, hogy Riese kiadásában 
Ennae van, a mi ugyan szintén Szicziliára utal, de egészen má9 vidékre, 
másrészt pedig a codexek följogosítnak azon lectióra (et nec A, ethne B ). 
Hogy az Aetna mellett voltak Vénusnak szentélyei és ünnepei, az még a 
mostani nép elnevezéseiben is megmaradt. Tanuk erre az utazók. Jelesül 
Paterno mellett az Aetna tövében van egy erdő, mely «di santa Venere» 
melléknévvel bir, úgyszintén Sortino mellett egy magaslat «monte di Santa  
Veneret névvel (v. ö. «Voyage pittoresque de Naples et de Sicilen a nem. 
kivonat VII. k. 202. lapján). Hogy az olasz nép pogány neveket ruház föl 
a «santa» melléknévvel, napirenden levő dolog.

ö) Eleinte főleg a nymphák tiszteletére tartattak (Athenaeus VI, 
458a). Ezen szokásra czéloz talán Vergil is (Eccl. V, 74 skk.). Hogy mily 
sokáig föntartották magukat, tanúja a cod. Theod. 1. XVI. lex. 10. ca. 5.
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visszatartani.7) Sziczilia külömben is a Vénus-kultusnak hagyományos 
fészke, honnan az Rómába is átszármazott8) és mint Aeneásnak anyja 
és védője ünnepeltetett. Hogy tehát Vénusnak éjjeli ünnepét Sziczili- 
ában tartották oly természetes valami, hogy az az ókor ismerői előtt 
jóformán magyarázatra sem szorúl. Van azonban egy hely a költemény
ben, mely nehézséget képes okozni t. i. a 47. vers,9) mely így szól:
• Regnet in silvis Dione, tu recede Delia», a mi nyilván Diana-kultusra 
mutat. De ez összefüggésben.a Hybla névvel ép a nehézségek elosz
latására szolgál. Azt mutatja ugyanis, hogy ott, a hol ez éjjeli ünnep 
tartatott, rendesen Diaoa-kultus volt és csak kivételesen tartották az 
ünnepélyt Vénusnak tiszteletére.lu) Ez pedig tökéletesen ráillik 
Hyblára ") (a mai Paterao) a hol állandó Diana-tisztelet volt, melyhez 
«8&k később járult a Vénus victrix (győzelmes Vénus) tisztelete.1*) Hogy 
azonban Hyblában csakugyan tisztelték és ünnepelték Vénust, arról mai 
napjainkig fönmaradt föliratok tanúskodnak.18)

Ennyi a helyet illetőleg, mely e sorok írójának meggyőződése 
szerint csakis ezen Hybla lehet és nem más. Nehezebb dolog az idő 
meghatározása. Vénusnak tavaszi ünnepei a Floraliák voltak, a melye
ken az ébredő természet ölében ünnepeltetett,14) de minthogy miként 
már megjegyeztük, ezúttal Dianát szorította ki, oly tavaszi ünnepélyre

7) Marcellua is ilyenkor rohanta meg Syracusaet (Liv. lib. XXV.) 
t . ö . Plutarch. Vita Marcelli p. 308.

*) Az eryxi Venust a rómaiak tettleg akkor fogadták el, mikor az 
első pún háborúban a Begestabeliekkel szövetkeztek. Három temploma volt 
Rómában.

9) Egyszer mindenkorra megjegyzem, hogy a Riese-féle kiadás szerint 
idézek (Anthol. lat.).

10) A Hyblában uralkodó Diana-kult'is mellett tanúskodik egy Hyb-
lában vert pénz, melyet D’Orville említ föl (•Sicilla, quibus Siciliae veteris 
rudera illustrantur* Amstelod. 1764. föl. II. p. 347) a leíró szavaival élve 
«insignis nummus, príma in parte Dianae caput cum api (byblai méz!) in 
altéra Deam ipsam stantem urceolum dextra, leva hastam ferantem blan- 
diente ad peJes cane». Továbbá még megfelelőleg a költemény azon helyé
nek (v. 46) «Nec Ceres, nec Bacchus absunt* 1. D’Orville XX. tábla Nr. 2. 
tnomus inscriptuB VBAAS-MEI’APAS Bacchus tunica amictus et palla, capite 
liedera redimito..........stans».

Xl) Bőséges bizonyságok találhatók erre nézve Hóimnak források és 
előadás tekintetében egyiránt mintaszerű művében (Qesch. Siciliens im 
Alterthum I. p. 68). Több forrás ott van fölsorolva.

u ) A Vénus victrix Caesar óta összeforrt a Venus genetrixxel és azért 
mindkettő a császárok védjéül tekintetett (Prop. IV, 1, 46. Dió Cass. XLIII. 
43). Legnagyobb szerepet játszott ünnepélyeiben a rózsa, ép mint a per- 
vigilumban.

1SI V. ö. Holm (1. 1.) a hol a következő fölirat találtatik: «VENERI. 
yiC T R IC I. HYBLENSI.i (jelenleg a BÍRcari-Muzeumban, 1. Sestini «De- 
ecrizione dél museo d’antiquaria e dél Gabinetto stb. dél Signore Principe 
de Bisoari».)

14) tFestum id est ludi Florae* (a vidéki provinciákban 1. Renier
n. 1875).
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kell gondolnunk, mely rende9 körülmények között Dianáé volt és ez nem 
más mint április hatodika, melyet egész Szicziliában ünnepélyesen 
megtartottak.16) Ez ünnepély napján tehát Diana helyett Yénust ünne
pelték, minek mindenesetre különös és kivételes alkalommal kellett 
megtörténnie. És képzelhetünk-e annál ünnepélyesebb alkalmat, midőn 
a provincziákat kedvelő imperátor mint közönséges vándor lép alatt
valói közzé, hogy ott kedves istennőjének ünnepét ülje ? Hadriánust 
értjük, ki Egyptomból visszatértében köroskörül járta az Aetnát még 
pedig 123. tavaszán.16) Hogy ilyenkor a császár kísérőjének kötelessége 
volt megszólalni, az kétséget sem szenved, s így nagyon valószínű, 
hogy e költemény akkor készült, a mélabiis befejezés kivételével, melyet 
mint kegyet vesztett függeszthetett hozzá és mely a megíráskor ugyan
csak nevetséges is volt volna a szövegben. K) Hogy mindez ráillik a mi 
Florusunkra és csakis ő rája illik mindazok közül, kiket szerzőkűl fői
tek, azt hiszem ha nem is kétségtelen, de legalább is nagyon valószínű. 
S így a pervigilium Veneris sokat vitatott kérdése ismét egy lépéssel 
közelebb haladt czéljához.18)

Budapest, 1882 okt. 2. L a tk ó c zy  M ih á l t .

VEGYESEK.
— A Budapesti Philologiai Társaság folyó 1883-ik évi januáriul 

17-én dr. Ponori Thewrewk Emil elnöklete alatt tartott felolvasó gyűlésen 
dr. Barna ígnácz Horatius néhány satirájának fordítását mutatta be 
a társaságnak. Tetszéssel hallgatott felolvasása után dr. Krausz Jakab
• A római rím költészet és művészet akadályaidról értekezett. — A föl- 
olvasó gyűlést követő választmányi ülésnek (elnök dr. Ponori Thewrewk 
Emil; jegyző dr. Pecz Vilmos; jelen voltak: dr. Ábel Jenő, dr. Hein
rich Gusztáv, dr. Kassai Gusztáv, Malmosi Károly) fő tárgya a társaság 
alapszabályainak megváltoztatása volt. Űj tagokúi felvétettek : Tremmer 
Gyula kegy. r. tanár, Léva; dr. Sziunyei József, könyvtári tiszt, 
N. Muzeum ; Reményi Ede egyetemi hallgató, rk. tagnak.

6) Aeliauus lib. II. c. XXXV.
1B) Az 5. jegyzetben említelt «Sauta Venere» erdő oly közel van az 

Aetnához, hogy az ottani ha,tnuból cserépedényeket készítnek. (L. az 5-dik 
jegyzetben idézett forrást.) Nem lehetetlen, hogy valamely kitörés pusztí
totta el a szép táját (Aetnae campus), hol ez ünnepély folyt. — Hadrián 
utjával némelyek (Dolomieu) azon épületet is összefüggésbe hozzák, mely
• tőrre dél filosofo* néven ismeretes.

17) Eyssenhardt (p. 8) ezt csak sajátszerűnek találja. A befejezésből 
sejthetni, hogy Florus megsértette Hadrián érzékeny hiúság&t (perdidi ma
sam tacendo), a mi összeesik azon körülménynyel, hogy róla később ürít
sem hallunk és nyomtalanul eltűnik.

l8j Nem utolsó jele még annak, hogy a költemény 6zicziliai eredetű, 
a refrain, mely a szicziliai bukolikusoknál és az újabb népköltésben egyaránt 
gyakori.
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A folyó 1883-ik évi februárius 14-én dr. Ponori Thewrewk Emil 
elnöklete alatt tartott felolvasó gyűlés tárgyai voltak: Geréb József: 
Herouotos vallási és ethikai elvei; dr. Fináczy Ernő: Tyrtaios és Euri- 
pidesből (fordítások); Radó Antal: A franczia iskola műfordítói. A fölol
vasó gyűlést választmányi ülés követte dr. Ponori Thewrewk Emil elnök
lete alatt (jegyzó dr. Pecz Vilmos). Jelen voltak: dr. Ábel Jenő, Bermüller 
Ferencz, Malmosi Károly, Pirchala Imre. Ezen ülésnek is főtárgya a 
társulat alapszabályainak módosítása volt, melyeknek megtétele után 
Malmosi Károly egy «Társasági Ügyrend* elkészítését sürgeti, mire, 
miután indítványozó a választmánynak erre vonatkozó fölszólítását nem 
fogadja el, Ábel Jenő vállalkozik. Ugyancsak Ábel Jenő jelenti, hogy 
Domenico Santagota, bolognai egyetemi tanár, kivel Olaszországban 
való tartózkodása alkalmával ismerkedett meg, a ki «Accedemia Adamo 
Mickiewicz* név alatt tudományos társulatot alapított, a Budapesti Phil. 
Társ. iránt való érdeklődése jeléül az ő társaságának eddigi kiadványait 
megküldte. A választmány köszönetének kifejezésével Abel-t bízza meg.

A folyó 1883-ik évi martius <-ikén dr. Ponori Thewrewk Emil 
elnöklete alatt tartott felolvasó gyűlésen először dr. Heinrich Gusztáv ér
tekezett a Hildebrand-dalról. Utáua dr. Krausz Jakab következett «Az 
alexandriai korszak befolyása a római költészetre* czímü értekezésével.
— A fölolvasó gyűlést választmányi ülés követte (elnök dr. Ponori 
Thewrewk Emil; jegyző dr. Pecz Vilmos; jelen voltak : dr. Ábel Jenő, dr. 
Heinrich Gusztáv, dr. Kassai Gusztáv, Malmosi Károly, Pirchala Imre), 
melyen először is Knoll Károly, a társulat pénztárnoka, a társulat feb
ruári pénztári és vagyoni állását mutatta ki, mely szerint a társaság 
vagyona takarékpénztári betétben 340 frt, készpénzben 184 frt. 47 kr., 
összesen 524 frt 47 kr. Továbbá jelenti, hogy dr. Horvát Cyrill egyetemi 
tanár 100 frtnyi alapítványát a társaság pénztárába lefizette. Dr. 
Heinrich G. úr a következő rendes és rendkívüli tagok belépését jelenti 
be: Rendes tagok: Katona Mihály, gymn. igazgató, Nagy Szalonta ; 
Vajda Károly főgymn. tanár, Fehértemplom ; dr. Csősz Mihály, főgymn. 
igazgató, Nyitra ; Samu Ferencz, tanár, Pannonhalma. Rendkívüli ta
gok (egyetemi hallgatók): Szkunzevics Kornél, Kardos Albert, Friml 
Aladár, Láhne Vilmos, Prusinszky János, Balogh Péter, Kovalik János, 
Laudon István, Székely István, Schuber Mátyás, Lippich Elek, Erdélyi 
Pál, Kovács Dénes, Grohmann Vilmos, Rácz Soma. Dr. Ábel Jenő je
lenti, hogy a választmány megbízása szerint Domenico Santagota ta
nárnak köszönő levelet írt azon érdeklődésért, melyet társaságunk irá
nyában tanúsított. Dr. Kassai Gusztáv azon kérését, hogy a budapesti 
kir. kath. főgymn. 1887a-iki értesítőjében megjelent«Variae quaestiones* -ei, 
elfogyván az illető értesítőnek számai, az Egy. Phil. Közlönyben újból 
közzé tétessenek, a választmány, tekintettel a dolgozat becses voltára, 
kivételesen teljesíti.

Dr. Ábel Jenő felolvassa az általa szerkesztett Társasági Ügyren
det. Mivel többeknek hozzászólása után az Ügyrend egy néhány pontja 
megváltozott, elhatároztatik, hogy az, az illető pontok megváltoztatá
sával a legközelebbi ülésen ismét föl fog olvastatni, egyszersmind jegy
zőkönyvi köszönetét is mond a választmány Ábelnek a gondosan szer
kesztett dolgozatért. Dr. P ecz  V il m o s .
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NYÍLT TÉR.1)

Válasz Kanyurszky György úrnak.

Dr. Kanyurszky György úr, beható tanulmány tárgyává tette «Maszkil 
Schir Jedidotli* ez. költeményemet, kritikai fejtegetést írt róla, a melyben 
a recensio szabályait szorosan szem előtt tartva, megdicséri azt, mit dicsé
retre méltónak tart, ellenben gáncscsal illeti azokat, miket saját belátása 
s liiszeme szerint hiányosaknak tart.

Midőn én az igen tisztelt szerkesztőséget az «audiatnr et altéra 
pars» alapelve szerint jelen sorok felvételéért becses folyóiratában alázattal 
kérném, egyszersmind t. biráló urat felhívom a gondolatmenet követésére, 
melyben én ellenbizonyítékaimat ugyanazon sorrendben hozom fel, mint a  
biráló úr azokat kifogásolta.

A) Dr. Kanyurszky úr joggal jegyzi meg, hogy költeményemre a
metrumot alkalmazni nem lehet, s hogy benne rhythmust hiába keresünk. 
Ez eredetileg nem is volt szándékom; ez csak azon ó-klassikus héber m ód
nak utánzása, melynek legremekebb példánya a szentírás, a melyből dictióm 
tárgyát áhítattal és lelkesedéssel merítém. Ezen utóbbi körülmény indított 
engem arra is, hogy a költemény czíméhez H IT T  “HP m ég
e szót (ima) csatoltam.

B) Biráló úr a költemény czímét nem tartja egészen helyesnek, én 
e czimmel azon magyarázat alapján éltem, melyet Brill Joel a zsoltárok 
magyarázója, az ismert értelmen • tanköltemény»-en kívül e szóknak ad. 
Ugyanis harmadik előszavában a zsoltárokhoz (kiadás Anton Schmied, Bécs 
1817) a 33 *ik lapon egy passus fordúl elő, melynek szószerinti magyar for
dítása a következő: «Maszkil szó gyakran bárminemű kitűnő költemény
nek jelzője, s ez egy arám targumnak is a felfogása, mely e szót *Szicka 
Taba»-val fordítja (=  jó költemény), tulajdonképen egy értelemmel jól ki
gondolt és jól kidolgozott költemény*.— Szerinte «Schir Jedidoth* (32. old.) 
egy szeretett barátok avagy nevezetes személyek tiszteletére, kellő időben, 
a költő szíve mélyéből eredő szók kifejezésére szolgál.

C) pPItP n n S  ez összetételben található I. Kir. 7. 26. csak meg
jegyzendő, hogy miután a héberben az első a jelzett, a második pedig a 
jelző szó, a fordítás nem hangozhatik «virágzó liliom*, hanem csak «liliom 
virág*, miáltal Stefánia herczegnő a költeményben a birodalom remény- 
teljes virágához hasonlíttatik.

«Bithan» a commentatorok szerint kéj házat jelent, mint az 
egyszer1 (Esztlier 1, 5) kapcsolatban e szóval «ginath» előjő, és nem  
ebből van «bajitli* képezve, mint a bírálat állítja, hanem épen for
dítva ÍJTD «bithan» van «bajith»-ból képezve.

'D) ttH?1 összetett szónak fontos jelentményét mint •trónörö
kös* illetőleg, szükségesnek tartom következő philologiai fejtegetésbe bo
csátkozni.

a) Hogy e gyök "uralkodni* jelentménynyel is bir, kitűnik
I. Sam. 9. 17. hol *Ke Saulra vonatkozik, ki királylyá volt válasz
tandó, s így értelme ik a mérvadó commentatorok is (Deutr. 32. 36.) e szót 

(Zsolt. 107. 39 és Isaias 53. 8) e szót "15C1J7Ö*
[j) A bírálat szerint «eczer» visszatartani, fékezni, mérsékelni

értelemmel bir, mely jelentményekkel a bibliában is több helyütt találko
zunk, mint Gén. 16 2—20. 18. Deutr. 11. 17. «elzárni», Birák 13. 15—16. 
•feltartani* I. Kir. 18. 44. II. Kir. 4. 24. «visszatartani*, Hiob 2. 4— 12.

*) E rovat tartalmáért nőm vállalunk felelősséget. S z e r k .
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1 5 —29. 9. «elvon ni* Num 17. 15. I. Sam. 21. C. «feltartoztatni* jelent* 
inénynyel.

Mintán az a) pontból kitűnik, hogy «eczer* uralkodni jelentmény- 
n y e l  is bir, tehát okvetlenül fel kell tennünk, hogy a (3) pontban megjelölt 
értelm ek avval összeegyeznek, még pedig úgy, hogy általuk az uralkodónak 
feladata van meghatározva, mely abban áll, hogy minden jogtalanságot 
é s  sérelmet, különösen önfejűséget és zablátlanságot az országból eltávo- 
lítson , hogy így a polgárok élete és vagyona biztosíttassák, s hogy rend és 
b ék e  honuljon az államban.

Y) Nagy figyelmet kell még fordítanunk «eczer» gyöknek egy
m ásik  értelmére, midőn tudniillik «összegyűlni* értelemmel bir. Onkelos és 
Jonathan ben Msiel a Levit. 23. 28. Num. 29. 35 és Deutr. 16. 8 helyeken 
előforduló «eczer» gyököt =  gyülekezet szóval fordítják. A híres
Raschi is Deutr. 16. 8. ' ,TSUD szóval fordítja. Szintígy kell értelmezni 
Dirák 13, 15—16, Isaias 1. 13, Jeremiás 9. 1. helyeket. De ezen jelentmény 
leghatározattabban tűnik ki Dániel 10. 8, versekből. Mert miután Dániel 
n a  "a - m i  x S i «és nem maradt bennem erő* mondotta, a következő 
momiat flD "vel° oczarti koach* nem értelmezhető máskép,
m int ha «aczarti*-t gyűjteni szóval fordítjuk, mint Raschi ugyanott meg
jegyzi •’HDJD íÓ  6 törzsből 033 összegyűjteni v. i. erőm annyira elhagyott, 
hogy a legnagyobb erőmegteszítésem mellett sem sze lhettem magamat 
össze. I. Chron ka 29. 14. II. Chron. 2, 5—13, 20—14, 10—áO, 37 helyek 
is  e magyarázat szerint értelmezendők.

Ezen fejtegetés szerint tehát — gyök jelentményére nézve rokon 
""^tofrel =  összegyűjteni, miképen Gesenius is "llCX és gyököket 
jelentményűkre nézve rokontörzsüeknek veszi fel.

Ezen felfogás szerint gyök ezen jelentményben «uralkodni*
kapcsolatban az «összegyűjteni* értelmével az uralkodó feladatának inten- 
sitását foglalja magában, még pedig míg egyrészt annak szoros kötelessége 
az állam összes polgárait egy jól rendezett kormány által összetartani, és 
meg nem engedni, hogy azok szétszóródjanak fi. I. Kir. 22. 17. Ezechiel 
34. 5. 6); addig másrészt az összes alattvalókat a polgári erény, humani
tás, egységes összeférés és a béke fentartására kell mintegy összegyűjteni 
v. i. erkölcsileg kényszeríteni.

A mi felséges királyunk és kegyelmes urunk ama nevezetes jelmon
data: nviribus unitis* egészen megfelel egy jóakaró uralkodó szándékának; 
bölcs és igazságos, s az állam összes polgárait egyenlő kegygyei átkaroló 
uralkodása megvalósítva mutatja a próféták által képzelt legmagasabb em
beri méltóságot szó magasztos fogalma szerint, kinek nagyreményű
-ű tr  s n r » fenséges Rudolf trónörökös, kikért és kiknek szerencséje és 
ü'lvökért és fényes hatalmuk emeléseért a Mindenhatóhoz szüntelen kö- 
nyörgtink.

E )  A mi n m ö n  jelentményét illeti, Onkelos e szót 
(Gén. 27, 15) N]rÍTí'va* fordítja, erre Raschi azon megjegyzést teszi, hogy 
ezt mint nY>p3H "tiszta, hiba nélkül* kell érteni, Detmald commentár- 
jában Dániel 9. 23.-hoz helyes magyarázatot ad: «Chamudoth egy nagyra- 
becsült embernek v. oly tárgynak, melynek értéke olyan mint az aranyé 
(Esra 8. 27) tiszteletét és nagyrabecsülését fejezi ki, és «Chamudoth* többes 
számban áll, mert azt akarja kifejezni, hogy ő (Dániel) oly nagy jelessé
gekkel bir, melyek miatt a nagyrabecsülést megérdemli.

Ezen szempontokból indultam ki, midőn ő cs. és kir. fenségének 
Rudolf trónörökösnek nTWŐn «jorasch eczer* és «iseh
chamudoth* czímeket au tani.

S most a Dr. Kanyurszky úr által megtámadott és kifogásolt helyek 
czáfolásához fogok, hogy kimutassam, mikép a megtámadásnak alapja 
nincsen.

Biráló úr 6emraikép sem egyezik bele, hogy e szót nof «ággal* 
fordítsam, s mégis a héber nyelv legnagyobb autoritásai e 'szót szinte az
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általam adott jelentményben használják. Ez összetétel Vfi} m elyet
költeményemben «szép ág* értelemben használtam, zsolt.* 48. 3. található 
Zion városra vonatkoztatva; e helyen Raschi megjegyzi: •nB'* *"*13 K'HtP

TV *13 fitpS «®gy város, mely az országnak szép ága, e kifejezés 
képletesen van használva a faágtól*.

Joel Brill is commentáijában e helyhez megjegyzi: A szó «nof», 
mely itt városra vonatkozik, átvitt értelemben használtatik «nof»-tól a fa  
ágától, mert egy kerületnek viszonya a tartományhoz olyan, mint az ág
nak viszonya a fához.

A nagy nyelvbuvár Bensev «Oczar liaschororoschim* zimö munká
jában (kiadás Bécs, Franz Schmied és J. J. Busch 1839) e gyököt «nof» 
csaknem ugyanazon szavakkal magyarázza. E magyarázatból kiviláglik, 
hogy egy kerület csak azért neveztetik Ffi]-nak, mert eredetileg «ág»-at 
jelent. * *

Az előbbieknek különös megerősítéséül a héber nyelvnek két kitűnő 
ismerőjét idézem, az egyik Rabbi Jehuda Hanuszi Maaszeroth traktatusban 
5. sz. Misna 10. jr Sd H a második tizedet illetőleg, minden
az ág szerint Ítéltetik m eg, 1 Makoth traktatusban ll. sz. misna 7 szinte elő
jön az említett «habol holech achar hanof» kifejezés a menedékhelyeket 
illetőleg. Továbbá Makoth folio 12 pag. 1—2 és Kiduscliim folio 40 pag. 2 
szinte JTflj «ág* értelemben többször fordúl elő.

A1 második tudós, Rabbi Moses Meimonides «Jad hachasakah* czímű 
munkának szerzője; nevezett munkának harmadik részében «Hilchoth 
Maaszér schéni* 2. sz. 15. halacha és negyedik részében «hilchot rezeach* 
8. sz. 11. halacha e szót jrfl} többször hozza «ág* jelentményben fa
mellett. 1 1

Továbbá «Haaruck» a szerző czímű nagy szótárban (kiad. Prága 
1840) is pflj «nof* egyszerűen «ág*-gal van fordítva.

'Tehát a dicső uralkodó ház sarjára Rudolf koronaherczegre utaló 
metaphora cszép ág a király kéjkertjéből* (mint különben hasonló képletes 
kifejezés Isaias 11. 1. és 53. 1. előfordul) jogosan van használva és a héber 
szövegnek helyessége, a mint hiszem, eléggé van bizonyítva.

O) Biráló úr a 7. versnél három kérdést tesz: 1. miután meg kell 
állapítanunk, hogy e szók JTB33D XB*1Ö1 csa-k tPÜtP *schemesch*-re vo
natkozik, mit jelent a «vav» előtt? 2. A napnak még képletesen
sincsenek szárnyai. 3. Ha JTB3DD vonatkozik, s ezen szó, mint
azt a i/pl" «ha» suffixum mutatja, nőnemű, miért áll a rája következő ige 
ppfti hímnemben, s miért nem áll pHtn nőnemben?

Mielőtt a felvetett kérdések feleletebe bocsátkoznék, meg kell jegyez
nem, hogy a bírálatban hibásan van kiejtve e szó KB ÎÖI «vemarpé*-nek, 
mert a héber nyelv szabályai szerint a «vav» előtt «u»-nak olva
sandó, s így ez esetben is «umarpé*-nak kell kiejteni.

Az első és második kérdésre vonatkozólag Malachi próféta 3. 20. 
vre utalok, hol e kifejezés HB3DD XB*IÖ1 np"T3C tPÖtP található, a miből 
kitűnik először, hogy a  ̂ ott is KB ÎÖ előtt áll, a ) -nak, QJJ «-val, -vei* 
jelentménye lévén. V. ö. I, Sam. 14. 18. S3D1 =  SlCfiP* *3D Dp
«Israel gyermekeivel* állana ; úgyszinte Exodus 1. f. 5. v. ^DVl
fordítandó: • Józseffel, ki Egyptomban vala*; és így itt is így kell érteni, 
mintha H^BíDD DJ? «üdvhozó szárnyaival* állana; kitűnik másod
szor, hogy a próféta a napnak szárnyat tulajdonított, mely szárnyak alatt 
a commentatorok szerint a napnak sugarait kell érteni, melyek mint szár
nyak vannak a föld fölött kiterjesztve. A zsoltárénekes a szélnek és hajnali 
pirnak is képletesen szárnyakat tulajdonít, mint zsolt. 18. 11. n*H *'£33 
és zsolt. 139. 9. "jntP ^B3DD «a szélnek szárnyai* és «a hajnali pírnak 
szárnyai*.

A harmadik kérdésre igét illetőleg egy specziális magyarázattal 
szolgálhatok, a mennyiben MecJilenburg n^DpHI SrQ fl «Scriptura et tra- 
ditia* czímű művében (Lipcse 1839) Exodus1 22. 2-höz megjegyzi: «A haj-
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uftlh&sadásn&k kezdete himneműnek vétetik, mint Genesis 19. 23. ibid. 32. 
32. Koheleth 1. 5. Zsolt. 19. 6—7, míg a már feltűnt nap világosságának 
szétterjedése nőneműnek vétetik, mint II. Sámuel 12. 11. Nachum 3. 17, 
(1. Raschi megjegyzését e helyhez : a hő kiterjedését jelölve) s ez okból 
Exodus 22. 2. nil*!T =  zarchah nőnemben áll, hogy azt fejezze ki, hogy 
miután a nap felkelt és világossága kiterjedt, a betörőt nem szabad meg
ölni, mert bizonyos, hogy ekkor nem iött gyilkossági szándékkal, mivel 
attól kell tartania, hogy őt a tettnél rajtakapják*. Tehát helyesen költe
ményemben, hol szó van a napról, mely üdvhozó szárnyaival Sulamithra 
feljő, 'É>e hímnemű alakkal használva ppir-

Ha a szentíráson végig tekintünk, az igét oly főneveknél, melyek 
közös neműek, úgy látjuk használva, hogy a harmadik kérdésre a felelet 
magától van megadva.

1. Genesis 27. 15. JTHIürtP A többesszám Q'HJQ hím- és
nőnemű, mint Zsolt. 45. 9. • 'H22 után, mely hímnemű, mégis a
melléknév nimÖflH nőnemben' van véve.

2. Gén. 28. 23. fl'Pp nKTPI pHCh\ p K  =  "ébhen*, «kő* az egyes
számban mindig nőnemű, a többesszámban, hol =  abhanim hang
zik, liím- és nőnemű, mint Levit. 14. 40—42. hol JHS «t>ahen*
|n n K  «ethen» és aoherotli nőnemű kápzések következnek u. sz.
I. Kir. 7. 9—10. n n p ’ D-33K é8 T lV lU  D'ŰX következik. Megjelölt 
helyen tehát «vehaeblíen hazotk*-ra rpjT — «jíhj©» következik hímnemben, 
és nem — «tihje* a nőnemben, habár «vhaebhent egyes számban áll.

3. Genesis 32. 9. inDffl nn^H rUHÖn. E szó HjnÖ nőnemben van
véve, mint azt a nőnemű számnév «baachath» mutatja, s mégis inDHl 
hímnemű suffixum mai áll utána és nem nDIT) vehikáh nőnemben a «ma- 
pik lia*-xal. Sőt Gén. 32. 8. találjuk f ittn ö  nem D^PíÖ e^*
szén hímnemben, sem rTŰHŐ egészen nőnemben.

4. Kir. I. 19. *3160 pTPTI n S H : m m  veruach hím- és nő
nemben van véve, mint azt gedólah'és cházak mutatják, míg az igék ismét 
csak hímnemben állanak.

5. Hiob 1. 19. találjuk S'HÍ m m » macii itt nőneműnek
van véve, külömbeu ^ ^ -u a k  kellene állni, az ige mégis hímnemben 
áll, hímnemben és nem nőnemben pjHV

A szentírás idézett példáiból megczáfolhatlanúl kitűnik, hogy az ige, 
melléknév, névmás és suffixum, ha az egy közös nemű főnévre vonatkozik, 
akkor is hím nemű alakban és képzésben használható, ha a megelőző főnév 
nőneműleg van képezve, és megfordítva; mely körülmény a harmadik kér
désre kellő választ ad.

H) Most a 10-ik versre vonatkozó megjegyzések czáfolatához fordu
lok, a midőn Jesais prófétára utalok, hol 28. f. 16. v. e szók H ^p1 n3B 
"TD1Ö *1D1Ö melyeket a versben használtam, előfordúlnak, s ott a*magya
rázók megjegyzik, hogy a «tav» fy'JB «pinath* és «jikrath* végén

«ha» helyett áll, a mi a szentfrásban másutt is előfordúl, mint Num. 
21. 29. JVDtPD* Deutr. 32. 36. Zsolt. 58. 9. Jezechiel 16. 17.
r o t n . ísaiaB m*1- miaui*

Azon kérdésre nézve, hogy miért használtam a "ijg szót szó
hozzátétele nélkül mint «sarkkŐ»-t, utalok a következő helyekre : Zacbarias
io. 4. Birák 20- oj?n '̂3 rvűB* Isaias 19- 13* Ttnsü r m
mely helyeket üensev, a nyelvbuvár, következő magyarázatokkal k isen :
• Képletesen és a költőknél a nép főnökei «pinnóth»-nak neveztetnek,
mert azokat mint sarkköveket kell tekintenünk a polgárok közt, melyek az 
épület köveit összetartják*. Továbbá: «és így az épüiet alapjánál a talp- 
és sarkkő «pinnák»-nak neveztetik*. Ezen magyarázathoz Jesaiai 28. 16. 
versét idézi, hol "JD1Ö "TD1Ö m p * ’ H3B a >̂ s a megelőző j|t q  «ebhen 
bochan»-ra vonatkozással nem lévén, a mondott értelemben veendő.

Ezen felfogásnak bizonyítására következő autorokat idézem:
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Joel Brill Zsolt. 145. 12. v.-hez megjegyzi, hol e szókat im iJ S
•benothénu kazevijoth* Mendelssohn «oszlopokhoz hasonló leányok*-kai 
fordítja: oZavljoth a palota végei, sarokjai, s képletesen a sarokban álló 
oszlopokat jelentik*.

Gesenius pedig cpánah* gyöknél megjegyzi: «képletesen van mondva 
a nép fejedelmeiről és vezetőiről, mint a nép védőiről; hasonló kifejezé
seket 1. *̂ 21* gyöknél*. gyöknél pedig azon megjegyzést teszi: «prin- 
ceps civitatis*, a kitől az egész állam függ. Zách. 10. 4. v. ö. gyököt
Épen így Fürst s. r. njQ* Ezen közlött idézeteket az igen tisztelt bíráló 
úrnak b. figyelmébe ajánlom.

1) Végre a 11. versre vonatkozó megjegyzések czáfolatához értem, 
mely versnek dr. Kanyurszky úr oly értelmezést ad, melyet elfogadhatónak 
nem vélek. «niszuin» szónak igéből jelentménye t házasságköt és »,
mint Birák'21. 23. Esra 9. 2—12. Nehem. 13. 25. II. Krónikák 11 21. ibid. 13. 
21. 24. 3. 1. Bensev, Gesenius, Fürst igére vonatkozólag. A misnában 
is Jebamoth. tract. 6-ik sz. 2. és 3. mischnah ób több más helyen e szót 
az említett értelemben használja; úgyszinte Maimunides «Jad liachazaka*- 
ban II. rész 1. halachah, ugyanott 11. sz. 1. halaohah és több más helyen. 
A héberben a házasságkötés, a házasság megalapítása fogalmának kifeje
zésére nincs is más szó, mint: pfctltPk V. ö. e formát illetőleg pltTTO* 
pPT^p* pDl^lX m&r a bibliai is (repudiatio). '

pXltPJ szónak említett deíinitiója alapján a . 11. vers foidításának 
így kell. hangzani: «A szeretetben egyesült társak és az ország polgárai közt 
soha meg nem zavart szeretet koronázza a királyi fiúnak és királyi leány- 
nak házasságkötését*.

Végűi kifejezést kell adnom azon érzületnek, hogy különösen jól esik, 
hogy a mi időnkben, melyben szemitizmus és antiszemitizmus általánosan 
használt kifejezések lettek, ilyen ellentétek a philologiai kutatások terére 
még át nem csaptak, valamint hogy a szemita héber nyelvnek terén, melyen 
csak komoly tanulmányozások kedvelői működnek, kaján szenvedély és 
előítélet, a tudományra és minden műveltségre igényt tartó népek üdvére 
nem érvényesíti hatását. — Kalocsa, 1883. január hóban.

W olf Józsefe kér. Rabbi.*)

*) Ez elleubirálatot szokás szerint közöltük a bíráló úrral, hogy m< 
zéseit hozzá csatolhassa. Dr. Kanyurszky úr azonban kijelentette, hogy bírálatát 
ezen ellenvetésekkel szemben is fenntartja, a végleges ítéletet pedig a szakértő 
olvasóra bízza. — Ezzel az ügyet részünkről elintézettnek tekintjük.

S z e r k.
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