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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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