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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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