
mii terjesre. Példa rí Mmtiiiafö' ' 
i boJdba megy; s erreaaK’: 
ex aréna fanem oectíre.ft&A 

rstroh spinnen. 
i tre sok hazug kólteménj r-‘ - 
•jst iibarti czímá 

i; ̂ 'ellenségeit gnnyolji. A •&*# 
ult lovagiság éretlenjeit 
nemű mű tncivalerciie? i Lofet ■-* • 
Ívben a haing mesék ásíte*1̂ - 
társai. s» mely épen awtwf̂  
kor vége és az njnak eleje.

>ak csekély mértekben lé te d ^
,'vra szökken, a a Mtó 

lutgmagyarázzí.

aM}&*>•"”*  J
WZtó « «  «“ ®"n'rr.i

* . .'..nt falcát

az nenezifeseege menen. ib ju Xiar̂ iuau xi/gjur * v. 
könyvének, valamint EUisen Münchbausenjéoek. 
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Kritische Untersuchungen über die Zimtl&nder von Carl Schumann. 
Gotha, 1883. Justus Perthes. (Erganzungsheft Nro 73 zu Petermanns 
Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt.)

Afrika és Ázsia között egy keskeny tengerág terül el, mely alakja, 
természeti tüneményei és környékének felette érdekes természeti viszo
nyai miatt már korán vonta magára a tudósok figyelmét. Különösen a 
mostani század elejétől kezdve geographusok és természettudósok nagy 
számban kutatták a vidéket és a tengert, és mióta Ehrenberg ottani 
tanulmányaival egy új tudományt, a legparányibb szerves lényekről 
szóló tudományt alapította, a tenger és környéke folytonos kutatások 
tárgyává lettek. A vidék azonban nem csak mint természeti tárgy, ha
nem egyszersmind — és részben még nagyobb mértékben — mint népek 
lakhelye vonzza a kutatók érdekeltségét. A tenger ugyanis alakja és 
csekély szélessége miatt inkább folyó völgyéhez hasonló, és az ottani 
népek történetében csakugyan nem mint elválasztó tenger, hanem min
dig mint összekötő folyó szerepelt. Ennek tulajdonítandó, hogy ott a 
legrégibb idők óta a partmelléki népek között a legélénkebb közlekedés 
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1112 HEINRICH ALAJOS.

gába rejti a feleleteket az emberiség őstörténelmének legérdekesebb kér
déseire.

Az előttünk fekvő értekezés ezen kérdések egyikét meg akarja 
fejteni.

Szükségesnek tartottam ezeket előrebocsátani azon nehézségek 
feltüntetésére, melyek a lelkiismeretes kutatót itt lépten nyomon kétes 
dolgok végleges eldöntésében vagy csak kielégítő megoldásában folyton 
megakadályozzák. Schumann teljesen ismeri és méltatja kitűzött fel
adatának nehézségeit és azon czélból, hogy az olvasó bizalmat helyez
zen a szerzőbe, megismerteti őt azon tanulmányokkal, melyeket tett. 
Schumann ugyanis ezeket mondja : «A kérdés sokoldalúsága egyszers
mind valószínűvé teszi a megoldás hiányosságát. Az egyes tudomány
ágak mai terjedelménél fogva nem lehet senki azok mindegyikében telje
sen otthonos. Az ókori phjlologiában, mely pedig e téren oly fontos 
anyagot szolgáltat, nem vagyok szakember. Az arabs forrásokat az ere
deti szövegekben, részben kézirati emlékekben tanúlmányoztam; az 
egyiptomi okleveleket összehasonlítottam az eredetiekkel. A növénytani 
és földrajzi tanulmányok szűkebb, sok évi szaktudományom körébe 
esnek.* Ezen szavakból tehát megtudjuk, hogy a szerző tulajdonképeni 
szakmája a természetrajz és a földrajz, hogy az arabs nyelvet teljesen 
birja, hogy az egyiptomi nyelvben oly jártas, hogy képes az eredeti 
okmányokat összehasonlítani a fordításokkal és ez utóbbiakat meg
bírálni ; hogy pedig a classica philologiában nem olyan járatlan, mint 
velünk el akarja hitetni, mutathatja a classica írók pontos és lelkiisme
retes használata, bizonyíthatja a kitűzött feladat sikeres megoldása. 
Hogy szerzőnk minden tekintetben tájékozottan lépett a tanulmányok 
ezen terére, bizonyíthatja még azon körülmény is, hogy az ókor híres 
és kapós terményei közül ép azt választotta kutatásának különös tár
gyává, mely előfordulása, elterjedése és eredete tekintetében mai napig 
vita tárgya maradt. A fahéj ugyanis határozottan azon fűszer, melynek 
megszerzésére az első hajózási vállalatok törekedtek, 6Őt a fahéj talán 
az első fűszer, mely a tengeren túlról Egyiptomba jutott.

A fahéj, melyet Herodotos tökéletesen ismerés melyet a jeles 
történetíró és geographus behatóan le is ír, már a XI. egyiptomi dynaetia 
alatt készült emlékeken fordul elő azon becses anyagok közt, melyek 
Punt-ból hozattak ; az egyiptusoknak ezen országgal űzött kereskedésök 
felette élénk volt, — ezt bizonyítja a számos arra vonatkozó felirat — 
és tartott egészen a XXI. dynastiáig, a mikor ezen közlekedés egy időre 
teljesen megszűnt. Szerzőnk ezért Masperoval a phönikusokat okozza, 
kik jelentékeny kereskedelmi ügyességükkel talán monopoliumot sze
reztek az ottani kereskedelemre. Ezen feltevés nézetünk szerint nem 
helyes, még pedig két okból nem az: először is a phönikusok a Veres
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89-ben történt Kr. e. Joseplms szerint ezen Ptolemaeos, anyja megöle- 
tése után, a nép dühe elöl menekülvén, Kos szigetére futott, a hová 
anyja már előbb a törvényes király előtt kincseit megmentette volt. 
Schumann helyesen mondja, hogy Josephus itt tévedett, mert Kos szi
gete nem tartozott soha az egyiptusi birodalomhoz; szerinte Josephus 
Kos szigetet Kus-sal (Kusch) tévesztette össze, mi annál lehetségesebb, 
mivel Kusch középhangzóját az egyiptusi nyelvben ki nem irják, a görög 
nyelvben pedig az éles sch-hangzó hiányzik, egészen eltekintve attól, 
hogy a görög ember előtt Kos sokkal ismeretesebb volt, mint Kusch. 
Ha ez igaz (a mi természetes), akkor Punt Kus-ban keresendő. Kus alatt 
pedig az egyiptusok mindig Afrika dél-keleti partját értették.

Schumann ezen eredménynyel természetesen nem elégedett meg 
és kutatott oly hely után, mely bizonyossá teheti vélekedését. Szerzőnk 
ilyen helyet talált is: Opone városát. «A szavak magja — mondja Schu
mann — mássalhangzói összetételében tökéletesen egyenlő. Az eltérések 
oly jelentéktelenek, hogy nem vehetők tekintetbe, kivált mivel könnyen 
magyarázhatók meg. A szó elejéhez csatolt alif a sémi nyelvekben oly 
gyakori, hogy nem lephet meg; az pedig tény, hogy ezen vidék ős idők óta 
a szemközt lakó arabs törzsek befolyása alatt állott. Az egyiptomi szó 
végén levő t nőnemű utórag, mely a sémi nyelvekben országnevekre 
általános és az észak-afrikai törzsek nyelveiben szintén előfordul.* Mind
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Ugyanazt a tüneményt találhatjuk a népek elnevezésénél, például: né
met, sváb, frank, allemande, muszka stb.

Az értekezés második pontja foglalkozik az ókor talán legérdeke
sebb terményével. Ezen termény az egyiptomi Khisit, melyet rendesen 
Casia-val vagy fabéj-jal azonosítanak. Schumann szintén helyesnek 
tartja ezen identificátiót, csakhogy ő a név eredetét nem az egyiptomi 
nyelvben keresi, hanem egészen máshol. Az egyiptomi nyelv szótáraiban 
mutatkozó bizonytalanságok ugyanis őt arra a gondolatra hozták, hogy 
a Khisit név nem is egyiptomi származású, hanem hogy az a Nilus 
vidékén szintúgy mint Görögországban csak idegen szó. Kutatásai egy 
japáni barátja támogatása folytán eredményhez is vezettek. Schumann 
már tudta, hogy a fahéj chinai neve «kuei». A termény japáni elneve
zésére nézve pedig barátja ezeket irta neki: «A fahéj általános neve a 
japán nyelvben ni-kei. Megkülönböztetnek 1. kii-schin (szóról szóra a 
fahéj szíve), mely öregebb törzshéjból állíttatik elő az által, hogy a külső 
para- és a belső hámrétegek gondosan eltávolíttatnak; 2 . kei-sohi (fahéj 
ága) a Németországban használt fajta, mely fiatalabb hajtások héjából 
állíttatik elő, ott Japánban kevesebb értékűnek tartják.* Schumann a 
japán (illetőleg chinai) és az egyiptomi név között oly egyezést talál, 
hegy e név eredete bizonyosnak mondható; a kei hang végén levő i 
ugyanis alig hallatszik és csak az e meglágyulására szolgál, mint pél
dául az orosz jód a, u, e után. A második szótagban lévő sch pedig a 
német éles sziszegő hangtól teljesen külömbözik, mert csak mint hehe- 
zett, selypezett s ejtetik ki, úgy hogy a kettős szó majdnem kisí (kízi) 
hangzik). Schumannt kutatásában még megerősítette Gabelentz hír
neves nyelvész, ki a fahéj nevére vonatkozólag ezeket irta neki: 
•Kuei, jap. kei =  laurus cassia, cinnamonsum aromaticum ; — kuéi-ci, 
kei-si Wells-Williams chinai szótárában cassia-kéreg, Hepburus japán 
szótárában pedig cinamomum, cassia*. A cassia szó tehát chinai eredetű ; 
az ellen csak annak lesznek kételyei, ki az egyiptusok (illetőleg phöni- 
kusok) kereskedelmi ésszeköttetéseinek körét a korlátolt classicai mére
tekkel méri.

Schumann derék értekezésére itt leginkább azért kívántam figyel
meztetni, mivel az nemcsak a történésznek, hanem a philologusnak is  
sok és érdekes anyagot nyújt. D r . H k in r ic h  A l a j o s .

Die Cantica dér sophokleischen Tragoedien. Nacli ihrem rythmischen Bán 
besprochen von Hugó Oleditsch. Zweite durch den Abdruck des Testes 
vermehrte Bearbeitung dér «Sophokleischen Stroplien* desselben Ver- 
fassers. Wien, 1883. Carl Konegen. XV. és 276. 1. 3 frt 60 kr.

Mióta a hetvenes években Rossbach és Westphal (különösen ez 
utóbbi System dér antikén Rhythmik [Breslau. Leuckart. 1805.] czímű


