
A .MAGYAR. NÉV EREDETE.

Nem rég jelent meg Vámbéry tanárnak «A magyarok eredete* 
ez. inunkája, mely a napisajtóban és a nagy közönségnél egyaránt 
e minket kiválóan érintő kérdéshez méltó érdeklődést keltett. 
Időszerűnek tartom most, midőn Vámbéry úr említett munkájában 
a magyar nép eredetével együtt a «magyar* név jelentésének kér
dését is felvetette, e tárgygyal bővebben foglalkozni, s az eddig 
erre vonatkozólag felállított véleményeket, a mennyiben róluk 
tudomásom van, közelebbről vizsgálni.

Tulajdonnevek megfejtése, milyen a «magyar* is, általában 
véve sokkal nehezebb, mint a nyelv szókincsének egyéb részei, a 
mennyiben a tulajdonnevek fogalmi köre sokkal szőkébb terje
delmű, s ha vannak esetek, hol az értelem első tekintetre világos a 
rokon nyelvek szókincsének felhasználása mellett, milyen, hogy egy 
példát említsek, a ndeutsch* elnevezés, melyet a gót (fiiuda Qvolk», 
plur. éheiden*, továbbá szintén gót (piudisko «heidnÍ8ch» azonnal 
megmagyaráz: legnagyobb részben az értelem nem ilyen könnyű 
szerrel hozható ki, s e tekintetben is elégnek tartom csupán egy 
példára, a «german» szóra hivatkozni, melyet az indogerman tudó
sok igen külömbözőleg elemeztek. Kétségtelen azomban, hogy a 
tulajdonnevek magyarázata is, mint a melyek eredetileg szintén 
értelmes szók voltak s értelmök csak idővel homályosodott el, 
nem zárható ki a nyelvkutatás köréből, s így helyén valónak talá
lom, hogy a «magyar» név megfejtésével is, különösen nálunk töb
ben foglalkoztak. Ha a amagyar» kérdés e történetét vizsgáljuk, a 
fokozott érdeklődés mellett, mely a külömböző időkben feléje irá
nyúit, szintén megtaláljuk a nehézséget, mely a komoly számba 
veendő magyarázóknak is elébe gördült.

E magyarázatok nem egyenlő értékűek, a mit természetesnek 
fogunk találni, ha meggondoljuk, mily nagy változásokon ment át
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a magyar nyelvtudomány a múlt század végétől egész a  jelen
korig.

Beregszászi Pál nÜber die Áhnlichkeit dér hungarischen 
Sprache mit dér morgenlándischen» (Leipzig, 1796) czímű munkája 
elején (3.1.) tárgyalja. Értelmezése szerént a szó vagy *mogoU-ra 
vezetendő vissza, vagy az arab «modsir, mohadsir», emigrirter, 
ausgewanderter-hez van köze. Kiemeli még e mellett azt is (4. 1.) 
«dass madsara oder madsarai im Persischen :fata, quidquid homini 
contingit, fortuna quaevis bezeichne.» Különösnek találjuk első 
tekintetre is azt, hogy Beregszászi több lehetőséget is felállít a 
nélkül, hogy kiemelné, melyiket találja legalább jobbnak. Érdekes 
az is, hogy Beregszászit a történelmi felfogás befolyásolja, midőn 
a «magyart nevet a «mongol*-lül magyarázni akaija, sőt egyéb 
körülményeket is, minő a magyarok kivándorlása, láthatólag 
figyelembe vesz; a történelmi felfogás külömben a később tárgya
landó magyarázók legtöbbjénél is szerepel, sőt egyedüli kiinduló 
alap. Fölösleges még azt is megemlíteni, hogy Beregszászi helyte
len úton jár, midőn a «magyar* szót arabból és perzsából, tehát 
olyan nyelvekből akarja megfejteni, melyekhez a magyar nyelvnek 
semmi köze nincsen, de ugyanezt teszi Beregszászi könyvében 
más szavakkal is, s e tekintetben még jóval később tisztultak a 
nézetek.

Horváth István, kinek rendszere «mindent a magyarból fejteni 
meg* okvetlen maga után vonja, hogy nála a képzeletnek jusson a 
főszerep, «Rajzolatok a Magyar Nemzet legrégibb történeteiből* 
(Pest, 1825) czímü munkájában, hol a magyarokat a philisteusok, 
cbananeusok s számtalan más néppel összeköttetésbe hozza, ille
tőleg bennök magyarokra ismer, magának a * magyar» szónak is 
«mag eresztő, magvetőn (semeti producens, agricola, georgius) értel
met tulajdonít.

Kiss Bálint szentesi reform, prédikátor, esperest és táblabiró 
«Magyar Régiségek# (Pesten 1839) ez. müve 4. lapján «A nemzeti 
Magyar névről» ír. Érdekesnek tartjuk egyes részeit arra, hogy 
szószerént idézzük, különösen azon helyet, hol az addig felállított 
véleményeket ismerteti és bírálja, annyival inkább, mert itten több 
új véleménynek jövünk nyomára, melynek egyébként utánna járni 
és azokat felfedezni nem kis nehézséggel járna. «Különböző érte
lemmel vagynak erről hazai Íróink. Némelyek ugyanis igy gondol
koznak : mivel ezen szónak értelme a mostani magyar beszédben
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fel nem találtatik; tehát ezt valami más idegen nyelvből kölcsö
nözték régi eleink, vagy t. i. a zsidó nyelvből, minemüek ezek: 
Magíir, mely levetett-et, letaszított-at jelent, — Mazar, mely azt 
teszi törvényes ágyból származott gyermek ; Magúr, melynek értelme 
e z : bujdosó, idegen földön lakó; vagy az arab Machar szóból, 
mely jobb részt választó-t jelent, s egyez a görög Makar ios-sál, 
mely annyit tesz, m int: jó állapotban levő, boldog 1). — Egy költött 
név alatt nemzetünket kisebbíteni törekedő földink pedig ilyen 
czim alatt kiadott munkácskájában aSollen wir Magyarén werden í » 
a  31-ik lapon azt állítja, hogy nemzetünk nevét a szlávoktól köl
csönözte, kiknél Magora hegyes tartományt jelent. De hogy a 
Magyar a maga nemzeti nevét idegen szóból kölcsönözte volna, az 
ö  nemzeti előállása, s virágzó állapotra lett jutása után sok száza
dok múlva, még pedig akkor is olyanból, mely néki semmi becsü
letére nem szolgál, ki hihetné azt?» Tovább pedig igy folytatja: 
« Nemzetünk történeteinek legrégibb esmeretes irója Anonymus, 
Belae Regis nótárius Cap. 1. azt írja, hogy: «Scythiának legelső 
királya volt Magog, a Jafet fia és ez a nemzetség Magog királyról 
hivattatott Mogernek*, de hogy ez az állítás hihető légyen, elsőben 
azt kellene megmutatni, hogy a Magyarok a tulajdonképeni Scytha 
nemzetből valók voltak és velők egy nyelven beszéltek, annak- 
ütánna, hogy az ő első királyuk Magog volt, s ha ettől kölcsönöz
ték nevöket, miért nevezték magokat Mohereknek, miért nem 
inkább Magogáknak, mint Josephus után nevezi őket Horvát Ádám 
a  Magyarjában. — Szinte ilyen alapon épült pesti profess. Keresz
túri József-nek is a magyar név eredetéről való vélekedése, a ki 
«de Hungarorum originibus» írt dissertatiója 18-ik lapján azt 
mondja: hogy kölcsönözték ezt Moagertbl2) az uturguriak fejedel
métől 1-ső Justinianus császár idejében és igy a Krisztus után 525. 
esztendő tájban, de ezen állítás is hitelességét elveszti annak 
meggondolása által, hogy minek előtte született Moager és uralko
dott volna Justinianus császár, már sok századokkal elébb esmere
tes volt a Mad'jar név. Nem is tehetni fel ezen maga felől sokat

1) Horváth István erre vonatkozólag jegyezte meg a «Rajzolatok* - 
bán, hogy «a görög szabadságszereteténél fogva a boldogot Makam&k 
mondotta* (17. 1.).

®) A Muager nevet Vámbéry is említi Theophanes után (A magya
rok eredete 199. 1.) s a Magyar névhez sorozza.
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tartó nemzetről, hogy magát egy idegen fejedelemtől, bárha az 
uralkodója lett légyen is, nevezte volna*. A 7. §-ban pedig így ír : 
«Látván és el nem fogadván ezeket hazánk egyik jeles tudósa 
Horvát István, a Széchényi országos könyvtár mostani gondvise
lője, a Magyarok eredetéről munkásán összeszedett Rajzolatja 49. 
lapján azt írja, hogy a Magyar név, magyar eredetű szó, 8 annyit 
tesz, mint mageresztő, semen producens, agricola, helyesebbnek is 
tartja és ezen név értelmének kitalálására alkalmatosabbnak a 
palóczos Magyer nevet1) a Magyar-néX is; az Aroter, GeorgtisT 
Gepida, Argivus, Agrianm, Campestris, Campanus neveket a 
Magyar névvel egy értelmiteknek állítjaa). Igaz is, hogy a Magya
rok eleitől fogva földmivelő, baromtartó, mezei emberek voltak (?!) 
s nevezhették őket a görögök Aroter és Georgus-oknak, a latinok 
Agrianus-okn&k, Campestris-eknek, de hogy azért minden így neve
zett nemzetek Magyarok lettek volna, vagy hogy a Magyar név 
értelme mind ezekkel egyezne, azt elfogadni nehéz; mert igy azt is 
lehetne állítani, hogy minden földmivelő vagy föld terméseiből 
élő népek Magyarok voltanak. Abban is igaza van hazánk nevezett 
tudósának, hogy ezen törzsökszó mag meg van a magyar nyelv
ben . . . Feltaláltatnak az ar, er, or törzsökszók is . . . De ha ezen 
két törzsök magyar szót teszszük nemzetünk eredeti neve alapjává, 
sok olyan kérdések tétethetnek előnkbe, melyekre meghatározott 
feleletet nem mondhatunk, llyek nevezetesen az itt következők: 
Vájjon a mag néven nemzetet kell-e érteni, vagy gabonamagot, 
vagy pedig prof. Kerekes Ftrencz szerént magast, vagy magánost. 
Vájjon mért nevezték magokat a mi nemzetünkbeliek ma^-nak. 
Továbbá kérdésbe lehetne azt tenni, hogy régi eleink mikor és 
miért ragasztották a mag név mellé az ar Bzótagot.# A mint lát
ható, Kiss, bár maga is nem helyes szempontokból indúl ki, a 
mit korához mérve tőle várni sem lehet, de egy pár találó ellen
vetést mégÍ6 tesz, a mit, mindig a korabeli viszonyokat tartva szem 
előtt, méltányolni lehet. De lássuk most, miként vélekedik maga. 
A mint mondja: «historiát nem ilyen sok kifogásokat szenvedő 
vélekedéseken, hanem hiteles írók nyomós előadásain és az ezek
ből folyó józan okoskodásokon s természeti következtetéseken kell 
alapítani s építeni#, a mi elvnek igen szép, de magyarázatában

11 Horváth erről a Rajzolatok 46-ik lapján emlékezik.
*) ib. 7. 1.
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épen  Kiss is vét ellene. Történetírókra hivatkozik, melyekből meg
tudja, hogy a médusok Madaj-tói származtak, más részt, hogy a 
médiásokat régen általában Ar-Oknak nevezték, s azután így szól: 
«Már ha Médiának két régi nevét, mely is ez : Madaj és Ar össze- 
teszszük és a középső a betűt alig hallható schevává változtatjuk, 
a  napkeleti nyelvek szokása szerént: éppen a mi nemzeti nevünk 
lesz belőle, mely is ez Madjar =  Magyar» (10. 1.). Kiss ennek 
alapján ír a régi Madaj-ar vagy Magyar nyelvről (13—72.1.), a régi 
Madjar ok öltözeteiről és ezeknek neveiről s formáiról (102—120.1.) 
stb., azomban méltán tarthatjuk a két elnevezés összetételét erő
szakosnak, s kérdhetjük, miért nem fordúl elő sehol a két elneve
zés kapcsolatban első sorban a medoknál is.

Fejér György hasonlóképen egész könyvet írt a magyarok 
eredetéről ( Aborigim 8 et Incunabula Magyaroruw, ac gentium Cog- 
natarum populi Pontiéi, Pontus. Disquisivit Georgius Fejér, Biblio- 
thecarius Regius. Budae 1840). Az előbbi vélemények közül, me
lyek a Magyar szó viszonyára vonatkoznak, említi Rubequiusét 
«Tatari se Mongoles et Mogores appellari volunt* (24. 1.),— 
Prayét, ki Deguignes után a Magyar nevet a chinai chi-ong-nu, 
A?iw-nal hozza kapcsolatba, (28.1.). természetesen a hunt a magyar
ral egynek vevén, továbbá Horváth István és Kiss Bálint magya
rázatait is, az utóbbira megjegyezvén «laborém, inauspicate, agressus 
viribus suis superiorem. Ast Medos primitius Arios dictos fuisse, non 
Madaj-ar seu Magyar testis est Herodotus» (29.1.). Véleménye sze
rént: « .. Macrones, Macrisas, Machellonas intelligendos esse Mago- 
rés, Magyaros, aborigines nostros» (  Macrones-Magyari 88. 1.). Lát
hatólag Fejért azon csekély és esetleges hasonlatosság vezette 
félre, a mi a két szó között fenn áll; állítása szerént ezt még iga
zolnák a nyelv, szokások stb. közös volta.

Hunfalvy Pál régebben az akadémia egyik ülésén tartott a 
«magyar* szó jelentéséről felolvasást, mely a «Magyar Nyelvészet* - 
ben (•  Mit jelent a magyar szó ?» I. k. 44. 1.) jelent meg. Abulgazi 
egy helyéből indúl ki, melyben az tiz vagy kilencz ujgur törzs-ről 
tesz említést. Az «ujgur n szót Abulgazival egyetértően «összeragadó, 
szövetségesének magyarázza (ugyanígy Vámbéry is legújabban 
munkája 198. lapján) azon alapon, hogy uj- a törökben ragad- 
jelentésű. Abulgazi erre vonatkozó példái: sut ujdi a tej megaludt, 
imanga ujdum ragaszkodtam az imámhoz, mellé Hunfalvy hozzá
csatolja még, mint idetartozót a török jogurt aludt tej szót is, mely

Digitized by v ^ . o o Q l e



958 PATRUBÁNY LUKÁCS.

bői a jog =  aj- gyököt azonosnak állítja a nyelvtörténetbeli moger 
mo^-jával, s mind e kitételeket azután ujgur, jogút, moger egyaránt 
nomen agentis török ir, ur, képzésűeknek gondolja. ÉrdekeB a 
befejezés, melyet épen azért közlünk. Miután még több hasonló, 
jelesen török népnév megfejtésével próbálkozik meg, így végzi: 
«De elég annak megsejtetésére, hogy mit leszünk képesek meg
magyarázni az összehasonlító nyelvtudomány segítségével. Addig 
is, míg én és mindnyájan erősebbek leszünk abban, ne feledjük, 
hogy a «magyar» talán szövetségest jelent.# Hunfalvy e nézete 
ellen első sorban az a kifogás emelhető, hogy a szó elején levő m 
hang a török j hanggal nem állítható egybe, de többi közt a  szónak 
moger alakja, melyet Hunfalvy felvesz, e-jénél fogva is nem 
kevésbbé bizonyít ellene.

A Czuczor és Fogarasi által szerkesztett «Magyar nyelv szó
tára # Beregszászi és Horváth említett szófejtésein kívül még Nei*- 
tnann Károly magyarázatát is említi, mely szerént a magyar a. m. 
baskir, baskar, mely Fischemek is nézete ( Hunfalvy: A vogul föld  
és nép 11. 1.), míg Strahlenberg Abulgazival tart, a mennyiben 
«Abulgazi ujgurjoit a hunokkal és magyarokkal egyezteti# (Vog. f. 
és n. 6.1). A Nagy-Szótár csak mellékesen jegyzi meg Neumann 
magyarázatának kapcsán, hogy «még közelebbi hangrokonságot 
találunk a bochar szóban#, a mi épen úgy, mint a baskir hangtani- 
lag a szóközépi sk, részint eh miatt sem egyeztethető, — de tény
leg mégis Horváth István «mag eresztő, magvető» értelmezéséből 
indúl ki, melyhez mindjárt hozzáteszi, hogy ez «a szóelemzéssel 
ugyan nem ellenkezik, de mager más értelmet is elfoglal.# Ez az 
értelem, melyet a ^magerő, mageresztő #höz fűz «faj eresztő, t. i. 
nép, mely mindegy magvát képezi több más, belőle származott né
peknek, milyenek a kúnok, palóczok stb., kik raj gyanánt keltek ki 
a törzsnépből.# De e mellett a régies magr-m# a Nagy-Szótár 
értelmezése szerént egyúttal magférfiak ( Kernvolk) , minthogy sse- 
rénte az éri egyszersmind a. m. a magyar here, mely Sándor István
ként a himgolyón kívül a himállatot is jelenté, s e «here» megint 
egy a férj szóval, azaz éri, erő, here, férj «rokonok», melyeket ezen
kívül latin vir, török er és más külömböző nyelvbeli hasonló- 
értelmű szókkal egybevet. Egy alábbi pontban (79. I.) Neumann 
Károly «Die Völker des südlichen Russlands# czímü müvére hivat
kozva, ki azt mondja, hogy «a megere népcsoport vagy már 
további időtől fogva a legkitűnőbb, vagy későbben a fejedelmi csa~
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Iád nemzetsége lett, s azért az öszves népség magyar nevet vön 
feU, — e helyből kiindulva a «Kernvolk» értelmezést megerősítve 
látja, sőt a név ilyen magyarázatából a magyar nép jellemvonásait 
is  kimagyarázza. A Nagy-Szótár eszerént Horváthtal egy nyomon 
halad, etymologicus eljárása annyiban rokon ezével, hogy mind
kettő egyként phantasticus, csakhogy lényegesen külömbözik tőle, 
& mennyiben a Nagy-Szótár magyarázatának a magyar nyelv körén 
belül való szócsoportosítás az alapja, míg az ily úton nyert csopor
to t távolabbi körben mindennemű nyelvnek látszólag vagy csak 
némileg hasonló szavaival köti egybe. Helyesen jár el azomban, 
midőn a régibb moger, mogeri, mager, mageri alakokat figyelembe 
veszi, valamint az ellen sem lehet kifogást tenni, hogy a magyer 
(Katalin legenda) vagy magyeri hanghasonúlással lett magyar vagy 
magyart; ellenben a moger-1 //-sen olvassa ( genge, gyenge), s nem 
veszi itten számba a régi nyelvemlékek helyesírását.

Hunfalvy a A vogul föld és nép czímü munkájában (346 L 
Ak. Évk. XII. 1864) a magyar szó eredetére vonatkozólag új véle
ményt állított fel, melyet «Magyarország ethnographiá*jában is ' 
(403.1.) fentart. «Azt egyszer», mondja, «az ujgur szóval igyekezém 
megfejteni: de miután világosan látjuk, hogy a magyar nyelv nem 
a török nyelvcsoporthoz, hanem az ugorhoz tartozik, a népnevet 
sem lehet a török nyelvű népek neveivel megmagyarázni#. így itten 
már a vogul mit, tno, má} mii (finn maa)  föld és a vogul kár kim, 
ember (kicsinyítő képzővel kdrku, kárkve és kdremkve =  gyerek és 
gyermek) összetételéből alakult mo-kar, ma-kar ( mo-ger, ma-ger)
*föld ember»-t lát benne. És folytatja: «Igy hijják magokat a finn 
és ugor nyelvű népek mai napig; az észt nem is tudja más nevét, 
csak ezt; maa mies =  a föld embere ; a vogul ma igy nevezi magát: 
ma-kum, vagy ma-gum, vagy mam-kum =  föld embere. Valamint 
most is a vogul az E lm k a le s -o n a  mythologicus embert, a 
magúm-on pedig a mai embert érti: úgy lehetett a magyaroknál is, 
hogy az ember a mythologicus embert, a má~gery ma-ger, mo-ger 
pedig a történeti, a földet bíró embert jelentette.» Hunfalvy e 
nézete ellen is, mely már nyelvészeti rendszeres bizonyításon alap
szik, lehet felhozni egyet-mást, mi azt kétségessé teszi. Már Edels-

*) Elmkales, másként elem/oles =  levegő-halandó, levegőbeli
ember.
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pacher Avtal «Veritek és Magyarok. Magyar őstörténelmi vázlat.» 
(Budapest 1878) czímü kis füzetkéjében úgy nyilatkozik róla, hogy 
a ma föld «külömben találna, ha egyébként is be volna bizonyítva, 
hogy ezen alak a magyar nyelvben hajdan csakugyan megvolt*, e 
a ger-re vonatkozólag constatalja, hogy a kar Budenz szerént nem 
felel meg a magyar gyerek és gyermek szóknak (a mennyiben 
Budenz a gyemek szót a vogul naurem Kind s ehhez járúlt dimini- 
tiv k képzővel magyarázza), s eszerént (9. 1.) «látni való; hogy 
Hunfalvy fejtegetése sem állja ki a tűzprobát, a mint ennek már 
Europaeus (Nyelvt. Közi. 207. s k. 1.) az ismert finn ethnolog is 
kifejezést adott.» — Budenz magyar-ugor összehasonlító szótárá
ban említést tesz ugyan Hunfalvy magyarázatáról (az * ember • 
czikk alatt 782. 1.), de a szóhasonlítások közé egyáltalában nem 
veszi fel. Vámbéry «A magyarok eredeté* - ben, hol a magyar név 
jelentésének kérdését is felveti (199. 1.), mint a melynek ^szárma
zása és jelentése első rendű érdekkel bír*, Hunfalvy magyarázatát 
is helytelennek nyilvánítja, mint minden oly etymologiai combina- 
tiót, mely a mager, moger g-s olvasásán alapszik. — Mindenesetre 
tekintetbe veendő, hogy a régibb codexek a gy~t külön nem írták, 
mert nem volt rá a latin írásban megfelelő jegy, s épen ezért egy
szerűen <?-vel jelölték: ez kitetszik világos példákból, melyek ma is 
gy-ve\ fordúlnak elő úgy mint a magyar szó is, Vámbéry pl. fel
hozza Jerney után a nag =  nagy, garmat = gyarmat szókat. 
E szerént a gy-s olvasás rectificalva van, s ha #-vel veszszük fel a 
szót, ki keli mutatnunk, hogy ez gy-be átmehetett. Lehetne még 
mellette bizonyítékokat felhozni, mert csakugyan ez épen e előtt 
elő szokott fordúlni pl. gyenge mellett van genge, s a latin Egidim  
a magyarban Egyed, de az a nehézség, hogy akkor meg a kár szó
val nem hozható együvé, mert az csak a loszvai vogulban magas
hangú, ellenben a kondaiban yar, éjszaki osztjákban yar, yor (és 
nem kar, a mi eredeti kar-re mutatna), pedig a második szótag 
magashangja régibb codexekben következetesen többször fordúl 
elő. A jelentés is tulajdonképen nmas, masculinus*, s fel nem tehető, 
hogy a régi magyar nép csak himnemtiekből állott. Végre «<? föld 
embere» elnevezés is az ugor népeknél nagyon sporadicus, csak az 
esztre szorítható úgyszólván, mert a vogulban csak másodrendű név 
a ma-kum, a rendes pedig mami. Meg az ember sem elm-kár (vogul 
elm =  finn ilma levegő) v. ö. erre nézve Budenz szótárában az 
ember czikket (781.1.), s így Hunfalvy mythologicus vonatkoztatása
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is  magától elesik. Elég ellenmondás arra, hogy Hunfalvy magya
ráza tá t mi se fogadjuk el, bár Edelspacher ellenvetése, hogy a ma 
föld a magyarban ki nem mutatható, még elegendő akadályt nem 
képezne, mert a ma szónak ugorság szerte való előfordúlása okvet
lenül maga után vonja, hogy a szó bizonynyal a magyar nyelvben 
is  egy időben megvolt.

Meg kell emlékeznünk itt Lukácsi Kristóf «A Magyarok 
Cselei, hajdankori nevei és lakhelyei# czímti munkájáról, melyet már 
az ötvenes évek elején megírt, de csak 1870-ben jelent meg Kolozs- 
vártt. Lukácsi csak a régibb véleményeket említi Horváth Istvánét, 
Fejérét, Deguignesét, Kiss Bálintét. Ezekre vonatkozólag mondja 
(II. k. 205 1.): «Különböző népneveket fogtak fel, melyek a Magyar 
névszóhoz hang és jelentésre némileg hasonlítottak, vagy a melyek
ben, néha erőltetett elemzés és magyarázat szerint ily nemű 
hasonlatosságot véltek létezni. Ezen eljárásnak több példáit talál 
juk  Horváth István értekezésében# stb. Valamivel alább pedig: 
«Másképp nevezi magát maga nyelvén ma is a Magyar, s másképp 
neveztetik a szomszéd népektől, igy volt ez kétség kívül Ázsiában 
is. Már ki mondja meg nekünk, miképp nevezte magát a Magyar 
Ázsiában maga nyelvén, ha nem ha a Magyar maga, vagy a 
Magyarral Ázsiában egykor együtt lakott', s vele különféle viszony
ban állott szomszéd népek#. Lukácsi müvében csak ezen utóbbira 
terjesztette ki figyelmét, minthogy olyan időket tett tanulmánya 
tárgyává, mikor a Magyar név még egyáltalában sehol, az örmény 
íróknál sem fordúl elő, melyek kútfői után Lukácsi müvét irta, — 
leszámítva azonban azt, hogy a nyelvészeti rész elavúlt, s hogy 
Lukácsi a húnok és a magyarok között különbséget nem tesz, azon 
anyag, mely e műben összehordva van, ma is használható.

Hátra van még a legutolsó és legújabb vélemény: a Vámbéry 
tanár szófejtése, melyet «A magyarok eredete», czímü munkájában 
bocsátott közre. Érdemes orientalistánk a magyar szót törökből 
magyarázza, mely tulajdonnévnek, saját szavai szerónt, «török- 
nyelvi jelleme kétségbe nem vonható és mi csak szóbeli jelentését hypo- 
thesis alakjában adjuk (206. ].)». Vámbéry Anonymus moger, s a ké
sőbbi krónikások mogor szavát magyar helyett állónak veszi, s e 
tekintetben kivált az arab és általában keleti íróknál kivétel nélkül 
madsar alakját méltatja figyelmére, mint a melyek a magyar króni
káknál régibb kort tüntetnek fel. Azomban, úgy hiszszük, csak a gy 
megerősítésére szolgálnak, a mennyiben a megfelelő mássalhang*
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zót <fa-sen őriztek meg, míg a krónikák &gy-t> is g jegygyei írták, — 
de a magánhangzókra vonatkozólag a magyar kútfők tanúságát 
mégis csak nyomosabbnak kell tekintenünk, illetőleg mindenáron 
számolnunk kell a moger, moger e hangjával, mely hogy nem  sajtó
hiba, többszörös és külömböző helyen való előfordúlta m atatja. 
Már pedig e körülmény egymagában véve is minden olyan magya
rázatnak, mely a szót nem összetétel útján keletkezettnek magya
rázza, ellene mond, mert csak összetétel útján magyarázható a 
szóban a hangzóilleszkedés hiánya. Vámbéry, miután Klaproth néze-

4 tét, hogy madsar ó-tatár nyelven a.' m. köböl való, azon okból, 
minthogy a szó ily jelentéssel egy ural-altaji nyelvben sem fordúl 
elő, elveti, — s Klaproth azon megjegyzését illetőleg is, hogy mad- 
sár egyes tatár szójárásban nagy négykerekű kocsit jelent, azon 
ellenvetést teszi, hogy ez a jelentés csak újabb keltű s valószínűleg 
a tatár hódítás eredménye, a mennyiben a tatárok Magyarországon 
e kocsikkal megismerkedtek, s azokat az ország nevéről nevezték 
el (204.1.): a magyar szót a maga részéről a nyelv legrégibb kor
szakában majar alakúnak veszi fel. Az ennek igazolásául felhozott 
példákat azoniban: magyar gyűrű =  török jüzük, magyar gyúr =  
török jour, magyar gyűlés =  török jiilis, — török jól =  kirgiz, 
nogaji tatár £ol (azaz: dsol), j\r-£ir (hely), jig-iig (sir), úgy a ma
gyar nyelven belül a jó—gyógy, gyón—javon, jön s népies gyön-t 
már csak azért sem találjuk bizonyító erejüeknek, minthogy mind 
e példák csak a szókezdetre vonatkoznak, a mi nem mindig érvé
nyes a szóközépen is. Van ugyan épen a törökségben szóközépi j  
is, melylyel szemben ds, é áll, de az ilyeji j  eredetibb t-re vezethető 
vissza pl. csagataj aci, adsi =  öregebb jitestvér, bátya eredetre nézve 
egy csagataj ajik, oszmanli aji medve szóval, melynek azomban 
már az ujgurban ata =  atya, atik = medve áll ellenébe (Vámbéry: 
A török-tatár nyelvek etymologiai szótára 26. czikk) stb., de 
Vámbéry tanár magyarázatából a majar-bem levő y-nek, nem t-s, 
hanem g-s eredetibb alakja következik. Ugyanis Vámbéry úr a szó 
ar végében ugyancsak a török ar-1 látja (úgy mint az avar, bolgár, 
khazar, kabar-bán is), mely a törökben a jelentő mód jelen ide
jének egyes számú 3-ik személye s egyszersmind melléknévi és 
főnévi képző gyanánt szerepel (jazar az iró, gelir a jövő), s a hátra 
levő maj-ban tőalakot gyanít, «mely egy ismeretes hangváltozás 
folytán baj-nak a mellékalakja, mely annyit jelent, mint magas, 
hatalmas, fónséges, gazdag,» s igy végzi: «az említett tulajdonnév,
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melylyel, ha feltevésünk helyesnek bizonyúl, a török (tkp. kazáni 
tatár) bojár fejedelem, hatalmas azonos1) tehát így volna fordí
tandó: uralkodó, hatalmas.» De a szóban levő baj-, mint Vámbéry 
E t .  szót. 204. czikkből kitetszik, előzőbb bag (ujgur bajat isten, 
csagataj bagat, Újat gazdag, magát jól biró), a mi phoneticai alapon 
egy bat gyökérrel össze sem állítható, úgy hogy már e miatt is a 
két szó egybetartozását el kell ejteni.

Ez a magyar kérdés története Beregszászitól és Horváth 
Istvántól kezdve Vámbéryig. Láthatólag a szót egészen más alapon 
kell megfejteni, mely mellett legalább az emezeknél fenforgó 
nehézségek kiküszöbölhetők legyenek. Ezen alap pedig nem lehet 
más, mint minden melléktekintet nélkül a szó legrégibb nyelvtör
téneti alakját keresni, s az igy nyert alakból hangtani úton az ere
detit reconstruálni a magyar nyelv rokonsága segítségével, mely 
eljárás egyedül vezethet helyes eredményre.

A magyar szó a latin okiratokban Jer ney «Magyar Nyelv
kincsek» szer ént (88.1.): Dentumoger Bknj 4. 3. Turoczi 1, 1; 
Moger, Mager 1214; Magor, Mogor 1254; Magar 1300; mogoriek 
(Pozsonyi krónika) alakokkal fordúl elő. — A Gyöngyösi codex- 
b e n : magyary wraknak tyztu'l mynd eloztad 242.1. 9. e. | otalmazoya 
magar nejeknek 243. 1. 7. s. || Szt. Domonkos codexben: mageror- 
zagban 157.1.4. s. | magyer orzagban 193.1.2. s. alul || Érdy codex
ben : az magyary wrakat 240. 1. 1. s. | be magyarorzagba ib. 28. s. | 
az magyary wraknak 89.1. 20. s. | Magyary Andre kyralnak Leanya 
476. 1. 1. s, de: Nemeth Chazaar 90. 1. 35. s. | az lengyel kyralnak 
kSwetyt 242.1. 1. s. alul, 243.1. 1. s. fent és nem : nemethy chazaar, 
vagy lengyely kyral || Margitlegendában: magery kyralnak leyanya- 
nak gyenerevseges elete 9.1. 25. s., de : az cheh kyralnak 12.1.19. s. | 
cheh kyral 11.1.28. s. stb. | — kevldet volna nagy tyztes kevuetevket 
magery kyralhoz 11.1. 29. s. | magery kyralnak leyanya 11.1. 18.8. | 
mageroknak elsev kyralya 16.1. 21. s. | mager orzagnak 16.1. 31. 8. | 
magyer orzagnak 28. 1. 16. s. | az priorissa magery bela kyralnak
32.1. 33. s. | magyar orzagban 43. 1. 32. s. | magyarorzagbely vrak
61.1. 16. s. stb.

A mint a felhozott példák bizonyítják, az okiratok és régi

x) Az itt emlitett szó egyébként a kazáni tatárban orosz kölcsönszó; 
oroszban bojár bojarin úr (orosz bolje mehr, boléij gross), és szláv nyel
vekből átment a immunba is, hol bojár nemes ember-1 jelent.
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codexek: moger, mager, magery, mogori, magor, magar, rnogor, 
\magyer, magyary és magyar alakokat tüntetnek fel, 8 hogy magyer-t, 
mogyer-1 keli eredetibbnek tekinteni mager, moger helyett, azt már 
a fentebbiekben bizonyítgattuk. De a magery (azaz: magyeri), 
magyary sem i képzővel levő nomen possessivum : ő*i, /ki?; 
házi), mert más népneveknél hasonló kapcsolatban egy esetben 
sem található, a mint az előbbi példák némelyike igazolja is. 
A Pozsonyi krónika magyar szava nem kevésbbé bizonyít e mellett, 
hol e hely fordúl elő: «Qui quidem septem oh offensam hvjusmodi 
mogoriek sunt vocati.» (Toldy : Chronicon Hungarorum Posoniense 
Buda, 1852. 24. 1. Lib. II, Cap. I. §, 12)* Toldy ugyan azt jegyzi 
meg r á : «Erronee, haud dubie pro mogorcak, id est magyarkák, seu 
parvi, viles, hungarU, de nincs ok, miért afc eredeti írásmódot 
megváltoztatni kellene, mert épen a magashangú szóvég mutatja, 
hogy itt tulajdonképen mogyeriek alakból történt a kiindulás, s ez 
mond ellene annak is, hogy az t-1, mely külömben a e-hez a  code
xek írás módja szerént nagyon közel áll, ezzel felcseréljük annyi
val inkább, mert a szó ilyen alakban is pár excellence gúnyos 
értelmű lehet. Ennél fogva ez esetben is bátran az eredeti írásmód 
mellett maradva, mogeri-1, vagy helyesebben mogyeri (magyeri)-1 

láthatunk, mely a szónak egyúttal legteljesebb nyelvtörténeti 
alakja.

A magyar szónak még eredetibb alakját kell ezek után a 
nyelvtörténeti úton nyert eredmény felhasználásával, a hasonlító 
hangtan segítségével helyre állítanunk. Tudvalevőleg a gy  csak 
magyar fejlődés, s ennél fogva a magyar szóközépi gy-nek helyébe 
a szóközépen ennek megfelelő ugor hangalak illesztendő. Azomban 
magyar szóközépi gy-nek az ugor nyelvekben többféle hang is 
felel meg; a magyar szóközépi gy 1) =  ugor d : ügy, *iigye, wasser 
=  ugor vgdg1) MUSz. 590 | fagy- * fagyó- =  ugor p„da 2) || 2) = 
ugor g : legy-int légy- alapszava =  ugor lsgs MUSz. 691 és 707 — 
azon megszorítással, hogy az utánna következő hangzónak magas 
hangúnak kell lennie. Budenz ugyan a gyógyid, gyógyít gyógy- alap
szavát a jog, jóg változatának veszi, s a szóközépi gy-re vonatkozó
lag gugyorod: gugorod-, egyenes: igenes példákat hozza fel (MUSz.

Vl „ határozatlan színezetű magashangot.
*) i ugyanilyen mélyhangot jelöl.
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147. 1.): de minthogy az egyenes, mint később Budenz is felveszi, 
ug o r lg-& alaknak felei meg: lapp ja^  planus, aequus — ugor lityi 
MUSz. 770. L, tehát más categoriába tartozik, — a gugorod pedig, 
melyhez a gugg- hocken ige is tartozik, finn kykky- guggni, észt 
kukk  hockende stellung (lapp cokkete- leülni nem ide tartozik) 
MUSz. 63. szóknak felei meg, melyek e szerént magashangúak, sőt 
á  magyar gugg-, finn kykky szavak e szók kettős szóközépi conso- 
nansai alapján, egyéb hasonló esetek számba vételével jórészt ng-s 
eredetibb alaphangnak felelnek meg; a gyógy- igét is nem egysze
rűen jo0-ból valónak veszszük, hanem j ttmBga, j emga-t tekintjük ere
detibb alakjának, melyből szintén nehézség nélkül magyarázható, 
annyival inkább, mert, a mint kitűnik, egy példa sincsen, hol vilá
gosan kimutatható, hogy egyszerű #-ből rákövetkező mélyhang 
mellett a magyarban gy fejlődött volna a szóközépen. — Rendesen 
azom bán a magyar gy az ugor alakban nem egyszerűen d-nek, talán 
i t t  is csak magashangú szókban, mert a * fagyó-, hagyó- stb. ige
töveknél a gy előállását rákövetkező consonanticus képzőelem bát
ran  okozhatta, sem magashangú szavakban előforduló g-nek felel 
meg, hanem, mint az egyenes, gyógy és gwgyorod-nál is felvettük, 
niég egy előző alapnyelvbeli consonans is lappang benne. Esze
rént magyar szóközépi gy 3) =  ugor d és megelőző consonans, 
jelesen n, g : nagy =  ugor m9nd* | egygy ( egy) =  ugor sgda x) || 
4) =  ugor g és megelőző consonans, jelesen n, m, l : begy =  ugor 
M i/; | 'gyógy- =  ugor j,mg. | jegy =  ugor j f a  || — Egyes
esetekben az után, mint a magyar szóközépi gy megfelelője, e g- 
nek és d-nek elváltozott alakja lép fel, s igy 5) =  ugorj és előző 
consonans, jelesen l : kigyó =  finn kaljame | négy =  ugor nslji 
(finn: neljá)  || 6) == ugor £ (akár s, c, s is) és megelőző consonans, 
jelesen n : agyar =  vogul aníer agyar MUSz. 7201.1 hi'igy ( *húgya)  
=  vogul kuné (kus).

Az itt tárgyalt hangtani viszony alkalmazásával, az előbb 
nyelvtörténeti úton kifejtett mogyeri alak értelméhez csakugyan 
eljuthatunk, ha a hangzó illeszkedés hiánya miatt már előre is 
összetételnek vett szót mogy + éri részekre osztjuk. Vizsgáljuk min
denek előtt az utolsó részt. Ezen összetétel második részében 
ugyanis a kondai vogul ári viel, éjszaki vogul ári überflüssig; irtisi 
osztják ar viel, éjszaki osztják ár viel, reichlich, árat anzahl, menge

*) e ugyanaz, mi a szóközópen í.
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( mur árat volksmenge) szót látják, melyben a magas hangú szóalak 
az eredetibb (=  ugor ers), a mint a magyar erdő is mutatja, mely 
Budenz szerént ugyancsak ide tartozik, s ere- igetőből frequenta- 
tiv rf-ve 1 van továbbképezve (MUSz. 793.) Ez éri (&rg) e szerént, 
mint az árat megerősíti, menge értelmű, s mint ilyen, népelnevezésre 
alkalmas. Strahlenberg tudósítása szerént: «a Viatkafejedelemség
ben lakó votjátok ári . . .  névvel nevezik magokat» (Vogul föld és nép 
4. 1.), Klaprothná1 is előfordúl az ar, mint a votjákok neve (ib. 72.
1.), a miből látható, hogy ugyanezen szó (a r i= tr i)  egymagában 
is tényleg egy ugor nép neve gyanánt szerepel, melynek nyelve a 
magyaréhoz igen közel áll, Budenz osztályozása szerén t1) épen 
úgy, mint a magyar nyelv, az éj szaki ugor nyelvághoz tartozik, s 
azon belül is a magyar nyelvvel együtt egy még szorosabb csopor
tot alkot.

Mi most a hátralevő *moyy ? Helyes értelmet nyerünk egy
aránt, ha a gy helyébe a fentebb ismertetett hangtörvény 3-ik és 
6 -ik esetében előforduló nd, vagy né hangokat teszszük, minek végre 
hajtásával mond (*mtínda) i vagy moné alakokat nyerünk. Melyik 
lehet azomban még közelebbről e két alak közül az, mely a  magyar 
szó alapjáúl szolgálhatott? A *m8nd(f~v&\ (votják: mód herr, oberer, 
modes vornehm, — lapp modde multus, plures MUSz. 389) ugyan 
nagy sokaság, grosse menge értelem jönne ki, de épen a nagy szó, 
mely a *minda-nük magyar megfelelője, gyaníttatja, hogy azon 
esetben, ha ez volna a szónak egyik része, jogosabban ti-es szól- 
kezdetet várhatnánk. Ezen kívül, mint negatív bizonyíték szól 
ellene a másik alak, mely maga is népnév és pedig épen a vogu- 
loknak, kik Hunfalvy s a finn-ugor nyelvészek szerént legközelebbi 
nyelvrokonaink, fajneve: mansi, mami, manói (Vogul föld és nép 
76), a mennyiben a moné közvetlenül e szóra útal bennünket. Ez 
utóbbi szónak a magyar szóval levő egybetartozását a következők
ben több oldalról is fogjuk igazolni. Mindenek előtt megjegyezzük, 
hogy ez irányban már maga Reguly is gondolt a magyar név meg
fejtésére, 1841-ben a magyar Akadémiához intézett levelében irja: 
aminthogy a vogul magát mansi-nak nevezi : talán igy a magyar nér 
eredetéré is juthatunk.® (Vogul föld és nép 47. és 257. 1.)

De hogyan van az, lehetséges-e hogy két külön nemzetnek 
egy eredetre vissza menő elnevezése legyen? Hasonló példák,
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hogy közös név alatt két rokonnép összefoglalva értetik, épen a 
m agyar nyelv szorosabb rokonsági körén belül kínálkoznak. 
IClaproth szerónt: «a vogulok magokat és az osztjákokat mánszi, vagy 
manskum  (Hunfalvynál: mansikum, manéikum) 75.1.)... névvel ille
tik*  (Vogul föld és nép 17. 1.); Ahlquist is tanúskodik róla, hogy:
• a berezovi kerületben mind a vogult, mind az osztjákot osztják-nak 
nevezik» (Vogul föld és nép 71. 1.).

Már Hunfalvy is (Vogul föld és nép 346.1.), mint fentebb em
lítettük, az ugor nyelvű népek észjárását is figyelembe veendőnek 
ta r tja  a magyar név megfejtésénél: azomban ezen észjárás, jelesen 
a  magyarhoz legközelebb álló ugor nyelvű népeké, egész következe
tesen és kizárólag az általunk felállított magyarázat helyessége 
mellett szól. Maga a mansi, mansi, manci név, Hunfalvy magyará
zata szerént (Vogul föld és nép 76. 1.), a Mán folyótól származik, 
milyen kettő van a vogul földön: az Olisman-ja (az orosz llics) 
és a Tajtman-ja. E folyónevekben a ja =  viz vogul nyelven, s 
több más folyó névben is előfordúl: Aun-ja, Luops-ja, Mansi-hum- 
j a  (oroszúl Pocserem), M o tju -ja vannak ilyenek a zűrjén földön 
is : Un-ja, Pecser-ja (innen az orosz Pecsora), melyekre nézve 
megjegyezhetjük, hogy a zürjénben a viz nem ja, hanem va ; 
továbbá az osztják földön: Sin ja  stb. (Vogul föld és nép 74.1.); — 
a  vogulban az említetteken kívül még: Suker-ja, Saku-ja, Tapsija 
stb. (Vogul föld és nép 75. 1.). De folyónevekről nevezik magukat: 
az osztják =  as-jah, a vöt jak neve: ud-murt, a zűrje né; komi mórt, 
komi jas és komi vojtir, továbbá a zűrjének magukat és a votjákot 
ufi-murt-nak is nevezik: ezen elnevezésekben pedig az As (=Ob), 
Ud (=Vot, Vjat-ka), Komi ( = Káma), Ug ( =zJug) folyónevek, a 

jah  (Vog. föld és n. 8. 1.) osztjákúl == nép, murt votjákúl, mórt zür- 
jéntil =  ember, jas, vagy jöz zürjéntil =  nép, s a vojtir ugyanazt 
jelenti (Vogul föld és n. 72., 73. s követk. lapok). — Hunfalvy a 
mansi stb. si, si ci-jének jelentését is nyomozza (76. 1), s ez alka
lommal a vogul mondában előforduló uro-si, uro-éi szót (ur = 
erdő) erdei népnek fordítja, melynek nem egészen pontos volta ki
tetszik mindjárt az utánna tett textusból: puning éempe uro-si 
(vagy: uro ci) akit nejles =  a szoros szemű erdei öreg látszék meg» 
(oroszúl lesak =  erdei öreggel van az uro-ci fordítva V. f. és n.
217.1. X.). Ilyen szó még, melyben a ci előfordúl: uici (ujt = viz), 
melyet Hunfalvy is a felhozott példában: * kér majlpe sdt ut-éi» 
így fordít: «vas mellű hét vizi ember» (v. ö. ib. 155.1. 7. sor és 138.
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lap 8. és 9. sor). Ennél fogva a mansi, manói nem «annyi mint a 
Mán embere, népe*, hanem csak egyszerűen =  Mán ember és a 
benne rejlő ói megfelel érték szerént az as-jah, ud-rmirt, komi mórt, 
komi ja8, komi vojtir, ug murt népnevek jah, murt, mórt, jas, vojtir 
szavainak.

Igazolnunk kell most, miért járult a magyar szóban a manii- 
hoz még az éri =  menge szó, mikor az magában véve is megadja a 
kellő értelmet, minél fogva az éri szónak egészen fölös szerepe jut. 
Megmagyarázható pedig ez, mint csaknem minden tautologicu* 
kifejezés, milyenek pedig bármely nyelvben önálló szóknál úgy. 
mint képzésekben igen nagy számmal fordúlnak elő, az egyik 
ugyanazt jelentő szó elhomályosodásából, minél fogva annak isme
telt kifejezése szükségessé válik, s ha mai napság még azonfelül 
külön szóban is kifejezzük azt, a mi már tulajdonképen a mngyar 
szó végső részében ki van fejezve, ez onnan van, mert m a m ár tel
jességgel nem tudunk számot adni róla, értelme már kiveszett egé
szen tudatunkból. Az értelem elhomályosodását előmozdíthatta 
eképen mind két esetben az, hogy 1) a si, mely a vogulban is már 
csak a mondái nyelvben kevés példában fordúl elő, m int külön 
álló szó a magyar nyelvből is kiveszett, a mi maga után vonta azt, 
hogy külön értelme is megszűnt; ugyanez történt később 2) az eh 
szóval is, mely ilyen alakban és kapcsolatban egyébként megszűnt 
szerepelni, és végre az említett körülmények maguk után vonták a 
szó teljes összeolvadását, melynek összetett voltára még a nyelvtör
téneti korba eső mogyeri alak emlékeztetett, míg végre az assimi- 
latió hatása alatt ma már csak kizárólag magyar hallható. Körül
belül ugyanilyenforma történt a voguloknál is azon külöm b ő 
séggel, hogy ott megvan és rendes használatú a mami, mellette ott 
van azom bán, mint állandóan használt népnév (lásd fentebb es 
Vogul föld és nép 17. és 75.1.) manskum, mansikum, mansikum ; de 
számba veendő itten épen az, mi a magyar szóban az m '-re vonat
kozólag nem áll, hogy a vogulban a kum külön is megmaradt =  
ember (tehát ugyanazt jelenti, mint a mi ii-nek eredeti jelentése*. 
Egyes nyomok arra nézve, hogy a kum a mami kum-h&n is szoro
sabb viszonyba lépett a mami-val: a Pocserem vogul neve AZViw$t- 
hum-ja (Vogul föld és nép 74. lap és fentebb) =  Mansihum viz, hol 
a hűm =  kum, mely h mélyhangú szókban &-ból szokott fejlődni, 
az úgynevezett gutturalis h, mint pl. hág kondai vogul xan9> 8Z*>* 
bán is, melynek még a vogulban kaiig alak is felel meg, — és más-
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r é s z t  Klaprotk szerént a vogulok a törököket általában csak 
nyürm a Jcum-n&k, a szamojédeket jorgan mellett/orrán-fam-nak is 
nevezik (Vogul föld és nép 17.1.).

Végső eredmény gyanánt kimondhatjuk, hogy a magyar szó 
hihetőleg mansi + éri összevonásából jött létre, s e szerént jelentése 
sem  más, m int: Mami, Mán melléki nép.

Budapest, 1882. okt. 16-&n. P a t r u b á n y  L u k á c s .

SZTÁRAI MIHÁLY ÉLETE ÉS MŰVEI.

II.
(Vége.)

Sztárainak mint egész élete, úgy írói pályája is elválhatat- 
lanúl össze van forrva a magyar reformatió történetével. Mint írót, 
m int költőt ugyanazon eszmék lelkesítették, melyeknek a szószé
ken is buzgó hirdetője s mindhalálig fáradhatatlan harczosa volt; 
írói munkássága nem egyéb, mint a reformatió elveinek terjesztése 
az irodalomban s az irodalom által; és a hatás, melyet a közön
ségre gyakorolt, más tényezőkkel egyesülve, a kezdődő magyar 
nemzeti irodalom fejlesztését és a protestantismus megszilárdítását 
eredményezte.

Igen nagy azoknak száma, kik nálunk e korban vele egy 
irányban működtek. Mindnyájan a hitújítás bajnokai s az iroda
lom, melyet teremtettek, egyenesen a reformatió szülötte. írói 
szellemök nagyrészt a vallásos buzgalomból táplálkozván, minden 
alkotásukon protestáns szín tündököl, minden sorukból a protes
tantismus szelleme tör ki. Még ha akarják vala is, semmi módon 
sem tudják megakadályozni, hogy vallásos érzelmeik, hit- és erkölcs- 
tani nézeteik be ne szivárogjanak müveikbe. De nem is volt szán
dékuk ezt megakadályozni, mert hiszen ők mint írók is a hitújítás 
szolgálatában állottak s írói munkásságuk csak egyik eszköze volt 
az új' vallásos eszmék terjesztésének. S erről nem feledkeztek meg 
soha; bármely münemben vagy fajban dolgoztak is, kettős czéljo- 
kat, a tisztán művészetit és főleg a vallási, mondhatnék reformá- 
tori czélt szem elől nem tévesztették soha.

E vallásos irány adja magyarázatát annak, miért foglal nálok 
a vallásos, dogmaticus elem oly nagy tért s miért van az, hogy 
saját hit- és erkölcstani elveiket, sőt felekezeti vitáikat is bevitték
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a költészetbe, annyira, hogy egyik-másik « költői* munkájok nem 
egyéb, mint valamely száraz vallásos igazságnak, dogmának még 
szárazabb fejtegetése.

De munkásságukat kevésre becsülni még sem szab ad : iro
dalmunk és költészetünk egyaránt sokat köszön nekik minden 
fogyatkozásaik mellett is. Már maga fáradhatatlan munkásságuk, 
önzetlen lelkesedésük is kiváló tiszteletet érdemel; s még nagyobb 
elismerés illeti őket tisztán irodalomtörténeti szempontból. Hogy 
irodalmunk a barátok szűk czellájából kilépett, az élettel szoros 
kapcsolatba jött s előhírnöke és terjesztője lett az új eszméknek, 
melyek más irányt adtak az emberiség történelmének; hogy kelet
kezett irodalom, mely a szellemi világ örök törvényei szerint ellen
kezést, küzdést 8 ez által életet, haladást szült, — mindezt nagyrészt 
az egyszerű prot. papok és iskolamesterek eszközölték s ezen órde- 
mök bőven elegendő arra, hogy alkotásaikat több figyelemre m éltas
suk, mint a mennyit tisztán művészeti szempontból érdemelnének.

£  költők sorában Sztárait nemcsak idő, de érdem szerint is 
az első helyek egyike illeti meg. Nem lehet ugyan mondani, hogy 
messze kimagaslik társai közül, mert költői tehetségben alig ha
ladja meg a középszerűeket s magasabban járó gondolatokat, mély 
érzelmeket vagy a közönségestől elütő felfogást sem találunk nála: 
de érdeme az, hogy az első úttörők közt volt, példájával nagy mér
tekben hatott társaira, s buzgalomban, tevékenységben felülmúlta 
mindnyáj okát. Azon vonások, melyek XVI. századbeli énekkölté
szetünket jellemzik, nagyrészt Sztáraira vihetők vissza; kik refor
mátor* társai közül szintén működtek az énekköltészet terén, igen 
sokban az ő nyomdokain indultak el. Vannak a későbbiek közt, 
kik őt egyben-másban túlhaladták; de viszont Sztárai énekei
ben is van valami, a miben nem versenyezhet vele egyik társa 
sem : s ez a dallamosság. De páratlanúl áll költőnk sokoldalúság 
tekintetében is : az egész századon keresztül ő az egyetlen, ki a 
költészetnek mindhárom nemében munkálkodott s az ének- és 
drámaköltészet terén épen a legelső volt.

Vizsgáljuk munkásságát költészeti nemek szerint.
Adatainkból, melyek reformatori fellépéséről szólanak, vilá

gosan látjuk, hogy legelső költői kísérletei a lyrai költészet körébe 
esnek : legelsőben vallásos énekek szerzésével s Szent Dávid zsol
tárainak átdolgozásával próbálkozott meg; azután tért át az elbe
szélő és drámai költészetre.
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A XVI. század vallásos lyrája kizárólag prot. kezekben volt. 
Az új egyháznak, mihelyt megalakúit, énekekre lévén szüksége, 
buzgó reformátoraink igyekeztek e hiányt pótolni. így indúlt meg 
az énekköltés, mely egy századon keresztül foglalkoztatá a kiválóbb 
szellemeket s a társadalom minden osztályában, sőt a nőnemben 
is  talált mívelőkre, jeléül annak, hogy az énekszerzők mélyen 
érzett hiányt iparkodtak pótolni. Természetes, hogy nem mind
nyájan egyugyanazon forrásból merítettek. Egyik a régi latin hym- 
nusokat fordította le, alkalmazva természetesen az új hit elveihez ; 
másik Luther énekeit ültette á t; ez eredeti kísérletekkel lépett föl, 
amaz Szent Dávid zsoltáraihoz készített paraphrasisokat. De bár
melyik forrásból merítettek is, az idegen tartalmat annyira áthaso- 
nították, hogy énekeik — mint egyazon iskbla termékei — azonos 
jellemvonásokat tüntetnek fel.

Mindnyájoknál uralkodó az a kissé árnyalt szín, az a komoly, 
majdnem komor hang, mely természetesen foly dogmáikból s mely 
mellett a kedély néha hidegen marad. Mindnyájan az ó-szövetség 
költőjét, Szent Dávidot igyekeznek utánozni, kinek fölfogása és 
hangulata sok tekintetben megegyezett az övékkel s kinek zsoltá
raiban nemcsak a vallásos érzelem, hanem a hazafias keserv is 
megtalálta a maga hangját.

Mint középkori hymnusainkban, úgy prot. énekszerzőinknél 
is a vallásos érzés honfiúi fájdalommal összeolvadva jelen meg; s 
néha meg-megcsendül énekeikben Jeremiás keserve is. Nemcsak a 
hitetlenséget, a régi rosszban való megrögzöttséget, hanem egy
szersmind a nemzet sülyedését, az ország feldarabolását is siratják 
s ezt amazzal kapcsolatba hozzák. A törököket Isten ostorának s a 
sok súlyos csapást a hitetlenség, az igaz hittől való vonakodás 
büntetésének tartják s esdve, kérve, sőt Mózes átkával fenyegetve 
igyekeznek a nemzetet a vallásos és politikai egység útjára téríteni.

Ez XVI. századbeli lyránk hangja egészben véve. Szigorú 
felekezeti szellem nyilatkozik benne; de őszinte hazafias érzés s 
mély vallásos hit párosúl vele.

E lyrának egyik legkiválóbb képviselője épen a nii Sztáraink. 
Énekei prot. lyránk legelső termékei közé tartoznak s oly kedvelt- 
ségben részesültek, hogy másfél századon keresztül folytonos hasz
nálatban voltak, Szenczi Molnár Albert zsoltárai mellett is. Számuk
— tudtommal — 21-re rúg; egytől-egyig közönséges templomi
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használatra rendelt énekek; legnagyobb részt Szent Dávid zso ltá
rainak paraphrasisai.1)

Sztárai énekeiben a vallásos elem a túlnyomó. Isten dicsőí
tése, iránta való mély hála s irgalmában való végtelen bizalom, —  
ezek azon húrok, melyeken költőnk játszik. Hazafias fájdalma a z  
énekekben csupán egyszer tör k i:

Hatalmaddal tarts meg minket, Űr Isten,
Őrizz meg e kegyetlen nemzet ellen ;
Hogy örökké kik lészünk igaz hitben,
Megmaradjunk a te isméretedben.

A hitetlen és kegyetlen pogányok 
Mi környülünk járnak, mint oroszlánok,

*) Ezen énekek a jelen század elejéig (1806.) folytonosan Jcözhasz- 
nálatban lévén, bármely ref. énekgyüjteményben megtalálhatók. Én B o r 
nemisza Peter énekes könyvét (Detrekő vára. 1582.), Qönczy György z so l
tárait (Várad 165i.) és az 1675-ki lőcsei gyűjteményt használtam, figyelem be 
véve Bőd Péter [Magyar Athénás. (Szeben). 1766. Ü83. 1.] és Ember Pál 
[i. m. p. 736 —744.] ide vonatkozó adatait is. — Ezek alapján közlöm  
Sztárai énekeinek jegyzékét.

Eredetiek:
1. Adventi ének. ( *Mi atyánk atya Isten*) Gönczy é. k. 154. L
2. Karácsom. (*Minden embereknek mi örömet mondunk.*) L őcsei 

é. k.79. 1.
3. Karácsom. («Semmiből teremti az Ur Isten az embert.*) Lőcsei 

é. k. 206 1. Teljesebben az akadémiai könyvtár egyik kéziratban levő éne> 
kés gyűjteményében 347 1.

4. A poenitentiáról és hitről. («Mennyi sokat szól az Isten em ber- 
neki-*) Bornemisza é. k. 45 lev.

5. Hálaadó. (• Hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes I s te 
nünk.*) U. o. 60. 1.

Zsoltárok :
1. tMegnyomorodván ellenségitöl sz. Dávid prophéta.* X. zsolt.
2. «Szabadíts meg és tarts meg Uram Isten.* XII. zsolt.
3. «Sokan vagy nak most olyatén emberek.* XV. zsolt.
4. * Szent Dávid Prophéta éneklő könyvének huszonhármad részé

ben.* XXIII. zsolt.
5. «Mikor Dávid vala keserűségben.* XXVI. zs.
6. «Mostan hozzád felkiáltok-, felséges ü r Isten.* XXVIII. zs.
7. « Szent Dávid Prophéta az Istennek nagy hatalmát látván.*  

XXIX. zs.
8. *Sok emberek vagynak e széles világon.* XXXII. zs.
9. «Mindenkoron áldom az én Uramat.* XXXIV. zs.

10. *Sok nyilván való bizonyságokkal.* XXXVI. zs.
11. «Megnyomomlt szegény keresztyén ember.* XXXVII. zs.
12. «Meghallgassad az én imádságomat.* LXIV. zs.
13. «Sok jótéteményén nagyon csudálkozván.* LXV. zs.
14. *Sok Ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Ur Isten.* LXXIV. zs.
15. «Mely igen jó  az Ur Istent dicsérni.* XCII. zs.
16. «Mikor Szent Dávid kegyetleneknek gonoszságát latéi.* XCIV. zs.
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Az egyházi fejedelmek gonoszok,
Azért győznek a hitetlen pogányok. (XII. zsolt.)

Egyéb esetekben ha szól is saját kora viszonyairól, legfölebb 
a  hitetlenségért róvja meg kortársait; pl. a XV. zsoltár elején:

Sokan vagynak most olyatén emberek,
Kik azt vélik, hogy ők jó keresztyének,
Noha feslett és nem jámbor életek;
Sőt mindenben Krisztussal ellenkeznek.

vagy a XXXH.-ben:

Sok emberek vagynak e széles világon, kik tévelygésben vagynak, 
Az Ur Isten előtt az ő érdemükben igazulni akarnak:
Mert az idvességről és a boldogságról lám ők semmit nem tudnak, 
Evangyeliomnak azért helyt nem adnak, sőt ellene állanak.

Ezek egyszersmind aránylag a legpolemikusabb helyek összes 
énekeiben. Úgy látszik, költőnk magasabb szempontból fogta fel 
énekszerzői feladatát, mintsem a polemizáló színvonalra le akart 
volna szállani. Megmarad bizonyos emelkedett, méltóságos han
gulatban ; a felekezeti szenvedély egy perezre sem ragadja el. Val
lásos türelmetlenségnek nyoma sincs énekeiben. De annál gyak
rabban közbeszövi felekezete dogmáit, a nélkül azonban, hogy ezek 
egészen elnyomnák a lyrai elemet.

Énekeinek túlnyomó része — mint említ óm — Szent Dávid 
zsoltárai után készült s csupán öt eredeti van köztök. Ezen eredeti 
darabok nem nagy költői tehetségre vallanak ugyan; de néha elég 
szépen, elég bensőséggel fejezik ki a szív áradazó érzelmeit s jól 
eltalálják az őszinte vallásos hit és bizalom hangját. Ilyen min- 
denekelőtt Adventi éneke; *) egyszerű, könnyed menetű rövid kis 
ének, mely bár nem emelkedik ódái magaslatra, bizonyos kellem 
nem vitatható el tőle. Gondolatai egyszerűek, világosak, belső for
mája be végzett egészet m utat; nyelve folyékony s versalakja épen 
hozzáillő: rövid, erős rhythmusú sorok, melyek igen élénkítik a 
gondolatok menetét s hangulatot tudnak kelteni.

Forma tekintetében nem, — de tartalomra közel áll ehhez 
hálaadó éneke*) mely ép gondolatai, tiszta lyrai formája s nemes

l) Gönczi György zsoltára. N. Várad. 1654. 154 1.
*) Bornemisza. 60. 1.
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egyszerűsége által tűnik ki. Kevésbé sikerült a poehitentiáról és 
hitről írt éneke, mely sem tartalom, sem alak tekintetében nem 
versenyezhet az előbbiekkel. Versformája jól van ugyan választva, 
de rhythmusa többhelyt megromlik; tartalma sem költői, inkább 
csak versekben szedett vallásos elmélkedés. Még kevesebb jó t ta lá
lunk vizkereszti éneké ben.

A zsoltárok átdolgozásában költőnk általában több szerencsé
vel járt el. Zsoltárai (számszerűit 16) a mint egyiknél-másiknál a 
föléje írt latin kezdősor is mutatja, latin átdolgozás után készül
tek. Zsoltárai első versszakában — néha a második, sőt harm adik
ban is — futólagosan vázolni igyekszik az ó-szövetségi költő lelki 
állapotát, hangulatát, melyből az illető zsoltár fakadt; végül, az 
utolsó versszakban pedig a zsoltár sorszámát mondja meg. Ez tisz
tán az ő találmánya, az ő maniére-je; de csakhamar általános 
divattá lett nemcsak énekszerzőinknél, hanem’ — némi módosítással
— epicusainknál is.

E szokást Sztárai — egy kivétellel — épen oly pontosan 
megtartja, mint azt, hogy a versfejekbe nevét befoglalja, a  mi 
azonban nem az ő találmánya, mert szokásban volt már előbb is* 

Az átdolgozásban nagy szabadságot vesz magának. M int 
összes zsoltárszerzőink, úgy ő sem ragaszkodik a latin szöveg 
betűihez; nem fordít, hanem paraphraBÍsokat készít. Nem ta r ta l
mat, hanem csupán eszmét, hangulatot merít az előtte levő szö
vegből ; az érzelemhez, az eszméhez a ruhát, a szót saját szivéből 
veszi. Zsoltáraiban nem az ó-szövetség dalnoka, nem a zsidók 
koronás költője szól hozzánk, hanem a keresztyén hit egyik szol
gája, a prot. valláB egyik bajnoka s a megalázott Magyarország 
egyik gyermeke. S épen ezért szavait annál inkább megértették, 
vallásos felhevüléseit s hazafiúi keservét annál mélyebben átérez- 
ték nemcsak kortársai, hanem a következő nemzedékek is.

Az eredeti szöveg ilymérvű átöltöztetése, a zsidó zsoltárok 
átültetése a keresztyén világba szembeszökő anachronismusokat 
idézett elő. Néhol a zsidó vonatkozású helyeket a Krisztusra s a 
keresztyénségre vonatkoztatja; pl.

Az <5 szent Fiában szomorú lelkemet csak egyedül biztatja, 
Méltatlanságomban az 6 szent Fiáért irgalmasságát nyújtja.

XXIII . zsolt.

másszor a szent háromság magasztalásával végzi énekét; pl.
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Légyen örök hála az atyának és az 6 Fiának,
És a vigasztaló és tápláló Szent Lélek Istennek 
Ei oltalmazója táplálója a keresztyéneknek.

XXIX. zsolt.

S általában anachronismus maga a felfogás, a szellem, mely hatá^ 
rozottan Calvin tanaira vihető vissza. A kezdő és végső sorokban 
pedig — miként Révész megjegyzi*) — néha valótlan dolgot állít, 
Sz. Dávidnak tulajdonítván olyan énekeket, melyeket ő teljesség
gel nem Írhatott. De megrovás ezért nem illetheti költőnket. A kor 
összetévesztése s a történeti igazság mellőzése nem rontja meg az 
illusiót, sőt növeli ez énekek hatását; s különben is az ő korában 
ki gondolt volna e tekintetben anachronismusra?

Zsoltárai közt legsikerültebb a XXIII., mely érdem szeHnt 
mindjárt adventi éneke után következik. Az Isten iránti feltétlen 
bizalmat igen szép bibliai képekben s őszinte hangon fejezi ki. Ez 
ének egyszersmind érdekes illustratiója annak, mily szabadon járt 
el költőnk a zsoltárok átdolgozásában. A XXIII. zsoltár Sz. Dávid 
szövege szerint csak hat versszakból áll; Szenczi Molnár Albert 
átdolgozásában még rövidebb; ellenben Sztárai tetemesen kibővíti 
s hosszúra nyújtja. Új eszméket, új fordulatokat nem találunk 
ugyan nála sem ; de az érzelmeket részletesen rajzolja s hálája 
nyilatkozataiban áradozóvá lesz; úgyhogy az eredeti szöveg csak 
magva az ő átdolgozásának. Általában ő is szereti hosszúra nyúj
tani énekeit. Az a pongyola hosszadalmasság, mely e korbeli ének- 
szerzőinknek közös hibája s mely elhamarkodott munkájoknak ter
mészetes következménye, hibája Sztárainak is.

Meglepően tanúskodik erről a XXIII. zsoltár is. A XXVIII-ik 
e tekintetben nem eshetik kifogás alá s egészben véve szintén 
sikerültnek mondható. Alantabb áll ennél a XXXIY-ik: kifeje
zései nagyon színtelenek, gondolatai száraz prédikáczióba illők 
s pongyolán, közönséges beszélgető modorban vannak előadva 
és — a mi legfőbb hibája— ez is kelleténél sokkal hosszabb. 
E  lomha teijengés legnagyobb fokát éri el a XXXVII. zsoltárban, 
mely 32 versszakon keresztül variálja ez alapeszmét:

A gonoszok Istentől megrontatnak,
Az igazak pediglen megtartatnak.

*) A magyarországi ref. egyház közönséges énekes könyvéről. Debre- 
czen. 1866. 20 1
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Merő ellentéte ennek a LXXIV. zsoltár, melyben költőnk 
lehető velős rövidségre, eszméi tömörítésére törekszik, a mi szépen 
sikerül is. E zsoltár Sztárai énekszerzői methodusának másik je l
lemző vonásait tünteti fel: azt a merészséget, melyet az eredeti 
szöveg mellőzésében tanúsít. Csupán az alaphangot, a hangulatot 
veszi át; a gondolatokat és érzelmeket egészen saját belvilágából 
meríti.

Többi zsoltárai a legutolsó vonásig hasonlítanak a felsorol
takhoz s közülök a rövidebbek általában sikerültebbek, a m ennyi
ben több műgond, némi művészi törekvés a tiszta lyrai forma felé
— észlelhető bennök.

Áttérve énekeinek — eredeti és átdolgozott darabjainak — 
formájára, be kell vallanunk, hogy a forma rendesen jobb a ta r ta 
lomnál, úgy hogy szerzeményei e tekintetben a kor legkitűnőbb 
termékei. Nagy változatosságot valamint hangban, úgy formákban 
sem találunk nála, de minden során avatott kéz nyomait látjuk. 
A 21 ének összesen csak hat külön schemát tüntet fel, melyek 
egytől-egyig tiszta magyar ütemekből állanak. Van köztük egy pár 
mainap már szokatlan, de a XVI. és XVII. században nagyon ked
velt alak i s ; pl. a 12 és 7 szótagú sorok összetétele, melyből 
később — széttaglalás útján — az úgynevezett Balassa-féle strópha 
alakult. Pl.

Hogy el ne | vesszenek i! sőt veled | legyenek || mind örökké |
megtartod. XXXUL zsolt.

E magyaros alakot költészetünkben legelőször Sztárainá] 
találjuk; s talán épen ezért tartotta ezt a derék Toldy olasz ere
detűnek,1) holott a mint Arany A magyar nemzeti versidomról írt 
tanulmányában kimutatta, tisztán magyar ütemekből áll.2) Való
színűleg divatozott hajdan a nép ajkán is, s Sztárai, kinek finom 
hallása, kiművelt zenei ízlése volt, innen vihette be az irodalomba.
— De a középrímek, melyek e hosszú sorokba elevenséget önte
nek, nála csak kivételesen fordúlnak elő.

Ilyen elavult alak még a 16 szótagú sor, a mely azonban 
korántsem oly rhythmusos. Pl.

Istenem | Uram || miért én | tőlem || ily nagy távol | állasz.
X. zsolt.

1) Magyar költészet története. II. köt. 101— 104. 1.
2) Prózai dolgozatai. Budapest. 1879. 34. 1.
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Ez alakot költőnk aránylag sokszor alkalmazza, de általában nem 
nagy szerencsével. Ennél gyakrabban csak a három tagba oszló 
tizenegyes sort használja, a mely — úgy látszik — kedvencz sche- 
mája volt. Ezen alak költészetünkben a legszokottabbak közé tar
tozik, költőinknél s a nép ajkán minden lépten-nyomon találkozunk 
vele; erős rhythmusánál fogva kiválóan alkalmas a lélek szárnyaló 
gondolatainak, a szív emelkedett érzelmeinek kifejezésére. Sztárai- 
nak ritka finom érzéke lévén a népies rhythmus iránt, megked
velte s szép sikerrel alkalmazta e népies alakot, kiváló gondot 
fordítván arra, hogy a caesurákat, melyek e sornak lényegét teszik, 
mindenütt pontosan megtartsa. — Másik ilyen erős rhythmusos 
sor nála a 7 szótagú, melyet szintén szerencsésen alkalmaz 
egyszer.

Bármelyik alakot használja is, mindeniken művészi kéz nyo
mait látjuk; finom zenei hallásról, erős rhytyhmus-érzékről s ritka 
műgondról tanúskodik úgyszólván minden sora. Ebben Sztárai oly 
kitűnő, hogy társai közül senki sem éri u tó i; a kor másik ügyes 
verselője, Szkhárosi Horváth András megközelíti ugyan, de a mű
gond, a dallamosságra való tudatos törekvés nála sem nyilatkozik 
ily erősen. Míg a többi költők, még a jó Tinódit sem véve ki, szám
lálják a szótagokat, addig Sztárai zeneileg mérlegeli s finom érzék
kel illeszti egymás mellé a hosszú és rövid, hangsúlyos és súlytalan 
szótagokat; sőt — a mit a többiek nem mernek, — nem riad 
vissza a szórend megbontásától, az inversióktól sem, ha azok árán 
a sor tiszta rhythmusát megmentheti. A zenében szerzett jártas
sága s az olasz dalokon kiművelt finom hallóérzéke vezette köl
tőnket ez irányban, hogy költészetünk emelkedése korában kép
viselője legyen azon törekvésnek, mely a következő század folyamán 
Gyöngyösinél oly kitűnő sikerrel érvényesült. így fogva fel a dol
got, azt hiszem, itt s ennyiben hatott költészetünkre az olasz köl
tészet legelőször.

Az énekek nyelvi sajátságairól költőnk elbeszélő müveinek 
tárgyalása után fogok szólani, a melyekre most már áttérhetünk.

A XVI. század elején epikai költészetünk mezején is pezsgő 
élet, nagymérvű munkásság kezdődött, de az eddigitől kissé eltérő 
irányban. Szűz Mária és a szentek cultusát a reformatio meg
szüntetvén, a középkori legendák helyét is másnemű epikai tárgyak 
foglalják el. — A kik továbbra is megmaradtak a vallásos tárgyak 
mellett, az új hit alapjáúl szolgáló bibliából, és pedig annak ó-szö

Digitized by v ^ o o Q l e



978 NAGY SÁNDOR.

vetségi részéből merítik elbeszéléseik anyagát. De sokkal nagyobb 
azok száma, kik szakítva a vallásos dolgokkal, tisztán világi tá r 
gyakat választanak. E főirányból sok mellékirány válik k i: ném e
lyek a való történelem, mások a ködös mondák alakjait támasztják 
fel; s e körön belül ismét különböző csoportokat vehetünk észre.

A bibliai epika művelői kizárólag prot. férfiak, majdnem 
mindnyájan papok és iskolamesterek, kik a reformatio ta n a it 
mulattató olvasmányokban is buzgólkodtak terjeszteni. S m in t
hogy a reformatio az isteni kijelentést állította a hagyomány 
helyére, — figyelmök az ó-szövetség felé fordúlt, a melyhez annál 
inkább kezdtek visszatérni, minél radicalisabbá vált a reformatio 
iránya. Az ó-szövetség valóban gazdag forrása a költői feldol
gozásra alkalmas tárgyaknak s az újabbkor költői számtalan
szor mentettek belőle. Másfelől tény az is, hogy a már kész 
tárgyak, általánosan ismeretes mesék földolgozása mindig hálásabb 
föladat, mint merőben újaké. S mégis a mi bibliai epikánk, b ár 
mívelői tekintélyes számmal voltak, egyetlen igazán sikerült m űvet 
sem tudott termelni.

E jelenség oka magokban a költőkben rejlik: hiányzott ben- 
nők a tehetség. «Mit szóljak — sóhajt fel Arany — a XVI. század 
nagyszámú verselőiről, a Tinódiak, Ilosvaiak epikai talentumáról ? 
Nem a verselés ügyetlensége, a költő szólamhiánya idézi elő félj aj -
dulásomat.---------- A műalkotás az, mi e kor epikusainál teljesen
hiányzik, mi iránt legkisebb érzékök sem volt*.1) Valóban az alakitó 
erőnek az egész korszak költőinél alig látjuk valami csekély nyo
mát ; e korbeli elbeszélő költeményeink nem egyebek, mint puszta 
tények egymásra hányt halmaza, szerves összefüggés, belső kap
csolat nélkül; s csak idegen nyelvekből átültetett elbeszéléseinkben 
maradt meg az eredeti alakításnak némi romja. Egységről, művészi 
alakításról, bevégzett kerek meséről e korban szólani sem lehet. —  
E fogyatkozás összes epikai irodalmunkon megérzett csaknem 
napjainkig: a XVII. és XVIII. század epikusai — az egy Zrínyi 
kivételével — mind ugyan e betegségben sínlenek.

Ez XVI. századbeli epikánknak legfőbb jellemvonása. A má
sik, mely már csak bibliai elbeszéléseinkben észlelhető, a vallásos 
czélzat. Az a reformatori czél, melylyel a lyrában már találkoz-

*) *Naiv eposzunk.* I. m. 65.
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tünk , érvényre jutott elbeszélő költészetünkben is. Költőink epikai 
műveikkel is gyakorlati czélra törekedtek, ugyanarra, melyet 
ünnepi prédikációkkal vagy kegyes elmélkedésekkel is iparkodtak 
elérni. Iránydarabokat írtak, a miért magában véve soha sem sza
b ad  hibáztatni a költőt, ha a gyakorlati czélt a művészivel egybe
olvasztani képes. Ehhez természetesen művészi tapintat szükséges; 
epikusainkban pedig ez is hiányzott. A gyakorlati irány nálok erőt 
vett a művészin; s a vallási czél volt az irányadó szempont úgy a 
tárgy megválasztásában, mint a kidolgozásban. Nem kerek mesét, 
nem lélektanilag érdekes cselekvényt, nem költői tárgyakat keres
tek ; hanem olyan helyzeteket, melyek erkölcsi oktatásokra, kegyes 
elmélkedésekre vagy épen polemikus kitérésekre tág tért engedtek. 
E  törekvés sok esetben oly erősen nyilatkozik nálok, hogy a mű
vészi czél egészen elvész s a jól-rosszúl elbeszélt esemény csak 
arra valónak látszik, hogy a költőnek alkalma legyen száraz józan 
oktatásai vagy szenvedélyes kifakadásai elmondására s hogy a mű 
végén levonhassa a tanulságot, mely sok esetben alig található föl 
a megénekelt mesében. Hogy saját vallomásuk dogmáit — s mint
hogy a prot. felekezetek politikai dolgokban is, legalább nagyjából, 
külön pártot alkottak, — saját politikai elveiket is minden lépten - 
nyomon közbeszövik, — gyakorlati irányukat ismerve, nagyon 
természetesnek fogjuk találni. — «Facies non omnibus una, nec 
diversa tament. Ugyanazon felfogás, ugyanazon modor észlelhető 
mindnyáj oknál, csupán a technikai ügyesség alsóbb vagy kevéssel 
magasabb foka idéz elő némi csekély különbséget köztök. Kivá
lóbbak e téren: Batizi András, Istvánfi Pál és Kákonyi Péter.

Sztárai nem tartozik a jobb elbeszélők sorába s működése ez 
irányban korántsem oly fontos, mint az énekköltés terén. A vallá
sos tendentia nála is elnyomja a költészetet s mindjárt a tárgy 
megválasztásánál téves irányba vezeti.

Énekgyüjteményeinkben két bibliai tárgyú elbeszélés maradt 
ránk az ő neve alatt. Az egyik: Acháb király históriája, melyet — 
a mint utolsó sorai mondják, — 1549-ben, tehát még laskói pré- 
dikátorsága idejében készített. A czímet, melylyel e mű legelőször1) 
megjelent, bár nem maga Sztárai formulázta, igen jellemzőnek 
tartom: Szent Illyésnek és Achab Királynak idejében lett dolgokról, 
Meüyek a mostani időkbeli dolgokhoz igen hasonlatosok. Már csak

*) Bornemisza P : é. k. 302—309. ler.
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ebből is sejthetjük, hogy egységes történetet, egészszé kikerekedd 
mesét nem várhatunk; csak egymásután következett események 
fognak előadatni, szoros belső kapcsolat nélkül; míg másfelől 
világosan látjuk azt a szempontot íb, melyből költőnk kiindult s 
magyarázatát kapjuk annak, hogy az elbeszélés bevégeztével hosz- 
szadalmas fejtegetésekbe bocsátkozik a keresztyénség — és saját 
kora viszonyai felől.

S valóban a mü teljesen megfelel czímének. Hiányzik belőle 
az egység ; — s ez egyik legnagyobb hibája. Költőnk azon nyersen 
adja a tárgyat, a mint azt a bibliábanJ) találta, csupán egyes 
részeit vonta össze. Az apróbb történeteket, melyek Illyés próféta 
életének kiválóbb mozzanatait alkotják, nem kapcsolja egybe, sőt 
nem is csoportosítja, csupán egymás mellé állítja s krónikás mo
dorban adja elő. Szerkesztésről, művészi alakításról természetesen 
szó sem lehet.

A milyen a mü tartalma, olyan kidolgozása is. Száraz józan 
felfogás, hétköznapi szellem s theologizáló tudákosság nyilatkozik 
benne. A költő nem tudja vagy talán nem akarja tárgyát igazán 
költői színvonalra emelni s hanyag gondatlansága azt sejteti, 
mintha nem is tartotta volna érdemesnek nagyobb figyelemre; 
mintha csupán a hosszas tanulság kedvéért írta volna, mely azon
ban semmi kapcsolatban sincs az elbeszélt eseményekkel. Mégcsak 
külalakja, verselése sem vall Sztáraira. Az a műgond, az a mű
vészi törekvés a dallamosság felé, mely énekeiben oly meglepő 
szerencsével érvényesül, Achab király históriájából merőben hiány
zik. Nemcsak rhythmustalan, hanem kelleténél rövidebb vagy 
hosszabb sorokkal is gyakran találkozunk s néha még a rímek is 
elmaradnak.

Mindent összevetve, költőnk összes müvei közt ezt kell a leg
gyengébbnek tartanunk s mégis — szinte megfoghatatlan — a 
maga korában igen kedvelt olvasmány volt, mert Bornemisza Péter 
énekes könyvén kívül még három kiadást ért.8)

E népszerűség szinte megfejthetetlen előttem s alig tudnám 
igazi okát adni. Talán a szigorú prot. felfogás, talán a politikai 
tendentia tetszett oly nagyon; talán Achab király vagy Illyés pró
féta rajzában, talán a műhöz csatolt tanulságban volt valami rej

*) Királyok könyve. I. 17. s köv. rész.
*) Debreczen. 1574.— U. o. év nélkül (XVI. század) és u. o. 1619.
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tett, félig eltakart czélzás, mely ama korban nagy hatást gyakorol- 
hatott, de ránk nézve érthetetlenül elvész. Az irodalom történe
tében számtalanszor akadunk ilyen megfejthetetlen tüneményre. 
Az a közönség, melynek a költő e müvet írta, észrevette, kiérezte, 
a  mi benne rá nézve kedves, tetszetős volt; mi pedig csak tapoga
tózunk s találgatjuk a homályba burkolt czélzásokat.

Másik e nemű, de már valamivel sikerültebb munkája Sztá- 
rainak: Az Holofernes és Judith asszony Históriája, mely az előb
binél valamivel rövidebb s 1552-ben, valószínűleg Gyulán készült.1) 
Meséje a bibliából eléggé ismeretes. Nabugodonozor, a nagy babiloni 
hódító, roppant seregét Zsidóország ellen indítja Holofomes vezér
lete alatt, ki egyebek közt Bethulia városát is ostromzár alá veti; 
de Judith asszony csellel hozzáférkőzvén az ellenség vezéréhez, őt 
ágyában meggyilkolja s ilyen módon a veszedelmet hazájáról el
fordítja.

E tárgy kiválasztása már szerencsésnek mondható. Egységes, 
kerek cselekvény s költői feldolgozásra kiválóan alkalmas. Judith 
asszony hősies alakja, kit a hazaszeretet és vallásos buzgalom 
egész a rajongásig ragad s nemének gyöngeségéből egészen kivet
keztet, a nélkül, hogy erkölcsi szörnyeteggé válnék, költői szem
pontból kiválóan érdekes alak.

Nem csuda tehát, ha e század nagyhírű lantosa, a jó Tinódi 
is, a ki különben inkább kedvelte az egykorú eseményeket, érde
mesnek találta Judith asszony históriáját a földolgozásra. Ebben ő 
mintegy 12 évvel megelőzte Sztárait, de minthogy «Cronica»-ja, 
melynek második könyvében Judith asszony históriájának első és 
egyetlen kiadása is foglaltatik, csak 1554-ben jött ki nyomtatás
ban, Sztárainak tudomása sem lehetett felőle; s így nem is vehe
tett át belőle semmit. Épen ezért nem lesz érdektelen XVI. század
beli költészetünk e két kiváló alakját ebben összemérni.

Tinódi széles alapra fekteti elbeszélését; kezdetben kissé 
bőbeszédű, ellenben a többi részeket összevonja. Sztárai arányo
sabban osztja be tárgyát, az előadásban józan mérsékletet tanúsít

l) Bornemisza: i. m. 307—313. lev. Toldy és Mátray ez éneket Tar
ja i  Mihálynak tulajdonítják. (A magy. költészet tört. Pest. 1867. 166 1. 
M á tra y : Történeti, bibliai és gunyoros magyar énekek dallamai a X V I. 
századból. Pest. 1859. 32—33. L) — Bornemiszánál az utolsó versszakban 
Sztárai neve világosan ki van mondva.
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8 expo8Ítiója egészben véve jobb. Több művészetet tanúsít a  lélek- 
állapotok rajzában is. Tinódi csak felületesen vázolja a működő 
szenvedélyeket; Sztárai részletes művészi rajzot igyekszik nyúj
tani. Természetes, hogy hű és következetes lélektani rajzot nála 
sem találunk; de mentségére szolgálhat az, hogy a közönség nem 
is ezt kereste e nemű olvasmányaiban.

Egyes jelenetek, pl. Judith megjelenése Holofernes előtt s a 
tábori lakoma rajza szintén élénkebbek Sztárainál: ő igyekszik 
eleven, szemléleti képet nyújtani, míg Tinódi csak elsorolja rövi
den az eseményeket. Sztárai rajzolni törekszik, Tinódi csak elbe
szél. — Hasonlóképen sikerültebb Sztárai müve külalak és verselés 
tekintetében is. Tinódi gyarló verselését menthetjük némileg azzal, 
hogy Judith asszony históriája legelső költői kísérlete volt; de 
másfelől nem tagadhatjuk, hogy a derék lantos a nyelvnek és ver
selésnek nagy mestere soha nem vala.

Énekes gyűjteményeinkben csupán e két elbeszélés olvasható 
Sztárai Mihály nevével az utolsó versszakban s irodalomtörténé
szeink nem is tulajdonítottak neki több bibliai elbeszélést. De leg
újabban — mellékesen — fölvettetett a kérdés: vájjon nem kell-e 
költőnk bibliai elbeszéléseinek számát még egygyel szaporítani s 
ez irányú munkásságát még előbbi évektől számítanunk ? Szilády 
Áron többek közt egy XVI. századbeli elbeszélést közölvén, mely
nek szerzőjéről sem a versfejekből, sem énekes gyűjteményeinkből 
nem nyerünk tudósítást, — ezeket mondja: «Versfejei a szerzőre 
nézve semmi felvilágosítást sem adnak s így legfeljebb a találgatás 
értékével birna hozzávetésünk, ha a nyelvből és verselésből indulva 
ki, valamelyik ismert énekszerzőnek akarnók tulajdonítani. Mind
emellett is meg kell jegyezni, hogy Sztárai Mihály, kiről tudjuk, 
hogy zeneszerző is volt, 1552-ben erre a dallamra írta Judith és 
Holofernesét s nem lehetetlen, hogy itt ő rejtezik a névtelenség alatt.1)

A mű czíme: Az Istenfélő Eleázár papról és az Kegyetlen 
Antiockus királyról való história. Tárgya a Machabeusokról elneve
zett apocryphus iratból van véve s Eleázár próféta állhatatosságát 
s Antiochus királynak rajta és fiain, a Machabeusokon elkövetett 
kegyetlenkedéseit adja elő bibliai epikusaink modorában.

Az ok, mely Szilády Áront az említett sejtelemre indította,

9 8 2  HAGY SÁNDOR.

l) Régi magyar költők tára. II. kötet: XV I. századbeli m agyar köl
tők művei. Budapest. 1880. 477 1.
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valóban nem csekély nyomatékkai bir. Ezen versalakot Sztárai 
csak egymaga használta s hogy Judith asszony históriája csakugyan 
Eleázár nótájára készült és énekeltetett, Bornemisza énekes köny
vének jegyzése *) s dallamuk közös volta bizonyltja.2) E bizonyság
— kivált oly költőnél, ki maga szerzette énekeihez a dallamokat, 
bőven elegendő arra, hogy'vizsgálódásainkat ez irányban folytassuk.

De az eredmény első pillanatra nagyon kétesnek mutatkozik. 
Az összehasonlítást akár más egykorú költőnek, akár magának 
Sztárainak többi e nemű műveivel — nagyon megnehezíti az a 
meglepő hasonlóság, mely bibliai epikánk összes termékein azon
nal szembetűnik. Egyik elbeszélés oly aprólékosan hasonlít a 
másikhoz, a typicus vonások, melyek epikánk emez irányát jellem
zik, az egyes elbeszéléseken oly élesen kitűnnek, hogy mellettök 
az írói egyediség különben is halvány jegyei majdnem egészen 
elvesznek. Pusztán csak a nyelv és verselés alapján pedig bajosan 
hozhatunk Ítéletet, legfölebb — mint Szilády is mondja — 
csak hozzávetésekről lehet szó.

De mégis találhatunk egy pár pontot, a melyekre vélemé
nyem szerint elég biztosan építhetünk. Egyik a feldolgozás mód
jában, a másik a mü nyelvében rejlik.

Eleázár histónája-nak nemcsak versformája és dallama em
lékeztet Judith asszony-ra, hanem előadási módja, nevezetesen 
bekezdése is. Igaz, hogy e korbeli elbeszélő költeményeink kezdő 
és végső sorai többé-kevésbé mindnyájan hasonlítanak egymás
hoz, a mennyiben ugyanazon gondolatot fejezik ki más-más sza
vakban, közhelyek, a melyeket a szokás lassanként hagyományo
sokká tett, minő pl. az eposznál a segélyhívás.

De a mit e két históriás éneknél látunk, jóval több puszta 
hasonlatnál. A kezdő sorok egybevetése azonnal meggyőz bennün
ket erről. Judith asszony éneke így índúl:

• Régi nagy időben vala az Syriában
Egy hatalmas király oly nagy kazdagság(á)ban,
Ki mind ez világot hódol tatja vala 

Nagy hatalmasságában.

Nabuchodonozor neve vala királynak......... »

*) 370. 1.
' M átray ; i. m. 3f. és 50. 1.
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Eleázár históriája pedig így kezdődik :

• Régen ó törvényben vala Jeruzsálemben 
Egy hatalmas király 6 nagy kevélységében,
Hogy ki az zsidókat mind öleti vala

6 nagy kevélységében.

Az királynak neve az Antiochus király . . .  »

A hasonlóság oly közeli, hogy egyik szerkezet a másik után
zatának látszik. A szók alkalmazása, a gondolatok egymásutánja s 
a mondatok egyforma alkotása — akár szándékos, akár önkény
telen, — félreismerhetetlenül egy ugyanazon szerzőre vall. Vessük 
össze Eleázár és Judith asszony énekét bibliai epikánk bármely 
termékével, ily meglepő egyezésre nem találunk sehol.

A nyelvben, miként említém, szintén alig lehet számbavehető 
bizonyítékokat találni, de azt hiszem, egyetlenegyre mégis aka
dunk ; 8 ez nem más, mint az inversiók alkalmazása. E vonás oly 
élesen jellemzi Sztárai költői nyelvét, hogy társai közül nem nehéz 
felismerni. Olyan inversiókat, olyan kissé felforgatott szerkezetű 
de mégsem ferde mondatokat, minők Eleázár históriájábain van
nak, egyedül csak Sztárai műveiben találunk. Elég legyen csak 
egyet, nem a legsikerültebbet, de mindenesetre a legjellemzőbbet 
idéznem:

• Mert ha 1i énnekem szómat nem fogadjátok,
Az én Istenemet és ha ti nem vallj átok . . . .»

E két bizonyítékot én e kérdésben döntő erejűnek tekintem 
s ezeknél fogva Eleázár históriáját minden habozás nélkül Sztárai 
müvének tartom. Épen ezért szükség is röviden ismertetnem.

A mű — bár Achab királynéi is előbb (1546-ban) készült s 
költőnknek első kísérlete az epikai költészet terén — jóval sike
rültebb nála. Tárgyában nincs ugyan semmi költői, de a hitbeli 
állhatatosságnak ritka szép példáját nyújtja s ez bibliai epicusaink 
és olvasóik szemében többet ért minden költőiségnél. Cselekvénye 
igen egyszerű s gyors lefolyású, minden fordulat nélkül. Csak egy 
kiemelendő pont van benne s költőnk is erre fektetett legnagyobb 
súlyt. A pogány Antiochus és a túlbuzgó Eleázár párbeszédét 
értem, mely aránylag nagy helyet foglal el.

Költőnk bizonyára e mozzanatot tartotta legfontosabbnak a 
mesében s valószínűleg csak ez elragadó helyzet kedvéért válasz-
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totta e tárgyat. Ezzel akart hatni olvasói vallásos érzületére. A 
hitetlen király és az igazhitű Eleázár hitvitája elragadta őt magát 
is, s a zsidó martyr helyzetébe álmodva önmagát, szabad folyást 
enged ömlengő érzelmeinek. Eleázár nevében ő maga szól oly mély 
hittel s oly elszántsággal, a minőt olvasóiban kívánt ébreszteni.

E kis aránytalanságot leszámítva, az előadás elég jó, vannak 
itt-ott élénkebb részletei is, különösen kiemelendő e tekintetben 
Eleázár beszéde.

Nem igen esik kifogás alá verselés tekintetében sem. Tizen
három szótagú sorai nem elég hangzatosak ugyan, de az alexan- 
drin s a végső rövid (7 szótagos) sor igen élénkíti, nyomatékossá 
teszi az előadást s néhol úgy tetszik, mintha a népköltészet hangjai 
csendülnének meg benne.

E szerint tehát költőnk bibliai tárgyú elbeszéléseinek számát 
háromra kell emelnünk — s kérdés: vájjon nem számíthatunk-e 
hozzájok még negyediket is. *Acháb király históriájáéban Eliseus 
próféta föllépéséről szólván költőnk, elbeszélését e szavakkal végzi

Mit az után mivelt, másszor meghalljátok,
De mostan ezeknek értelmét halljátok.

Költőnknek tehát — legalább e müve megírásakor — szán
déka volt Eliseus tetteit is megénekelni külön költeményben. Ko
moly elhatározás, vagy csak múló ötlet nyilatkozata-e fentebbi két 
sora ? elkészült-e az igért ének ? — kérdések, melyekre feleletet 
nem kapunk, ügy látszik, csak jámbor szándék volt, de nem nyert 
valósulást soha, legalább ilyen tárgyú bibliai elbeszélésnek nyoma 
sincs irodalmunkban.

De ez csak egyik iránya költőnk epikai munkásságának; fel
sorolt művein kívül még két elbeszélő költeménye maradt ránk, 
melyek más-más körbe tartoznak. Az egyik, mely nemcsak az ő 
müvei, hanem e korbeli elbeszélő irodalmunk összes termékei 
közül első tekintetre kiválik s tárgyánál fogva mindnyájától elüt, 
tolnai papsága idejében, 1557-ben készült s még ugyanazon évben 
következő latin czimmel jelent meg: História de Vita Beüti Atha- 
nasii Alexandriae Episcopi fidelissimi.

A «nagy* Athanasiusnak, a római egyház szentjének, «az 
orthodoxia atyjáénak viszontagságos élettörténete nem látszik 
alkalmas tárgynak oly iró számára, kinek egész élete s egész irói 
munkásságra a prot.-mus szolgálatára van szentelve. De Sztárai e

Philologtai Ktalrtny. VII. 8. í*. 64
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tárgyban is talált valamit, a mi az ő szempontjából méltó volt a  
megéneklésre s a mi prot. szint ad.a mesének.

Az a fontos dogma, Krisztus istenségének dogmája, mely 
mellett Athanasius egész életében szívós kitartással küzdött, ben- 
foglaltatik a prot. felekezetek tanai közt is s ennyiben Athanasius 
előttök is bir némi tekintélylyel. De Sztárai nem erre fekteti a 
fősúlyt. Ö Athanasiusban nem a IV. századbeli kér. egyház nagy 
theologusát, hanem az igaz hit elszánt bajnokát, a vallásos meg
győződés rendíthetetlen hívét igyekszik rajzolni, — tehát ugyan
azon alakot, melynek az ó-szövetségi Illyés próféta és Eleázár is 
képmásai.

E szempontból tekintve, a választás szerencsésnek mondható. 
Athanasius — és Sztárai kora közt — bár a kettőt századok 
választják el egymástól, — könnyű megtalálni a hasonlóságot; sőt 
találunk hasonló vonásokat maga a költő alakja és hőse között is. 
Athanasius rendithetlen hite s szívós ragaszkodása épen úgy meg
van költőnkben is ; 8 bár Ő nem volt kitéve oly sok zaklatásnak a 
hitért, — szintén szenvedett, tűrt eleget s bizonyára kész lett 
volna még nagyobb szenvedésekre is.

Úgy látszik, e kettős ok, mondhatnók: a vallási és személyi, 
irányozta költőnk figyelmét e tárgyra; mert hogy a saját és Atha
nasius sorsa közti hasonlóságot észrevette, a versfejekbe foglalt 
szavakból látjuk: «suam interim fortunam (si licet parva compo- 
nere magnis) eandem esse ostendit. *

Kétségtelen tehát, hogy az egyes alakok és jelenetek rajzába 
a való életből vett vonások is vegyültek. Athanasius jellemének 
rajzában gyakran gondolt önmagára, míg az ellenpárt rajzával 
saját ellenfeleit, a sokat emlegetett «tar papok*-ni állítja pellen
gérre. De beérte ezen általános czéJzással: sem önmagára, sem 
kora viszonyaira nem tesz kitéréseket.

A tárgy feldolgozása nem oly sikerült, mint kiválasztása. 
Alakításra, vagy legalább az események csoportosítására még csak 
kísérletet sem tesz; elbeszéli Athanasius életét olyan chronista 
modorban, a mint azt a Vitae Sanctorum-b&n olvasta. Nem vala
mely bonyodalmas cselekvényt nyújt, mely az emberi jellemeket 
érdekes mozzanatokban mutatná be s valamely nagy erkölcsi 
eszme vagy valamely örök igazság fényes diadalával nyerne 
megoldást. Athanasiusnak nem ellenségein nyert győzelmével, 
hanem boldog kimúlásával végződik az elbeszélés. Versekbe foglalt
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életrajz, nehány közbeszőtt jelenettel, melyek azonban nem elég 
élénkek arra, hogy a száraz chronista-előadás unalmasságáért kár
pótlást nyújthatnának, — s nehány dogmaticus elmélkedő kitérés
sel, melyekben költőnk a helyzetből kifolyólag Isten irgalmára, 
végetlen jóságára figyelmezteti olvasóit.

Tárgyát három részre osztja s mindenik részt az ismert 
hagyományos phrasisokkal kezdi és végzi. Az első rész kezdete 
épen oly élénken emlékeztet Achab király-m, mint Judith 
asszony-é Eliseusra. Az a terjedelmes erkölcsi tanítás, mely az 
elbeszélt eseményből levonható tanulságot szokta magában fog
lalni, természetesen itt sem hiányzik. Elvégezvén az elbeszélést, 
nagy lelki megnyugvással énekli a költő, hogy Isten

« ___gondját viselé az ő szolgájának,
hogy az hatalmasok neki ne árthassanak.»

Sőt, hogy még jobban meggyőzze olvasóit, fölemlíti Mózest, 
Illyés prófétát és — Luther Mártont is. Az isteni gondviselésnek 
e nagyszerű példái lelkesedésre ragadják költőnket; s éneke végén 
szabad ömlést engedve saját vallásos érzelmeinek, egy emelkedett 
hangú, de kissé hosszadalmas és dogmaticus fohászszal fejezi be 
Athanasius históriájá-t.

Negyedik s időszerint utolsó művével Sztárai azon aránylag 
osekély számú epicusainkhoz csatlakozik, kik történeti és pedig 
egykorú külföldi tárgyakat szedtek versekbe. Művének czíme: 
História Cranmerus Tamás Érseknek az igaz hitben való állhatatos

ságáról.
Költőnk e műve csak egy kiadást ért (Debreczen. 1582) s 

ennek is csak egyetlen példánya maradt fenn a sokat emlegetett 
Nagy István-féle könyvtárban, melylyel külföldre, a lipcsei List és 
Franké ezég birtokába, innen pedig a British Museumha, került. 
Létezéséről Toldy és Szabó Károly is csak a nevezett ezég catalo- 
gusából1) szereztek tudomást; de czimén s íratása évén kívül 
ogyebet ma sem tudunk róla. Szilády Áron — a mint magától 
értesültem — kevéssel ezelőtt Londonban hű másolatot készíttetett 
róla s a «Régi Magyar költők tárának következő (V-ik) kötetében 
Sztárai egyéb munkáival ezt is közzé fogja tenni. Ma azonban 
még csupán a tárgyról lehet egyet-mást elmondanom.

x) Catalogue. Nro. 61. 1870, 92.
64*
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Cranmer Tamás históriája tárgyban különbözik ugyan köl
tőnk többi elbeszéléseitől, de alapeszmében egészen megegyezik 
velők. Mint Achab király, Eleázár és Szent Athanasius históriája, 
úgy a nagy angol reformátoré is a hitbeli állhatatosság újabb pél
dáját állítja előnkbe. Benne tehát ugyanazon felfogás, ugyanazon 
eszmék és érzelmek foglaltatnak, a melyekkel az említett három 
műben találkoztunk.

Érdekes lenne kinyomozni az utat és módot, melyen költőnk 
e tárgygyal megismerkedett. A nagy angol reformátor, ki hazája 
egyházát Calvin szellemében kezdé szervezni, a continensen lévő 
calvinista felekezetek előtt bizonyára igen rokonszenves alak volt. 
Egyfelől ez, másfelől pedig az az erkölcsi solidaritás, melyben a 
prot. felekezetek tagjai — bárhol éltek is — egymással állottak 8 
melynél fogva az őket érdeklő fontosabb mozgalmak hullámzása 
elhatott az egymástól távol élő népekhez is, — elég magyarázatául 
szolgálhat annak, hogy költőnk nem csak tudomást szerez a Gray 
Johanna kormánya alatt beállott erőszakos reactióról, hanem négy 
évvel az esemény után meg is énekli nagy reformátor társa 
bukását.

Ha szabad előre ítéletet mondanom, én költőnk e művét is 
épen oly eredetinek, önállónak vélem, minő többi elbeszélő költe
ménye. A németeknél az angol egyház történetét versekbe foglalta 
ugyan egy névtelen költő; de ennek müvét a mi Sztáraink már 
csak azért sem használhatta, mert ez is az övével egy időben, 
1560-ban jelent meg; különben is a német szerző igen röviden. 50 
sorban mondja el az eseményeket és Cranmerről csak mellékesen 
szól1.) Azt a föltevést pedig, hogy Sztárai franczia vagy épen 
angol históriáé éneket dolgozhatott át, még ha találunk is vala
melyik irodalomban ilyen müvet, — legalább is valószínűtlennek 
kell tartanunk. Sztárai ismerhette s valószínűleg ismerte is a  
német nyelvet, de a többi nyugateurópai nyelveket bizonyára 
nem.

Ha költőnk ez utolsó munkája közzé lesz téve, érdekes 
összehasonlítást lehet vele tenni, megállapíthatjuk: mily színvona
lon állott verselői ügyessége ? s észlelhető-é benne fejlődés avagy 
hanyatlás ? Azt hiszem azonban, hogy új vonásokat aligha találunk

*) W eller: Annáién dér poet. National-Literatur dér Deutschen im  
XVI. u. X V II. Jhdt. Freiburg. 1862. I. Bd. S. 62.
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benne. Költőnk irói jelleme már Judith asszony históriájá-b&n 
teljesen kifejlődve áll előttünk, ezentúl ha változott is valameny- 
uyire, lényegében ugyanaz maradt.

Ezzel kimerítettük Sztárai verses müveinek sorát. Láttuk,
4

hogy a lyrával kezdte költői munkásságát s e nemben oly műveket 
alkotott, melyek őt kora legjobb énekesei sorába helyezik s fejtett 
ki oly munkásságot, minőre Szenozi Molnár Albertig egyik társa 
sem mutat példát. Hatása e téren a legnagyobb. Énekei másfél 
azázadon keresztül folytonos használatban voltak, sőt közülök 
három átment az unitáriusok énekeskönyvébe i s *). Énekszerzőink 
többé-kevésbé követői, tanítványai nemcsak egyes szólamokban, 
hanem előadásban, modorban is az ő nyomdokain járnak. Maga a 
következő század nagy énekese, Szenczi Molnár Albert is sok jót 
talált zsoltáraiban s nem egy szép jelzőt vagy találó kifejezést vett 
át tőle.

Épen ilyen tevékeny, de kevésbé szerencsés az elbeszélő köl
tészet terén. Az alakító erő hiánya nála is sajnosan érezhető; csak 
•egymásra halmozza a puszta tényeket, melyeknek laza tömegéből 
legfölebb egyes sikerültebb helyek válnak ki. Alapeszméje majd
nem mindnek ugyanaz s a kidolgozás csak egyes helyzetek rajzá
ban mondható jónak. — De ama korban e fogyatkozások mellett 
is kedvelték elbeszéléseit, legalább Acháb király három kiadása 
ezt bizonyítja; s nem lehetetlen, hogy Cranmer Tamás 1582-ki 
kiadását is egy másik előzte meg.

Nyelv tekintetében e korbeli költőink közt valódi mesterekre 
nem találunk s müveikből úgy a nyelv történetének kutatója, mint 
a  stilista csak keveset tanulhat.

Sztárai — mint tudjuk — zemplénmegyei származású volt, 
a az országnak különböző s egymástól távoleső részeiben forgott; 
•de nyelvén és irályán sem szülőfölde, sem valamely más vidék 
hatása nem érezhető; talán épen mert oly különböző helyeken 
megfordúlt s munkássága irányánál fogva a néppel mindenütt 
közvetlenül érintkezett, nyelve nem egy valamely tájszólást tükröz 
vissza, hanem inkább közeledik azon egységes irodalmi nyelvhez, 
mely épen ekkor kezdett fejlődni. Elbeszélő müveiben akad egy- 
egy tájszó is, különösen Sz. Athanasius hist&riájá-bán, de ez csak

») Hálaadó éneke s XV. és XXIII. zsoltárja. Lásd: Várfalvi Nagy 
János idézett értekezését. 106 1.
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kivételes. Tiszta magyaros, népies nyelven ír. Néha archaismusok- 
kal él, régi szókat, ódon szerkezetű mondatokat használ; de re n 
desen kara nyelvén, s a nép hangján szól, melynek énekeit s több i 
műveit irta. Társaival valamint sok egyébben, úgy hangban, 
nyelvben is nagyrészt megegyezik; azon sajátságos vonások, 
melyek prot. egyházi irodalmunkat csaknem a legújabb időkig 
jellemzik s melyek annak tiszteletre méltó ódon színt kölcsönöz
tek, jobbára az ő irályán is észlelhetők.

Hang- és alaktani fejtegetésekbe már csak azért sem  
bocsátkozhatom, mert költőnk műveinek kiadásait e tekintetben 
nem tartom elég pontosaknak. Különben is új sajátságokat aligha 
találnánk nyelvében. Általában költőnk verses müveiben a nyelv
búvár nem sok érdekest talál; de a stilista s a költő sok jó t  
tanúihat tőle.

Különösen figyelmet érdemelnek e szempontból inversiói, 
melyek költői nyelvének legkitűnőbb tulajdonságát képezik s köl
tőnk finom zenei hallását és tiszta nyelvérzékét egyaránt bizonyít
ják. E tekintetben Sztárai hasonlithatatlanúl felülmúlja minden 
kortársát. Kiváló érdeme az, hogy ebbeli törekvése mesterkedéssé 
soha nem válik, inversiói alkalmazásában ritka tapintattal s bölcs 
mérséklettel jár el; erőltetett, nyakatokért mondatokat s az értel
metlenségig feldúlt szórendet soha nem találunk nála.

Álljon itt nehány példa ennek igazolására:

• Istenem Uram, miért én tőlem ily nagy távol állasz . . . .  (X. zs.)
Idvezítő, szabadító mert vagyok. . . .  (XII. zs.)
Jó életben a ki magát foglalja. . . .  (XV. zs.)
Testi és lelki mi életünknek tőled függ ereje . . .  (XXXIV. zs.)
Sokkal inkább azért ők gonoszkodnak---- (LXIV. zs.)
Antiokhus király mikor ülne székiben........(EUázár h.)
Távol ho;fy meglátá, ottan megszólítá . . . .  ( Acháb kir. h.)
Mindent hogy megbüntess, téged erre bocsátott.. . .  (Judith. a. h. >
. . .  juta elindulván kapujára városnak.......(U. o.)
Az ő társaságát ha hátra nem hagyod. . . .  (Athanasius.)
Mennyit nappal ásnak, éjjel fel nő az árok. . . .  (U. o.)

Ilyen példákat nagy számmal találunk különösen zsoltárai
ban, melyek általában több műgondról tanúskodnak, de vannak 
elbeszélő költeményeiben is. Nem csuda tehát, ha e rendkívül 
nagy számban nehány kifogásolható is találkozik. Ilyenek:
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«Semmi bűnt ő hozzá de nem adhatának. . .  (Athanae.)
< Jó napokat földön látni kívánnál,
Mennyországban és lakozni akarnál. . . .  (XXXIV. zs.)
«Az is álmélkodván ottan homlok esék. . . .  (Judith a. h.)

vagy más változatban : homlok leborítlva.
Ezeket helyeselni semmi esetre sem lehet, de menteni igen ; 

különben is csak ritkán fordúlnak elő.
Ezen apróbb hibákat leszámítva, Sztárai inversiói mind igen 

sikerűitek, mai költőink is tanúihatnak tőle e részben.
Hátra van még költőnk munkásságának harmadik irányáról, 

drámaírói működéséről szólani. Irodalomtörténeti szempontból ezt 
kell legérdekesebbnek tartanunk, mert drámairodalmunk legelső 
nyomait itt találjuk fel s Sztáraiban drámaíróink ős atyját látjuk.

Két drámája maradt reánk, a melyek azonban inkább csak 
külformáj okért nevezhetők drámáknak. Toldy Ferencz, míg csak 
töredékben ismerte az egyiket, teljességgel nem gondolt drámára, 
hanem dialogizált satyrának állította1). Drámai elem alig is 
található bennök. Általában műelvek szerint meghatározni őket 
nagyon bajos. Leginkább sorozhatok a tanodai drámák sorába, bár 
ezektől is lényegesen különböznek. Első tekintetre szembe tűnik, 
hogy nem tanodák, nem zsenge korú tanuló ifjak, hanem érett 
komoly gondolkozású, fontolgatva ítélő hallgatóság számára 
készültek. Nem lelünk bennök semmit, a mi az ifjúság fogékony 
kedélyére, élénk képzeletére czélozna; száraz hitvitákat tartalmaz
nak, melyekben ok ellen ok, bizonyíték ellen bizonyíték van fel
halmozva, de nincs semmi, a mi megindítana. A költő nem á 
szívre, hanem az értelemre kíván hatni s nem megindítni, hanem 
felvilágosítni, meggyőzni törekszik; — szóval ugyanazon refor- 
mátori czélra tör, melyet lyrai s epikai műveiben szem előtt tart. 
Saját hitfelekezete tanait iparkodik terjeszteni s megszilárdítani 
drámái által is s hitvallásának helyesebb, tisztább voltát bizonyít
gatja. És ezt nem valamely érdekes mesében akarja kimutatni, 
hanem tárgyilagos okokkal, theologiai bizonyítékokkal; cselek- 
vényt nem alkot, hanem hitvitát tart személyei közt, olyan 
szellemben, a mint ő maga is gyakran vitázott a «tar papokkal».

De lássuk magokat a drámákat.
Létezésökről nem régóta bír tudomással irodalmunk. Az

*) A magyar költészet története. Pest. 1867. 175 1.
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egyiknek töredéke megvolt ugyan Toldy gyűjteményében; de — 
mint emlitém — ő is félreismerte. A másik csak másfél évtizeddel 
ezelőtt került elő gr. Apponyi Antal gazdag könyvtárából s Toldy 
1868-ban mutatta be a m. tud. akadémia egyik ülésén, kimerítő 
ismertetés kíséretében, mely — egyben-másban kiigazítva, — 
fölöslegessé teszi e drámák részletes fejtegetését*).

Az egyik közvetlenül Akháb király históriája után, 1550-ben 
készült s czíme ez lehet: A papok házasságáról; a másik csak 
kilencz évvel később, 1559-ben: Comoedia Lepidissima de sacerdo- 
tio. Az igaz papság tüköré *) kettős czímmel látott napvilágot. Amaz 
csonka, ez teljes példányban maradt fenn. — Szólok először az 
utóbbiról.

Az igaz papság tüköré mint valamely modern tragoBdia, öt 
<zctu*-ból áll, melyek azonban jelenetekre osztva nincsenek. A 
megszemélyesített Prologus föllépése nyitja meg, előadván röviden 
a mű czélját s előre felhíván rá a közönség figyelmét. Rövid mon- 
dókája komoly, értekező hangon indúl s tudományos könyveink 
előszóira emlékeztet; de befejezésében van valami, a mi a nép 
köréből, karácsom mysteriumaink tréfás előadásából merítettnek 
látszik.

A darab meséje nagyon csekély s kevés szóba összefoglal
ható. Antal és Borbás biró — ez protestáns, amaz katholikus — 
vitatkoznak egymással a papság hivatásáról s vitájokba bele von
ják kath. részről Bereczk papot és Lukács frátert, továbbá a vica- 
riust, sőt magát a pápát is, kikkel Tamás, kálvinista pap száll 
szembe; s a darab a protestantismus teljes győzelmével s Antal 
bíró áttérésével végződik.

A mü iránya és czélja e rövid vázlatból is kitűnik. Forrása 
ennek is a reformatori buzgalom, mely felekezete hitelveinek min
den szabados uton-módon érvényt iparkodott szerezni.

Antal biró a régi tanok híve, de nem csökönös; bír némi 
fogékonysággal az új eszmék iránt, csak hogy a régi hittel egy
szerre szakítani nincs elég lelki ereje; haboz, ingadozik, új meg új 
kétségei támadnak; szeretne hinni az új tanokban, de nem mer 
mindaddig, míg az alapot, melyen előbbi hite épült, megingatva s 
a tekintélyeket, melyekben bízott, egytől-egyig lealázva nem látja.

*) Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (Értekezések a 
nyelv- és széptud. oszt. köréből. I. köt. 9. sz.) Pest. 1871. 1—121 1.
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Bégi bálványainak megsemmisülte azonban nem idéz elő nála 
nagy rázkódást, áttérése nem jár nagy válsággal, mert meglehe
tősen elő volt készítve.

Sztárai a Prológusban igen jól jellemzi őt. « Némelyek kedig 
vadnak, — úgymond — kiknek valamenyire kellyemetes az 
igazság, de még is bennek vagyon azért az vakság és tudatlanság 
és innen következik aztán, hogy nem igaznak tetszik őnekiek az 
igaz papság, az pilisetlen es olajatlan papság, mintha a pilistől 
olajtól és lókörömre nyírt hajtúl volna az igaz papság. Efóle 
tudatlan emberek közül való az Antal biró.o

Merő ellentéte neki Borbás. Minden ízében protestáns, még 
pedig kemény kálvinista, szilárd vallásos meggyőződéssel, rendít
hetetlen hittel s paphoz illő alapos theologiai készültséggel.

Mindkét alak üres abstractio, merő typus, minden legcseké
lyebb egyéni vonás nélkül. Antalban az akkori nagy tömeg, a lai- 
cus közönség van megtestesítve; míg Borbás alakjában a kálvinista 
hivők typusát látjuk. A többi személyek szintén csak nevek, üres 
képek hús és vér nélkül.

Külső cselekvényről, mint láttuk, alig lehet szó. A mi csekély 
mozgalmasság van a darabban, az személyeinek lelki világában 
foly le. Antal biró megszabadúl gyötrő aggodalmaitól s kételyei 
helyébe új, szilárd hit lép; az ó egyház védői már a döntő csata 
előtt elcsüggednek s végre is teljesen leveretnek, mig Tamás pap 
fényes győzelmet arat.

Költőnknek, mint a darab czíme is mondja, ezélj a volt az 
igazi papnak képét mutatni be ; s ezt kétféle módon teszi: theore- 
ticus meghatározások, hit- és erkölcstani fejtegetések — más
felől pedig élő példánykép bemutatása által. Drámája első felvoná
sában Borbás és Antal biró közt hosszú theologiai vitát insceniroz, 
melyben amaz alaposan körülírja az igazi pap hivatását; az utolsó 
felvonásban pedig az amott rajzolt kép eleven megtestesülése gya
nánt Tamás papot lépteti fel, ki prot. hittérítőinknek szintén typi- 
cus alakja ugyan, de mint ilyen, valóban sikerült.

Toldy igen helyesen véli, hogy e mű életképi vonásokat tün
tet fel s talán épen költőnk valamelyik hitvitájának, a «tar p ap o k 
kal történt «conflictus»-ának költői feldolgozása. Lehet némi 
hasonlóság a költő egyénisége és Tamás pap jelleme közt is. De 
mégsem merném állítni, hogy költőnk e főalakjában önmagát raj
zolta volna; mert én valamint a dráma többi személyeinek, úgy
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Tamás papnak rajzában is egyetlen egy egyéni vonást sem lelek. 
Bármely kálvinista prédikátor áll is Tamás pap helyén, hasonló 
érvekkel, hasonló szellemben fog vitázni* De ha elfogadjuk is  
Toldy föltevését, következik-é ebből az, hogy mindaz, a mi a  
darabban Tamás papról mondva van, egyszersmind költőnkről is  
mondható lenne ? Lehet-é ez alapon állítani, hogy költőnk E rdély
ben szenteltetett fel, — holott ennek semmi nyoma ?

Hasonlóképen semmi nyomát nem találjuk annak sem, hogy 
költőnk 1550 és 1559 közt még több drámát is írt volna. Az igaz 
papság tükörében csak egyetlen drámájáról szól s ezt mai nap  is 
ismerjük. Életrajzában láttuk, hogy ez időközben is zaklatott éle
tet élt, ide-oda vándorolt s annyira el volt foglalva egyházi és írói 
teendőkkel, hogy aligha maradt ideje akár csak egy dráma meg
írására is. Különben is második drámája az elsőhöz képest —  a 
mennyire ennek töredékéből ítélni lehet — nagy haladást épen 
nem tüntet fel.

Költőnk legelső drámai kísérletét — bár egyetlen csonka 
példánya azelőtt is ismeretes volt, — csak az Igaz papság Tüköré 
helyezte tiszta világításba. Három levélből álló töredékét Toldy 
előbb dialogizált szatyrának vélte s névtelen szerzőnek tulajdoní
totta; csak amannak áttanulmányozása világosította fel a felől, 
hogy az ennek pendantja s következőleg ez is Sztárai Mihály 
müve. E föltevést a hang, szellem és modor meglepő azonossága 
teljesen kétségtelenné teszi. Ugyanazon személyek, kik am ott az 
igaz papság hivatásán vitatkoztak, itt ugyanazon modorban a 
papok házasságának kérdését tárgyalják; s a mennyire a meglevő 
részletekből hozzávethetünk, a szerkezet is tökéletesen ugyanaz. 
Tamás pap győzedelmével, Antal biró megnyugvásával s az ellen
felek megtérésével végződik e darab is. Végén egy gyermek mond 
rövid epilógust, mely röviden összegezvén az elmondottakat, ima- 
szerü finaléval zárja be a müvet.

A személyek és eszmék azonossága magában is elegendő 
bizonyíték a két darab közt lévő szoros kapcsolatra; de találunk 
ilyeneket magában a szöveg-töredékben is; s ezeket Toldy elég 
gondosan felsorolja.

Művészi alakításról, drámai szerkezetről természetesen szó 
sem lehet. A kidolgozás mindkettőben általában dicséretes. Nyelve 
népies, velős és mindenek fölött magyaros, néhol példabeszédek, 
közmondások, másutt tőről metszett népies szólásmódok és hason
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latok élénkítik. Néha a tréfa durvább alakban jelentkezik ugyan, 
de ezt a kor nyersebb erkölcse, fejletlen ízlése, a vallásos buzgalom 
s a kölcsönös ingerültség eléggé menti.

Nagyon mellékesnek tartom azon kérdést: vajon előadták-é e 
darabokat? Adataink nem szólanak róla, épen ezért határozott 
feleletet adni nem lehet. Talán csak nyomtatásban forgott köz
kézen, a minthogy valóban nem is készült színpad számára. Nem 
lehetetlen azonban, hogy évtizedekkel később, midőn a Német
országból átültetett tanodai dráma nálunk is virágzani kezdett, 
valamelyik ref. tanintézetben sort kerítettek Sztárai drámáira is 
s a tanuló ifjúság és szükebb körű hallgatóság mulattatására elő
adták ezeket i s ; de nagyon kedvelt darabok nem lehettek, mert 
különben aligha merültek volna ennyire feledésbe.

A költő mellett nem szabad felednünk Sztáraiban a hazafit 
sem. A vallási tendentia mellett, mely műveiben mindeneken ural
kodik, politikai gondolkozása csak alig tud nyilatkozni. — A kor
szak, melyben költőnk férfikori pályája lefolyt, a nemzeti meg- 
hasonlás zavaros kora volt. A hazafiúi közvélemény meghasonlott 
önmagával, az ország két darabra, a nemzet két ellenséges pártra 
szakadt s mindenik párt bizalmatlansággal nézett az ellentáborra. 
Mindketten a haza javát akarták, csakhogy más-más úton-módon. 
De megingott a bizalom s tenyészett a gyanú nemcsak a két 
ellentábor közt, hanem külön-külön mindenik párt kebelében is ; 
saját tagjaik, sőt vezéreik tetteit is gyanakvó szemekkel nézték a 
pártok. A német párt vajmi kevés jót várt a gyenge Ferdinándtól 
s csak szükségből, úgyszólván faute de mieux ragaszkodott hozzá; 
míg a gyermek János Zsigmond hívei féltek a hatalmas pártfogótól 
s gyűlölték a ravasz barátot, Martinuzzit. Mindkét pártnak csak két 
rossz közt lehetett választani; — vajon ki lehetett volna biztos 
választása helyessége felől ?

Sztárai húzamosb ideig a Perényi Péter udvarában tartóz
kodván, bizonyára figyelemmel kísérte a politikai élet minden 
jelentékenyebb mozzanatát s tisztában lehetett úgy a helyzettel, 
mint saját magával is ; — de mi politikai meggyőződéséről semmi 
bizonyost nem tudunk. Valószínű azonban, hogy inkább hajlott a 
nemzeti párt felé s jelszava az önálló nemzeti kormány volt.

E föltevésnek az Achab király végső stróphái egészen meg
felelnek.
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Sok Achab királyok mostan támadtanak, 
kik az Isten ellen igyen viaskodnak, 
hamis tar papokban a kik bizakodnak, 
nagy sok bálványokat velek imádtatnak.

Egyik Achab király a Becsben lakozik, 
ki az Isten ellen nagyon hadakozik, 
hitetlenségében úgy Salamonkodik, 
nyilván meglátjátok, végre megveretik.

De nem merném állítani, hogy szenvedélyes pártember volt ; 
mert a nyomban erre következő strópha is megczáfolja e föltevést; 
8őt természetesnek találom, hogy mint buzgó protestáns, gyűlöli a 
gyermek király gyámját csupán vallási okból is.

Másik Achab király barátból lett király, 
ki soha nem tanult, de ő most prédikál, 
ő jobb keze felől nyilván az ördög áll, 
kivel egyetemben pokolra alászáll.

Itt azonban ismét a vallási sérelmek terére csap át, bizony- 
ságáúl annak, hogy nála a kezdet és vég mindig a vallás volt. 
Benne a vallásos buzgalom uralkodott a hazafias érzésen s ez csak 
annyiban nyilatkozik műveiben, a mennyiben a vallás és politika, 
az egyház és állam kapcsolatban van egymással. Politikai szen
vedély nem hevíti, nem csatlakozik szorosan a két küzdő párt 
egyikéhez sem, hanem egyedül egyháza, vallása érdekeit hordva 
szívén, vár a jövőtől, bár türelme, mint idézett sorai bizonyítják, 
el-elhagyja egy pillanatra s vallásos buzgalma néha ingerült kifa- 
kadásokra ragadja.

Mint láttuk az elmondottakból, költőnk egészen a reformatió 
szülötte nemcsak az egyházban, hanem az irodalomban is, s épen 
ezért saját kora eszméinek, vágyainak szószólója, kifejezője volt; 
előre is gondolhatjuk tehát, hogy működése — legalább a maga 
korában — hatás nélkül nem maradt. Valóban ő hatékony, mi velő 
szellem volt, hatott olvasó közönségére s hatott költőtársaira egy
aránt. A mi jó tulajdonságokat müveiben találunk, azok lassankint 
köztulajdonná váltak, költő-társai útján idők folytán beleolvadtak 
nyelvünkbe és irodalmunkba s így a szellemi fejlődés tényezőivé 
lettek. Ha Gyöngyösi nyelvének remek fordulatait, kellemes báját 
8 dallamosságát élvezzük, nem szabad felednünk Sztárait sem;
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nem szabad felednünk, hogy az a virág, mely Gyöngyösinél elbá
jol, első csiráját Sztárai költészetében bírta. Az a tudatos 
művészi törekvés, az a finom rhythmusérzék, mely az ő müveiben 
oly szépen kezd nyilatkozni, első szárnypróbálgatása azon virtuo- 
sitásnak, mely a jó öreg Gyöngyösi varázsának egyik fő ténye
zője volt.

A nagy közönséget, a mai finom ízlés emberét nem merném 
Sztárai olvasására buzdítani; de a szakembernek, ki nyelvünk fej
lődésének történetébe, szellemének tanúlmányozásába akar elmé
lyedni, — és még inkább az egyházi énekköltőnek, ki nehány 
őszinte vallásos hangot, nehány szívhez szóló kifejezést akar 
ellesni, — a legmelegebben ajánlhatom.

N a gy  S á n d o b .

ANAKREONI DALOK

10. Erős viaszból.

Erőst viaszbul öntve 
Kinálgatá egy ifjú.
Én véle szóba állok 
És kérdezem : ,hogy adnád 
Te nékem ezt a bábot 
Azt mondja dóri nyelven :
«A mennyiért kívánod.
De hallod-é, hogy engem 
Ne tarts viasz-müvesnek.
Csak élni nem tudok már 
A bolygató Erossal*.
,Enyém a szép lakótárs!
Egy drachmáért veszem meg.
No most gyulaszsz föl engem,
Erős! Qa nem, bedoblak 
A tüzbe és te olvadsz1.

P. T. E.
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PÁRHUZAMOS IDÉZETEK.

P. Thewrewk Emil a ph.il. társaság közgyűlésén, 1882. decz. 3-ikán 
mondott elnöki megnyitó beszédjében a többek közt ezt jegyezte meg : 
«A eláss. philologuB ha teszem iskolai commentárt ír, múlhatatlan köte
lességének tartsa, hogy az idegen nyelv és irodalmi mű fejtegetésénél a 
magyar nyelvre és magyar irodalomra is tekintettel legyen. • — És P. 
Thewrewk E. ezt nem csak mondja, hanem magyarázatos iskolai ki
adásaiban meg is tette, a jó példát már rég megadta. Sajnos, hogy keve
sen követik benne. Iskolai klasszikus-kiadásaink — tisztelet a kivételek
nek — nem sok ügyet vetnek az ily összehasonlításokra. Néhol megvan 
a törekvés, de nem elég hozzá a tanúlmány. Pedig ez «nagyon szüksé
ges, s a tudományra nagyon hasznos is.»

Igaz, hogy e téren még mindig kezdő-munkálatokra van szük
ségünk. A philologiai közlönyben már többször volt egy-egy klasszikus 
írónak mondása modern, magyar íróéval egybevetve. Szeretném, ha ez 
gyakrabban történnék, s ha a fentebbi czím (Párhuzamos idézetek) 
állandó rovatává válhatnék közlönyünknek. Ezt akarom tehát megkez
deni s kérem mindazokat, kik az ily összehasonlítások fontosságát 
átlátják : gyarapítsák, folytassák e rovatot. Tanításunk ügyének nagyot 
használunk vele, mert akár szántszándékos utánzás eredményei Íróink
nak e parallel helyei, akár csak esetlegességek, egyaránt a tanúló vilá
gosabb felfogását eszközük *).

Homérossal kezdjük.

Hóm. II. I, 47. o 8’̂ te vuxtl loixtú$.
Arany Toldi I. 14 (vers-szak). Mint a barna éjfél, szeme pillantása.
Némileg: Arany Búd. hal. IX. Megszálla megettök, mint fekete felhő.

Hóm. II. VI, 11 . t'ov Ős oxóto; oaae xáXû ev.
Arany Toldi III, 8. Két szemét halálos hályog eltakarta.

Hóm. Od. VI, 300. ^apí-piot’ iaií (őtújAOtta ’AXxivóoio). 
Arany T. XI, 7. Messze kiösmerszett a többitől, bátor 

Egymást érte ottan a sok úri sátor.

*) L. tBerzsenyi és Horatius* czímű tanulmányomat a Középiskolai 
Szemlében.
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Hóm. B. I, 469. aüxap inv. nóatot xat éŐJjTÚo? tpov cvto.
Arany: Furkó Tamás. Ottan, mihelyt evésben, ivásban jóllakott.

Horn. Od. IH, 493. atooúarj; épiSouRou («harsány csarnok*). 
Petőfi : Falu végén. De a kocsma bezzeg hangos.
Gyulai—Arany L. Népkölt. I, 334. Mit ér a hat ökör

Hangos istállóban ?

Hóm. II. VI, 429. ''ExTop, átap <xü (xot ha  âTr(p xat 7CÓTvta (Jutfrijp 
ifií xautYvrjToc, ctj jaoi SaXep'og 7rapaxoÍT7)?.

Petőfi : Szeretlek kedvesem. Egy személyben minden
De mindened vagyok

Férjed, fiad, atyád 
Szeretőd, testvéred stb.

V. ö. még Prop. I, 11, 23 Tu mihi sola domus, tu, Cynthia, sola
parentes.

Hóm. Od. XVH, 347. 8’oux ayaSíj xsypr̂ Evw áv8p\ 7taoíívat. 
Közmondás: Szemérmes koldúsnak üres a tarisznyája.

Hóm. Il.VI, 492. 7tóXefAo; S’ávSpeaat p-eX̂aet.
Némileg: Arany (Oh ne nézz rám.) Férfié az élet gondja.

Hóm. Od. I, 58. Íe’fievo; xat xarcv'ov inoSptócxovxa vort<rxi 
fa yaír̂  Sotvüiv íjieípexat.

Kriza Vadr. 64. 1. Hazám, hazám, édös hazám 
Bárcsak határod láthatnám! 
Látom füstyit, de csak élig 
Hogy az égen lengedözik.

Hóm. II. I, 4. auxous 8s iXtópta leiJ/e xúveaatv 
otavotaí T6 rcaat —

Arany B. h. III. Ronda repesőknek utálatos étkül.

Horn. II. VI, 484. őaxpuóev yeXáaaaa
Arany B. h. IX. Az asszony sírta örömkönnyét.
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Hóm. II. VI, 4-76. Zeü áXXot TE Seoí, Sóxe Stj xai xóvSe yevea3ai
rouö’ {̂jlóv, íÍi? xat lyái jeep, ipuipsnéei TpiüEffaiv

* xa\ rcoxé xt$ eísot, raxpó; y’oőe jeoXX'ov ápxíviuv ,
Arany B. h. V. Nőj nagyot — elkezdé — hónok nagy királya: 

És — mint fiatal lomb fedi törzsökét e l:
Híred az enyémet árnyazza sötéttel!

Hóm. (gyakran). x’ £?ax’
Arany B. h. IX. Szóval neki monda.

Sophokles Aias 519. ^ <roi -»<j’ eywye ?<(>£o|xai. 
Csokonai. Te benned élek.

Soph. Phil. 847. u«vo5 áurcvo;. (Oxymoron.)
Vörösmarty (Kis gyerm. hal.) Aludni fogsz s nem lesznek álmaid.

Horatius Od. III, 1, 40. Post equitem sedet atra Cura. 
Arany T. IV, 2. — Nyakán ült a búja

Oldalát kikezdte annak sarkantyúja.

Tyrtaios. Tê vápevat yáp xaXov irz\ -pofiá/oiat jceadvxa 
ávőp’ ayaSov 7rep\ 5) ítaxpiSt txapvájxevov.

Hor. Od. IH, 2, 13. Duloe et decorum est pro patria móri. 
Arany. Toldi estéje H, 13. De dicső az ember hazájáért halva. 
Arany. Keveháza 28. Szép a halál a harczmezőn 

Valaki ott meghal dicsőn.
Petőfi. Péter bátya. Szép halál a szabadságért halni.

Hor. Ep. I, 14, 8 ... istuc mens animusque 
Fért et amat spatiis obstantia rumpere claustra.
Arany (Egressy Gábornak): Nosza rontsd szét lelkem az irigy

mérföldek
Kényszerű korlátit!
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Hor.Ep. II, 3, 412. Qui studet optatam cursu contingere metam 
Múlta túlit fecitque puer, sudavit et alsit 
Abstinuit Venere et vino.

Arany Elv. alk. I I . . . .  ki a pályán czélt akar érni
TŰr sokat és munkál, izzad, hol fázik az ifjú, 
ója magát bortól, szerelemtől.

Hor. Od. I, 23, 5. Nam seu mobilibus veris inhorruit 
Adventus foliis, seu virides rubum 
Dimovere lacertae 
Et corde et genibus tremit.

Petőfi. A táblabiró. Mért rejtezik így el a világtól mindig
S riad föl ha szellők a lugast legyintik.

Hor. Sat. II, 2, 92 . . . .  Hős utinam inter 
Heroas natum tellus me príma tulisset!

Petőfi. Mért nem születtem ezer év előtt,
Mikor születtek Árpád daliái ?!

[currunt.
Hor. Ep. I, 11, 27. Coelum, non animum mutant, qui trans maré 
Tompa. Szívet cseréljen az, a ki hazát cserél.

Hor. Od. H, 10, 10... celsae graviore casu 
Decidunt turres.

Tompa. Legnagyobb a földingás alatt 
A legmagasb orom rendŰlete.

Hor. Ep. I, 14, 13. animus, qui se non effugit umquam. 
(V. ö. Hor. Od. II, 16, 19. pátriáé quis exsul

Se quoque fugit ?)
Arany. Bol. Ist. I, 33. Önnön lelkemtől futottam.

Hor. Od. II, 6, 13. lile terrarum mihi praöter omnes 
Angulus ridet.

Kazinczy (Széphalom). E világ minden zugolyái közt, oh
Széphalom, nékem te nevetsz leginkább.

Philologiai Közlőuy. VII. M. U. 65
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Kallinos. Mfypi? Teü xataxeiaSc; 
Petőfi. Meddig alszol még, hazám ?

Propertius II, 3, 12. Utque rosaB puro lacte natant fólia. 
Petőfi. Tündér arczod tejben úszó rózsája.
(Anakreonál is megvan).

Prop. I, 12, 20. Cynthia príma fait, Cynthia finis érit. 
Tóth K. Első dalom is a tied volt,

Az utolsó is tied légyen!

Tacitus Germ. 22. aperit. . .  secreta pectorü. 
Arany. T. IV, 13. Hogy’ kinyílt a szíve!

Tac. Hist. I, 12, 8. fessa iám aetate.
Vörösmarty (Utóh. Cserh.). Megfáradt ember hamvára nehezkedik

a domb ?

Vergilius. Aen. II, 8 9 ... et nos aliquid nomenque decusqne 
Gessimus.

Arany. Mur. ostr. II. S a fényes dicsőség, mely vezérét fedte 
Egy vagy két sugárát ő rá is vetette.

Verg. Aen. II, 626. Ac veluti summis antiquam in montibus ornum 
Cum ferro ancisam crebisque bipennibus instant 
Eruere agricolae certatim . ..  [mástul.

Arany Nagyid, czig. IV. Mint midőn az erdőn, nem messzi egy- 
Két iszonyú tölgy reng a fejszecsapás tú l. . .

Catullus XLVIII, 6. Nostrse seges osculationis 
Arany T. VI, 10. Csók vetést ne hintsen.

Ennyit egyelőre figyelemgerjesztésül marginális jegyzeteimből.
D l'. CSENGERI JÁNOS.

Digitized by v ^ . o o Q l e



A BRAMARBAS AZ ANTIK KOMÉDIÁBAN. 1003

A BRAMARBAS AZ ANTIK KOMÉDIÁBAN.

Aristoteles a közép és új komédia által alkotott jellemeket három 
osztályra osztotta, u. m.: tréfáló, gúnyoló és szédelgő jellemekre. Min
den egyes irányra több példát hozhatunk fel, de minthogy a komédia 
ezen későbbi virágzásából görög darab nem maradt ránk, úgy vagy a 
római utánzatokhoz, vagy a theophrastusi harmincz jellemrajzhoz, 
melyek tudvalevőleg mind a komédiából vannak merítve, kell fordul
nunk. De nemcsak ezekben, hanem azoknál az Íróknál is, a kik a min
dennapi élet tüneményeit és jellemeit néha néha érintik, találunk 
felvilágosítást a komédia alakjaira nézve. Hálás feladat e jellemeket 
keletkezésökben és további kiképzésökben kutatni és az őket megjelölő 
kifejezések történetét megvilágítani, mert ez által az ó-kori ethologia 
vázlatát kiegészíthetjük, és az új-komédiát, mely csak töredékekben 
van előttünk, mélyebben megismerhetjük.

Ribbeck vállalkozott arra a feladatra, hogy a csonka theophras- 
tuei jellemrajzok fonalán e typusokat történetileg megvilágítsa. Mint 
azelőtt az etpwv-nal megkísértette (Éhein. Mus. 1876. 381.1.), úgy most 
egy külön kötetben anuak ellentétét, az *X<cóv-t fejtegeti, s ehhez a 
plautusi Miles gloriosus fordítását is csatolja1). £  mű fonalán vázoljuk 
a bramarbas jellemét az antik irodalomban.

Mint sok görög kifejezést, mely a jellemfogyatkozásra vonatkozik, 
úgy aXa£<úv-t is eredetileg jó értelemben vették. A szó etymologiája kétes 
ugyan, de Pollux (I. 195.) a szót a ló dicsérendő jelzői közt említi, a mi 
a «délczeg»-nek felel meg. E tulajdonság túlzása és ferde, hívatlan 
alkalmazása folytán vált a fogalom gáncsszóvá. Mindenekelőtt jellemző 
a fej büszke tartása ; így használják a kifejezést az üres, magasan álló 
kalászokra is. A páva e fogalommal majdnem egyértelművé lett, azért 
mondja a becsületes Dikseopolis Aristophanesnél: Utálok én már 
minden követet, pávát és nyegleséget. A dandy-ket nevezték leg
először gúnyos értelemben áXa£<úv-nak, így Aristophanes (Ach. 605.) 
Theodorost, Diomeia demosból Ato[xEiaX<4va;-nak nevezi. E mellett 
azonban állatokról is mondották. — A szó legrégibb definitiója az 
emberi jellemre való vonatkozással Xenophonnál fordúl elő (Kyrop. 
II. 2. 12.), a hol Kyros egy haragvó taxiarchos ellenében, a ki a víg 
czimborákat, kik a többieknek mulattató tábori históriákat mesél
nek, alazonoknak nevezi, ezeket védi és az aXaCcúv fogalmát csak azokra 
alkalmazza, a kik gazdagabbaknak és bátrabbaknak mondják magokat,

*) Alazon. Ein Beitrag zűr antikén Ethologie tind zűr Kenntniss dér 
griechisch-römischen Komödie, von Ottó Bibbeck, Leipzig, Teubner, 1882.
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mint valóban vannak és oly dolgokat ígérnek véghez vinni, mely erejö- 
ket felülmúlja, s ezt haszonleső czélból teszik. Ép így ítél Xenophon 
Kyrop. I. 6. 22. és a Memorabiliákban I. 7. az aXaíoveía-ról. Platón az 
alazon-t egyszerűen az igazságszeretőnek állítja ellenébe, tehát egy a 
hazuggal; Aristoteles azonban szűkebb határokat szab. Szerinte a he* 
lyes középutról, az igazságról két módon lehet eltérni. Vagy nagyíta
nak s ez az áX<ovEÍa, vagy kisebbítenek s ez az eíptuvaa. Az aX<iúv úgy 
mint az eTpwv hazudik; amaz az által, hogy olyasmit tulajdonít magá
nak, a minek birtokában nincs, ez pedig az által, hogy tagadja azt, 
a mije van. Az indok szerint azonban háromféle áXa£tóv-t különböztet 
meg; az egyiknek semmi határozott czélja nincs; ezek inkább hiúk — 
jxáxatoi — mint rosszak. Ide tartoznak azok is, a kik mindig csak önma
gukról szeretnek beszélni (nepiauToXoYta). A másik dicsőség és tisztelet 
után sóvárog ; de a legaljasabb a harmadik, a ki szemfényvesztése által 
pénzt vagy más nyereményt keres.

A szó használatát, ép úgy mint az eTpwv-ét a peloponnesusi há
ború és az ó-attikai komédia virágzása előtt nem találjuk ; ekkor is csak 
a nép nyelvén fordul elő. A tragédia, bár mennyiszer lett légyen alkalma 
e fogalomról beszélni és attól óva inteni, gazdag synonymikus szókin
csébe nem vette fel e szót. Talán Kratinos volt az első, a ki alkalmazta. 
Aristophanesnél már teljes értelmében fordul elő s gúnyos kitétele 
annak, a ki fellépése és magaviselete által annak látszatát akarja fel
tüntetni, amije nincs. De e jellem annyira fejlődött s oly sok variatió- 
ban fordult elő, hogy Aristoteles a komédiáról irt theoriájában mint a 
komikus személyek három főtypusainak egyikét állította fel az eípwv és 
a P<ü;xoXó*/oí mellett.

Az élet egyik pályáján sem hiányzott a talaj az alazonnak, de 
némely foglalkozás bizonyos előjoggal van felruházva ezen jellem meg
testesülésére. Aristoteles az alazon-okhoz először a rhetorokat és dema- 
gogusokat sorolja, hogy ha a diplomatia mestereinek tartják magokat* 
anélkül hogy valamint tudnának. Ezekről mondja Dikueopolis: Tudom 
a köznép szokását, hogy kap rajta, örvend, ha nyegle férfi városát, ma
gát dicséri egyre, joggal-jogtalan, (nem sejtve, hogy bőrére alkuszik). 
Kleont a lovagok mint valódi aXâ ióv-t jellemzik, mert oly sokat igér 
Demosnak s mint annak jótevője akar szerepelni. — A demagogusok- 
lioz csatlakoznak a diplomaták, a divat-rhetorok s mindazok, a kik a 
hiúság, a phantasia ködébe burkolódznak, a divatnak bolondjai, dithy- 
rambikusok, próféták, orvosok, mindenféle tudós. Mindezeket a Felhők 
költője alazon-oknak nevezi, s minthogy a közember felfogása szerint 
dialektika és sophistika új és veszedelmes mesterségek, úgy a bölcsé
szeket, szóval a tudomány embereit is, aXâ oveía-ról vádolják. Kratinos- 
tól fogva sophisták és bölcsészek a komédiának, mint alazon-ok bő

1004 KONT IGNÁCZ.

Digitized by v ^ . o o Q l e



A BRAMARBAS AZ ANTIK KOMÉDIÁBAN. 1005

anyagot nyújtottak ; a sarútlan philosophusok, egyik kezökben bottal, 
a másikban könyvvel mint jrctü/aXaCóve;, míg a platonikusok és peripate- 
tikusok büszke fellépésök miatt, mint alazonok. A költők is, a kik oly 
dolgokról irnak, a mikről nem tudnak semmit, a szegény és éhes dithy- 
rambus- és hymnus- költők, kiknek typusa a rongyos- poéta a Madarak
ban (904 s köv.), szintén alazon-ok. Ide tartoznak a próféták ífiávxstc, 
yp7]3[A<SXoYoO és kunizslók, a kik. ellen Euripides és Aristophanes oly 
gyakran kikelnek. A közép és új komédia még jobban fejlesztette ezt a 
jellemet s a római költők az Augur és Aruspex szerepében honosították 
meg szinpadjukoD. Jelképök a kakas (^Sos) profetikus kukorikolásával, 
büszke fejtartásával és lépteivel. A kuruzslókhoz csatlakoznak az orvo
sok; eljárásukról Asklepios templomában Aristophanes . Plutosában 
emlékszik meg. A sok ’laxpó; ez. komédia, valamint ’ActxXt)̂ ? és M7jxpa- 
Yup-nq; szintén az orvosokra vonatkozik. Menekratesről Atlienaeus (Y13. 
289.) azt mondja, hogy Zeusnak czímezteti magát, mert csak ő adja 
az embereknek az életet; a betegek, a kiket az epilepsiától megszaba
dított, mindig kíséretében voltak; az egyik mint Herakles, a másik 
mint Hermes, a harmadik mint Apollo és a negyedik mint Asklepios 
ezerepeit. Evvel az isteni chorussal járt biborruhábau, arany koszorú
val féjén, jogarral kezében. Philippos, macedoni királyhoz intézett leve
lét így kezdte: Menekrates Zeus Philippost üdvözli (/aípetv), a mire a 
király nagyon helyesen azt felelte : Philippos Menekratesnek jó egész
séget kiván (tyaívetv). Szellemi rokonságban áll evvel az orvos Plautus 
Mensechmi ez. darabjában. Ettől a moliére-i Médecin malgré lui jel
lemig csak egy lépés.

Az orvosokat a szakácsokkal hasonlították össze, ezek pedig tisz
teletnek tartották mellettök helyet foglalni. A komédiában még nagyobb 
ezerepök van, mint amazoknak. Maison, a szakács, már a megarai 
komédiában állandó alak volt. De finomul kidolgozva még csak Athén
ben találjuk. Hogy mily jövő várakozik reá, azt Aristophanes már 
előre sejtette, mert Kleon utódját ép ebből a kategóriából választja, 
úgy hogy a demagogusok alazon-ját az áXâ ovsía nagy mestere, a hurkáé, 
győzi le. ’AXâ ovtxóv 8’lax't âv to tgSv piayeípcuv cpüXov mondja Athenaeus, a 
kinek műve kiapadhatlan forrás e typus jellemzésére. A szakács jól 
tudja, hogy az eledel készítéséhez nem elégséges az egyszerű főzés; van 
ezakácsiskola, rendszer és történet. Azt állítja, hogy a szakácsmester
ség a vad embereket czivilizálta, mert eleintén nyersen felfalták egy
mást, később egy állatot megsütöttek, s észrevették, hogy ez jobban 
ízlik. A hét bölcs nem volt más, mint derék szakács, kiknek mindegyike 
más ételt talált fel. De a tudomány e téren is haladt; nem főznek most 
már erős fűszeres életeket, mint Kronos idejében ; az ioniai Sophon óta 
az olaj jött divatba. Sikon nagy iskolát alapított; itt előadták a csilla
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gászatot, hogy a csillagok állásából, mely minden eledelnek ízét adja, 
a kellő időt megfigyelhessék ; építészetet és mórtant, hogy a konyhát és 
a kéményt építhessék, gyógyászatot a kellő mértékletesség megtartá
sára, Epikur és Demokritus tanait az összhangról, hogy ellenkezőket 
ne keverjenek össze ; festészetet a tálak kiékesítésére, de még a hadá
szatot is, hogy a különféle eledeleket illő sorrendben feltálalják. Éjjel 
mestereik műveit tanulmányozzák, nappal pedig a tűzhelynél ülnek s 
segédeiknek úgy parancsolnak, mint a hadvezér a csatában. Mindig 
homéri kifejezéseket használnak, így iilpoKec-t személyek, ó * t v e n 
dég, pjXa juhok, ouXoyúTat só helyett; a szikrák nálok «Hephaistos 
kutyái;» oly annyira, hogy a házi gazdának egy szótárt kell segítségül 
vennie, hogy megérthesse őket. Végtelen konyhaszabályokat recitálnak 
el, s a sok beszéd és dicsekvés főtulajdonságai a derék szakácsnak, ép 
úgy, mint a hadvezérnek. Ezekhez hasonlítják magokat leginkább; 
ellenségeik a vendégek, a kik már jó idővel az ebéd előtt a lakomára 
készülnek, s jaj a szakácsnak, ha valamit találnak, a mi nincs inyökre. 
ő  azonban, mint valódi bölcs, minden vendég számára megtalálja az 
ízletes és alkalmas ételt. A szerelmes párnak csak kis halakat ád, mert 
nem éhezik annyira, gondolataik ugyanis máshol járnak; a philosophu- 
soknak nagy darabokat tálal, mert ezek legtöbbet esznek; az öregek 
mustárt és csípős ételeket kapnak, melyek a nyelvet csiklandozzák. Ha az 
emberek temetésről jönnek, ő csak a fazékról a födőt veszi le, s azonnal 
mosolyognak. Csak azt nem szereti, ha a házi úr, a ki fogadta — csakis 
fogadott szakácsok voltak — mindent, a mit átad neki, megszámlál, 
mert akkor még többet dug zsebre. Ha valaki egy szakácsot megbánt, az 
nemsokára lakói érte, mert művészete kedves az istenek előtt. De a 
szakácsok a család titkait is hamar megtudják, és minden pletykát na- 
gyobbítanak: ha valami rosszat hallanak, egész eposokat csinálnak be
lőle, de ha valami jó történik, akkor némák, mint az areopagíták. — 
Dicsőségök elmúlt, amint állandóan mint szolgák egy úrhoz szegődtek, 
de ez még csak a Menandros utáni komédiában fordul elő. — A római 
színpadon e jellem nem játszik oly nagy szerepet; mindig csak episodi- 
kusan lép fel, mert a római szakács mindig rabszolga volt s ez által a 
büszke jellem is megszűnt. Állásának egyedüli méltó képviselője a sza
kács a Pseudolusban, a hol (IH. 2.) az imént felsorolt jellemvonások 
némelyikére akadunk. Terentius e jellemet sohasem léptette fel, s a 
római komédia többi töredékei közt is csak kétszer találjuk a szakács 
említését.

Maison-nak nevezték a komédiában a hajós legény állandó jelle
mét is. Ez, ha a messze utazásról hazatér, elég hazugságot mesél; mily 
magas személyekkel találkozott b mily előkelő módon bántak vele.

Minthogy azon a győztes hadvezér dicsősége mindezeknél fénye-
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eebb, azért a sokféle áXa£<míx a katona dicsekvésében éri el tetőpontját. 
A görögnek a legrégibb időktől fogva volt alkalma a szájhős természetét 
fejlődésében tanulmányozni s már a legrégibb naiv költők a nagy testi 
erő mellett önkényt a szellem egy bizonyos deficitjét tételezték fel. 
Gondoljunk csak Aresre Homerusnál úgy az lliasban, midőn megsebe
sül, valamint az Odysseában, midőn házasságtorésen érik. Mennyit 
szenved Lamachos az Acharaaeiekben, mert a háborút annyira szereti t 
Mint hozzák összezúzott testtel a színpadra, a hol jajgatásainak paró
diáját Dikaeopolistól kell hallania ! Magokat az isteneket sem.kímélte a 
komédia e tekintetben; akár Peisthetseros nyilatkozatait a Madarak
ban, akár Dionysos gyáva magaviseletét a Békákban nézzük. Az aristo- 
phanesi alakok közt az athéni Falstaff, Kleonymos és a hermokopidák 
perének inquisitora, Pisandros, a ki ellen Platón a komikus egy egész 
darabot irt, tartoznak ide. Nagyban fejlesztette e katonai alazonokat a 
zsoldos szolgálat idegen oszágokban, a mely a tízezer hősies vissza
vonulása óta mindinkább terjedt. Mennél ingóbb talajon álltak az ilyen 
condottierek, annál büszkébben kellett fellépniök, hogy fentarthassák 
magokat. Nikostratos, az argosiak hadvezére, Herakles módjára orosz
lán bőrrel és buzogánynyal indult a csatába; Adaios, makedoni Philip
pos alvezére, győzelmeit fenhéjázó bulletin-ekben adta ki, a miért is 
Philippos kakasának nevezték s ezen név alatt léptették fel a színpadon. 
Különösen a henczegő makedón bramarbasokkal találkozunk gyakran a 
töredékekben, de ez csak addig tart, míg Görögország szabad. Meny* 
nyíre növelte Nagy Sándor diadalmenete minden egyes tisztnek, sőt 
közembernek önérzetét, arról a komédián kívül az egykorú források 
tesznek említést. Hisz mindaz a mit láttak és tapasztaltak, az ismert 
határokon túl ment: a roppant nagy utók, a sok ismeretlen tartomány és 
nép, a mesés kelet minden csodája, a nagy vérengzések az ismeretes 
csatákban, a roppant gépek a városok ostromlására, a győzelmi orgiák 
és a sok préda, melyben minden katona részesült, mindez elég tárgy 
volt az ismét hazatérő katonának. Nem vitt-e véghez Nagy Sándor Achil- 
leshez méltó tetteket, nem gondolhatták-e, hogy a homéri csatározások 
koraismét beállt ? Nem hasonlították-e Nagy Sándor menetét Dionysosé- 
hoz? Ehhez járult a hízelgő rhetorika, és a phantastikus lelemény, a mely 
e tettek leírásánál nem ismert határt. Egy sereg sophista és tányérnyaló 
veszi körül Nagy Sándor és embereinek asztalát és pénztárát. A legmeré
szebb hyperbola köznapi phrasissá lesz. Miután Nayg Sándort Ammon- 
Zeus fiának ismerték el s isteni fenségének kultusza az udvari cere
móniákhoz tartozott, hadvezérei is isten fiainak tekintették magokat. 
E szédelgés a Demetriusra, Poseidon és Aphrodité fiára irt athéni hym- 
nusban tetőpontját érte el. A keleti nőknél nem kevésbbé voltak szeren
csések a nyugat harczfiai, mint később odahaza akarták lenni.
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Az új-komédia és még néhány levél Alkiphrontól, valamint Lu- 
kianos egyes darabjai, melyek azonban a komédiából merítvék, mutat
ják, hogy mily szemmel nézte az ironikus athéni e martáalis katonákat, 
a kik makedoniai, syriai, rhoduei vagy cyprusi zsoldban álltak s Görög
ország egyes városaiban ütötték fel táborukat. Aristophanes ideje a de- 
magogusban és sophistában, Antiphanee- és Alexisé a szakácsban, Me- 
nanderé pedig a hetvenkedő katonában látta az iXâ oveíx legtökéletesebb 
typusát. Bibor chlamysban vagy pánczélban, fején sisakkal, melyen 
nagy kócsag van, oldalán fényes pajzs és kard, így lép fel a színre. 
Álarcza és neve már eléggé jellemzik. Thrason, Thrasoriides, Thrasy- 
leon, Bias, Polemon, Stratophanes, Cleomachus, Antamoenides, Haire- 
siteiches, Pyrgopolinices vagy rómaiasan Polymachteroplagides, Patroné, 
Pultiphagonides, Therapontigonus, Platagidorus s még oly hosszúk is. 
hogy a viasztábla négy lapjára sem férnek (Curculio 410) ezek czímei. 
Szavai és mozdulatai után Ítélve, valódi oroszlán; bombaetikus kifeje
zésekben irja le győzelmeit s mutogatja sebeit. Haragjában dönnög, 
de nagy testében nyulszív rejlik. A veszélyben megfutamodik, a sérté
seket nem veszi fel, gorombaságok megijesztik, pénzzel megelégszik. 
Nagy hajfürteivel Adonisnak tartja magát s szépsége ép oly ellenállha
tatlan, mint karja, Erős mezején ép annyiszor győzött, mint Marsén, 
de valóban a legrútabb megaláztatást tűri. Ostobasága és jóhiszemű
sége oly nagy mint hetvenkedése, s azért mindig megcsalják. — A kevés 
töredék nyomán nem ismerhetjük e jellem minden válfaját és a sok 
helyzetet, melybe juthatott. Menander különös előszeretettel hozta a 
színpadra, s bizonyára finomabban jellemezte, mint római utánzói. 
Mint egy tragikus heros paródiája lépett fel Thrasonides MiaoJjxsvo; ez. 
darabjában, a melyből Lukian a XIII. hetaera-dialoguet merítette. 
A hetvenkedés számos példáját több plautusi darab mutatja: Antamoe
nides a Poenulus-ban és Curculio a hasonezímű darabban a netovább
ját érik el. — A milyen az úr, olyan a szolga. A szolga (cacula), a ki 
Pseudulus-ban mint Polymachaeroplagides fellép, ép úgy szól és gon
dolkodik mint ura. Csak Stratophanes Truculentus-ban képez kivételt, 
mert itt az apai büezkeség az, a mely e kedélyes katona szívét eltölti. 
Jelleme mégis kitűnik a szakácscsal való szóharczában, a mely gyenge 
utóhangja a Kleon és Agorakritos közti versenynek.

A féltékeny katonát Menander IIspixetpo;Aév>) ez. darabja mutatta. 
Haragjában kedvesének hajfürtéit vágja le és megvesszőzi. De nem
sokára megbánja tettét. Mint Ajas az általa lekaszabolt nyáj közt, úgy 
fetreng Polemon a földön s jajgat a hajfürtök miatt. — Finomabban és 
több valószínűséggel mint Plautusnál találjuk e jellemet Terentius 
Eunuchusában. Menander K6Xa£-a szolgált itt mintaképül s ép ezért e 
szerep legjobban mutatja a Menander jellemzését. Harczi tetteiről ke
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veset szól, de annál többet kellemeiről, attikai elegancziájáról és élczei- 
ről. Mindig királyoknál hivatalos, kik csakis vele ebédelnek; a nők 
rajongnak érte, de ha szükséges szolgálni is tud nekik, hisz Herkules is 
Omphalenél ezt tette.

Más fajtából való az áX<<óv Theophrae tusnál. Ez nem is volt 
katona s mégis 'dicsekszik a hadjáratokkal, melyekben Nagy Sándor 
alatt részt vett, a sok kincscsel, a melyet szerzett; Antipatros már több
ször meghívta, de ő jobbnak találta otthon maradni.

A gazdagsággal való dicsekvés majdnem mindig a miles gloriosus 
jellemzéséhez tartozik; ehhez járul némi bőkezűség, az egyedüli szép 
■vonás, a mely néhanéha jellemzi. Theophrastus jelleme inkább JcTto/oXa- 

*><úv, koldus henczegö, s ennek neve és fogalma is már az ó-komédiában 
található. Theogenes, Aeschines és Proxenides a Madarakban az aXc£o- 
vsía-n épült felhőkakukvárnak henczegő szegényei, kik az ó-komédiá
ban gyakran felléptek. De az iij-komédia és a mindennapi élet szol
gáltatta Theophrastus Dák az áXa£túv ty pasát, a mint nála találjuk. 
Leírása sokkal ismertebb, hogy sem itt egyes jellemvonásait fel kellene 
sorolnunk.

A görög és római rhetoriskolákban szorgalmasan űzték az er
kölcs- és jellemfestés művészetét (/apax-njpiaî , descriptio, notatio); egy 
ilyen példát találunk a Ehetorikában, mely Herenniusnak van ajánlva 
(IV. 50.;, 8 mely oly mintaszerűen mutatja be a gazdagságot színlelő 
aXo£<óv-t, hogy méltó ideiktatni. «Nézzétek csak, ó bírák, azt az embert, 
a ki dicsőségnek tartja gazdagnak tekintetni, mily arczczal néz reánk. 
Mintha csak mondaná, adnék valamit, ha nem volnátok oly tolakodók. 
Baljára támasztja állát, s azt hiszi, hogy gyűrűjének szépsége s az 
arany fénye által mindenki szemét megvakíthatja. Egyetlen szolgáját
— én ismerem, ti alig — majd ezen, majd azon a néven hívja. Hej, San- 
nio, úgymond, jer csak, hogy ezek a barbárok (Syrus, Phryx stb.) ne 
csináljanak kárt. A ki nem ismeri, azt hiszi, ha ezt hallja, hogy a sok 
között csak egyet választ ki. Fülébe súgja, hogy vagy odahaza az asz
talt terítse, vagy nagybátyjától a mórt kölcsönözze ki, hogy a fürdőbe 
jöjjön, vagy hogy a lovat állítsák ajtaja elé vagy más valamit készít
senek el, hogy vele henczeshessen. Azután hangosan kiáltja, hogy 
mindnyájan hallhassák: Vigyázz, hogy jól számítsanak *), ha lehet az 
éj beállta előtt. A szolga, a ki ura jellemét már jól ismeri, azt feleli: 
akkor többet kell küldened, ha azt akarod, hogy ma végezzünk vele. 
No jó, hát vidd magaddal még Libanust és Sosiat. Erre esetleg ide-

r> Rendesen servi-t egészítenek ki «ut diligenter numerentur* után, 
de ez nem helyes; inkább pénzre vagy más árukra kell gondolnunk. A heu- 
czegő szándékosan hallgatja el az. alanyt.
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genek lépnek hozzá, a kik ét, mikor utazott, fényesen fogadták. 
Ez nagy zavarba hozza emberünket, de ő hű marad elveihez. Jó, hogy 
jöttök, úgymond ; de még jobb lett volna, ha mindjárt nálam szállta
tok volna le. Ezt úgyis tettük volna, felelnek amazok, ha lakásodat tud
tuk volna. «Hisz ezt könnyen megkérdezhetitek volna; csak jöjjetek 
hát.* Követik; útközben folytonosan hetvenkedik. Azt kérdi, hogy áll 
a termés ; villái leégtek, azért nem mehet falura s újra építeni sem mer 
még; «ámbár Tusculanumomon mégis megtettem a bolondot, hogy a 
régi alapokon újra építek.» E beszéd közt egy házba jő, a hol az nap 
egy társas összejövetelnek kell lennie. Minthogy a háziurat ismeri, ven
dégeivel belép. Itt lakom, úgymond. Mustrálja az ezüstöt s megnézi a 
terítéket. Erre belép egy szolga s megsúgja neki, hogy ura mindjárt 
jönni fog; nem akarna-e távozni. Úgy, felel, menjünk uraim ; bátyám 
Falernumától jön, szeretnék eléje menni; jöjjetek osak a tizedik órában 
(az evés ideje) ide. Az idegenek távoznak. Lélekszakadva fut házába, 
amazok a tizedik órában eljönnek. Keresik, de ekkor megtudják, hogy 
kié tulajdonkép a ház; kinevetik őket s fogadójukba visszatérnek. Más  ̂
nap ismét látják; elmondják neki mi történt; panaszkodnak. Ő azt feleli, 
hogy a tájék hasonlósága tévútra vezette őket s az utczát eltévesztet
ték ; daczára annak, hogy rosszul érezte magát, egész késő éjfélig várt 
rájuk. Azalatt szolgájának Sannionak meghagyta, hogy mindenféle 
bútort, terítéket és szolgát kölcsönözzön ki. Az ügyes szolga mindezt 
pontosan teljesítette, az úr a vendégeket házába vezeti. A főépületet, 
úgymond, egyik barátjának kölcsönözte a nászünnepélyre. Egyszerre a 
szolga azt jelenti, hogy az ezüstöt visszakérik, mert a ki kölcsönözte 
már retteg érte. A pokolba, úgymond, az épületet kölcsönöztem neki, 
szolgáimat is átengedtem, most még az ezüstöt is akaija ? No nem bá
nom, daczára annak, hogy vendégeim vannak ; jó lesz a samosi (cserép) 
edény is.*

Szerelmesek gyakran fitogtatják kedvesök előtt nagy gazdagságu
kat, ha nincs is semmijök. Bosszul járnak, ha a\iő azután szavuknál 
fogja, mert egyhamar nem tudják, honnan szerezzék elő azt, a mit 
Ígértek.

A görögöknél tehát sohasem hiányzottak az áXa£oveía számos pél
dányai, de különösen az retoliaiakról mondották, hogy ez már velők 
született jellemvonásuk. Pythagoras iskolája Nagy-Görögország lakóit 
is az áXot£ovsía hirébe hozta, mert szerinte tudatlanok és külső fényre és 
pompára sokat tartanak. A rómaiaknál Prteneste lakóit mondották het- 
venkedőknek (Plaut. Bacch. 24. Pnenestinum opinor esse: ita erat glo- 
riosus). A rhodusiak nagy bizalma hadihajóikban e közmondásban 
nyert kifejezést: Íjjaeí* 5áxa ‘Póőtot, őexx v?^, a melyet henczegőkre alkal
maztak. De az áXâ ovEta tulajdonképi typusa minden görögnél a perzsa,
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egyáltalán a keleti volt. Barbar fényűzésük és buta gőgjük, a mely 
Xerxesnól már tragikus hybrisbe csapott át, gyakran fordult elő a görög 
komédiában, mint az aXaCovcía jellemvonásai. A pun kereskedő e tekin
tetben rokonuk.

Ez Bibbeck könyvének gondolatmenete és főbb eredménye. A má
sik két fejezettel, a mely az áXaCtóv szó synonymikájával és a plautusi 
Miles-sel foglalkozik, rövidebben bánhatunk. Az «X<tóv kifejezés syno- 
nymái, melyek részint az állatvilágból, részint az egyes testmozdulatok 
elnevezéséből vannak merítve, nincsenek teljesen összegyűjtve. Ezt a 
szerző más alkalomra halasztja. Csak a legtöbb kifejezés, melyek ma
gyarázatát Eusthatios, Hesychius, Photius, az Etymologicum Magnum 
s több scholiasta nyújtja, vannak összegyűjtve.

«A plautusi Miles gloriosus* minthogy bevezetésül szolgál a mun
kához csatolt sikerült német fordításhoz, a mely a szerző kiadása alap
ján (T. Macci Plauti Miles gloriosus, emendabat adnotabat 0. Bibbeck, 
Teubner 1881.) készült, elhagyva a szövegből mind azt, a mit ö nem 
tart Plautustól valónak. Minthogy nálunk Csiky szintén lefordította a 
darabot s a nemzeti színházban adták is — mily sikerrel, nem tudom
— azért néhány megjegyzés nem lesz felesleges. — A görög eredetinek 
szerzőjét nem ismerjük. Seleucus király említése (V. 75.), a ki 306. E. e. 
vette fel a királyi czímet és a kit 281-ben meggyilkoltak, az új komédia 
fénykorára útal, midőn Menander, Diphilus és Philemon működtek. 
Menandertől azonban nem való a plautusi darab eredetije, mert a kü
lönböző darabokat, melyekben a görög művész e jellemet előállította, 
annyiszor említik s oly határozottan jellemzik, hogy ily példányról, 
mint a ránk maradt, nem feledkezhettek volna meg. KóXâ -ban ugyan 
szinrehozott egy katonát tányérnyalójával együtt, de ép erről következ
tethetjük a terentiusi prológusból az Eunuchushoz (30. v.), hogy N»- 
vius hasonczímű darabjában s tán Plautus is egy elveszett darabban, 
felhasználta, de ép a Miles-ben nem. De nagyon is lehetséges, hogy 
vagy a görög költő vagy Plautus maga egyet-mást kölcsönzött a menan- 
deri alakoktól. — Minthogy Plautus nemcsak a Truculentusban, a 
melyet agg korában irt, hanem már az Epidicusban is, a melyet a 
Bacchides előtt irt, a katonai henczegést csak röviden érintette, mert 
valószínűleg már nagyon kopott théma volt, úgy feltehető, hogy a Miles 
korábbi évekbe esik. A vonatkozás Naeviusra (210. s köv.) arra enged 
következtetni, hogy a darabot több évvel a költő végleges száműzetése 
(204. K. e.) előtt irta, tehát színpadi működésének második tizedében.

Mindazokat a vonásokat, melyeket az aX<tóv jellemzésénél ki
emeltünk, a plautusi Miles-ben feltűnő vonásokban találjuk. Oly karri- 
katura, a mely a valószinüség határain gyakran merészén túlcsap s 
nem is tehetjük fel, hogy a görög eredeti ennyire ment volna. Az állító
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lagos tiszt, a ki Seleuous király számára katonákat zeoldba fogad, 
mindjárt az első jelenetben nagy plasticitással előtérbe lép; a parasitue 
oldala mellett mint dicsőségének visszhangja és hírnöke ezt még jobban 
feltünteti. De e rövid bevezetés csak előjáték. Úgy mint a Mostella- 
riában és Cistellariában önálló felvonást képez, de az expositio eltérő- 
lég majdnem mind a többi darabtól, még csak erre következik egy 
prologus alakjában. Csak a Cistellariában találunk még üyesmit, de ott 
egy istenség, Auxilium, mondja el a prologust, ámbár már az előtte 
való jelenetekben a szükségest megtudtuk. A prológusban említett ülő
helyek (82. v.), melyek 146. előtt nem léteztek, a prologus egy részének 
későbbi voltára mutatnak. A csacskaság, a hosszú s még sem kimerítő 
tudósítás, az ízetlen élezek, melyek nem méltók a pliutusi múzsához, 
szintén egy ifjabb íróra vallanak abból az időből, mikor a fabula palliata 
már elhervadt s új darabok hiányában a régiekhez nyúltak, melyeket 
alkalomszerüleg megtoldottak vagy megnyestek, hogy újaknak lássa
nak. Prológusunk szerzője nem nevezi meg sem a latin, sem a görög 
költőt; a hosszú expositio egy nehéz felfogású publikumot tételez fel e 
mégis csak a cselekvény egy részére, a mely a második felvonással 
véget ér, szorítkozik. A cselekvő személyek neveit nem tudjuk meg. 
Minthogy az, a ki a prologust elmondja, egyszersmind főintrigans, a ki 
azonnal szövi a cselekvény fonalát, úgy feltehető, hogy Plautus is Pa* 
lsestrionak ilyforma szerepet juttatott. A 145—153 v. semmiesetre sem 
való Plautustól, mert a későbbi jelenetekkel oly naiv ellentétet képez, 
hogy Plaulusról ilyesmi nem tételezhető fel. A következő öt jelenet 
(2—6) a prologus végén mondottakat igazolja s egy önmagában kerek 
egészet képez, a mely a cselekvény további menetére semmi befolyással 
nincs. A kettős szerep és a helyváltozás motívumát minden cotnbina- 
tióban sok ügyességgel és jókedvvel viszi keresztül a költő. Egy bizo
nyos parallelismus a compositióban ezt világossá teszi. A rhythmusok 
változása a cselekvény menetét és a hangulatot híven visszatükrözik. 
Az öreg lármázó trochaeusi septenárai nyitják meg a cantica-t a ebben 
a metrumban folytatódik ez és a következő jelenet. De a mint a női 
elem előtérbe lép, jambikus septenarokat hallunk, míg Sceledrus, bá 
múlva a leány merészségén, azonnal trochaeusokba csap át, a melyek a 
jelenet végéig tartanak. Jambikus septenarok még kétszer fordulnak 
elő a darabban; a harmadik felvonás harmadik jelenetében, s a legszebb 
részben (IV. 5.), a hol a nők a Milest a hálóba csalják.

Ha e felvonás compositiója és keresztülvitele a görög mintakép 
rovására esik is, úgy még sem hiányoznak önálló fordulatok és hozzá
tételek. Eltekintve a római felfogástól és szokásoktól, a római hadügy
ből kölcsönzött metaphoráktól, a scelus és Soeledrus gyakori szójátéka, 
a koczka-törvényre való utalás, az elzárt Nreviusra való szives meg
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emlékezés, a fatalismue, melylyel Sceledrus őseire visszatekint és a 
jövőbe néz, Plantnstól valók. — A Miles roppant butasága, gőgje, kéj
vágya és az a körülmény, hogy még csak rövid ideig volt Ephesusban, 
menti ki, hogy oly könnyen megy a lépre, s hogy az agglegény házi 
viszonyairól, a ki szomszédja, nem tud semmit. Lehetetlen volna ez, 
ha a 246 v.-bŐl a Miles és az öreg közti személyes viszonyra követ
keztetnék.

Az egész második felvonás a darab fŐcselekvényében, mely a kö
vetkező három felvonásban foly le, csak egy episod, mert Pleusicles 
ezélj a, midőn Ephesusba jött s a Miles mellett lakást fogadott, csak 
kedvesének megszabadítása volt. E terv kivitelére czéloznak a titkos 
összejövetelek, melyeknél Palaestrio elnököl; ő mondja meg a teendő
ket, intéz mindent és végez. Az egész terv nem áll egyszerre tisztán 
szemei előtt; ép a lassú fejlődésben gyönyörködhetik a néző s ebben 
mutatkozik a művész ügyessége. Lépésről lépésre épiti fel a működési 
tervet, még pedig mindig improvisált cselek vénynyel, úgy hogy a búcsú
jelenetben (IV. 7.) kötéltánczosok merészségével játszanak áldozatuk 
ostobaságával; legtovább űzi ezt Palrestrio, míg a járatlan Pleusicles 
egy pillanatra mindent elrontani látszik, de Palaestrio lélekjelenléte segít. 
E művészi kivitel mellett azonban feltűnő a tapintatlanság, a melylyel as 
egész gépezet a Színpadra tereltetik. A harmadik felvonás elején a tanács
kozás PalíBstrio, Pleusicles és Periplecomenus közt egy kissé untat, mert 
nem vezet czélhoz; hisz Paleestrio egy egész új tervet ajánl. Vontató a 
sok ismétlés is, a mi átdolgozásra mutat. Egy plautusi darabban sem kell 
annyi személy az intriga keresztülvitelére, mint itt. Egy ily hatosfogat
nak vezetése a költőnek és a nézőknek valami új volt. A cselekvény 
menetét leginkább az öregnek hosszú fejtegetései (III. 1.) szakítják 
félbe; e színt a római költő maga tágította ki annyira, a mit a satirikus 
oldalvágás az apuliai és aminulai parasztokra, a római Matronaliak és 
a quinquatrusi Minerva-ünnep említése bizonyít. Különösen alkalmas 
volt e szín az interpolatiokra s a 639—70. vers, a mely a kéziratokban 
egymás után következik, azt mutatja, hogy itt különböző redactiok 
maradványaival van dolgunk. Pleusikles jellemzése is szenved e hosszú 
preelectio folytán. Fellépése butának és gyermekesnek mondható, csak 
később jő elemébe, s ha egy ideig gondolkodik is azon, hogy átöltözése és 
csele méltó-e hozzá, úgy mégis egész merészséggel játszsza végig szerepét.

Episodikus és shakespeare-i intermezzokra emlékeztet Paltestrio 
és Lurcio víg csevegése. Czélja, hogy Periplecomenus időt nyerjen a 
két nő betanítására. Finom lélektani vonás az is, hogy Sceledrus, a ki 
a fenyegető zivatar előtt menekül, nem talál alkalmasabb helyet, mint 
a pinezét s jobb vigasztalót, mint a bort. Az ellenmondás első elhatá
rozása közt, hogy távozni akar (581. v.) s a között, hogy a pinezét vá«
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lasztotta, nem okoz nehézséget, mert ezáltal a kellemest a biztossal 
fűzi egybe; hogy nem ment előbb a házba, azt az öreg megjegyzése 
bizonyítja (592. v.); Sceledrus tehát nem mondhatta az 582—84. verset; 
az utolsó vers egy pedáns olvasótól eredhet, a ki így az ellentétet ki 
akarta egyenlíteni.

A darab cselekvénye tehát három felvonásban, melyekhez egy- 
egy jelenet, mint elő- és utójáték fűződik, foly le ; ott a hetvenkedő 
egész fényében, itt legmélyebb megaláztatásában. A második felvonás 
élénk cselekvénye után a harmadik a főcselekvény előkészítésére van 
szánva, a mely a negyedikben formaszerű végét éri. Ez négy részre 
oszlik. Az elsőben (IV. 1. és 2. jel.) PalsBstrio és Milphidippa a szerelmi 
ajánlatot hozzák; a másodikban (3. és 4. jel.) a további cselekvény elő
készítése Philocomasiummal; a harmadikban (5. jel.) a döntő össze
jövetel Acroteleutiummal, a negyedikben (6—8. jel.) búcsú és kata- 
stropha. Némi tragikus iróniára emlékeztet, midőn látjuk, hogy a hetven
kedő egy boldog élet küszöbén látja magát s vakon vesztének rohan.

Minthogy tehát a cselekvény nem egységes, azért nagyon való
színű, hogy a darabban több eredetinek részei egy egészszé forrtak 
össze. Ezt feltűnő módon igazolja az, hogy az első motívum egy önálló 
novellának tárgyát képezi az tEzer és egy éj» históriáiban. Ennek 
czíme: «A mészáros, neje és a katona története*, vagy «A cserzővarga 
és nejének története.* A rászedett és tőrbe ejtett itt a férj, míg a 
katona végre a nő birtokába jut. Mindkét versióban meg van a titkos 
átjárat, a hasonló testvér, a rászedettnek ide-oda küldetése, míg végre 
önmagát sem ismeri fel és még a leitatás is. Ez összhangzásra először 
figyelmeztetett Bohde a görög novellaköltészetről és annak kapcsola
táról a kelettel tartott előadásában (a 30. philol. nagygyűlés emlék
iratai 1876.) és ugyanakkor Bacher a Zeitschrift dér deutschen morgen- 
lánd. Gesellschaft 30. kötetében (1876). De hogyan juthatott az attikai 
komédiatárgy a keletre ? Bohde egy régibb görög novellának felhaszná
lásából magyarázza ki. Nagy Sándor hadjárata óta bizonyára sok görög 
novella szivárgott át a keletre. De nem is kell ily messze mennünk. 
Ismeretes dolog, hogy Nagy Sándor idejében a tdionysusi művészek* 
egész Indiáig jutottak el. E színészek voltak a görög dráma terjesztői 
akkor, midőn a productio az anyaországban lassankint megszűnt. Nagy 
Sándor táborát is követte egy ilyen társaság, a mely minthogy nem 
merte a katona-táborban a Miles jellemét szinrehozni, a szerepet 
másra ruházta, a mint azt a keleti novellában látjuk. Ez előadások 
révén juthatott egy későbbi novellagyüjtő tudomására. Bacher nézete, 
hogy komédiánk tárgya a nagy indiai mondakörből származik, nem 
fogadható el.

Paris. KONT IGNÁCZ.
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Adalék a lélek életrendjéhez. Irta B. Feuchtersleben Ernő. Németből for
dította Dr. Klekner Alajos. Budapest, 1882.

Gyulai «Olcsó könyvtárában* jelent meg e fordítás, abban a jeles 
vállalatban, melynek a bel- és külföldi irodalom több mint más félszáz 
remek, vagy legalább egy és más tekintetben érdekes termékét köszöni 
már is a magyar olvasó közönségnek az a része, mely a pénzt is nagyon 
meg szokta olvasni, mielőtt egy könyvre kiadná. Magyarán kimondom : 
a többség. — Milyen szolgálatot tesz Gyulai e vállalattal a közművelődés
nek, fölösleges volna itt fejtegetnem. Vessünk egy tekintetet e kis füze
tek lajstromára s meg kell vallanunk, hogy ebben a keretben szerencsé
sebb választással bajosan lehetne összeállítani ennyiféle érdeklődést 
kielégítő olvasmányanyagot, mely a magasabb színvonalon megmara
dás és a népszerűesség egymásnak ellenmondani látszó föltételeit ily 
tapintattal egyesítené magában.

Talál itt magának valót, ki a hazai irodalom legújabb termékei 
iránt érdeklődik ép úgy, mint a vidéki irodalom-tanár, kinek nincs 
alkalma régibb irodalmunk termékeit könyvtárakban fölkutatni; megta
lálja szükségletét, ki a nálunk kevésbbé elterjedt idegen nyelvek meg- 
tanúlására időt s fáradságot nem vehet magának, de az illető irodalmak 
egy-egy jelesebb termékét jó fordításban a műkedvelő hálás köszöneté
vel fogadja, — s végre gondoskodva van azokról is, kik a német irók 
alkotásait nem képesek eredetiben élvezni, vagy különböző okoknál 
fogva legalább is örömestebb olvassák a magyar fordítást eredetijénél.

Feuchtersleben czímbeli művének felvétele a sorozatba újabb iga
zolása az tOlcsó könyvtár* iránya felől táplált jó véleményünknek. — 
A magyar nem kedvelője az elvont bölcselkedésnek, a nemzeti jellemnek 
egyik legtypikusabb kifejezője, Petőfi, szerint legbölcsebb, ki soha sem 
bölcselkedik, s ez a könnyedén odavetettnek látszó paradox hű kifeje
zője a magyar ember gondolkodása módjának. Nálunk bajosan lehetne 
az olcsó könyvek közönségének Kantot adni olvasmányúl, mint teszi a 
hasonló irányú német «Universal-Bibliothek*, s Gyulai ezt nagyon 
helyesen vette számításba, midőn a bölcselet köréből ép olyan műveket 
vett fel vállalatába, melyekben a gondolatot nem rejti el laikus szemek 
elől a czéhbeli kifejezések «köd előttem, köd utánnamja*. Eddig — 
szorosan véve — három ily mű .van a sorozatban: Lessing Laokoonja, 
Taine egyik alap-vető műve: Az eszmény a művészetben, s Feuchters
leben kérdéses műve. Ha már most nézzük, vajon e művek átültetésé
nek «miként»-je megfelel-e a czélnak, mely végett átfordíttattak nyel
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vünkre, hogy t. i. a bölcsei mi tárgyakról való gondolkodásra a nagyobb 
közönségnél is kedvet ébreszszenek, ítéletünk ez irányban nem lehet oly 
föltétlenül kedvező, mint volt az anyag megválasztására nézve. Laokoon 
fordítása elég lelkiismeretes munka, de annál megrovandóbb a könnyel
műség, melylyel a másik két mű fordítója végezte feladatát. A Taine- 
féle fordítást annak idejében épen e folyóirat méltatta érdeme szerint; 
idézzük ítélőszéke elé a másik vádlottat is s kezdjük meg a tárgyalást, 
kezünkben a «corpus delicti»-vel, az «Olcsó könyvtár* 145. számával.

Üssük fel IV. fejezetét. Nem mintha a fordítás jellemző hibái 
ép itt torlódnának össze legbosszantóbb módon s e körülményt kritikai 
hevem javára ki akarnám zsákmányolni, épen nem. Hanem türelmem e 
fejezetig vitte s csak ide érye szállott meg az emberbaráti gondolat, 
hogy azok számára, kik netalán valaha kísértetbe jönnének, hogy e 
könyvet elolvassák, egy kis kóstolót állítsak össze a zamatossából. 
Lássunk tehát hozzá.

Mindjárt a fejezet elején, a 63. lapon: «akarási erő*, magyarul: 
akarat ereje. U. o. «EJz az erő,. . . .  melynek képzeletet és észt még csak 
mozgásba hoznia kell....*  Ez a német eredetiben így van: «Diese 
Kraft,. . . .  welche Phantasie und Yerstand erst in Bewegang se tz t...»  
(d. i. die Kraft zu Wollen.) Igaz, hogy ezt hasonló szabatos rövidséggel 
visszaadni nem lehet, de így tönkre tenni! S oly nehéz lett volna 
körülírással — a mely néha elkerülhetetlen — kifejezni igazi értelmét ? 
Teszem ilyenformán : «Ez az erő,. . . .  melytől indítva mozdul még csak 
a képzelet s az ész ...» Ugyané mondatban alább: «... ez az, melyre 
az erkölcstanítónak . . . .  hatni törekednie szükséges.* Ezt a tizenhárom 
próbás germanismust már nem is javítom — sérteném vele az olvasót; 
csak annyit, hogy társainak száma a könyvben légió. Menjünk tovább 
egy mondattal: «Itt van Stahlnak mintegy megdicsőűlt lelke, mennyi
ben amaz erő, melyről ez a mély gondolkodó oly sok csodát hirdet, mig 
az csak az ösztön éjjelébe burkolva van, — mint akarat lép az öntudat 
napvilágára.» «Itt van Stahlnak mintegy megdicsőűlt lelke . . .  > Ki ne 
gondolna itt hamarjában hazajáró lélekre ? Aztán «verklárt* sem min
dig «megdicsőűlt*, mint fordítónk, ki másutt is ezzel adja vissza 
(97. 1.), hinni látszik. «Mennyiben amaz erő .. .» Vonatkozó névmások 
előtt fordítónk igen szereti mellőzni a névelőt s rendesen ott, hol elha
gyása által a stil döczögővé válik ; — «mig az csak az ösztön éjjelébe 
burkolva van . . .  * szinte röstelli az ember, hogy egy bölcseleti munka 
fordításának bírálatánál kell a mondattan legelemibb szabályaival fog- 
lalkoznia. Mikor is szűnik meg már időszerűvé lenni a figyelmeztetés, 
hogy kiemelt mondatrész és az állítmány közé más mondattagnak fura- 
kodni nem szabad ? Az egész mondat helyesen így hangzanék: «Itt van 
a Stahl lelke, mintegy átszellemülve, amennyiben az az erő, melyről a
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mély gondolkodó annyi csodát hirdet, még mialatt az ösztön éjjelébe 
van burkolva, — mint akarat lép az öntudat verőfényére.»

Ugyané lapon: «Ha ilyen irt kedélyökben készíteni hozzáértöleg 
tudnának — készíteni akarni tanulnának I* «HozzáértÓleg tudnának...» 
«ver8tánden.» Ez még csak megjárja, bár furcsa, de hiszik e olvasóim 
hogy az «akarni tanulnának* eredetiben «lemen wollten* ? Mert én alig 
hittem volna, ha szemeim meg nem győznek róla. Ott áll szórúl szóra, 
félreérthetetlenül s belőle, mint Heine mondaná, csak a fordítói belátás 
hiányának fölöslege csinálhatta azt, a mivé K. úr nyomorította.

Egy lapról hát leszüreteltünk volna; ha folytatni akarjuk, nem 
kell messze mennünk, csak egyet fordítsunk. Hisz alig van lap a könyv
ben, hol ne akadna megróni való.

64. 1........ hol a képzeleterőt és észt a legújabb művelés örvendez
teti meg...> Sajtóhiba az a legújabb? Mert azoktól is hemzseg a 
könyv ; csak ez idézetet megelőző sorban is «ismertetésére* áll «ismét
lésére* helyett; — de abban az esetben, ha itt «legüdébbet* akart a 
fordító mondani, nem illeti-e meg a szolgai fordítás vádja ? Micsoda 
igaz magyar fordítaná az «üppig» szót «Culturral* kapcsolatban
• üdére* ? Ha ilyen esetben nem mer valaki rokonértelmű szót használni, 
legjobb mondjon egyszer s mindenkorra ellen a fordítói dicsőség csábjá- 
nak, — e téren nem terem számára babér. Az idézett mondat helyesen 
így van : «midőn a képzeleterő és ész a legélénkebb művelésnek örvend.*

Pár sorral alább: «Az ész, melyet bizonyos, előbbi indokok hatá
rozásra bírtak, a következők által más határozatra indíttatik ...» Itt az 
eredetiben határozásról szó sincs, (<Der Verstand, von den ersten 
Oründen bestimmt, wird durch die folgenden vielleicht umgestimmt»); 
hisz az ész épen az akarattal tétetik ellentétes párhuzamba, functióikat 
hát élesen el kell választani egymástól. Mily egyszerű lett volna e mon
datot ilyenformán fordítani: «Az észen, mely az első okoknak enged, a 
következők fordíthatnak egyet...»

Még ez oldalon: Hogy ez akaratot a helyes felé fordítsuk. Sült 
germanismus ebből: «Diese Kraft dem Rechten zuzuwenden ... .»

65.1. -Kötelékek ezek, melyeket------- (a mondat végén :) mente
getjük*:

Alább: «Határozatlanság a lélek boldogtal an küzdelme, mely 
nagyon is könnyen — bénulással végződik*. Lehet, bár nem valószínű, 
hogy K. úr kiadásában sajtóhibából «Kampf* áll a meghúzott szó 
helyén, de hát az ilyen munka fordításánál csak érdemes volna egy újabb 
kiadásba is bele-bele nézni, akkor aztán a «Krampf»-ot nem fordítaná 
az ember «küzdelemnek».

66. 1. «A határozatlanságnak egyik csak nagyon is gyakori 
indoka...» A *csak» germanismus.

PhUologUi Közlöny. VEI. 8. 9.
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U. o. «Ha csakugyan késő van ...» Folyó cselekvés 3-ik szemé
lyében segédige a melléknévi állítmány mellett!

67. 1. «saját javam kedveért* e helyett: «a magam jó voltáért*.
U. o. «a válogatást kirekesztem* németben: «das Wáhlen

abkürze*. Tehát helyesen : «megkurtítom*.
U. o. «társadalmisdf/i kötelezettség.» Kérem így van betűről betűre : 

társadalmisági kötelezettség. Az élvezetért, melyet fordító úr e maga 
nemében páratlan alkotása nekem szerzett, lehetetlen, hogy e helyen 
nyilvános köszönetét ne mondjak.«Társadalmisági!» Szinte látom már, 
hogy e nagy példa követésre csábító ereje hogy hozza napvilágra az 
«irodalmisági, jövödelmiségi, lakodalmi sági* fajta gyöngyszemeket a 
nyelv géniusának kimondhatatlan örömére.

68. 1. «schrieb ein tiefer Kenner* Magyarban természetesen: 
«irta bizonyos mély ismerő *.

Két sorral alább: «Ily megelőző vagy valóban gyógyító kezelés 
alapszik a törvényen: hogy...» Szórend! Szórend ! Helyesen : * Ily 
elhárító vagy valóban gyógyító kezelés azon törvényen alapszik,hogy... *

Alább: «De a meghatározott irányban való odafordúlás. . .»  
(«aber ein Hinwenden nach einer bestimmten Richtung ...»)

69. 1. «Lavater erkölcsi hitszónoklatot tartott...»  Az eredetiben : 
«Lavater hat eine sittliche Predigt geschrieben*. Látni való, hogy K. úr 
nyelvtisztító buzgalmát, melytől egy hajszálnyira nem tágít soha, ez 
egyszer megint helyén kívül alkalmazta. «Sittliche Predigt* egyszerűen 
«erkölcsi predikáczió* s ha emellett marad a fordító, nem kényszerűi 
két sorral alább olyan furcsaságot írni, hogy — «orvosi hitszónoklat» =  
•árztliche Predigt*. De úgy jár, ki a helyett, hogy a nyelv szellemébe 
behatolni igyekeznék s azt törekednék idegen behatástól megóni — a 
paszomántot félti. Ki ne olvasná aztán egy nemével a csöndes káröröm
nek, mikor az e fajta munkákban a reflexiót ^eszméletnek* 72. 1., a 
physiologiát «egészségtannak* u. o., astoicismust«önuralmi bölcsészei
nek* hijják?

Azzal a szándékkal fogtam e fejezet bonczolásához, hogy végig 
megyek rajta, részletesen beszámolva hibáiról; de látom, hogy erőmet 
meghaladó munkára vállalkoztam, aztán «a társadalmisági kötelezett
ség* helyes értelmezése olvasóimmal szemben szintén nem engedi, hogy 
mindenre kiterjeszkedjem. — Álljon tehát itt még pár fogás a javából;
— véleménykeltéere K. úr munkája felől, úgy hiszem, untig elég lesz, 
amit nyújtok.

69. 1. «a kegyes reggeli órákat* — «die holdén Morgenstunden*.
70.1. «volnánk gyermekségünk óta szokásában annak* — «wáren 

wir von Kindheit an gewohnt*.
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71. 1. «mint valamely rosszul hangolt szerv jegy adományát* =  
<als Mitgift eines verstimmten Organismiis.*

72. 1. «a szerencsés pillanat újra egyesítése iránti törekvés* =  
•streben nach Wiedererringung des glückliohen Momentes.* Édes testvére 
-a «Krampf =  küzdelemnek.*

U. o. «melyet senki sem ismer* =  «die fást kein Mensch kennt.*
73.1. «Saját testén heves csúzrohamot győzött le és magára nézve 

«zt mintegy lábai elé vetette bizonyítás útján.* Érti ezt ember fia? 
Az eredetiben így hangzik: tan seinem eigenen Körper einen heftigen 
Oich tan fali überwáltigte, und sioh diesen gleichsam an die Füsse 
herabdemonstrirte.* Persze, ha K. úr meg nem ijed a «demonstrálni* 
igétől, egész szépen, s ami fő, más halandók számára is érthetően for
díthatta volna mondatát ilyenformán : csaját testén heves esúzrohamot 
győzött le és azt mintegy ledemonstrálta lábairól*.

De hagyjuk abba. Olvasóim úgy hiszem meggyőződhettek az 
eddigiekből, hogy K. úr abbeli törekvése, «mikép a szerző valódi gondo
latát értelmesen s könnyen fölfoghatólag* fejezze ki (előszó), távolról 
sem érte el ezélj át s azoknak, «kik dolgozatát olvasás végett kezökbe 
veendik, korán sem fog annyi öröm telt, élvezetes perczet és tanúlságot 
szerezni*, mint a fordító hinni szeretné. Ellenkezőleg a lépten-nyomon 
előfordúló félreértések, kifejezései nehézkessége, germanismusai stb. 
élvezet s tanúlság helyett tisztán bosszúságot szereznek néki, mi tudva
levőleg egyik leghatalmasabb ellensége «a lélek életrendjének*.

Hiába, a fordítás mesterségéhez nem elég, hogy valakinek az 
eredeti «le nem irható gyönyörrel báj ölj a el egész valóját*, ehhez jókora 
adag nyelvérzék, logika és óvatosság legalább is oly mértékben szüksé
ges, mint a jóakarat. Fordítónknál pedig egyik is másik is meglehetős 
gyönge lábon áll. Szóval bármily sokat ígérő is a könyv jeligéje :
• Omnes sitientes venite ad aquas*, ajánlatos nem hallgatni rá. K. úr 
pocsolyává zavarta Feuchtersleben kristálytiszta forrásvizét.

Sajnálatos, hogy Gyulai ily alakban fölvette e művet az «Olcsó 
könyvtárba*.

Zsomboly. B i n d e r  J e n ő .

Kisded szótár. A nyelvünkben lábra kapott magyartalanságoknak és egyéb 
hibás kifejezéseknek betűrendes jegyzéke. (A Nyelvészeti Galanteriák 
Il-ik kiadása). Irta Dr. Vutkovich Sándor'. Pozsony 1882.

Sok tanulságos dolog van e füzetben, melyet mindenkinek ajánl
hatunk, a ki nem nyelvész létére is ismerni akarja a magyaros beszéd 
körül forgó vitás kérdéseket és talán restelli az utánjárást a sok régibb 
és újabb folyóiratban, könyvben meg értekezésben. Vutkovich elég ügye
sen és többnyire értelmesen is igazít útba a magyar nyelv sok veszőfél-
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ben levő sajátsága és lábra kapott ferdesége iránt; sorba veszi a rossz 
képzéseket meg Összetételeket, irtó háborút indít a korcs szülött műsza
vak és elharapódzott germanismusok ellen. Teljességet e dolgokban alig 
kívánhatni még, de talán rendszerességet meg tapintatos megválasztást 
többet, mint a mennyit e Kisded Szótár miltat. A szerzője, úgy tetszik, 
nem gondolta meg, hogy a czím változtatása az új kiadásban kötelessé
get ró reá, mely túlterjed az anyag bővítésén. Sok olyan, a mi a Nyel
vészeti Galanteriákban helyén lehetett, a Szótárban furcsának látszik. 
Ilyenek p. a neológia történetét illető adomácskák meg versikék, vagy a 
Helmeczi-Bartzafalvi-féle szörnyszók (lovoncz, összlángész, gyen- 
géncz, fennszökelem stb.), melyek ellen küzdeni legföljebb Don Quicho- 
teriának járja meg. Az orthologus hévnek, mely ezekben ma veszélyt 
lát, tudjuk be azt is, hogy Vutkovich megtámadja p. a mértföldet (mi baj 
volna e népetymológikus írásban ? Tudtunkkal egy német orthologus se 
ütközött még a Sündfluthon e. h. Sinfluth), a szabadjon* (e funktióvál- 
tozás, melyet analógiából is magyarázhatni, talán még sem merőben 
természet ellenes fejlődés), a vergődik használatát e kifejezésben <nagy 
hírre vergődik* (csak nem ítélhetünk élő szót örök maradiságra, mikor 
a jelentés bővülésére, átvitelére meg átváltozására annyi a példa) stb. 
Ez orthologus hév jó, ha résen áll és szigorúan végzi kötelességét; de 
könnyen útjába is állhat a nyelv folytonos fejlődésének, melyet a múlt
ban oly világosan észlelünk, de a jelenben, .úgy látszik, oly nehezen 
tűrünk. Az a finom érzék a nyelv élete jelenségei iránt, mely e túlságtól 
megment, vajmi ritka tulajdon és nem mérnök eldönteni, a Kisded 
Szótár szerzőjének jutott-e belőle elég; azért szeretnők, ha a dicséretes 
objektivitás, melyet füzete némely helyén tanúsít, egyformán terjedne 
végig az egészen.

Egy másik kifogásunk a Szótár használhatóságát éri. Vutkovich 
nyilván valóan kézi könyvnek szánta, melyhez tanácsért fordulunk, 
valahányszor rászorulunk. De akkor nem egyszer cserben hágy, mert 
hamaijában nem tudjuk, hol keressük a szükséges, szót vagy szabályt. 
Hogy p. «május ötödikén* a helyes és nem «ötödik májusban* az meg
van a füzetben, de az «első* czímszónál; vagy hogy «kedden délután* 
mondandó és nem «kedd délután* a - hétfő* alatt stb. Az összetett főne
vek személyragozásáról csak a «névnapja* szóval találunk valamit. 
Ezen csak oly módon segíthetni, hogy egyrészt minden általánosabb 
szabályt grammatikai kategóriák szerint rendezünk (mint p. Simonyi 
az Antibarbarusban tette), másrészt jó indexet csatolunk a munka 
végére. Ez utóbbit még szükségesebbnek hiszszük, mely külömben nem 
hogy megnehezítené a szerző munkáját, de még meg is könnyíti. Az 
igetőkkel való hibás összetételek, az egyes idegen szabású vagy tiltott 
képzők stb. egy pontba foglalhatók, melyben azután lehető számos
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példa is van és ezekre az index mindig utalna. Alig hiszszük, hogy a Szó
tár olvasói közt volna olyan, a ki nem venné szívesen valamely szó meg
rovása mellett mindjárt a nyelvtani szabályt, okadatolás meg útmutatás 
gyanánt, és ezért sajnáljuk, hogy Vutkovich az ilyeneket kelleténél 
gyérebben adja.

De e pár megjegyzésünket inkább egy harmadik kiadás remé
nyében tettük, mintsem e másodiknak elítélése végett. Magyarosodásunk 
érdekében minél nagyobb elterjedését kívánnék, mert senki se fogja 
okulás nélkül forgatni e Kisded Szótárt.

B a &t o s  F.

Görög mondattan. A gymnasiumok felső osztályai számára írta dr. Pecz 
Vilmos, gymn. tanár. Budapest, 1883. Eggenberger. Ára 80 kr.

Hogy a mondattant mondattani alapon kell tanítani, olyan elv, 
melyet mind a tudomány, mind a pedagógia szempontjából ma már 
nagyon sokan helyesnek ismernek el. A legtermészetesebb lévén egy* 
ezersmind a legjogosultabb is, s így nem csoda, ha ez új felfogás 
napról-napra mindinkább utat tör magának. Tudvalevőleg most már 
három ily alapon készült mondattan áll rendelkezésünkre, Simonyi 
magyar, Bartal-Malmosi latin s Pecznek nem rég megjelent görög 
mondattana.

Ha e három könyvet összehasonlításunk tárgyává tesszük, 
megelégedéssel azt vesszük észre, hogy Simonyi és Bartal-Malmosi 
mind az anyag beosztásában, mind a terminologiában csaknem tökéle
tesen megegyeznek. Kisebb eltérések észlelhetők ugyan nálok is, neve
zetesen a határozókról és a mellékmondatokról szóló tanban. És már 
€ különbség is, ha nem is mélyreható, a tanításnál némileg zavarólag 
hat, a tanuló kénytelen lévén, a mit az egyik órában megtanult, a má
sikban módosítani. A magyar órában pl. a határozók négy főosztályá
val ismerkedett meg, míg Bartal-Malmosi könyvében a határozók há
rom főcsoportjával találkozik, s az egyes határozók más sorrendben 
követik egymást, mint Simonyinál. A magyar nyelv tanárától pl. azt 
hallotta, hogy a különbözést jelentő igékhez -tói -tői raggal képezett 
eredethatározó csatlakozik, míg a latin mondattan a megfelelő latin 
ablativnst az igazi hely határozók közé sorozza.

Nagyobb bajt okozhat azonban majd a Pecz-féle görög mon
dattan. Ez sok tekintetben annyira elüt két előzőjétől, hogy szerzője 
jónak látta egy 11 lapra terjedő bevezetésben mindenekelőtt azon ala
pot tárgyalni, melyen a görög mondattant feldolgozta; sőt könyve elő
szavában eljárásáról részletesebb számadást is igér. A tanuló tehát, ki 
e mondattant használni fogja, bolygassa fel újra ismeretkörét, még 
pedig ez egyszer gyökeres módon. Hosszabb és behatóbb előtanulmány
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66 gyakorlás nélkül azon módot, melyen Pecz a mondatot tárgyalja, 
egyáltalán meg sem fogja érteni. Simonyi és Bartal-Malmosi könyvei 
pl. hozzá szoktatták, hogy az idők és módok fejtegetését az egyszerű 
mondat állítmányánál keresse; Pecznél csak a jelentés- és használattan
ban találhat erre nézve felvilágosítást, a módok használatára nézve 
pedig még különösen a mondattan ama fejezetében, melynek czím e:
• Az állítás módja szempontjából jellemzetes mondatok*, s mely egé
szen új szempontból kiindulva, e tekintetben a fő- és mellékmondattal 
egy füst alatt iparkodik elbánni. Simonyi és Bartal-Malmosi nyomán 
a tanuló helyhatározó, eredethatározó, állapothatározó, véghatározó 
mellékmondatokat is különböztet meg, míg Pecznél azt olvassa, hogy 
ilyféle mellékmondatok nem csak a görögben nem, de más nyelvben 
sem léteznek. A feltételes és megengedő mellékmondatok Simonyinál 
az állapothatározó, Pecznél a módhatározó mondatok alfajait képezik. 
A mellérendelt mondatok Simonyi-Bartal-Malmosi szerint lehetnek 
kapcsoltak, szétválasztók, ellentétesek, magyarázók, következtetők, 
Pecz szerint kapcsolatlanok, kapcsolatosak, elválasztottak, ellentétesek, 
megengedők, következtetők, magyarázatosak. Bartal-Malmosi után a 
tanuló az acc. c. inf. és nőm. c. inf.-t mondatrészeknek tekinti, attri< 
butum prffldicativumot vagy meghatározó jelzőt ismer, hová a 
te scribentem»-féle szólásokban a participiumot is számítja. Pecz szerint 
az acc. c. inf. és nőm. c. inf.-t tárgyi vagy alanyi mellékmondatoknak 
kell tartania, hol az accusativns az alany esete. A meghatározó jelzőt 
ezentúl magyarázó jelzőnek, attribútum interpretativumnak fogja ne
vezni, a tvideo te sciibentem*-féle szólásokat pedig accus. cum partiéi- 
pio-nak. Az emere, vendere, dignus stb. mellett álló abl. pretii, az abla- 
tivus frui mellett B. M. szerint módhatározók, Pecz szerint a megfelelő 
görög genitivussal együtt eredethatározók. A genitivus plenus, memor, 
perüus stb. mellett B. M. szerint főnévi jelző, Pecz szerint eredetha* 
tározó. Az abl. sociativust B. M. az igazi állapothatározók közé szá
mítja, Pecz a megfelelő görög dativussal együtt a módhatározók közé; 
S így az ellentétes dolgok hosszú sorát lehetne összeállítani. Látszik, 
hogy a kiadói értesítés, mely szerint Pecz mondattana szerkezetében 
teljesen megfelel a Bar tál-Maim ősi-féle kisebb és nagyobb mondatta- 
noknak, nem épen jogosult.

Megengedve már most, hogy Pecz felfogása és eljárása sok tekin
tetben elsőséget érdemel a Simonyié és Bartal-Malmosié fölött, mégis 
ki kell jelentenem, hogy egymástól annyira elütő mondattanok, minő 
egyrészről a Simonyié és Bartal-Malmosié, másrészről a Peczé, az isko
lában egymás mellett alig férhetnek meg. Pedagógiai hiba volna azt 
kívánni a tanulótól, hogy a mit a latin órában helyesnek talált, a 
görögben helytelennek ismerje el és megfordítva. És épen egy görög
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mondattannak, melyet az idő rövidsége miatt rendszeresen nem lehet 
átvenni, lehetőleg még a legkisebb részletekben is a latin mondat
tannal meg kell egyeznie. Itt nem marad egyéb hátra, mint hogy 
vagy Simonyi-Bartal-Malmosi közeledjenek Pecz felé, vagy Pecz ő hoz- 
zájok. Legczélszérübb volna, ha a három szerző mindegyike könyvét 
közös és újból revideált alapra fektetné, a czélszerüt egymástól elsa
játítva. Mert tagadhatatlan, hogy mind Simonyi és Bartal-Malmosi, 
mind Pecz könyve számos jelességgel ékeskedik. Simonyi, de kü
lönösen Bartal-Malmosi úgy intézik a dolgot, hogy a tanulásnál egy
máshoz tartozó lehetőleg együtt is legyen. Pecz ellenben itt-ott 
feledni látszik, hogy a tudomány merev elve a pedagógia és didak
tika előtt nem mindig állja meg helyét. Jelszava úgy látszik: rend
szeresség minden áron, és ezen elvet nem egyszer túlhajtva, nem 
retten vissza attól, hogy a tudósnak tekintetet nem ismerő szigorával 
a tanulásnál egymáshoz tartozót feldarabolja és az egyes részeket oda 
helyezze, hová ugyan a tudományos rendszer, de nem a helyes iskolai 
methodus kívánja. Pecz művét használva, az ember a sok «lásd»-tói 
valóban idegessé lehet. így pl. ott, hol az állítás módjára nézve követ
keztető mondatokról van szó, ezek olvashatók : «A következtető mellék
mondatok kifejezője az igeidő (1. a 74. §-t), a kötőszó (1. a 96. §-t) és 
az állítási módot kifejező szócska (1. a 97. §-t). A 74-ik §-ban a futurum 
indicativi-t találjuk említve, a 96-ban &»te, »•»?, a 97-ben <•>;, őif 
szócskákat. Ezért ugyan kár volt az olvasót fárasztani; hiszen e ne
hány szót szerző mindjárt a §-ba is felvehette volna. S így megy a dolog 
lapról lapra.

Mi következik az elmondottakból ? Mindenesetre, hogy a syntaxis- 
nak mondattani alapon való tárgyalási módja még nem áll elég szi
lárd alapon, és hogy több megállapodásra van itt szükség. Ezt csak úgy 
érhetjük el, ha pedagógiai folyóiratainkban egyrŐl-másról methodikus 
discussiókat folytatnánk, a mi, sajnos, eddig nem történt, így pl. a mon
dattani anyag legez élszer übb beosztásáról vagy arról, micsoda kategó
riákba lehetne egynémely vitás dolgot (különösen a határozóknál) 
legczélszerübben elhelyezni. Csak egyet akarok röviden említeni. Min
denki, a ki a syntaxist mondattani alapon tanította, igazat fog adni 
abban, hogy a határozók tana az eddigi tárgyalási módnak Achilles- 
sarka. Lényegileg egymáshoz tartozó és egy és ugyanazon alapelv sze
rint képezett részek egymástól elszakíttatnak, és nehezen nyerhetni 
áttekintést akár az egyes esetek főbb jelentéséről és alkalmazásáról, 
akár a prepositiók használatáról. De ha arra határoznék el magunkat, 
hogy a határozókat másodfokú rokonságuk szempontjából a honnan 9 
hol ? és hová ? csoport szerint tárgyaljuk, akkor azt hiszem a bajon 
segítve lesz. E szerint tehát egy görög mondattanban körülbelül ezek
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állnának: «A honnan? csoporthoz tartoznak a helyhatározók a honnan ? 
kérdésre, az eredethatározók, az okhatározók, végre az időhatározók mi
óta ? kérdésre stb.. . E csoportbeli határozók kifejezője a határozó, a 
genitivus és a praepositió genitivussal. Hely- és eredethatározót fejez ki 
a genitivus:.! ) az elválasztást és eltávolítást jelentó igéknél stb... E re
det* és okhatározót fejez ki a genitivns: 1. a kárhoztatást és vádlást 
jelentő igéknél stb. . . Tisztán eredethatározót fejez ki a genitivus 1) 
stb..; tisztán okhatározót fejez ki a genitivus 1. stb. Idöhatározót m i
óta ? kérdésre a genitivus nem fejez ki. — A honnan ? csoportbeli hatá
rozók képzésére szolgáló pr»positiók közül képez 1 . £x helyhatározót 
pl., eredethatározót pl., okhatározót pl., időhatározót pl. stb. atb.»

Nézzük már most, hogy Pecz újításai közül mit tartunk czél- 
szerűnek. A mondatoknak az állítási mód szempontjából való fejtege
tése nagyon figyelemre méltó. Csakhogy a 11 (kérdő), 12 (állító) és 
13 (tagadó) kategóriát vagyis a b) csoportot törülni szeretném. Mert 
míg a többi kategóriák már az igemód, illetőleg igeidő által (prseteri- 
tum ind. és futur. indic. által, melyek e szerint mégis mintegy a modns 
szerepével bírnak; Pecz Gerth, Koppin és Wilhelmi elméletét követve, 
a praBteritum ind.-ra nézve elejtette a «modus irreális* szokásos elne
vezést) jellemeztetnek, a fent említett hárommal nem úgy áll a dolog. 
Körülbelül ilyenformán lehetne: «A mondat az állítás módjára nézve 
lehet: 1. jelentő (értesítő vagy kérdő alakban); 2. feltételező (ért. v. 
kérdő alakban) stb. . . .  Az állítási módot kifejező szócskákat kár volt 
a jelentés- és használattanban rendszeresen összeállítani, a minek ott 
senki hasznát nem veszi. Jobb lett volna mindegyiket a maga helyén 
az egyes kategóriáknál beosztani. Ez sok keresgéléstől megkímélte 
volna az olvasót. Az «állítás módja szempontjából jellemzetes monda
tok* czímű fejezetben továbbá az apró betűs megjegyzések nem nyúj
tanak kellő általános áttekintést a mellékmondatok állítási módja 
felett. A mellékmondatokat talán jobb volna e szempontból valahogy 
külön tárgyalni, úgy csoportosítva az anyagot, hogy a tanuló mindjárt 
ott a módoknak a mellékmondatban való használatáról kellő áttekin
tést és biztos tájékozást nyerjen. így azután a mellékmondatnak a 
viszony szempontjából való tárgyalása alkalmával a sok ismétlés feles
legessé válnék. A mellérendelt mondatoknál a kapcsolatlanság, azt 
hiszem, nem képezhet külön kategóriát, mert ennél, mint az elnevezés 
mutatja, a külső a kiindulási pont, a többi hatnál a gondolati össze
függés. A mellérendelő kötőszókat itt kellett volna tárgyalni, vala
mint az alárendelő kötőszókat (melyeknek magyar jelentése nincs 
kitéve) a viszony szempontjából jellemzetes mondatok egyes para- 
graphusainál.

Teljesen osztozom Pecz azon nézetében, mely szerint legczél-
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ezerübb az acc. c. inf. és nőm. c. inf.-t a tárgyi és alanyi mellékmonda
tokhoz vonni. Azon kívül, a mit Pecz a «Magyar Tanügy• -ben (1878, 
370) és a Phil. Közlönyben (1882, 639) erre nézve felhozott, figyelmet 
érdemel, hogy a különösen a latinban sokszor egymásra halmozott acc. 
c. infinitivok így könnyebben és czélszerübben megmagyarázhatók. 
Továbbá a görögben az infinitivnshoz a feltételező állítási módot kife
jező «v szócska ép úgy járulhat, mint a mondat állítmányához, pl. Köpő; 
£t c(5Újo<j£, ápitrto; fiv őoxeí ap-/wv yeváa&ai (Igaz, hogy a participiumhoz is).

A «subjectum, objectum, attribútum interpretativum* új elnevezé
seket a régibb «subjectum, objectum, attribútum praedicativum* helyett 
Pecz a psychologiai momentum alapján indokolja ugyan; mégis az 
ezekből háromló praktikus haszon oly csekély, hogy nincs kellő okunk 
a régibb elnevezésektől eltérni. Sőt a régibb elnevezés annyiban na
gyobb gyakorlati haszonnal jár, a mennyiben mintegy arra utal, hogy 
az illető subjectumot, objectumot és attribútumot rendszerint határozó
val kell fordítani. A terminologiában conservativnek kell lenni. Azért 
a «genitivus ellipticus* és «acc. c. participio» új elnevezéseket sem 
helyeseljük. Ellenben nagyon találók a •határozói jelző> (pl. fi «vw 
és apr8epo8Ítionalis adverbium* («veu, őíxr.v stb.) új terminusok. Felette 
dicséretes, hogy Pecz körülbelül 30 esetben egyes mondattani jelensé
gek alaposabb megértésére a psychologiai momentumot alkalmazza, 
mely a modern nyelvtudomány szerint a nyelv életében oly kiváló fon
tossággal bir. El nem hallgathatom, hogy főleg a jelentéstanban, de 
másutt is (pl. a határozói jelzőnél) Pecz Paul Hermann «Principien dér 
Sprachge8chichte» czímű művének, különösen ennek 11 . fejezetének 
nem egy találó megjegyzését értékesíthette volna.

Ezen általános észrevételek után Pecz művének egyes főrészeit 
akarom sorban röviden jelezni és az egyes részekhez megjegyzései
met fűzni.

A bevezetés után, hol, mint már mondtam, a mondatrészeket és 
a mondatok fajait meghatározza, következik a jelentés- és használattan 
(12—38), melyben a görög beszédrészek jelentését és mondattani szere
pét tárgyalja. E szakasz egyes fejezeteit szerző úr nézetem szerint 
kelleténél rövidebbre fogta. így egyebek közt az egyes alaktani kate
góriák, az esetek, módok, de főleg az infinitivus és participium syntak- 
tikus használatát terjedelmesebben és áttekinthetőbb módon kellett 
volna összeállítania, mindenütt rá utalva a mondattan illető para- 
graphusaira. Én részemről a jelentés- és használattant nem tartom 
pusztán «a régi módszernek adott concessiónak», «egy kis ócska syntaxis- 
nak», mint Pecz azt nevezi (M. Tanügy 1878, 369). ócska lehet, de 
nagyon hasznos, sőt szükséges, a meddig alaktanaink a jelentés- és 
használattanról jóformán mitsem tudnak. A tanulónak pl. a következő
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példát kellene fordítani: Oí ’AŜ vaíoi [AgTejxéX&vTö, ott jaet* ta év IIüXco, xa- 
Xw; sapaayöv, ou ^uv^aav. E szó: âpaa/cv nehézséget okoz neki; hogy 
véghatározó, azt a tanuló esetleg nem tudja. Tehát a participiumhoz 
fog fordulni, hol azután könyvünk cserben hagyja. Azt hiszem, a gyors 
eligazodás lehetősége főoka annak, hogy a külföldi tanférfíak a mon
dattan régóta divó tárgyalási módjához oly szivósan ragaszkodnak. 
S nekünk sem szabad ez előnyön könnyedén túladni. «De hiszen jó  
tárgymutató ugyanazt a szolgálatot teheti*, mondhatná valaki. Megen
gedem, hogy a jó tárgymutató jó és szükséges dolog, de egy eystema
tikus, jól kidolgozott jelentés- és használattan még jobb és szüksé
gesebb. Azután pedig részletesebb tárgymutatót szerző nem csatolt 
könyvéhez, a mi különben elég nagy hiba.

A jelentés- és használattanban azonkívül még a következőnek 
érezzük hiányát. A 40. §-nál nincsen szó a nominativusról mint 
a vocativus értelmezőjéről. E §-ban az esetek alapjelentésére is kel
lett volna reflectálni, továbbá arra, miképen történt, hogy pl. a geni
tivus a régi ablativust, a dativus a régi sociativust (instrumentálist) és 
locativust helyettesíti. A görög esetek annyira különböző használata 
logikai és didaktikai okoknál fogva természetszerű magyarázatot igé
nyel. — Az individualizáló névelőnél (43. §.) nincsen megemlítve, hogy 
igen gyakran a pronomen possessivumot helyettesíti. Magyar tanulóra 
nézve e megjegyzés nem fölösleges, mert a magyar nyelv tudvalevőleg 
a birtokos személyragok iránt nagy előszerettel Viseltetik. — A mellék
névnél (47. §.) hiányzik a közép és felső fok különös használata, pl. a 
kettős comparativus használata két tulajdonság összehasonlításánál stb.
— Az 57. §. nézetem szerint éjxauTöü stb. és ou . . .  használatát az attikai 
prózában nem tanítja eléggé praecis módon. Nem értesülünk arról, 
hogy é|xauTö5, osauToú stb. alakok ugyanazon mondat accusativusára és 
dativusára is vonatkozhatnak, pl. Oí oúXaxe; ŷayov x'ov ávőp* *pos -ol* 
íauTou ot/.ETa?. Továbbá nem helyes £*6 és « alakokat, mint pronomen re- 
flexivum indirectumot dativussal egy sorba-helyezni, mert ou és Z az 
attikai prózában alig fordulnak elő. Végre tisztán kellene megértetni, 
hogy oT helyett is mint pronomen reflexivum indirectum többnyire 
lautíü áll. — Az 58. §*ban y ĵ-t és nem Éuo5-t kellene <̂5; helyettesítője 
gyanánt említni, mert ily értelemben az egyes és kettős számban az 
enklitikus alakok használatosak. — Az igenemeknél az activum egészen 
mellőztetik, még az activum causativum sincs megemlítve, valamint a 
médiumnál sem a médium causativum. — A tempusról szóló fejezet 
(68—74. §.) a szigorú rendszeresség bélyegét viseli ugyan magán, de 
methodikus tekintetben nézetem szerint egyáltalán nem sikerült. E szer
felett rideg, példákkal nem illustrált (a mi pedig itt öreg hiba), és in
kább rég ismert dolgoknak mintegy resuméját adó mondatokat végig

Digitized by v ^ o o Q l e



HAZAI IRODALOM. 1027

olvasni valóban próbára teszi az ember türelmét. Mennyivel megnye- 
rőbb és áttekinthetőbb Ourtius, Koch vagy Hintner előadása. E mellett 
a  tempúéról szóló tan sok tekintetben hézagos. Igaz ugyan, hogy a 
praesens historicum a magyarban is előfordul; mégis a görögben való 
különösen gyakori használata folytán legalább említeni kellett volna. 
Az imperfectum az által, hogy a múltban tartós cselekvést és a múlt
ban való törekvést fejez ki, még semmiképen nincsen kellően jellemezve 
(V. ö. Kühner, Ausführ. Gramm. II. 123 és k. 1.). Az aoristus gnomikus 
meghatározása, hogy t. i. «a múltban ismétlődő cselekvést fejez ki», 
nem találó. A befejezett, tartós és beálló cselekvést jobb lett volna 
Bartal-Malmosi-val együtt a cselekvés állapotának nevezni, mert a 
tanulók a cselekvés módját az állítás módjával minduntalan összeza
varják. M£XXf»)-t következő inf. pr»s. (aor.) vagy fut-val a futurum peri- 
phrasticum értelmében szintén meg kellett volna említeni. — A 75. 
§-ban ki kellett volna tenni, hogy a part. pr»8. a tartós mellékcselek
vésnek a főcselekvéssel való egyidejűségét fejezi ki. — A 78. §-ban 
a -?eo; végű igemelléknevek használata hibásan tárgyaltatik, a mennyi
ben nincsen megjegyezve, hogy az át nem ható igéknél csak a személy
telen szerkezet lehetséges, és a tanuló a személyes szerkezetre felhozott 
két hibás példából [ó ro$Xe|jLOi; ázxéo; éorív. toc ^páf âxa 7)[iív (}G7)$ir]X̂a etaív (sicl)] 
könnyen azt következtetheti, hogy a személyes szerkezet mindenütt 
meg van engedve.

Következik a mondattan vázlata (38—111. 1.), melynek keretén 
belül szerző, mint állítja, az anyag lehetőleg teljes felkarolására tőre* 
kedett. Első része a mondatrészekkel foglalkozik, második része a mon
datokkal, még pedig először az állítás módja szempontjából jellemzetes 
mondátokkal, másodszor az egymáshoz való viszonyuk szempontjából 
jellemzetes mondatokkal, harmadszor az oratio obliquával. E sza
kaszban is több oly dolog hiányzik, melyet még a mondattan vázla
tába is okvetlenül fel kellett volna venni. Itt-ott téves állítás is csú
szott be.

A 106. §. a) bekezdéséhez hozzá kellett volna tenni, hogy kettős 
számú alany után az állítmány többes számban is állhat. A b) bekez
dés pedig nem találó, mikor azt mondja: «Ha az állítmány főnév, 
akkor megegyezik az alannyal számban és esetben, és ha substanti- 
vum mobile, akkor nemben is.t Mert a főnévi állítmány, melynek csak 
egy alapformája van, esetben egyezik az alanynyal, ha pedig substanti- 
vum mobile, akkor nemben és számban is. — Hogy miért hiányzanak 
a 109. §-ban a kettős nominativusnál yí̂ vê ai, ©övai, ©aíveaSac stb., nem 
tudom. Ezenkívül e §-ba fordítási hiba is csúszott be a következő pél
dában : KOpó; ún'o :wv ITeoawv p«jiXeu$ eTXeto, hol a mediumi aoristus hibá
san szenvedő értelemben használtatik. — Miképen fejezi ki a görög az
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úgynevezett általános alanyt, arról sem az alanyról szóló fejezetben, 
sem másutt nem kapunk felvilágosítást. — A 133. §-ban azon praeposi- 
tiók között, melyekkel összetéve az ige helyhatározó dativust vonz 
hiányzik. (Pl. ved*; -ü őpei Az év prsepositiónál meg kellett
volna említeni, hogy a helyezést jelentó igéknél nem ritkán ev használta- 
tik eíí helyett (V. ö. a latint.). — A 140, 173, 186, 191, 198. §-ok sze
rint a latinban az infinitivus épen úgy lehet eredethatározó, végh&tó- 
rozó, okhatározó, módhatározó és czélhatározó mint a görögben ; ezt 
egy kis megszorítással kellett volna említeni. — Hogy őeűtspo;, tJarepos, 
StTtXáaios, TToXXa-Xáato, véghatározó genitivuson kivül még véghatározó 
dativussal is állhatnak, mint a 161 és 182. §-ok állítják, hamis. — 
A dativus sociativus-nál a melléknevek közöl hiányzanak foo;, sápô Xiíoio; 
stb. és a különösen megjegyezni való ó Oly görög szólásmódokról, 
mint pl. ójxoíav aoi (= xa\ <rJ) tiív Yvtópjv e/to. rerrapa; vau? eXa(3ov aútoí{ 
ávSpáatv (= a legénységgel együtt); jíoXXoí; <rrp*Tta»T«t; ?,X$e (= sok harczos- 
sal) a dativus sociativusnál nem olvasunk felvilágosító szót. — A 221. §. 
annyiban hiányos, a mennyiben stb. nem csak azt jelenti «kellett
volna* hanem azt is «kellene*. Jó lett volna továbbá it ta  ?e'ov végű 
igemellékneveket ^v-nel megemlíteni ezen értelemben : * kellett volna* 
vagy «kellene*. — A 279. §. után utalni kellett volna a 8i£-val össze
kötött főnévileg használt infínitivusra. — A partioipialis szerkezetre 
több helyütt rá kellett volna mutatni, nevezetesen a feltételes, megen
gedő, czélzatos és időhatározó mellékmondatoknál. — A 291. §-hos 
második megjegyzésnek ezt ajánlanám: «A kívánó főmondat optativusa 
után a czélzatos mellékmondatban optativus áll, hol különben a con- 
junctivus volna helyén, pl. e&e fjxot; "va yvotT)? (psychologiai momentum).*
— A 294. §-ban az acc. c. inf. és nőm. c. inf.-val összekötött np*v-hei 
mint tagadó szót '^-t kell említeni.

A függelék (111—114.1.) a beszédrészek, mondatrészek és mon
datok sorrendjét tárgyalja.

Pecz művének egyik főhiánya, hogy igen sok szabályt kellő 
példákkal nem világosít meg. Mondhatom, hogy oly mondattan, mely 
a példákkal annyira fukarkodott volna, még nem volt kezemben. 
Különben szerző művével nagy érdemre tett szert, mivel ő az első, 
ki a görög mondattant új formába öntötte. Ez érdeméből művének 
egyes hiányai keveset vagy mit sem vonnak le. Szigorú, bár kissé túl
hajtott rendszeressége, éles logikája elismerésre s tiszteletre késztet
nek. Az iskolában azonban Pecz műve nézetem szerint csak akkor 
számíthat majd nagyobb sikerre, ha ugyanazon felfogásból kiinduló 
8 hasonló szerkezetű magyar mondattanunk is lesz, mely már az alsó 
osztályokban kellően megveti az alapot.

S pit k ó  L a jo s .

Digitized by v̂ o o q  le



KÜLFÖLDI IRODALOM. 1029

KÜLFÖLDI IRODALOM.

D ie  Siebenschl&ferlegende, ihr Ursprong und ihre Verbreitung. Ein© 
rnythologisch-literaturgesohichtliche Studie von John Koch. — Leipzig, 
Carl Reissner, 1883.

A hosszú álom sok mondának a tárgya. A sardiniai kilencz alvóról 
maga Aristoteles emlékezik meg physikájában (euowf, xxpóaat?), midőn 
mondja, hogy gondolkodó tevékenységünk nyugvása közben észrevétle
nül múlik el felettünk az idő, mintázok felett, kik Sardosban a hérószoknál 
alusznak ; ha ezek majd fölébrednek, a jelen idő a régen elmúlttal egynek 
fog előttök tetszeni. Általánosan ismert monda az Epimenidesről szóló* 
Endyvvion, Selene kedveltje, szakadatlan szender állapotába helyeztetett 
Zeus által. Barbarossa Frigyes a KyflFháuserben alszik, míg el nem érke
zik ideje. Ekkor majd kijő titkos lakából, nagy csatát vív, s paizsát 
száraz ágra akasztja, mely nyomban kizöldül. A brittek eltűnt Artus 
királyukat váiják, ki Felicziával, a Sibylla leányával, s Junó isten- 
asszonynyal egy hegyben időz. A tótok Szvatoplukoty a szerbek Krajelvir 
M arkót várják, hogy nemzetüket újból hatalmassá és híressé tegye. — 
S így majd minden népnél található számos, hosszú álomról szóló 
monda.

Természetes, hogy manap az évekig tartó álom physikai lehetet
lenségnek tartatik. Manap magukat a mondákat is visszavezetjük első 
osiráikra, hogy lássuk, mily eszméknek, mily vallási fogalmaknak köszö
nik lételöket. A mondáknak ilyetén elemzése által kitűnt, hogy azoknak 
legnagyobb része vallási felfogásokra vezethető vissza. így a hosszú 
álmot tárgyazó mondák is ; s ha vannak is ezek között másnemŰek, az 
ilyenek csak másodrendűek, vagyis ezeket a vallásiak mintájára alkotta 
a nép képzelnie.

Azon időben, midőn még tisztán természeti istenségeket imádtak 
az emberek, azt képzelték, hogy a nap vagy világosság istene télen 
legyőzetik vagy megöletik, de a közelgő tavaszszal ismét új életre ébred; 
mint a phoeniciai Melkart, az éjszaki Baldur. Később, midőn az istene
ket personificálták, azoknak álmát már bizonyos helyekhez kötötték; s 
még később kiváló hősöket hoztak viszonyba az istenekkel, és ezeknek 
tetteit sokszor azokra ruházták át. így lón Melkartból Herakles, Baldur- 
bői Siegfried. De az elesett hősöket, a trónjoktól megfosztott isteneket 
nem képzelték oly lényeknek, kik a feloszlásnak alá vannak vetve, 
hanem hegyekbe vagy távol szigetekre helyezték, hol álomszerű életet 
élnek. Midőn végre a naiv hit korszaka eltűnt, a hősökből és istenekből 
szellemek lettek, kik kincseket őriznek és szabadulásokat várják. — 
Egyébként pedig, az istenek mint örökké valók előtt ezer év annyi, mint
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egy nap. S a föld fiának is, midőn istenekkel vagy szellemekkel érintke
zik, észrevétlen gyorsasággal tűnik el az idő.

Ezen alapon magyarázhatók a hosszú álomról szóló mondák. 
Tartalmokat a nép képzelme által kiszínezett történeti tény szolgáltatja, 
mely egy, esetleg több helyhez is köttetik. Az ephemsi hét alvó legendája 
szintén históriai tényből és régi pogány vallási felfogások és szertartá
sokból keletkezett.

A legendát Koch következőleg beszéli el. Decius császár egykor 
nagy haraggal jött Ephesusba, s kegyetlenül kezdte üldözni a keresz
tyéneket. Mindazok, kik a bálványoknak áldozni nem akartak, börtönbe 
vettettek, kínoztattak, halálra Ítéltettek; s a titkos keresztyének feladá
sában vetélkedtek a pogányok és a zsidók. Ezen utóbbiak közé tartozott 
hét nemes if jú ; Achillides, Dioniedes, Engenius, Stephanus, Probatius, Sab- 
batius és Cyriacus. Mindannyian a császár szolgálatában állottak, s 
annak kedvelt emberei lévén, ez gondolkodási időt adott nekik a vissza
térésre; mire más városokba* vette útját. Az ifjak hívek akarván 
maradni a keresztyén hithez, elhatározták, hogy Anchilus hegyének 
barlangjába rejtőznek. Decius visszatérvén s meghallván, hogy az ifjak 
mily megátalkodottak és hová rejtőztek, a barlang bejáratát befalaz- 
tatta. A fal kövei közé azonban Theodorus és Rufinus szintén császári 
szolgák és titkos keresztyének, ólomtáblákat tettek, melyekre a befa
lazott ifjak története volt vésve.

Decius elhalt, és sok-sok idő múlva a császári trónra /írcadtwsnak 
fia, Theodosius lépett. Uralkodásának 38-dik esztendejében tévtanítók 
támadtak, kik a halottak feltámadását tagadták; s maga a császár is 
megzavarodott hitében. Isten azonban meg akarván őt erősíteni hitében, 
ama hegy tulajdonosának azt a szándékot sugalmazta, hogy oda istállót 
építsen. Az odaparancsolt szolgák csakugyan elháríták a barlang bejára
tától a köveket. Ekkor felébredt a hét i§ú, kik félelmökben és bánkó- 
dásukban elszenderedtek volt; s éhesek lévén, Diomedes társokat élelem- 
szerzés végett a városba küldék. Ez el is indúlt. De mennyire ámúlt a 
sokféle változáson. Ephesusnak minden kapuján a kereszt díszelgett, 
mely, mint hivé, tegnap még a legnagyobb titkolózás tárgya volt; s a 
város utczáin az emberek hangosan emlegetek Jézus nevét. Végre 
bement egy sütőhöz és kenyeret kért, melyért régi pénzét adta. A sütő 
azt gondolva a régi pénzről, hogy vevője kincset talált, azt a város 
helytartója elé harczulta. Itt végre nagy-nehezen kiderült a csodálatos 
összefüggés, s a város püspöke a helytartóval és a város népével együtt 
a barlanghoz sietett. A püspök kétkedő császárját is tudósítá, ki szintén 
a helyszínén termett, s a szentekkel beszélvén, hitében megerősödött. 
A hét ifjú ezután meghalt, s Theodosius templomot építtetett a barlang
hoz, sírjok mellé.
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Ez, lehető rövidséggel, az ephesnsi hét alvónak legendája, mely 
rendkívül el van terjedve, s úgy a mohammedánok között, mint a nyu
gati népek majd minden nyelvén feldolgozóra talált.

Koch figyelmét a legenda minden részére kiterjesztvén, az egészet 
éleselméjŰen a következő módon eredezteti.

Az ephesusi mondát a hét alvóról csakis vallási szokásokból lehet 
leszármaztatni. A mai napig mutogatnak a régi Ephesasnál egy hegyet, 
melynek barlangja van, mely a hét alvó barlangjának neveltetik. A hegy 
barlangjával együtt — mint Koch valószínűvé teszi — a nagy termé
szetistennőnek vala szentelve; lehetett azonban Demeternek vagy Per- 
spphonénak is. Mind a három istenasszonynak, Rhea Kybelének, Deme
ternek és Persephonénak alárendeltjeiül a korybantok szerepelnek, kik a 
kabirokkal gyakran összezavartatnak. Az említett istennők általában 
együtt tiszteltettek alárendeltjeikkel, különösen barlangokban.

A phoeniciai kabirok száma hét, s valószínű, hogy Ephesusban 
ugyanannyi számíttaték. E hét kabirhoz közönségesen még Esmunt 
kapcsolták, ki nem más, mint Aesculapius. És ezen isten templomai
ban szoktak rendesen történni az úgynevezett incubatiók, vagyis a 
számos szertartás által előkészített betegek alvása, mely alatt hangok 
vagy álmok útján a gyógyúlás módjáról értesültek. Az ephesusi barlang
ról azonfölül még azon hit volt elterjedve, hogy abban a jósló és gyó
gyító dremonok laknak, kiknél a halandók hosszú álmot alusznak.

Vegyük már most mindezen adatokhoz azon históriai tényt, hogy 
az üldözés idején csakugyan menekültek keresztyének a barlangba és 
ott be is falaztattak: s készen áll előttünk az ephesusi hét alvónak 
mondája. — Nem lesz nehéz, az ezen combinatio ellen fölmerülhető 
nehézségeket megczáfolni, s positivebb érvekkel is támogatni azt.

Első ellenérv lehetne az ephesusi alvók hetes száma, míg a kabi
rok, Esmun-Aesculapius hozzászámításával, nyolczan valának. Koch 
kimutatja, hogy az ephesusi alvók száma eredetileg szintén nyolcz volt, 
mi azért cseréltetett föl a héttel, mivel ez a keresztyéneknél szent szám
nak tekintetek. Egyébiránt valamint a kabirok száma ingadozó, épúgy 
az ephesusi alvók is néha 3-an, néha 5-en, néha 7-en és 8-an említtetnek. 
Másik ellenérv lehetne, hogy a kabirok nem gondoltattak alvóknak; 
mire a felelet, hogy nem is azoktól, hanem a barlangban képzelt dé
monoktól ment át a hiedelem a martyrokra.

E mellett aztán positiv érvek is vannak, melyek Koch combina- 
tiójának helyességét bizonyítják. Ilyen a mohammedán versiókban, sőt 
néhány keresztyénben is eléfordúló kutya, mely a menekülők kísérője 
volt volna. Már most a görögöknél az eb Aesulapiussal és a kabirokkal 
kapcsolatban vala. Midőn Aesculapius mint gyermek kitétetett, egy 
kutyától őrizteték, és Epidaurosban ily eb vala az ő szobra mellett
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ábrázolva. Másrészről a samothrakéi kabirok barlangjában ebáldozatok 
mutattattak be. A Keleten és a Földközi tenger mellett fekvő tartomá
nyokban olyankor lőnek ily áldozatok bemutatva, midőn az eb csillag
zata, a Sirius feljött, mi julius végén történt; és ezen alkalommal az 
ebek kínzás közben ölettek meg. Ámde ezen időre utal a hét alvónak a 
róm. egyh. által rendelt napja, júl. 27., melytől a görög egyházé, aug. 4, 
nincs épen messze. — A kutyák kínzása a mondában az által nyer kife
jezést, hogy a menekülők kővel megsebesítik az őket követő ebet.

A legenda tudvalevőleg arról is értesít, hogy a kövek közé, melyek 
a barlangot elzárák, ólomtáblák helyeztettek, melyekre az alvók törté
nete fel volt jegyezve. Ez azonnal azon táblácskákra emlékeztet, melyek 
Aesculapius szentélyeiben letétettek, s melyekre a betegek felgyógyúlá- 
sának története jegyezteték.

Végre a hét alvó, mint hét ifjú, vagy hét nemes és szép gyermek 
van feltűntetve. A nemességet Koch a kabirok isteni eredetének, a gyer
mekséget pedig azok pygmaBus-alakjok variatiójának tartja.

Még két körülményre kell figyelmünket fordítanunk ; és pedig az 
alvás korára és tartalmára, és a fölébredés okára.

Minthogy Decius alatt (249—51) volt az üldözés, s a tudósabb 
krónikások szerint körülbelől 200 évig kellett tartani az álomnak, s 
végre a fölébredés egy Theodosius alatt történt: ezen uralkodó nem 
lehetett más, mint II. Theodosius (408—450). Ezen fejedelem uralko* 
dásának 38. évében történt a csoda, tehát az álom nem tartott egészen 
200 esztendőig. Azonban a népszerű szám : 372 év. Ezen számot vonjuk 
le 408+38-ból, marad 74, miből semmit sem tudunk meg. De Theodo
sius uralkodását 402-től is számíthatjuk, midőn atyja őt Augustussá 
tette. Ilyformán 402+38—372=68 ; mi Nero halálának éve. Koch nézete 
szerint itt kell keresni a népi felfogás ragaszkodását az álom 372 évi 
tartamához. Neró keresztényüldözése mély nyomokat hagyott a nép 
emlékezetében, s ez félt, hogy mint Antichristus ismét el fog jönni, & 
akként a világ közeli elpusztulásának hírnöke lenni.

Theodosiusnak kétkedése a halottak feltámadása iránt említtetik 
a csoda felidéző okáúl. Koch későbbi toldásnak mondja e körülményt: 
ámbár egyes tévtanok el voltak terjedve e tárgyról. A fölébredés hiedel
mére egyszerűen a martyrok tetemeinek feltalálása adhatott okot.

íme, ezek azok, miket Koch eléggé terjedelmes művéből ki akar
tam emelni. Vájjon létezik-e hazánk nyelvén a hét alvó legendájának 
egy feldolgozása, nem tudom. A legenda mindenesetre nagyon költői, 
úgy, hogy egy Gibbon előtt sem látszott érdektelennek, History of the 
Decline and Fali of the Román Empire czímű nagyhírű művében a legenda 
e tulajdonságát kiemelni. Ő külömben némileg allegóriát lát a legendá
ban. Szerinte az van benne kifejezve, hogy az ember ifjúból észrevétle-
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nűl lesz aggastyánná, a nélkül, hogy az emberi dolgok lassú, de folyto
nos változásira ügyelne.

Koch combiuatiói mindenesetre igen tanulságosak, s a lelkiisme
retes és alapos kutatás barátja gyönyörrel és haszonnal fogja olvasni 
művét.

Tata, augusztus. E r d é l y i  K á r o l y .

Dentsch-Neugriechisches Handwörterbuch. línter besonderer lierücksich- 
tigung dér neugriechiseben Volkssprache, bearbeitet von Dr. Antonios 
JannarakU. Hannover, Hahn 1883. 8-rét, NG1/* iv két részben. Ára 
8 márka.

Szerző, ki Kréta szigetén Chania városában él, s ki 1876-ban 
(Leipzig, Brockhaus) Kréta's Volkslieder czímű gyűjteményét közölte, 
több éve azon fáradozik, hogy az újgörög nyelv és irodalom iránt érdek
lődőknek oly műveket adjon kezükbe, melyeknek segedelmével az új
görög nyelvet tökéletesen megtanulhatják. 1877-ben bocsátotta közre a 
hannoveri Hahn-féle könyvkiadónál Neugriechische Grammatik nebst 
Lehrbuch dér neugriechischen Volkssprache und einem methodischen 
Wörteranhang (nagy 8-rétben, 4 márka) czimű nyelvtanát, ez évben 
jelent meg a fönt idézett német-újgörög szótára, s a mint előszava IV. 
lapján olvassuk, most újgörög-német szótáron dolgozik, melyről azt 
mondja, hogy tizezernél több új szót fog tartalmazni, mint a mennyit 
bármelyik szótár eddig fölmutathatott.

A mi eljárását illeti, ő azon van, hogy az újgörög nyelv fejlődésé
nek mostani álláspontját a praktikus használatra feltüntesse, ő tehát az 
elavult és használatlan vagy önkényesen csinált szókat és kitételeket 
vagy csak keveset vagy épen nem veszi figyelembe. Elvitázhatatlan 
érdeme, hogy a szókincsbe nem csak az irodalmi szókat vette föl, hanem 
a népnyelvbelieket is figyelemre méltatta. Igaz ugyan, hogy így sok 
nem-görög és sok vulgáris kitétel került a szótárba ; de ezt csak helye
selni lehet. A praxis embere szívesen veszi, ha nemcsak a classicus 
phrasisokkal ismertetik meg, hanem azzal is, a mi a mindennapi élet 
ajkán forog : a nyelvbuvár pedig, a ki a nyelvnek nem annyira mester
séges mint inkább természetes fejlődését akaija megismerni, épen a nép
nyelvben szókincset fogja különös érdekkel fogadni. A szerző igen helye
sen cselekedett, midőn a műszót, 3po; 7i/vtx<í;-t, a közönséges kitételt, 
xotvov za'i áőoxi|xóv-t, a vulgárist, őr̂ ufőőcs t] yuoa'.ov-t, sőt még azt is, a mi 
legalább Kréta szigetén használatos, különös jelekkel egymástól meg
különbözteti.

Nincs szándékunkban az előttünk levő szótárt tüzetesen meg
bírálni : oeak figyelmeztetni akarjuk olvasóinkat reá, mint olyan műre, 
mely az új-görög nyelvvel foglalkodónak minden esetre nagy szolgálatot

Philologiai Közlöny. VII. 8. D. í>7
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tesz. Végig nézvén rajta, az derűi ki, hogy szerzője nagy szorgalommal 
és helyes módon járt el. Még a legjobb szótárban is mindig akad helyre
igazítani vagy pótolni való. Magától értetődik, hogy az Jannarakiséra 
nézve is áll, a mi azonban a róla mondott Ítéletünkön épenséggel sem
mit sem változtat. Hadd közöljünk itt egy pár szót, mely a közéletben, 
nevezetesen a kereskedőknél járatos; de a szótárban nem találtatik:

Abladung : íj árcofópTiat;, r, Ixsóptfoat;. — á7to<pápT(o?tc-nak és oTcaxaá- 
pi9(ia-nak is mondják, valamint arcooopTt̂ w helyett azt is, hogy araTcripw, a 
mi elgörögösödött olasz szó.

Abrechnung: rj exxaSáptot; XoyaptaauoÜ, 7) jat;. — így i s : IxxoSá-
prjat;, XoYapta(7u.oü nélkül.

Allmahlig alatt az ady. csak igy van fordítva: xaxa ptxpáv,
De így is mondják: óXíyov xat’ oXíyov, sőt így is: atya atya.

Aufgabsrecepisse: rt ôprâ óŐÊ t?. Nincs a szótárban.
Befund nincs a szótárban. A görög kereskedő valami árúnak a súly

beli Befund-ját árcőőovi;*szal fejezi ki.
B&ige8chlo88cn (csak Beischliessen alatt fordúl elő): rpcXetoro?. — így  

is : í'jcóxXeurof.
B ericht: f( exSeat?, rt oi>ÍY7jat;, rt [jiaTupía. — Mondják íj eTStjoic és rt 

ava<popá-nak is.
Be88erung: r, J3eXTÚoats, fj őtópSíofft?. A kereskedő az ár, a pénzviszony 

javulását xaXXtT̂ peua:(-szel fejezi ki.
Bianco, Blanco, Blankett, Bianco-Credit nincs a szótárban. Ezt az 

utóbbit ávoixTi] 7rí<rro>?i;-szal találtam kifejezve.
B(ir8en8chlÜ886: -ca oupî oXaís. Nincs a szótárban.
D ebit-Credit: f, 7itaxô pc'fu<j';» Nincs a szótárban.
Einladung: -póoxXrp'.i. — Az Ausladung ellenkezőjét jelentő Einla- 

dung nincs említve.
Enorm  nincs a szótárban. V. ö. Ejorbitant és Übernuissig. Megjegy

zem, hogy •ĵ po'j'xo;-t a tetemes árról, költségről is mondják.
Flnche : t o  énírceőov, köznépiesen (Kréta szigetén): f ( aiáőa. A görög 

kereskedő a gabona-árú felületét, színét oái^a-nak mondja. Oláh. szó, arcot 
jelent. V. ö. olasz faccia. őia ©á-̂ a a gabona-árú maszkirozása végett, hogy  
teszem az árú szép külsőt musasson.

G&wicht : to flápo;. De így i s : t o  ú̂ftov.
Gruppé (francz. groupe): to £pr,ijiaT<58e|Aa.
Hausse és Baissc nincs a szótárban. Amazt u-}tü<n;-nak találtaira ki

fejezve.
Mais : ó apapóatio;, f, £ea, köznépiesen: to $evix'í<xxapov, t<5 xaXaajTÓxi. 

Ezt az utóbbit így is találtam: xaXa;A(jouxi.
Nieder : /3aaaXós, -/auTjX'S;, ta-etvó;, euteXt̂ . Tapasztalásom szerint igy 

is: /aATjüLÓ; metathesissel. A nieder =  gering-et rapaxaTixó;-nak is mondják.
Obligo : íj űzo/pitou;. Nincs a szótárban. V. ö. Obligation.
Reuter, Reutem : nincs a szótárban. Az igét így találtam, kifejezve: 

xooxíví̂ <.j, a mi voltakép =  szitálok.
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Scheffel szóhoz megjegyzem, hogy a gabonamérő faedényt az oláh
országi görög gabonakereskedők {3iptt£a-nak mondják.

Sehiff/akrt alatt nincs meg: íj jcotajiowXota (Flusschifffahrt alatt 
megvan).

Schleppschiff: to £ ujaouXxov jcXoIov. — így is to aXemov, a német után.
Spreu : ta á^upáxta, tá xáp<pr], o cpoputó?, ta uxû aXa. — így i s : JcXiá(3a 

(szláv szó: pléva. Az oláhban plévu-nak, a magyarban pelyvának és polyvá- 
nak hangzik).

üm iadim g: íj [xExaoópxajai;. Nincs a szótárban.
Vergesslichkeii: íj |jiiX7)a[j.o<rJvrn íj I«iX7ja;xov7j, íj t̂X^aar,. Hiányzik itt 

t'o Xc&o;.
Wart egeid: to atáXXtov. Nincs a szótárban.
Budapesten, 1883. m á j. 15. P o n o r i  T h e w r e w k  E m il .

SZÓMETAR KÉRŐI.

Volt hajdan egy szép hajadon, 
Tehenet ment terelgetni, 
Terelgette tócsa felé,
A tócsában kacsát talált,
Partján rnczát riasztott föl.

Haza hozta a rnczáját, 
Hizlalgatta kis kacsáját,
Készen volt a kacsa fészke,
Arany tojást tojott bele.

Kotlik rajta, költögeti,
Hát csak lány lesz a tojásból.
Mi legyen a leány neve, — 
Szorszatár-e, Szómetár-e?
A Szorezatár név az nem szép,
A Szómetár név csak az szép.1)

Kis időbe került csupán,
Öt hó múlt csak, hat hó múlt csak.

S lett belőle szép leányka,
Lett belőle jó leányka,
Hírét hallá három legény 
Kilen czczel fölérő kérő:
Egyik a Hold, másik a Nap, 
Harmadik az Éjszakcsillag.

Először a Hold jött hozzá, 
Csörgő aranyt csörögetve, 
Csöngő üstöt csönögetve:
•Légy az enyém, szép leányka, 
JŐj el hozzám a hazámba,
Arany színű szobácskámba, 
Ezüst köves kamarámba!»

Nem akart a némber menni, 
Fejét rázva felelt a lány :
•Nem merek én Holdhoz menői, 
Különös a Holdnak képe, 
Változó a viselete:

*) Szorszatar annyi mint kacsa leánya vagy kacsatündér. Szuometar 
(Szómetar) =  Finnország leánya v. tündére. F o rd .

67*
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Majd véznára válik árcza,
Majd szélesre széled képe;
Éjjel szalad szegény feje,
Nappal nyugszik nyoszolyáján, 
Nem jöhet a jámbor haza.»

Másod nap a Nap jött hozzá, 
Csörgő aranyt csörögetve,
Csöngő üstöt csönögetve:
•Légy az enyém, szép leányka, 
Jőj el a hozzám a hazámba, 
Arany színű szóbácskámba, 
Ezüst köves kamarámba ! >

Nem akart a némber menni, 
Fejét rázva felelt a lány:
•Nem merek én Naphoz menni, 
Koszszal tele természete,
Nyáron nyomaszt melegséggel, 
Télen dermeszt dérrel, fagygyal, 
Szénagyűjtés szép szakában 
El nem álló esőt ereszt, 
Zabérésnek évszakában 
Szárazsággal szomorít. >

Jött a szelíd Éjszakcsillag 
Csörgő aranyt nem csörgetve, 
Csöngő üstöt nem csöngetve : 
•Légy az enyém, szép leányka, 
Jőj el hozzám a hazámba,
Arany színű szóbácskámba, 
Ezüst köves kamarámba! •

És felelt a némber neki:
«Csillaghoz én mért ne mennék,

Finnből, az e]

Hisz oly jámbor, jó a csillag, 
Mindig olyan szép szobája, 
Olyan vidám a világa,
Ott ragyog a gönczöl hátán,
Ott csillog a medve vállán.*

Csillag csikaját kifogták,
A jászolhoz jártatták,
Szénát, szalmát szórtak elé, 
Kosár zabbal kinálgatták;
A csillagot bevezették, 
Asztalfőre leültették;
Körbe járt a sörös kancsó, 
Megcsörrent a mézes csöbör :
• Egyél, igyál, édes Csillag !*

• Nem ehetem, nem ihatom,
Mig a rózsám nem láthatom ; 
Hol van az én kedves kincsem, 
Hol az én szép Szómetárom ? »

Szómetár a szépséges szűz 
Maga szólt ki a szóbából:
• Választotton!, vőlegényem, 
Galambocskám, kedves kérőm, 
Várj még csak egy kis vár tatig 
Arra, kinek apja nincsen,
Arra, kinek anyja nincsen; 
Nem az édes anyám öltöz,
Nem a saját szülém segít, 
Idegenek segítenek,
Idegen nők öltöztetnek,
S oly hideg a más munkája, 
Orömtelen öl tő zése.»

íi veramértékben.

E mythikus költemény a finnben csak töredékesen maradt fönn. 
Teljesebb alakban az észt népnek hőskölteményében, a «Kalevi Poeg*- 
ban találjuk meg, melynek egyik szép episodját képezi. E szerint 
Láiinában (a németek Wieknak hívják e helységet) élt egy özvegy- 
asszony. Egyszer vasárnap az utón egy csirkét, egy fajdtojást és egy
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csókafiat talált. Mind a hármat haza vitte és a csirkét a tojásra ültette, 
hogy kiköltse. A csirke napról-napra nőtt és midőn a negyedik hónap
ban mégint benézett a baromfi istállóba, azt látta, hogy a csirkéből is, 
a fajdtojásból is egy-egy gyönyörű leány lett, a csókafiából pedig egy 
szolgálatra teremtett szegény árvaleány. Szalmét (így hívták a csirké
ből lett leányt) csakhamar egész sereg kérő ostromolta, többi közt a 
nap, a hold és az éjszakcsillag legidősebb fia. A napot' és a holdat az 
észt monda majdnem ugyanazon szavakkal utasíttatja vissza mint a mi 
költeményünk. Mikor a csillag jön, nem láthatja mindjárt Szalmét, 
csak a hangját hallja, a mint szobájából kiszól, hogy vezessék be a 
csillagot a szobába, etessék, itassék, mert ez lesz a férje. De a csillag 
nem akart enni, haragosan dobbantott a földre, hogy addig nem eszik, 
nem lesz jó kedve, míg Szalmét nem látja. Szalme hallja kívánságát és 
kiszól hozzá, hogy ha időt hagyott neki, hogy megnőjön,' szép legyen, 
hagyjon neki arra is időt, hogy fölöltözzék és magát csinosítsa. Végre 
hosszas várás után behozták neki a menyasszonyt és nagy pompával 
megülték a lakodalmat; — Másodszor is eljött a hold, eljött a nap, 
hogy most Lindát, a fajdtojásból lett leányt kérjék meg, de ismét kosa
rat kaptak. Kikosarazta Linda még a hullámok királyát, a szelet, a 
Kungla király fiát is, kik szintén a kezét kérték meg. Végre az óriás 
Kalev jött. A lakodalmi vendégek magokban morogtak, midőn kíván
ságát hallották, a wieki özvegy se szívesen látta a kérőt, Linda azon
ban másként érzett, őt választotta ki férjének. Asztalhoz ültették Kale- 
vet, kínálták, hogy egyék, igyék, de ő se akart addig evésről, ivásról 
hallani, míg Lindát meg nem látja a lakodalmasok körében. Neki is 
azt feleli Linda, a mit, Szalme felelt az éjszakcsillag fiának: ha már 
eddig várt, várjon addig is, míg fölöltözik. Végre megjelent a vendégek 
előtt, de nem ismert rá még maga nevelő anyja sem, olyan szép lett. 
Csodálkozva kérdi:

•Ki ez ? a nap? Ki ez? a hold?
Vagy az éjszakcsillag lánya ?»

Nagy pompával ülték meg aztán Kalev és Linda lakodalmát is.
H a l á s z  I g n á c z .
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— Ovidius XIII. heroidja. —

Babod lett egykor Kolchis büszke lánya 
Mikor segédül hívtad mesterségemet 

Öh bár szabott vón’ a sors háromsága *) 
Fejemre más vagy semmi végzetet! 

s Bátran meghaltam volna akkor még én 
Hisz büntetés attól fogva a lét!

A péli fa *) mért járt hazám vidékén ?
S aranygyapjú mért is keresteték ? 

Mért láttuk Kolchisban mi meg az Argót *? 
10 S görög mért itta a Phasis vízét ?8) 

Miért kápráztam szőke fürteidtől 
Hazug szavadnak óh miért hivék ?

Ha nem teszem, hiába jön hajótok 
Először vakmerő hajósival 

15 És Aeson hálátlan fiát a szörnyű
Bikák veszítik el, úgy hogy kihal! 

Vetette volna vesztét önmagának
Vetett vón’ mag helyett sok daliát4)

A hány mag, annyi ellensége támadt 
»o Megölve a szántóvetőt magát,

Óh mennyi bűn lehetne veszve véled 
És mennyi kín került vón’ engem el. 

Bár kéj a bűnöst sujtni vádjaimmal 
E kéjt megérdemelte e kebel,

36 Midőn az új hajón 6) Koldusba jöttél, 
Hazámban lelt a végzet tégedet,

Medea volt az ott, mi új arád itt, •)
És gazdagabb apósod nem lehet,

Ezt csak Ephyre országa uralja,7) 
so De azt uralja egy egész világ

1038 LATKÓCZY MIHÁLY.

4) A sors Háromsága: a Párkák.
2) A péli f a  : az Ajrgo, mely Pálion hegyén nőtt fasudarakból készült. 
’) Phasis v izé t:  PhasiB folyóvíz Kolchis földjén.
*) Sok d a liá t: sárkányfogakat kelle Jásonnak elvetni (1. alább) a ezek

ből fegyveres férfiak keltek ki. Jáson sisakját veté közéjük s egymásra üsé*
5) Uj h ajó: az Argó, mert azt Kolchisban még nem látták.
•) Új a rá d : Creusa, Kreon leánya, kiért Jáson Medeát elhagyta.
7) E ph yre: régi neve Korinthusnak, a hol Kreon uralkodott
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A hótakart Skytháknak havas alja,
S mit balfelül a Pontusz habja lát, 

Vendégül vett Aétes titeket meg
Bársony párnán pihen meg testetek,

35 Csak akkor tadtam, hogy ki vagy valóban, 
Midőn szivem már érted reszketett, 

Megláttalak s lobbot vetett a szívem,
Mint istenek oltárin fáklya ég,

Nem csak magad, a végzet is feléd vont,
«o Szememre bűbájt hozott a tiéd.

Te láttad hűtlen, hiszen a szerelmet, 
Melyik igaz szerelmes rejtheti ?

A szenvedély erői útat lelnek,
És lángja bátran pályát tör neki.

*

45 6 megmondva lön a föltétel tenéked: 
•Bikákat fogni az ekébe bé,

Melyeknek lehe tüzes lángként éget,
S mik nem tűrtek igát eddigelé.

Érez volt patájuk, érez szügyük a lángtól, 
no Szörnyű hevében kormot is fogott,

S alig, hogy őket megtöréd, a rögbe 
Rémes magot kell hintened legott, 

Termésül harezos férfiak növendnek,
S a termés támad a szántóra majd,

55 S utólszor még az őrt is meg kell csalnod 
Kire az éj álmot még sohse hajt.* 

így szólt Aétes. Lakomádnak vége, 
Biborpárnákról fölkel mindenik,

Mi messze volt Krensa kincse akkor,
•o S nem láttad még Kreonnak kincseit.

Te búsan mégy, könnyes szemmel kisérlek, 
Istenhozzádot súgnak ajkaim,

Aztán kesergőn borulék az ágyra 
És sírtam mintha veszne valakim.

•5 Előttem állt a harcz a vad bikákkal, 
Előttem állt a rettentő vetés,

Az örök-éber sárkány veszedelme*)
A melynek bájad ím kitéteték.

sárkány veszedelme ; az arany gyapjút örökéber sárkány őrzé.
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Szerelmem küzdött már a félelemmel,
7u Növelte ezt az őrült szerelem 

És húgomx) kért könyörgve esdekelve
• óh mentsd meg őket* kérte szüntelen,

S én megtevém. Emlékszel a ligetre,
Hol tölgy s fényű némán ölelkezék.

75 Alig hatol a napnak fénye ebbe,
Ha rámoeolyg kegyével a nagy ég.

Régente ott Diánatemplom állott,
Barbár-kezek-emelte szobra is,

Talán nevét most már el sem találod; 
só Ott mondta nékem ajkad, a hamis:

•Kezedbe van az én sorsom letéve,
Tetőled jnt majd élet vagy halál,

Ha kéj neked, ám sújts Jáson szivére 
De nemesebb ha áldásom talál.

»6 Könyörgöm, óh szűz, mindazon csapásra; 
Melyet fejemre sújthat haragod,

A mindent látó nap nevére kérlek,
Kimélj meg, s kárát látni nem fogod!

Mente meg magadnak, s ha csekélynek nézel,
90 Gondold, hogy így szánták az istenek,

Tanúim ők, hogy meg nem osztom mással 
A nyoszolyát, hanem csakis veled.

Tanúim Júno, a násznak pártfogója,
S az istennő, kinek itt szobra áll,

06 Kívánom a hűség fejemben ójja,
A mint a bűnnek átka eltalál!»

Igaz-e, hogy a lány szivét kicsaltad 
S kéz-kézbe megtörtént a frigykötés,

Még könny is volt, megcsalni ez segített, 
íoo A hol a kérelem, s intés kevés.

S im : sértetlen fogod be a bikákat 
A kőkemény ugar fölszántva rég,

Vetés helyett sárkányfog mén beléje 
Pajzsos daljáknak látni már fejét. 

io5 Sápadtan ültem, bár ügyembe bízva,
Midőn a fegyveres nép ott kijött,

De ó csoda: a földszülötte dalják 
Csatára keltek ott egymás között!

l) Medea nővérét Chalicopénak hívták, ö ismertette meg 
Jásont Medeával.

TÖ 40 LATKÓCZY MIHÁLY.
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Ám mégsem alszik az az örök-éberx) 
no Hogy túrja, söpri már a föld színét,

Hogyan zörög ezerszer pikkelyével
S mellét a földnek hogy dülleszti még.

Hol volt akkor vajon királyi mátkád,
S a kincsek is, mikért feláldozol, 

n6 És hűtlenséged néma szemtanúja,
Korinthus öble hol volt, mondsza hol ?

Én, kit csak most, hogy alkalmatlan lettem,
Oly könnyedén barbárnak nevezel,

A lángszemű sárkányt tenérdekedben 
120 Bűvös dalokkal én altattam el.

Elárulám érted szülőhazámat,
Apámat és a ki körülte van,

Elhagytam mind örjöngő szenvedélyben,
S vagyok jutalmul árva, hontalan. 

i»e Erényem rablónak lön áldozatja,
Kiért elhagytam testvért és hazát,

De kis öcsémet8)azt, hiába, sorsát 
Leírni jobbom szót még nem talált.

Pedig megtettem azt, a mit leírni 
íso Most már szóval kiejtni sem merek,

S nem féltem. — Fél is a szerelmes asszony —
Hogy elnyelnek a zajgó tengerek,

Van is isten, hiszen ha volna, régen,
Lakoltunk volna szörnyű bűn miatt 

185 Lakoltál volna síma szép szavaddal,
. S én 8Ínyleném botor bizalmamat;

Törtek vón’ össze a kék Symplegádok 
Együtt porladnánk csontjaink talán,

Vagy bárha Skylla áldozatja lennénk —
140 Ő győz csak ily rósz férfiak szaván —

Bár süllyesztette volna el hajónkat,
Temettek volna el a vad habok!

De nem, te győztesen kerülsz honodba 
S a várt aranygyapjút is elhozod.

145 Említsem-é, a Peliás leányit ?
Kik apjuk’ szeretetbŐl megölék

x) A sárkány.
*) Medea öcscsót, Absyrtost magával vitte és midőn az üldöző Aetes 

már-már elérte az Argót, darabokra szabdalva vetette oda apjának, s ezzel 
föltartóztatta.

FORDÍTÁSOK. 1 0 4 1
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Ha más gáncsol, neked dicsérni illák,
Hogy érted én mindenre kész valék.

Te képes voltál ajkadon kiejtni 
iBo — Óh nem találok erre már szavat —

Képes valál hideg szóval kiejtni
'Most hagyjad el actoni házamat.* 

Kerültem házad, bár kísért szerelmem 
S két gyermekem, szerelmed záloga, 

i» Egyszerre a nász-dalt zenegni haliám,
S a fáklyafény szemembe villoga.

Mikor a násznak hangja messze szállott,
Akár halálnak is mondhattad azt,

Nem hittem, nem hihettem ennyi vétket, 
íco De sejtelmem mégis majd megfagyaszt.

Jön víg sereg, Hymen dalát dalolják,
Minél közelb, annál borzalmasabb, 

Szolgáim sírtak, könnyeket takartak, 
Kiméletesbek voltak, mint magad. 

im Szerettem volna én is elfeledni,
De szívem búsait, mintegy sejtve azt,

Ám gyermekünk matatta hűtlenséged, —
Oly látvány, a mely szíveket fakaszt,

Fiam kinéz és odasúgja nékem: 
i7o «Anyám, anyám, távozzál innen e l!

Szép nászt vezet, nászt öl apánk Iáson 
A gyeplőket aranynyal fogja fel !»

Mellem verem, hogy majd szivem szakadt meg, 
Arozomba mélyen véstem körmemet,

178 Szerettem vón’ berontni a tömegbe
S fürtöd közt a füzért ragadni meg.

Alig birám megállni, hogy ne mondjam, 
■Enyém ő, nektek birni nem szabad !• 

óh Ősz atyám, hogy me i vagy most boszúlva 
i*o Öcsém neked is jut még áldozat!

Kiért hazát, szülét, mindent od*adtam.
Szerette férjem íme eltaszít;

Ki mindenem volt, kitagad magából,
S a mindenből alig hagy valamit. 

íRft Megfékeztem sárkányt, dühös bikákat,
Egy férfiún nem győzhetek csupán:

Tüzes zsarátnokot szóval elölték,
És lángomat le már nem bírhatám.
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Elhágy a bűvszer, a javas ítélet,
100 Ráolvasás és a legjobb füvek;

Nincs nappalom, s ébren talál az éjjel,
S ez álmatlan gyász mind a te müved! 

Álomba ringatám a szörnyű sárkányt 
Enszívemet el nem altathatom,

11* Ágyas ölelgeti a drága testet:
Hiába volt minden áldozatom, 

ő  élvezi, a mért én bűnbe estem,
S talán mikor gyönyör kerülgeti,

Gúnnyal idézi bájam elvirultát 
soo S titkon gonosz tréfát susog neki,

És ő nevet tréfád konok rovásán.
Csak rajta, rajta, hadd nevessetek!

Majd sirtok még s nálamnál melegebben 
Játszik az ádáz láng majd veletek!

*»5 Mert míg van tűz, van kard és ádáz méreg, 
Büntetlenül nem bántják Medeát;

De hogyha tán meglágyít még a kérés,
Hallj oly szót, mint azt még nem hállhatád t 

Kérlek, miként engem nem egyszer kértél, 
aio S eléd borúlok, mint gyakorta már,

Ne nézz engem, tekints e kisdedekre,
Kiket a mostoha szeszélye vár.

Oly hasonlók hozzád, hogy rájuk nézve 
Legott forró könnyekre lágyulok, 

tis Kérlek a drága, a verőfényes napra:
Tekintsd e két szerelmi zálogot!

Add szívedet, melyért oly sokat adtam,
Tartsd meg szavad, mit adtál egykoron,

Nem kérek én emberfölötti tettet, 
ásó És a türelmet békén hordozom.

Téged kívánlak, hűn ígéretedhez,
S ha nászajáudokom megkérdezed: 

Megadtam azt, midőn kieszközöltem,
Hogy az Argó épen megérkezett, 

m Magadnak is téged és szerencséd
Tekinthetem gazdad ajándokúl;

Mi ehhez képest Sisyphus ar anyja ?
Eszmélj s vakult elméd talán okúi!

Hogy élsz, hogy van hatalmas úr-apósod,
38o Hogy hitvesül most szép lány jut neked,
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Hálátlan! azt te mind az elhagyottnak 
Azt mind csakis nekem köszönheted.

De majd! . . .  Minek beszéljem el boszúmat *?
Majd szörnyűt gondol még ki a harag, 

aar, Boszúm kiköltöm, bár megbánom is tán, '
Mint bánom hogy szóval tartottalak.

Feleljen érte majd az ádáz isten,
Ki eremben hevíti véremet,

De rettentő készül bennem reátok,
És szörnyű az, mit lelkem rejteget.

Budapest, 1883 augusztus 21.
Ford. I . a t k ó c z y  M i h á l y .

VEGYESEK.

— Magyar főpapok Olaszországban. Ezen cim alatt a •Nem
zet* f. é. április ‘28-iki számában Vaisz Ignácz-tói, ki Masolino olasz 
festő műveinek ismertetése által vonta magára ujabb időben a műtörté
nészek figyelmét, egy tárczaczikket olvastunk, mely röviden ismerteti 
Vitéz Jánosnak, Janus Pannoniusnak és Polycarpus Györgynek olasz 
humanistákhoz való viszonyát — Vespasiano Bisticci és Alfréd 
Beumont nyomán. Hazai szakembereink kutatásait Vaisz teljesen igno- 
rálja, úgy látszik nincs is tudomása arról, hogy Vitéz Jánosról Fraknói, 
Janus Pannoniusról, Galeotto Marzióról s Polycarpus Györgyről Ábel 
is közölt egyet mást. Érdekes azonban Vaisz czikkében a következő 
műtörténelmi megjegyzés: Cesingét és barátját Marzio da Nami-t 
1458-ban Mantegna, a paduai iskola főmestere Paduában lefestette. 
Már Vásári is tesz erről említést, de elferdített nevekkel és tények
kel. Maga Cesinge dicsőíti egyik költeményében Mantegna művét. 
Épen akkor dolgozott Paduában Donatello is a nagyhírű szobrász és 
nagyon valószínűnek tartom, hogy akkor készíttette Cesinge Donatello 
által Vitéz János érsek azon kis gyönyörű mellszobrát, melyet a nemzeti 
muzeumban láthatunk. Jelenleg a régiségtár 9-ik termében, 15-ik szék 
rényszám. Azelőtt a kis szobor Nyitrán volt és szent Donat-nak tartot
ták, a művész (Donatello) bevésett kezdőbetűi miatt származott téves 
felfogás folytán. A munka egészen Donatello kezére mutat és valószínű
leg arczkép után készült.
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— «Biliotheca Scriptorum Grtecorum et Romanorum edita 
cnrantibus Joanne Kvicala e t Carolo Sckenkh czim alatt görög és latin 
classikusoknak uj gyűjteménye jelenik meg Tempsky kiadásában Prágá
ban (Lipcsében Freitagnál, Budapesten Lampelnél). A gyűjtemény, 
mely iskolai használatra is van szánva s arra kiválóan alkalmas, a tudo
mány követeléseinek megfelelő kitűnő szöveg által, melyhez a latin 
nyelven irt kritikai előszó tartalmaz megjegyzéseket, szép kiállítása, a 
szemet nem rontó nyomása és nagy olcsósága által tűnik ki. Eddig 
a következő szerzők jelentek meg: Sophocles Antigoné-ja (XI4-41 és 
index metrorum), Aiax-o, XVIII+44 és ind. metr.) és Oedipus Rex-je 
(XlV-f 47 és ind. metr.) Schubert Frigyes prágai tanár kiadásában 
(füzetenkint 24 kr.); Caesar de Bello Oallico czimü müve Prammer Ignácz 
bécsi tanár kiadásában (p. I—XX kritikai előszó, p. XXI—XXVIII 
a tartalom rövid foglalatja, p. XXIX—XXX chronologiai tábla, 164 
-oldal szöveg, a régi Gallia térképével; ára 65 kr.); Livim  X X V I —  
JÍX X -ik  könyve Zingerle Antal innsbrucki tanár kiadásában (XIV+233, 
ára 75 kr.); P . O ndi Nasonis Carmina Selecta (a methamorphosisókból 
és az elegiákból) Sedlmayer Henrik István bécsi tanár kiadásában 
(I—X kritikai előszó, p. XI—XV De P. Ovidi Nasonis Vita et Scriptis ; 
139 1. ; ára 48 kr.); Q. H orati F lacd Carmina Petschenig Mihály 
gráczi tanár kiadásában (p. I— VIII kritikai előszó, p. IX—XVI metra 
iambica et melica, p. XVII—XIX Tabula chronologica Horatiana; 
p. 1—218 a szöveg; ára 75 kr.). Az eddig megjelent füzetekből is lát
szik, hogy a gyűjtemény kiadói csak az osztrák-magyar monarchia 
tanintézetein keresik a tudósokat, kikre az egyes auctorok kiadását 
bizzák. Még inkább kitűnik az, ha végig nézzük a még készülő félben 
levő kiadások lajstromát. Aristophanest ki fogja adni Holzinger, De- 
mosthenest Schenkl Henrik, az Odysseát Scheindler, az Iliást Rzach, 
Platót Král, Thukydidest Cwiklinski, Cflesart de Bello Civili Pram
mer, Cicero beszédeit Gold bacher, Cornelius Nepost Koziol, Salluetiust 
Scheindler, Tacitust Müller J., Tibullust Zingerle, Vergilius Aeneisét 
Kvicala, Bucolicáit és Georgicáit Glaser stb. stb. Megjegyezzük végre, 
hogy vallás- és közoktatásügyi minisztériumunk a Petschenig Hóra- 
tius-kiadását iskolai használatra ajánlotta, mi a gyűjteménynek azon 
füzetein, melyeknek czimlapján a Lampel ezég nevét olvassuk a 
Tempsky és Freitagé helyett (Budapest. Sumptus fecit R. Lampel (F. 
Wodianer). MDCCCLXXXIII) a következő alakban nyert kifejezést: 
•Editio ab Alto Regio Hungarico Ministerio Publicss Eruditionis com- 
mendata.*
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— Egy ifjabb író Hutten ülrikról. Janssen János ily czímű 
munkája: Getchickte des deutschen Yolkes teit dern A wjang des Mittelalten 
szokatlan feltűnést keltett Németországban. Az idén nyolczadik kiadás
ban jelent meg & három kötetre terjedő munka, a róla megjelent bírá
latok pedig a szerző válaszaival együtt egy kis irodalmat tesznek ki már. 
E kiváló érdeklődésnek' legfőbb oka az, hogy Janssen katholikus, ki épen 
nem titkolja érzéseit és könyvének tárgya ép a reformatio kora. Termé
szetes, hogy felfogása élénk mozgalmat keltett a protestáns Német
országban. annál is inkább, mivel Janssen tudományos készültsége 
azoknak is imponált, kiknek érzéseit sértették eszméi. Nem volna itt 
helyén szólni a munka történettudományi értékéről vagy irányáról, de 
a reformatio zászlóvivői a német irodalomtörténetben is kiváló helyet 
foglalván el, e folyóirat olvasóit is érdekelhetik a tudós szerző támadá
sai Luther és a humanisták ellen. Kivált Hutten Ulrik ellen epéskedik 
Janssen, és ha vádjai igazak, félre kellene dobnunk Strauss jeles életraj
zát, mely leghőbb rokonszenvünkre méltónak tünteti föl a lovagot. 
A kissé hetyke, de nemes, lelkesült, szenvedélyes és szerencsétlen 
Huttent Janssen egy örökké zavarokat hajhászó, elvtelen kalandornak 
festi, kinek semmi sem szent, csupán a saját haszna. Érveinek jellem
zésére elég lesz bonczolnunk két súlyos vádját, melyeket azért emelünk 
ki a többiek közöl, mivel leginkább ezek vannak úgy indokolva, hogy az 
olvasót könnyen zavarba ejthetik.

Hogy mily elvtelen és képmutató volt Hutten — így érvéi Janssen
— abból is világos, hogy 1517-ben a mainzi érsektől követséget vállalt 
I. Ferencz franczia királyhoz, hogy megállapítsa ezzel azon alkuponto
kat, melyeknek erejénél fogva kötelezné magát az érsek, hogy Ferenczet 
a császári trónra segíti Miksa császár halála után. És ily követségre 
vállalkozott ugyanaz á Hutten, ki 1518-ban azt írta, hogy nem német, 
hogy felségárúló, hogy gyalázatos az, ki idegen fejedelmet akar ültetni 
a császári trónra. Jellemző — igy végzi Janssen —hogy Hutten panegy- 
ricuBa, Strauss, e követséget ugyan fölemlíti, de czéljáról nem szól 
bővebben. Valóban nem szól, mivel csak annyit mondhat el, mint a 
mennyit tud és nem gondolhatta, hogy e követség komoly vádakra 
adhat alkalmat. Nem gondolhatta, hisz az 1517-iki küldetést az 1518-iki 
nyilatkozattól oly év választja el, melynek eseményeit Janssen csak 
mellékesen említi s nem a kellő összefüggésben. 1517-ben ugyanis nem 
idegen és német származású, hanem két teljesen idegen eredetű császár
jelölt forgott pzóban. Akkortájt Miksa császár VHI. Henrik angol ki
rály jelöltségét pártolta, a császár ellenségei pedig Ferenczhez hajoltak, 
csupán 1518 elején gondolt Miksa unokájának, a későbbi V. Károlynak 
jelöltségére. Károly mellett szólalt föl Hutten 1518-ban de 1517-ben 
nem volt módjában vele szembenállást foglalni. Azután figyelembe kell
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vennünk, hogy bár Hutten nemzeti érzése erősebb volt, mint a legtöbb 
kortársaé, korán sem volt oly természetű, minőnek azt a modem eszme
körben elfogúlt olvasó képzelhetné. Mai napság bajosan képzelhető egy 
német, ki az uralkodó dynastia trónörököse ellenében egy nem német 
fejedelem jelöltségét pártolná, mig a Hutten korában ily jelöltség igen 
megszokott eszme volt és ha nemzetiségi szempontokat hozott fel valaki 
ellene, ritkán volt őszinte, hanem leplezni vagy szépíteni kívánta saját 
politikai aspiratióit néha öntudatlanúl is. Elismerjük, hogy Huttent a 
nemzeti érzés is ösztönözte Károly pártolására, de ez érzés nem volt 
oly kizárólagos vagy csak túlnyomó erejű, mint azt a Janssen által 
idézett azon nyilatkozatból lehetne sejteni, mely Huttennek a német 
fejedelmekhez intézett leveléből van kiszakítva. Természetes, hogy ezek 
előtt nem tárta ki reményeit, nem mondotta ki, hogy Károlytól Róma 
befolyásának megtörését és a neki, mint lovagnak, oly gyűlöletes feje
delmi hatalom gyengítését remélte. Hutten nem volt fontolgató állam
férfiú, benyomásai és szenvedélyei kormányozták; mivel szíve vonzódott 
a Habsburgok sarjadékához, azért várta attól reményei teljesítését. 
Ily alárendelt befolyása volt a mai értelemben vett nemzeti érzésnek 
Hutten politikájára, ez tehát nem tartóztathatta 1517-ben a követség 
elvállalásától, mert ha fölteszszük is, hogy ekkor már ismerte Károly 
jelöltségét, azt kell hinnünk, hogy még habozott, vajon kitől várhatni 
többet ? Különben aligha tulajdonított nagy fontosságot küldetésének, 
melynek természetét nem isismerjük pontosan, és elvállalta, mivel szol
gálatában állott a mainzi érseknek, kit tisztelt és szeretett, kitől a 
humanismus támogatását remélte. Szóval, Janssen ez esetben az elfogúlt 
történetírók szokásos eszközeivel élt: könnyelműen bánt a chronologiá- 
val és mai érzések nyelvén szólt régi viszonyokról.

E követség korában még nem sokat törődött Hutten az egyházi 
reformmal. De már 1521-ben a wormsi országgyűlés alatt Luther esz
méiért izgatott, sőt szeretett volna érdekében fegyverhez nyúlni. Azon
ban barátja és \ezére, Sickingen, nem vélte tanácsosnak a fegyveres 
actiót, az tehát el is maradt. Janssen igen egyszerű okát adja a szán
dék változásának: Huttent — úgy mond — a császár egy ügynöke négy
száz aranyforinttal megvesztegette. Állítása igazolása végett Mauren- 
brecherre hivatkozik, egy ultrámontán történetíróra, ki Studien und 
Skizzen zűr Gexchichte dér Reform ationszeit, Leipzig 1874 czímű könyvé
ben valóban említi a megvesztegetést. Pedig az teljesen valótlan. Hutten 
valóban kapott 400 aranyforintot Károly császártól, kit bizonyára az a 
szándék vezetett, hogy Huttent eltántorítsa a fegyveres actiótól, de vajon 
Hutten sejthette-e szándékát? Nem 1521 elején kapta e a pénzt, mikor 
még Luther nem érkezett meg a wormsi országgyűlésre ? És nem szín
lelt-e akkor a császár engedékenységet Luther eszméi iránt? Színlelt.
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mint Banké kiemeli, oly czélból, hogy a pápát elvonhassa Ferencz 
király szövetségétől. Hutten tehát, midőn a pénzt elfogadta, azon 
hiszemben volt, hogy Károly pártolni fogja Luthert, vagy legalább föl 
nem lép ellene. Ezt Janssen és Maurenbrecher nem említik, sőt azt is 
elhallgatják, hogy Hutten nemsokára visszaadta Károlynak a pénzt. 
Vajon mikor adta vissza? Egy forrás szerint május 22-én, vagyis mikor 
már teljesen világos volt előtte, hogy Károly nyílt ellensége Luthernek. 
Strauss ugyan minden alapos ok nélkül korainak tartja e dátumot, de 
ha fölteszszük is, hogy a folyvást nyomorgó Hutten egy ideig habozott 
visszaadni a pénzt, az nem igen gyengíti ama tettének dicsőségét, hogy 
mégis visszaadta, mit Janssen sok mindennel együtt bölcsen elhallgatott. 
Így vádaskodik Janssen nem csupán Hutten ellen. Azt akarja bizonyí
tani, hogy a reformatió fölösleges volt, hogy nem javította, hanem ron
totta a közállapotok fejlődését Németországban. Nem csoda, hogy min
den léptennyomon másítani kénytelen a történelmi igazságot.
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Finály H. Az ókori súlyokról és mértékekről. Kiadja a m. t. akadémia II.
osztálya. Budapest 18S3. Akadémia (N. 8-r. 164 l.) 1 írt.

Finály H. A latin nyelv szótára. IV. fUz. Contestalio-dolatüis. Budapest.
Franklin-t. 1883. (8-r. 481-640) 80 kr.

Kardos S. A XVI. század magyar lyrai költészete. Budapest. Révai, 18&J. 
(81 1.) 80 kr.
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