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HAZAI  IRODALOM.

A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. Irta Vámbéry Ármin. 
Budapest Kiadja a magyar tudományos akadémia. 1885. (A M. Tudo
mányos Akadémia könyvkiadó-vállalata.) — 8. r. XVI, 768 lap. Ára 5 írt.

E ozím alatt jelent meg a törokség legjobb ismerőjének legújabb 
munkája. Egyúttal, mint az már kiváló orientalistánk műveinél hagyo
mányos szokás, németül is megjelent a könyv ily czím alatt: Das Tür- 
kenvolk in seinen ethnologischen und ethnographiscben Beziehungen 
geschildert von Hermann Vámbéry. Mit zwei Tafeln und mehrern Holz- 
schnitten. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1885. (8. r. XII, 638 1.) Az egész 
törökséget ábrázoló képet mindeddig még senki sem vázolt és arról, 
hogy az egyes törzsek milyen viszonyban vannak egymással eredőtök, 
rokonsági fokozatuk, nyelvjárásuk, szokásaik, családi életök tekintetében, 
még a legkiválóbb néprajziróknak sincsen tiszta és hibátlan fogalmuk. 
A szerző a törokség déli népei közt több évet töltött és kiváló nyelvisme
reténél, ritka megfigyelő tehetségénél és hosszas irodalmi török tanulmá
nyainál fogva egyaránt legbivatottabb arra, hogy a török faj néprajzát 
megírja. Az éjszakon, Szibiriában lakó törzsek leírásánál sok becses, eddig 
leginkább orosz folyóiratokban és kisebb nagyobb monographiákban 
szétszórt anyagot gyűjtött össze szerzőnk; a déli törzsek leírása közben 
a saját tapasztalatait értékesíthette. A könyv egyes részei ennek követ
keztében nincsenek egyenletesen és egyformán kidolgozva. A baskírokról, 
csuvasokról és kazáni tatárokról szóló fejezetek a felhasználható anyag 
tömege és jósága miatt tökéletesebbek mint a szibiriai vagy akár az 
oszmanli törökökről szóló részek, pedig ez utóbbiak ugyancsak közel 
vannak hozzánk és elég sokáig és bensően érintkeztek hazánkkal. 
A szerző czélja e könyv írása közben az volt, hogy az egyes, a törökségre 
vonatkozó és eddigelé megjelent adatokat összegyűjtse, kellően megvá
logassa és a népismeret barátjainak könnyen érthető, a szónak neme
sebb értelmében vett népszerű alakban átadja. Az egész munka olyan, 
hogy méltán sorakozik az árja és sémi néposaládról eddigelé megjelent 
nagy leíró művek mellé. A következőben megkísértem ezt az érdekes 
könyvet, a mennyire szűk helyen lehet, ismertetni.

Az előszó után a munka írásában felhasznált kútfők jegyzéke kö
vetkezik. Hatalmas sor, száznál több mű, közte sok eredeti keleti forrás, 
például Abulghazi Bahadur Khan, Ebu Dolef Miszar Ibn Mohalhal, Ibn 
Khordadbe, Mehemmed Dsaafer Khormudsi, Masz’udi, Rasid-eddin Ta- 
bibi, Mirkhand művei és a Tevarikh-i Al-i Szeldsuk (A szeldsuk törzsnek 
története) czímű kézirat. Vámbéry nevén kívül még két magyar ember 
nevével találkozunk a sorban : Besze János 1838-ban írt a Krímben, a
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Kaukazusban, Georgiában, Kis-Ázsiában és Konstantinápolyban meg
tett ntjáról, és Mezőkövesdi Ujfalvy Károly az Oroszországba, Szibiriába 
és Tnrkesztánba indított franczia tudományos expeditio eredményeiről 
irt 1880-ban, mind a ketten francziáúl. A kútfők jegyzékében foglalt 
műveken kívül azonban számos más könyvet is használt a szerző elszór
tan munkájában.

A bevezetés a törökséget általánosan érdeklő kérdésekkel foglal
kozik. Legelőször a törökök eredetéről van szó, a mint nemzeti hagyomá
nyuk elmondja. E szerint Japhetnek, Noé fiának, nyolcz fia volt, ú. m. 
Türk (a törökök ősapja), Csin (a chinaiaké), Khazar (a khazaroké), Szak- 
lab (a bz Iá vöké), Busz (az oroszoké), Ming, Gumari, Kbalads (vagy Ta- 
rads, Jarads). Gumarinak két fia volt, Bulgar és Burtasz, kiknek utódai 
a magyarok és baskírok. A második fejezetben a törökök rtsö fellépéséről 
értekezik a szerző, a mint az a történelem tanúsága szerint kimutatható. 
I tt leginkább az ujgur népről van szó, melyben már régen a keleti török- 
ség hatalma és tekintélye volt megszemélyesítve és a melynek neve ugort 
ugur> ogur vagy ugr alakban korán eljutott az oroszokhoz ésByzanczba. 
A harmadik fejezetben a szerző a török régiségeket, tekintettel a törökök 
eredetére, tárgyalja. Leginkább Dél-Szibiriában lehet meredek szikla
falakba vésett alakokat, jegyeket, vörös és fekete színű, elolvasható és 

#eddig meg nem fejtett feliratokat találni. Legsajátságosabb török emlé
kek azonban a kurganok. A kunján szó, melylyel a Szajani és Altai 
hegységtől kezdve, az Ural, Káma és Volga mentében az Azovi- és Fekete
tenger partjáig található sírhalmokat nevezik, török eredetű s ma erő
döt, menedékhelyet jelent, alapjában véve valamely emelkedést, magas
latot, melyen az ősember a sík talaj közepett az állatok és később az 
emberek megtámadása ellen menedékhelyet keresett; később aztán e szó 
a menedékhely és sírhalom alakjainak hasonlósága következtében ezen 
utóbbira is alkalmaztatott. (32.1.) A kurganok mellett talált szobrok is 
érdekesek. Egyes ruhadarabok, a melyek e szobrokon ábrázolva vannak, 
meglepően hasonlók a húnok, kirgizek, özbegek, tatárok és magyarok 
illető ruhájához. Ilyen például a csizma (törökül csezme) és a föveg. Az 
írásjegyek közűi eddigelé csak az egyik fajt, az ujgurt tudják elolvasni; 
az ismeretlennek megfejtésével most foglalkozik maga Vámbéry. Lehet
séges, hogy e föliratok azon törzsek névsorát tartalmazzák, a melyek
nek az illető vidékeken való legeltetésre joguk volt, és így a legelői jogra 
vonatkozó okiratoknak tekintendők. Az ujgar betűs feliratot szerzőnk 
majdnem egészen megfejtette; mintaKudatku Bilik, e régi ujgur nyelv
emlék kiadójának volt módja hozzászoknia az ujgur betű olvasásához. 
A föliratok idejét illetőleg kimondja, hogy legfölebb a Kr. u. való IX. 
vagy X. századot vehetni föl a Jeniszei partján levő ujgur fölirat kelet
kezése korának. A negyedik fejezetben a műveltségi mozzanatok bizony-
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ságát tárgyalja a szerző. Itt a török nyelvkincs bámulatos állandóságár 
val, változatlanságával ismerkedünk meg. Ez akkora, hogy a majdnem 
kilen ez száz földrajzi négyszögmérföldnyi területen, melyen törökök 
laknak, a Lénától Syriáig, tulajdonképen nem török testvémyelvekröl, 
hanem csak nyelvjárásokról szólhatunk. A Kudatku Biliket, mely a 
Kr. u. való X. századból ered, ma a török nyelvnek bármely ismerője 
könnyen megértheti. (57.1.) A cultura szavainak tanúsága szerint hozzá
vetőleg meghatározza szerzőnk, hogy a török népfaj bölcseje az Angara, 
Jeniszei, Ob és Irtis forrásvidékén ringott; onnan egyes törzsek már 
nagyon korán vonultak délre és délnyugatra, ellenben észak és kelet felé 
csak nagyon ritkán és önkénytelenül mentek. (59.1.) Vámbéry arra az 
eredményre jut kutatásaiban, hogy a török nyelv csak igen kevés és 
ezenfelül nagyon bizonytalan nyomát mutatja fel az egykori közlekedés
nek, melyben a törökök és ugorok egymással állottak. (64. 1.) A perzsa 
nyelvnek és vallásnak nagyobb hatása volt a törökökre, és viszont a 
perzsa szókincsben is van a törökből kölcsön vett anyag. Az ötödik feje
zet meghatározza a törökök helyzetét az ural-altaji törzsben. E nagy nép
törzs öt főágra oszlik ; ezek a következők: 1. Szamojédok, 2. tunguzok 
vagy mandsuk, 3. ugorok, kikhez Vámbéry a következő ágakat számítja: 
a vogult, osztyákot, zürjént, votyákot, cseremiszt, mordvint, lappot és 
finnt; 4 mongolok, 5. törökök vagy török-tatárok. A tatár név onnan van, 
hogy Dsingisz khan seregének előcsapatját a Volga mellett való megjele
nésekor egy Tatar nevű törzs képezte. (73. 74.1.) A törököknek a többi 
négy főághoz való viszonyáról azt kell tudnunk, hogy a török nyelv az 
ugorral csak az ősi anyagban, t. i. a gyökökben mutatkozik rokonnak, 
míg a mongol nyelv szókincsének több mint fele része közös a törökkel 
és e két nyelvnek több nyelvtani alakja egymással azonos. (78. 1.) A kö
vetkező fejezet a török nép sorsával és vándorlásával ismerteti meg az olva
sót. E népfaj nagyobb része déli, délkeleti és délnyngoti irányban hagyta 
el ősi hazáját. Hogy nagy számú volta és képességei mellett sem jutott 
nagyobb nemzeti virágzásra és kivált, hogy többsége soha sem alkotott 
államot, annak két szerencsétlen körülmény összehatása az oka: a régi 
világnak művelhető talaját már mások foglalták el, kikkel egészen nap
jainkig a létért való küzdelmet kellett vívniok; aztán az iszlám ernyesztő 
és nemzetietlenitő uralma alá kerültek. (103.1.)

A részletes tárgyalás elején felosztja Vámbéry a törökséget köny- 
nyebb áttekinthetés végett földrajzi elterjedése szerint a következő öt 
csoportra: 1. Szibiriai törökök. 2. Középázsiai törökök. 3. A Volga mellé
kén lakó törökök. 4. Pontus-melléki törökök (a Káspi- és Fekete-tenger 
éjszaki és keleti partjain) és 5. Nyvgoti törökök vagyis az azerbajdsaniak 
Perzsiábán és a Kaukazusban, és az oszmánok. A részletes leírásban 
nyomról-nyomra nem követhetem a szerzőt, mert a tárgy érdekessége
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és az előadás lebilincselő módja mellett könnyen megtörténhetnék, hogy 
egész fejezeteket idéznék itt változatlanul könyvéből; kénytelen vagyok 
tehát az olvasót magára a kitűnő könyvre utalni, és itt csak olyat közöl
hetek egészen röviden, a minek nézetem szerint ránk nézve különös 
érdeke van.

Az altajiak érdekes, titokkal teljes vallásában, a samanismusban 
van egy alvilági lény, kinek neve Körümesz. Ez szóról-szóra annyit tesz, 
mint láthatatlan, és e nevében teljesen megfelel a magyar ördö/j szónak, 
mely a törökben örtük alakot ölt és a. m. elrejtett. Kaira Khan a. m. a 
gondoskodó, eltartó, irgalmazó; a magyarban karakán. V. ö. e régi 
deák-dalt majdnem ellenkező értelemmel:

Indul nagy útjára az árva deák,
Feszítik agyát karakán ideák.

Az ördög által először elcsábított ember neve Töröngöj a. m. mélység
ben lakó; ez a magyarban oly hangváltozattal, mely mind a magyarban, 
mind a törökben megvan (e-é-ö), tereng, pl. ebben: terengette, teringette 
vagyis az ördög ette (vagy talán adta). Az altaji közmondások közt 
(168—171. 1.) sok olyan van, a mely a magyar ember esze járásához 
hasonló felfogást árul el.

Rendkívül érdekes az, a mit Vámbéry a középázsiai törökökről 
szóló szakasz bevezetése gyanánt a nomádokról és félig nomád, félig letele
pült törökökről ír. A félnomád leginkább a nagy középázsiai pusztaság 
szélén lakik; annak, hogy megtelepedni készül, első jelét azzal adja, 
hogy a föld termékeinek és a földműveléshez szükséges eszközöknek be
fogadására csűr- vagy kamaraalakú szilárd épületet, ablaktalan, sötét, 
komor agyagkunyhót csinál, melyben nem szeret lakni, sőt még kedvelt 
állatját, a lovat, sem köti bele, mert a szabadban felütött, szellőjárta 
sátrat többre becsüli s a szilárd épület megnevezésére azt a szót használja, 
mely tulajdonképen a sötét, elzárt fogalmát fejezi ki s a melyből a fog
ság és pokol elnevezése is származott. (211.1.) A társadalom női része 
hamarabb válik félnomáddá, mint a férfi. Ez az átmenet természetesen 
nemcsak a lakásra teljed ki, hanem az élet minden mozzanatára. A törö
kökről e tekintetben azt az Ítéletet mondja ki Vámbéry, hogy a letele
pült életmódtól határozottan idegenkednek, nomádokból félnomádokká 
csak a körülmények kényszerítő hatalma alatt lettek s a félnomád álla
potban évszázadokig megmaradnak, ha valamely művelt állam vas
keze vagy valamely szomszédos, békeszerető népnek túlnyomó száma 
nem kényszeríti őket letelepülésre. (213.1.) Az oszmánok két töredéke, a 
türkmenek Szivasz körül és a jürükök Bruszsza vidékén mind e mai napig 
nomádok. Nagyon érdekes az, a mit a szerző a nomádok törzseiről, nem
zetségeiről, családjairól, téli és nyári lakásáról, játékairól, mulatságairól, 
vadászatáról, iparáról, sátráról és fölszereléséről elmond. Az ételek közt
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úgy találjuk, hogy a török torama nagyban hasonlít a magyar gulyás
húsra. A születés alkalmával követett szokások kimerítően vannak 
leírva. Jellemző a következő ujgur vers:

Jobb, ha leány nem születik, vagy nem marad életben,
Ha születik is, jobb ha a föld alatt van,
Ha a halotti tor összeesik a születéssel. (260. 1.)

A középázsiai török a közmondást, példabeszédet atalar *2Ö2t-nek 
vagyis az atyák szavának nevezi; a magyarban például Pázmány Péter 
aggszónak hívja. A nevelés, házasság szokásairól is sok újat tud szerzőnk 
mondani. Sajátságos családi szokás némely török nomádok közt, hogy a 
házasság által valamely családba került nőnek nem szabad e család fér
fi tagjainak nevét kimondania. E szokásra vonatkozólag a következő 
adomát beszélik el. Volt egyszer egy kirgiznek öt fia, név szerint Eöl 
(tó), Karnis (nád), Kaszkir (farkas), Koj (juh) és Picsák (kés). Egy napon 
a menye vízért ment s mikor a tó mellett a nád között egy farkast pil
lantott meg, mely egy juhot szaggatott szét, visszafutott ezt kiabálva:
• Ott a fénylő mellett a himbál ódzó közt egy ragadozó eszi a bégetŐtl* 
(302.1.) A temetés meg a halotti tor szokásának leírása szintén érdekes. 
Ez fejezi be a nomádokról és félnomádokról általában írt nagyobb sza
kaszt ; ezután következik az egyes középázsiai török törzsek és népek 
különös leírása. Nevezetes, milyen messze ható az a hit, hogy a fa  
valami bűvös, isteni erővel van felruházva. A magtalan nők magányo
san álló almafához szoktak búcsút járni és ott istenhez utódokért könyö
rögni. (330. 1.) Nevezetes az a hasonlóság, mely a kazak-kirgiz és a 
magyar közt van. Ez a szótárra és nyelvtanra terjed ki. Pl. sátor kazak- 
kirgizül satir, saru k. k. sárik, kékes k. k. köksö,kis, k. k. kisi, kisérni k. k. 
küsirmek, menő8 k. k. minim, nyalás k. k. dsalaus, tarló k. k. tarlau; rag 
dolgában; oroszlánt k. k*. arszlanti, árkot k. k. arikti, észt k. k. eszti, 
bögölyt k. k. bü/ölöktü. (340.1.) A fehér arczszín mindig jellemző volt a 
török nőknél; innen van elnevezésök is véve: ak baslik, a nő, szószerint 
fehérfejü; ilyen a magyarban fehér személy, fehér cseléd, fehér nép, és 
asszony, régen ahszin, ohszin, okszun is, a mi törökül: ak-szin, fehér szín. 
(349. 1.) A kazak-kirgizek közmondásai igen gyakran azonosak felfogás 
és kifejezés tekintetében a mieinkkel. Az ismeretlen után való kutatás, a 
jövendölés a törökben mindig a kinyitás, feltárás fogalmával függ össze 
és megfelelő szóval is van kifejezve; a magyarban tátos (bűbájos) szin
tén összefügg a tát igével. (367.1.) A mi nemzetünk neve, keleties alak
jában, mint Madsar mai napság is előfordul mint az özbegek egy nem
zetségének neve. (422.1.) Az özbeg egészen világosan árulja el, hogy az 
ural-altaji nyelvek török ága a hetes számrendszert követi: nyolcz az 
özbegben iki kém on azaz kettővel kevesebb tíznél, kilencz bir kém on,
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egygyel kevesebb tíznél. (436. 1.) A török -mén nóvszóképző, mely gyűj
tőneveket alkot, jelentése módosulásával megvan a magyarban is mint 
■mány -meny. (464.1.) De nemcsak szokásaikban és nyelvökben hasonlí
tanak a távoli Közép-Ázsiának törökjei a magyar emberre, hanem még 
bűneikben is : a baskírok és csuvasok közt az orosz statisztikai kimutatá
sok szerint épen olyan gyakran fordul elő a lókötés, mint nálunk az 
alföldön. (541.1.) A osuvas azt mondja: aszV adi avdat, a nagy atya zeng, 
mikor a magyar így szól: az ég zeng. (571.1.) A baskírok, krimi tatárok, 
csuvasok és knndurok nemzeti táncza nagyban hasonló a mi csárdásunk
hoz. E két utóbbi nép tánozát leginkább lehet a mienkkel összehasonlítani, 
mert nemcsak férfiak lejtik, hanem tánczosnője is van. A nö lassan tipeg 
körül, úgy hogy lába mozgását alig lehet észrevenni, és különböző haj- 
lások és fordulatok által igyekszik az őt megfogni iparkodó férfi elől 
kitérni; kezét majd csípőjére teszi, majd haj fonataihoz, fejére emeli; 
a tánczos lassú kimért mozdulatokkal kezdi lépéseit, fejét lehorgasztja, 
majd a szenvedély növekedtével mind gyorsabb ütemben mozog, fél
kezét csípőjére támasztja, a másikat mind magasabbra emeli és ujjaival 
csettentget, közben énekel és egyet-egyet kurjant, fejét felveti, szeme a 
lelkesedés tüzétől szikrázik és lábának gyorsasága is megfelelő arány
ban növekszik, míg végre hevétől egészen áthatva forgószélként kering 
s a nézőknek tetszést nyílvánító tapsai közt ül le helyére. (546, 604, 640, 
662. 1.) Valamint a magyar csikós a pusztán czigánynyal muzsikáltatja 
magát « az az igazi mulatása, ha az ő mélázó, kesergő nótáját czigány
nyal huzatja, úgy a krimi tatár pásztor is csak akkor «vígad sírva*, ha 
Indiának ama barna fia kobozén egy kedvelt, de nekünk egyhangúnak 
tetsző nemzeti dalt játszik előtte. (641.1.) Mint a magyar paraszt a szűr 
ujját beköti, úgy tesz a krimi tatár az egész köpenyegével (csekmen), a 
melyet aztán megtölt gabonával és mint valami zsákot a vállára 
vet. (635. 1.)

Végül egy kis magyar-török szóhasonlítás. Kök ég (kék); tingiz 
tenger; stin szín (kép, pl. az Or színe; szintas a. m. képkő, szobor); 
tarik, tari köles (dara); kanyaj kengyel; buLan bölény; bugdaj büdaj búza; 
arpa árpa; temir vas (nézetem szerint a magyar tömött, tömör szóban 
felfedezhető, minthogy a törökben is annyit tesz tulajdonképen, mint 
tömött, erős); kendir kender ; dsam  szárny; kazan kazán ; janta  gyanta; 
alabuta laboda (az én nézetem szerint); koboz koboz ; balta balta; csakan 
csákány; toj tor; tincsekemő, emlő, «ymleti» (Königsbergi töredék; ösz- 
szetartozóknak tekintem ez alakokat) \japag , japau gyapjú; batir bátor; 
lau ló, lú (igás, teherhordó ; a paripa törökül a t); tümen tízezer (nézetem 
szerint megvan e szavunkban: töméntelen, a fosztó képző olyan alkal
mazásával, mint ebben: egyetlen); irini, rím előjel (nézetem szerint a 
magyar rem-l-ik); csaudur csődör; szukhman szokmány ; kipeng köpönyeg;
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ajran író; szjorla sarló ; tauk tyúk; kirte kert; pekmez gyümölcsíz (egyes 
vidékeken pekmez); kö hő; paj, bej fej ; borszanda borzad; ősz az ; szálak 
szalag; kuruk hurok; kangara kanyarod-; szaula szól; özön özön ; min 
bűn, bin; ketpen ködmen; kiisir kisér; sárik saru; kidir kódorog; sabak 
sapka. Továbbá azt gondolom, hogy a török Ijisz szellem neve megvan a 
magyar íz szóban ; például Nógrádban azt mondják: «Hogy az íz egyen 
meg!» Az átmenet a következő: ijisz, iisz, ísz, íz. A török Ijisz a beteg
séget és halált okozó gonosz szellem. (147. 576.1.)

Vámbéry könyvében mindazok, kik általában az emberi művelt
ség története iránt érdeklődnek, egész kincstárt találnak.

Az előttünk fekvő könyvről hamarjában két tudományos ismer
tetés akadt a kezem közé; az egyik az Aeiatic Quarterly Review 1. köt.
1. számának (1886. évi jan.) 247—249. 1., a másik Petri tollából Dr. A. 
Petermanns Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt
32. köt. (1886.) 1. számában, az irodalmi értesítő 10. és 11.1. a 26. szám 
alatt jelent meg. Mind a kettő nagy elismeréssel szól Vámbéry könyvéről.

De nem szól ám elismeréssel róla «egy elégedetlen olvasó* a Buda
pesti Szemle 110. sz. (1886. febr.) 334—336.1. közölt levelében! Hosszú, 
de szellemtelen és ízetlen tréfálásának az a veleje, hogy ő és nem tudom 
kik, debreczeni lakosok, megvették Vámbéry könyvét, pedig nem szok
tak öt forintot könyvért kiadni, el nem olvasták, az igaz, de lapozták, 
sőt a tartalomjegyzékét is átnézték, mindenütt keresve a magyarokról, 
mint török népről szóló fejezetet. A magyarok eredete czímű könyve 
miatt már már képviselőjelöltnek akarták Vámbéryt felléptetni, de ime 
ő ez újabb könyvében saját magának ellent mond, s így nem tarthat arra 
számot, hogy Debreczenben megválaszszák. Erre egész röviden — mert 
hosszan nem volna érdemes, — és egész komolyan — mert az «elégedet
len olvasó* ízetlen modorához mérten nem tudok — azt felelem, hogy 
a magyarok török eredetéről többször, kivált a 95. 611—613. 672. és 
673. lapon van e könyvben szó; többet is olvashatni rólok, mint a szó* 
és tárgymutató a 757. lapon bizonyítja. Külön fejezetben azért nem 
írhatott Vámbéry e könyvében a magyarokról, mert az csakis annak 
ismétlése lehetett volna, a mit «A magyarok eredete* czímű nagy mono- 
graphiájában nemzetünkről előadott; továbbá azértsem, mivel a magyar 
ugyan török eredetű, de ma már nem tisztán török, hanem vegye? nép, 
és mivel e török ethnographiában csak a jelenkori török, azaz ma is 
törökül beszélő népeket lehetett fölvenni, mert ez az ethnographia nem 
a múlt, hanem a jelen kor török népeivel foglalkozik tüzetesen. Az «elé
gedetlen olvasó* nagyon jól tette, hogy a Szemle szerkesztőjét arra kérte 
fel, hogy stylusát javítsa k i; meglátszik rajta, hogy Vámbéry könyvét 
nem olvasta, csak lapozgatta. Vámbéry tömör, velős nyelvéből, zamatos 
magyarságából és erŐBen kibélyegzett stylusábúl szépen tanulhatott
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volna. Végül ünnepiesen kijelentem, hogy Debreozennek derék törekvő, 
tanulni kész, okos lakosairól nem teszem föl, hogy csakugyan közülök 
való ez az • elégedetlen olvasó*.

Kis Livins, a gymnaaiumok III. és VL osztálya számára; jegyzetekkel és 
szótárral ellátta Polgár György. Budapest, 1886, második teljesen átdol
gozott kiadás.

Boromissza Mátyás úr az ezen könyvről megírt véleményében ki
fejti, hogy mennyiben különbözik ez a kiadás az első kiadástól. Szorgal
masan Összeállítja mindazokat a részleteket, melyeket a szerző vagy hoz- 
zátoldott, vagy kihagyott. Kitűnik abból, hogy a szerző hol hozzátol- 
dott, hol kihagyott, egyszerűsített; hogy a prózai olvasmányhoz még 
költői részleteket is csatolt Phaedrus- és Ovidiusból, hogy az olvasmány 
megértéséhez föltétlenül szükséges, s a római speciális intézményekre 
vonatkozó igen tanulságos tárgyi jegyzeteket közölt, és utána az olvas
mányban előforduló tulajdonneveknek pontos szótárát adta az ezeknek 
bővebb ismertetését czélzó jegyzetek kíséretében.

Ezek volnának e könyvecske előnyei az első kiadás felett. Magam 
is elismerem, hogy az, a mit hozzá csatolt, nem fölösleges, de nem hagy* 
hatom szó Délkül a prózai olvasmányon eszközölt változtatásokat. Elő
ször is nem helyeselhetem, hogy a szerző sok constructiót activum alak
jában közöl az eredeti, latinosabb passivum helyett; hogy több helyütt 
felbontja Liviusnak szép szórendjét és egyszerű szórendet alkalmaz. Dd 
ez még elnézhető volna; kellemetlenebből érintik azonban az olvasót 
azok a hibák, melyeket részint a latin nyelv sajátságai, részint a tárgyi 
szempontok rovására követ el. .Nem resteltem mind ezeket a hibákat 
kijegyezni az olvasmányból. Ezek íme a következők:

I. Hibák a latinosság ellen:
8. 1. societatemfacéré (e. h. iungere) nem latinos;

12.1. condita a buo nomine appellatur (e. h .: eius);
13.1. hibás az oratio rectában : qui connubium negavissent (nega- 

verant h .);
28.1. comtituunt bellum facéré kifejezésben helyesebb az eredeti 

occupant, mert itt arról van szó, hogy a fidenaeiek megelőzik Rómát a 
háborúval;.

19.1. ad dimicationem instructus, ámbár ez a kifejezés védhető, 
még is inkább szeretném az eredetit: tdimicationi ultimae instructus» 
megtartani;

20.1. nem latinos precam, precatus helyett, vagy az eredeti peten% 
precibus visszahelyezendő;

21. 1. qnem ipsa fecit, hibás, mert itt határozottan a coni. obli-

Dr. P ozder Károly.
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quus: fecisset van helyén, minthogy csak a leendő királyról van szó, 
kinek megválasztását a nép befolyásolni akarja;

28. 1. videt sequi: e helyen visszahelyezendő az eredeti seqiientes, 
mert közvetlen látásról van szó ;

31.1. qui proxime steterant: az eredeti proximi visszahelyezendő, 
mert proxime magában nem állhat, csakis valamely accusativusban álló 
névszó kíséretében használható;

34. 1. kifogás alá esik e nem latinos kifejezés : lapides pluisse, e 
helyett: lapidibus pluisse; vagy ha már noousativust akart a szerző, akkor 
megtarthatta volna az eredetit: lapides cecidisse;

37. 1. latin-elleneR kifejezés: Ancus exercitu novo profectus, e 
helyett: cum exeroitu . . . ;

39.1. nem latinos: Lucumo Lucium Tarquinium Priscumsenomi- 
navit, e helyett visszaállítandó az eredeti: L. T. Priscum edidere nomen.

47. lapon helytelen a distributas, e helyett distributas Írandó, mert 
nem a centuriie erant distributre, hanem az aocensi erant in centurias 
distributi (be voltak osztva).

II. Tárgyi hibák:
17.1. teljesen elhibázott ez a kifejezés: «Ita geminata űrbe Románt 

Sabinos a Curibus Quirites appeUabant• mert Livius ezt írja: «Ut Sabinis 
tamen aliquid daretur, Quirites aCuribus Sabinis appellati sunt>. Tehát 
Livius egészen mást mond, mint Polgár úr szövege, t. i. azt, hogy a 
rómaiak némi tekintetben kedvezni akarván a sabinnsoknak, az egész 
polgárságot a pabinusok Cures városától Quiritesnek nevezték el, holott 
Polgár úr szerint osakis a sabinusok nyerték volna e megnevezést. Ez 
tehát ily módon javítandó.

27. 1. kár volt az eredeti jellemző kifejezés helyébe t. i. ut pugnarn 
Fegregaret helyett yugnantex-t írni; mert a megmaradt egy szál Horatius 
nem a harczolókat akarta szétválasztani, hanem a baj vívást úgy megosz
tani, hogy majd az egyikkel, majd a másikkal végezhessen.

31.1. in proelium redire iubet, tárgyilag hibásan van mondva a 
proelium az eredeti in aciem helyett, mert a mint a szövegből kitűnik, 
a csata még nem kezdődött meg és csakis a csatasorok voltak kifejlődő
félben.

46. lapon ezt olvassuk : tilos fu/fi ént es a lictoribus comprehendunt; 
ennek értelme legjobb esetben ez volna: őket, a mint a liktorok elől futot
tak, megragadják. De a tényállás az, hogy a liktorok őket elfogták, így 
írja legalább Livius: illos fugientes lictores comprehendunt. Hogy miért 
kellett ezen és pedig oly ferdén változtatni, azt valóban nem látom át.

Hl. Nem épen helytelen, de fölösleges változtatások a Liviusnál 
helyesebben található kifejezéseken:
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13. 1. jobb az eredeti efjicaces preces sünt, erant helyett, mert itt 
kell, hogy praesens gnomicam álljon.

16. 1. b)  az eredeti actus visszahelyezendő puhíts helyett, mert az 
író azt akarja festeni, hogy a megbomlott és futásnak eredt csatarend 
fiomulust is magával sodorta, de nem Űzte ! — Ugyan e lapon: scelere 
occupatam helyett is visszaállítandó az eredeti emptam, mert jobban jel
lemzi a scelust.

20. 1. nem helyeselhetem, hogy az eredeti *se mihi obvium dedit>-et 
a tmihi ohviam veniU-teX helyettesítette.

27.1. ezt olvassuk: ut quemque vulnere sinerent; hajlandó vagyok 
itt sajtóhibát látni vulnera helyett, ámbár nem látom be, miért kellett 
itt Liviusnak eredeti festői kifejezésén rövidíteni.

33. 1. a nagyon sívár és homályos *ut verő iarn equites instabant ut 
exirenU helyett visszahelyezendő a valóban szép .eredeti kifejezés: ut 
verő iám equitum clamor exire inben ti um instabat;

Nem helyeselhetem a 43. lapou ezt a kifejezést; séduxerat a liviusi 
abducere in secretum helyett, mely utóbbi világosabb ; de ha már alkal
mazza a szerző, akkor nem elegendő a szótárban seducere mellé csak 
azt tenni k i: félrevezetni, mert ez ugyancsak félrevezetheti a tanulót t

63. 1. kár volt Liviusnak e kifejezését: muliebris certaminis laus 
penes Lucretiam fűit, mely sem grammatikai, sem syntaktikai nehézsé
geket nem okoz és e mellett jellemző is, a következő nem élvezetes kife
jezéssel : helyettesíteni itaque Lucretia ceteris praestare iudicatur.

Ezeken kívül közlök itt még egynehány sajtóhibát is, melyek a 
szerző figyelmét elkerülték.

Ilyenek : a 12. lapon ad coepta, cosptam helyett;
a 21. lapon agerent, agSrent helyett 
a 69. « crede, credo «
a 72. « mala, male «
a 85. « fides, fídem «

Végűi még egy észrevételem van. Szerző Ovidius Metamorphosisait 
a legélvezhetőbb költői regénynek nevezi, holott nyomban utána igen 
helyesen regék Összefűzésének mondja. Ez talán némi félreértésre szol
gáltathatna alkalmat a rege és regény fogalmak összezavarása által.

Abban a reményben, hogy a szerző jövő kiadásában tekintetbe 
veszi észrevételeimet, a könyvet, melynek első kiadása már engedélyezve 
van, jelen kiadásában is — ha a kezelő tanár a tárgyi hibákat mellőzi — 
használhatónak tartom.

Budapesten, 1886 január 29-én.
B artal An ta l*)

*) Az Orsz. Közokt. Tanács bírálata. 
Philologiai Köilöny. X. 3.

Digitized by



314 NAGY SÁNDOR.

Zádor György emlékezete. I. Levelezése Kazinczy FerenczczeL 1823—
1831. Közli Zádor Gyula. Budapest, Rudnyánszky A. nyomd. 1885.
S-r. IX. 167 1.

A férfiú, kinek e vállalattal a fiúi kegyelet nevéhez méltó irodalmi 
emléket kíván állítani, egyik kevésbbé ismert tagja volt amaz írói körnek, 
mely a jelen század húszas éveiben Kisfaludy Károly körül csoportosulva, 
lassanként valóságos irodalmi hatalommá nőtte ki magát s végre meg
alakította a Kisfaludy-társaságot. Kívüle még öten voltak belső tagjai 
e körnek, az egy Helmeozy kivételével mindnyájan nagynevű írók és 
költők, kiknek fénye reá némileg árnyékot vetett. Szerényebb tehetségek
kel lévén felruházva, mély nyomot hagyó munkásságot nem fejtett ki, 
nagy alkotásokat nem hozott létre, bár több irányban működött. Ifjabb 
éveiben verselgetett, azután irodalomtörténeti és restheticai tanulmá
nyokba fogott, majd a nyelvészetre adta magát, míg végre a jogtudo
mány mezején állapodott meg. Komoly szándékkal űzte mindeniket s 
törekvéseiből mégis aránylag csekély haszon háramlott irodalmunkra. 
Ifjúkori költői kísérletei közül mindössze nehány sonettje jelent meg az 
akkori zsebkönyvekben; irodalomtörténeti ismeretei, melyeket éveken 
át gyűjtögetett, a Handbuch dér ungarischen Poesie czímű könyvben 
vannak letéve, melyet 1828-ban Toldyval együtt adott ki s mely először 
ismertette költői irodalmunkat a külfölddel; aestheticai tanulmányainak 
eredménye nehány könyvismertetés bírálat; a nyelvészet terén Kreszne- 
rics nagy szótára, melyet ő rendezett sajtó alá, — a jogtudományi iro
dalomban pedig leginkább 1832-ben kiadott magyar nyelvű váltójogi 
kézikönyve tartja fenn nevét. Ez aprólékos dolgok együttvéve sem érnek 
föl egy nagyobb szabású művel s épen nem állanak arányban írónk 
törekvéseivel.

De nem is .ezekben keresendők Zádor érdemei; — sokkal fonto
sabb az, a mit más úton, közvetve tett irodalmunkért. Az Aurora-körnek 
eleitől fogva lelkes tagja, érdekeinek fáradhatatlan munkása s eszméinek 
hű bajnoka volt. A kör tagjaihoz s köztök különösen Vörösmartyhoz 
egész lélekkel ragaszkodott. Vasmegyében időzött, midőn Fábián Gábor
tól Vörösmarty s készülő félben levő Zalánja felől az első hírt vette ; a 
tüstént a fővárosba sietett, hogy az ősi dicsőség várva várt dalnokával 
megismerkedjék. Ismeretségök csakhamar benső barátsággá fejlődött. 
Vörösmartynak akkoriban ő volt legmeghittebb embere; ő volt az egyet
len, kit rejtegetett szerelme titkába beavatott s ki előtt leveleiben is 
tartózkodás nélkül feltárta szíve búját. E levelek megbecsülhetetlen 
forrásokúi szolgálnak Vörösmarty életrajzához. Zádor hasonló vonza
lommal viszonozta a költő barátságát. Szinte megható olvasni, mily 
gyöngéd szeretettel emlegeti leveleiben, mily dicsekedő örömmel vallja
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barátjának s mint örvendezik növekvő dicsőségén. Megismerteti Fáyval, 
^elvezeti hozzá az ifjú Deák Ferenczet; s hogy bajaiban szórakozást 
ezerezzen neki, elviszi magával ez utóbbinak s többi dunántúli ismerő
seinek látogatására. A szükség napjaiban, midőn barátja kenyérkereset 
nélkül maradva, nehéz viszonyok közé jut, befogadja családi körébe, 
megosztja vele lakását s még dicsekszik, mily sok szép órát köszönhet 
neki. Midőn Vörösmarty a Tudományos Gyűjtemény szerkesztését 
átveszi, megosztja vele a szerkesztői gondokat s betegségében végzi 
összes teendőit; egyéb aprólékos bajaiban, a mennyire tőle telik, min
denkor segíti, — szóval valóságos jó szelleme Vörösmartynak.

Az Aurora-körrel — úgy látszik — Vörösmarty révén lépett 
összeköttetésbe s a vonzalmat, melyet iránta érzett, átvitte ennek tag

jaira, mint a költő barátaira is. E körben is nevezetes emlékek fűződnek 
nevéhez. Maga ugyan aránylag keveset írt, de annál többet fáradozott a 
kör érdekeiért, eszméivel nem egyszer adott új irányt költő barátai 
törekvéseinek, s apróbb ozikkeivel hatalmasan elősegítette a kör nyel
vészeti és sestheticai elveinek diadalra jutását. E korszakban legin
kább Toldyval járt egy nyomon. Ketten sürgették Kisfaludyt, hogy 
próbáljon népdalokat író i; ketten szerkesztették a Handbuch-ot; ketten 
bírálgatták a kör kiadványait, az Aurora évfolyamait; s Kazinczyval már 
<évek óta levelezésben állván, mint egy összekötő kapcsot képeztek az 
Aurora kör s a széphalmi öreg között s leginkább az ő gyöngéd tapinta
tos magok tartásának köszönhető, hogy az az eltérés, mely Kazinczy és 
az Aurora kör nyelvészeti és sestheticai elvei közt eleitől fogva fenn 
állott, nyílt szakadást nem vont maga után. — Zádor nevéhez fűződik 
az u. n. conversations-lexiooni háború emléke is. Bugáttal együtt bírálat 
alá ve vén a Wigand által kibocsátott tervrajzot, ő nyitotta meg ama 
híres írói tollharczot, mely az Aurora-kör és Döbrentei közt lappangó 
ellenségeskedés szikráját lángra lobbantotta s mely az Aurora-körnek 
első criticai hadjárata volt. Kisfaludy Károly halálával tevékeny részt 
vett művei kiadásában, valamint az emlékére állított Kisfaludy-társaság 
szervezésében is, melynek maga is alapító tagja lett.

Csakhamar ezután visszavonúlt a jogtudomány mezejére. A mit e 
téren tett, ezúttal mellőzöm, mert a szakirodalom keretébe tartozik. 
Elég legyen csak annyit említeni fel, hogy a m. tud. akadémia 1831-ben 
levelező, a következő évben pedig rendes tagjai sorába választotta.

Ezek a főbb mozzanatok, melyek Zádor írói működéséből kiemelked
nek. Ezeknek megörökítésére czéloz a vállalat, melynek első kötete előttem 
van. Ez első kötet, mint külön czíme is mondja, azon nagy érdekű leve
lezést foglalja magában, melyet Zádor irodalmunk koszorús bajnokával, 
Kazinczyval, 1823-tól ennek haláláig, tehát 8 éven át folytatott. Kissé 
szokatlan, hogy valamely író összes műveinek kiadását épen a levelezés
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nyissa meg, melynek, mint a gyűjtemény okmánytárának, a vállalat 
utolsó köteteiben volna helye; s nem ok nélkül ütközik meg rajta az 
olvasó, hogy ilyen monumentális kiadásnak épen legelső köteteiben 
olyan dolgokkal találkozik, melyek — a mellett hogy csak fele részben 

.mondhatók az illető író sajátjainak, eredetileg nem is az irodalom 
számára készültek. Nem is találank erre példát sem a hazai, sem a 
külföldi e nemű kiadványokban. Kétségkívül lehet okokat felhozni e 
fonák beosztás mellett is. Ilyen lehet első sorban az, hogy a levelek — 
tartalmokat tekintve — sokkal nagyobb irodalomtörténeti becscsel bír
nak, mint magok a művek; toválA>á, hogy az illető író műveinek critica^ 
kiadásához épen levelei szolgáltatják a legbecsesebb fölvilágosító, magya 
rázó jegyzeteket; végül a jelen esetben —tekintetbe véve, hogy e kötet 
Zádornak Kazinczyval folytatott levelezését tartalmazza, — bizonyára 
befolyással volt az a körülmény is, hogy a m. tud. akadémia irodalom
történeti bizottsága már egy évvel ezelőtt munkába vétette Kazinczy 
összes műveinek s ezekkel kapcsolatban összes levelezésének teljes, vég
leges kiadás át.'Azonban e három ok együttvéve sem szolgálhat mentsé
gül, mert ezek figyelembe vételével is könnyen ki lehetett volna kerülni 
e fonákságot. Ha a vállalat szerkesztője a meglevő irodalmi hagyatékot 
a tárgy természete szerint két külön osztályba sorozza, úgy, hogy elsőbe 
essenek a tulajdonképeni irodalmi művek, másodikba pedig a levelek, a 
gyűjtemény szerkezete épségben marad, ha mindjárt előbb kerülnek is 
ki a második osztály kötetei a nyomdából.

Ez azonban nem lényeges hiba.*) Nagyobb baj az, hogy — felfogá
som szerint — a kezünk alatt levő kötet s általában az egész levelezés 
összeállítása, szerkesztése is el van hibázva. E kötet, mint már említém, 
Zádornak csupán Kazinczyval folytatott levelezését, a hozzá írt s tőle 
kapott leveleket foglalja magában; belőle tehát csak azt látjuk, minő 
viszonyban volt Kazinczyval. A második kötet talán Yörösmartyval, a 
harmadik ismét egy harmadik barátjával váltott leveleit fogja hozni, és 
így tovább. E szerint mindenik kötet csak egy-egy oldalról, egy-egy 
barátjához való viszonyában vet reá világot; s ezzel azt nyerjük, hogy 
Zádor egyénisége a maga egészében soha nem áll előttünk, hanem csak 
egyes barátaihoz való viszonya szerint felaprózva. Ha a szerkesztő egy
séges tervet készít s az összes levelezést nem így személyek szerint 
csoportosítva, hanem commassálva osztja kötetekre, szóval, ha absolut 
chronologiai rendet követ, a gyűjtemény minden tekintetben sokkal 
áttekinthetőbb lesz s Zádor egyéniségét a szellemi fejlődés fokozatai 
szerint sokkal teljesebb, világosabb képben állítja elénk.

A levelek közlése módjára szintén van észrevételem. Épen e folyó

*) Sőt egyáltalában nem hiba. Szerk.
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irat lapjain már néhány évvel ezelőtt fölvettetett a kérdés: minő Írásmód 
követendő az ily természetű kiadványokban ? Legújabban a történelmi 
^ongressns tanácskozásain ismét szóba jö tt; s avatott szakférfiak, a 
modern palseographiai elmélet s a külföld egyező gyakorlata alapján a 
inellett nyilatkoztak, hogy az eredeti írásmód a mai nap használatban 
levővel helyettesítendő ; magyar nyelvű szövegeknél bizonyos időpontig 
nemcsak megengedhető, hanem meg is követelendő az eredeti írásmód 
pontos megtartása, mert így becses nyelvtörténeti adatokat őrizhetünk 
meg; s hogy hol végződjék a határ, a felől lehet vitatkozni, de való
ban nincs semmi okunk reá, hogy lehozzuk a jelen század közepéig. 
Hogy az Akadémia a Nyelvemlék-Tárában betűhíven adja a középkori 
magyar szöveget, s a XVI. századi magyar nyelvű nyomtatványokat 
hason-más kiadásban bocsátja közre, annak igen is van oka; s a Költők 
Tárának, minden jelességei mellett is, örök hibája marad az, hogy ma- 
orthographiával adja a szöveget; de ez még sem oly nagy hiba, mint 
lenne az, ha jelen századbeli költőink műveinek kiadásánál szolgailag 
követnők — már a mennyiben követhetnék — az eredeti szöveg ortho- 
graphiai következetlenségeit, melyek legtöbb esetben az illető író vagy 
másoló indokolatlan szeszélyéből vagy épen gondatlanságából származ
tak. Tetemesen megnehezítenék ezzel mind a másoló, mind az olvasó 
munkáját, a nélkül, hogy valakinek szolgálatot tennénk vele, mert azok 
az elvi eltérések, melyekből a nyelvészek orthographiánk fejlődését 
akarják kiolvasni, egy-egy rövid jegyzetben mindig összefoglalhatók. 
Jutott-é valakinek eszébe jelen vagy akár múlt századbeli költőink s 
prózaíróink kiadásában e módszert alkalmazni ? Vagy talán a költemé
nyek b prózai dolgozatok más szempont alá esnek s csupán a levelek 
•érdemelnek ilyen különös kegyeletet ?

De ideje, hogy a külsőről áttérjünk a belsőre.
E kötet Zádor és Kazinczy levelezését foglalván magában, kiegé

szítő részét képezi az Aurora-kör és Kazinozy Ferencz levelezésének, 
melyet egy negyedszázaddal ezelőtt Kazinczy Gábor boosátott közre. 
Már ő tett lépéseket e levelek kiadása végett; s váltig sajnálta, hogy 
.gyűjteményéből kimaradtak. Nem hevertek ugyan használatlanúl úgy 
sem, a mennyiben Gyulai Pál kiszedte belőlök mindazt, a mit Vörös
marty életrajzában értékesíthetett, de még igy is maradt bennök igen 
sok becses adat. Sajnálattal kell azonban megjegyeznem, hogy az itt 
közölt 60 levél nem meríti ki a levelezést; tudtommal a m. tud. Akadé
mia könyvtárában Zádornak még hat levele található, melyek e gyűjte
ményből hiányzanak.

A levelezés Zádor (még akkor Stettner, írói nevén Fenyéry Gyula) 
-és Kazinczy között 1823 derekán indúl meg, midőn Zádor, mint kezdő 
író, öt sonettjét, melyeket Kisfaludy Károly nem fogadott el, Kazinczy-
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hoz kaidé megbírálás végett. Kazinczy obligat bókokkal válaszol & 
nehány szerény megjegyzést tevén mindenikre, tanácsolja Zádornak,. 
hogy küldje fel a Hébe számára, mit ez, úgy látszik, meg is tett. Szokása 
szerint kérdezősködik ifjú barátja születése, vallása és neveltetése felől* 
s*dunántúli író barátainak üdvözletét küldi. Zádor készséggel megküldi 
a kívánt önéletrajzi adatokat s harmadik levelében ujabb mutatványt 
közöl verseiből. így szövődik köztök a viszony, mely folytonosan bizal
masabbá válván, új meg új tápot nyújt a levelezésnek. Ismerve Kazin- 
czynak mindenre kiterjedő érdeklődését és közlékeny természetét; s 
tudva azt, hogy roppant kiterjedésű levelezése folytán, melynok szálai az 
ország minden részébe s a művelt társadalom minden rétegébe elágaz
tak s mely a félreeső kis Széphalmot szinte irodalmi központtá tette*
— értesülve volt mindenről, mi az irodalom és tudomány, politika és 
társas élet terén előadta magát, gondolhatják, hogy közlendőkben soha 
nem volt hiány, ő maga a milyen szívesen vette barátaitól, ha irodalmi, 
politikai vagy akár személyi hírekkel kedveskedtek neki, viszont épen 
oly szívesen közölte azokat másokkal. Zádort is híven értesíti mindarról,, 
a mi őt mint írót, hazafit vagy mint az ő barátját érdekelhette, úgy 
hogy egy-egy levele az irodalomtörténeti adatoknak egész halmazát- 
foglalja magában; viszont Zádor pontosan tudósítja a fővárosi irodalmi 
viszonyokról s különösen az Aurora-kör működéséről. Az az erős ragasz
kodás, melyet Vörösmarty iránt érzett, csaknem minden levelében' 
nyilatkozik. Szinte büszkélkedni látszik a költő barátságával s megra
gad minden alkalmat, hogy róla szólhasson. A nélkül, hogy Kazinczy 
rákérte volna, megküldi neki életrajzi vázlatát s időnként közli vele 
terveit s újabb költeményeit; értesíti minden lépéséről s magasztalja 
mint költőt s mint embert egyaránt; — szóval mindent elkövet, hogy őt 
Kazinczyval megkedveltesse. S Kazinczy, ki Vörösmarty iránt felmele
gedni soha nem tudott, hízelgő szavakkal válaszol; dicséri Vörösmarty 
Gserhalom-ját s Ígérgeti, hogy erről és Zalánjáról tüzetesen fog szólani 
a Minervában: de ez csak puszta ígéret marad; s egyébként is kiér zik 
szavaiból, hogy Vörösmartyban semmi különös költői tehetséget nem lát- 
s sem érte magáért, sem Zalánjáért nem tud lelkesülni. Zádor bizonyára- 
észrevette ezt, de nem tett érte szemrehányást.

Éveken át leveleztek, a nélkül, hogy összejöhettek volna egymás
sal. Végre 1828 decz. havában a 70 éves agg, folyamatban lévő pőre 
miatt a fővárosba jött s Bártfay vendégszerető házánál színről színre 
láthatta ifjú barátait s köztök Zádort is. A hosszas együttlét még szoro
sabban összefűzte őket s Kazinczy hazatértével a levélváltás még sűrűbbé 
vált. Nem sokára azonban némi kedvetlenség zavarta meg a jó viszonyt. 
A Szent Hajdan Gyöngyei bírálatának éles hangja fájdalmasan érintette 
az ősz bajnokot s bár Zádornak tényleges része nem volt benne, hozzá
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irt levelében keserű szemrehányásokat tett neki s az egész Aurora-kör- 
nek. E levélre Bajza adta meg a választ; 8 Kazinczy engesztelt szívvel 
írta Zádorhoz utolsó levelét. (1831 marcz. 14.)

Végére jutottam a könyvnek; még csak egy megjegyzésem van 
hátra. Az érdekes gyűjtemény könnyebb kezelése szempontjából nagyon 
kívánatos lett volna, ha a szerkesztő, mint e nemű kiadványoknál szokás* 
pontos név-és tárgymutatóval látta volna el.

Dr. Nagy Sándor.

Körösi Csorna Sándor dolgozatai. Összegyűjtötte és életrajzzal bevezette 
Dr. Dúlta Tivadar, nyugalmazott törzsorvos az angol királyi bengaliai 
hadseregben, a M. Tudományos Akadémia levelező tagja Körösi Csorna 
Sándor arczképével, síremléke rajzával s egy térképpel. — Budapest 
kiadja a magyar tudományos Akadémia. 1885.

A kegyelet követelte a magyar Akadémiától, hogy Körösi Csorna 
munkái végre magyar nyelven is napvilágot lássanak, s az idő is ép 
most volt legalkalmasabb reá, midőn Duka Tivadar elkészült a derék 
utazó kimerítő életrajzával, úgy, hogy most már világosan áll előttünk 
ezen rendkívüli ember egész élete és működése.

Csorna két fő munkája, tibeti nyelvtana és szótára, sokkal terje- 
delmesébbek, semhogy azoknak magyar nyelven való kiadására az 
Akadémia még csak gondolhatott volna is. Többi dolgozatait mind 
magába foglalja ez a kötet. Csakhogy ezeknek a kisebb dolgozatoknak a 
tárgya annyira távol esik a magyar tudományosság mai irányától, hogy 
elég lesz, ha csak nagyon röviden mutatjuk is be őket. Legtöbb dolgoza
tának az a tárgya, hogy a tibeti irodalom két roppant nagy tudomány
tárának (Kah-gyur és Stangyur) tartalmát közli. Bemutat ezen kívül 
egy nagyon érdekes tibeti orvosi munkát, 8 egyes kisebb, leginkább 
vallásos kérdésekről szól (Szemelvények Buddha erkölcs- 8 vallástanából, 
Adatok Shakya életére s halálára vonatkozólag. A Shakya nemzetségnek 
eredete. Jegyzék a Kala Chakra és Adi Buddha vallási rendszerek erede
téről). A XIV. közlemény Tibetország földleírását tartalmazza, a XI- 
pedig egy tibeti zárda leírását. Van Csornának még egy kéziratban levő 
roppant nagy munkája az Asiatic Society of Bengal kézirattárában: 
8zanszkrit és tibeti műszavak gyűjteménye. A kézirat maga 086 folio 
lapra terjed s hogy mi mindenre kiterjedt figyelme, mutatja az itt közölt 
tartalomjegyzék, mely maga 11 oldalt tölt be. A kötet legérdekesebb 
közleménye egy összehasonlító szógyűjtemény töredéke a szanszkrit és 
a magyar nyelvből. Erről alább bővebben lesz szó.

Csorna munkái elé Duka írt életrajzi bevezetést, mely az eddigi 
életrajzokat minden tekintetben fölülmúlja. Duka, a ki többször volt In
diában, bejárta nagyrészt ugyanazokat a helyeket, a hol Csorna élt, érint
kezett még némelyikkel azon emberek közül is, a kik Csornával együtt
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éltek; 8 így mindenesetre 6 volt a leghivatottabb arra, hogy Csorna életét 
megismerhesse s megírhassa. Fel is használt minden eszközt arra, hogy 
feladatát teljesítse, s most oly mnnkáv&l gazdagította irodalmunkat, 
melyért nagy köszönettel tartozunk neki.

Ez ismertetés czélja nem lehet az, hogy az olvasónak az életrajz 
egész tartalmát bemutassa. A ki Csorna élete iránt érdeklődik, az vegye 
elő Duka munkáját magát. Itt osak arra fogok szorítkozni, hogy egy-két 
oly kérdésről szóljak, melyek kiválóan érdekesek e nagy utazó életében, 
hanem, melyeket az életrujz írója ha fel is vet, vagy nem old meg egy
általán, vbgy pedig nem kielégítően.

Az első érdekes kérdés Csorna életében az, hogy miért indult 
útnak Ázsiába, mi volt az ő czélja, melyet maga elé tűzött a a mit ezen 
a fáradságos, nehéz és küzdelmekkel teli úton el akart érni ? Erre Duka 
így felel:«Életének 36-ik évében, tehát nem könnyelműleg, de több mint 
20 évi ö88zepontosított szaktudományos előkészületek után kezdette 
meg Csorna hosszú vándor útját, melyet soha sem pihenő munkásság 
közepett csak 22 év múlva állított meg a halál. Az előtte álló ismeretlen 
rengetegen egyedül megérett eszméinek vezércsillagát követte, ő tisztá
ban volt magával, hogy mit akar. Merész elszánását tehát valami vak 
vagy pillanatnyi felbevülés által okozott elragadtatásnak tulajdonítani 
nem szabad. Csorna nemünknek azon nemes lelkei közé tartozik, a kiket 
czéljuk megvalósítására szükséges küzdelmeikben, a halálon kívül egyéb 
megtántorítani nem képes, s a kiket h  síron túl, bármi lett legyen 
becsületes tevékenységük eredménye, nem szánakozás alamizsnája, de 
a hősnek babérkoszorúja illet meg.* (14 1.)

Duka ezzel védeni akarja Csornát eddigi életírói véleménye ellen, 
kik azt állították róla, hogy rossz úton járt és életfeladatát ábrándok 
után kapkodva eltévesztette. De nézzünk szemébe Duka állításának is, 
vájjon igaza van-e teljesen. Csorna élete egész munkásságának az az 
eredménye, hogy megismerte a tibeti nyelvet és irodalmat, kidolgozta 
nyelvtanát és szótárát, s a tudós világgal megismertette ezen eddig 
teljesen ismereilen irodalom kincseit. Foglalkozott ezen kívül szansz- 
krit-magyar szóhasonlítással is, de ez vajmi csekélység egyéb munkás
ságához képest. És ha most azt akarjuk tudni, hogy mivel foglalkozott 
azon idő alatt, a míg útjára készült, csak figyelmesen kell elolvasnunk 
Duka életrajzát, ott megtaláljuk a feleletet: «Az enyedi collegiumban, a 
hol Csorna tanult, a históriai tudomáuyok különös kedvességben voltak.
------A magyarok eredetéről és ősi hazájáról sok érdeken vitatkozás
folyt az ifjúság között (7. l.).» Felsőbb tanulmányai végeztével Csorna 
tanár lett Nagy-Enyeden; majd külföldre, Göttingába, ment, a hol 
leginkább az keltette fel figyelmét, hogy Eichhorn állítása szerint az 
arab kéziratokban mind a középkorról, mind a magyarok ázsiai történe
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teiről sok még nem ismert nevezetes adat van. Megtanulta tehát az 
arab nyelvet 8 az volt a szándéka, hogy addig nem megy Ázsiába, míg 
Konstantinápolyban minden megtalálható arab historikust át nem néz. 
Hazájába visszatérve már készen volt utazása tervével. Előbb azonban 
Temesvárra és Zágrábba utazott hogy a szerb nyelvet megtanulja, mert 
azt hitte, hogy Oroszországon fog keresztül utazni. Miután ezt a dolgát 
is elvégezte, 1819-ben útnak indult Ázsia felé.

Tehát világosan látjuk magának az életrajznak adataiból, hogy 
€soma tanulmányai között, az utazás előtt s ázsiai tartózkodása alatt, 
semmi összefüggés sincs. Bizton láthatjuk, hogy a czél, melyet Csorna 
otthon maga elé tűzött, egész más volt, mint a mit élete végén elért. 
Hogy mi volt az ö igazi czélja, a mi ez utazásra serkentette, azt is meg
tudhatjuk az életrajz adataiból. Volt Csornában valami határozatlan 
vágy sokat tudni, s tudományával akármi módon használni az emberiség
nek. Borgátai Szabó József említi, hogy kedveacz tárgyaikról gyakran 
beszélgetvén, Csorna többször kijelentette, hogy ő csak hírfc-nevet kiván 
szerezni magának. (12.1.) Később Kennedy századoshoz írt jelentésében 
írja, hogy hajlama őt a nyelvészet, földrajz s történelem felé vonzotta, s 
elhatározta, hogy elhagyja hazáját. Keletre jön s a hogy lehet biztosítva 
mindennapi kenyerét, egész életét oly tudományoknak szenteli, melyek 
a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában s 
különös világot vethetnek bizonyos még homályban lévő adatokra saját 
nemzete történetében (24 1.). A tibeti szótár előszavában pedig azt 
mondja, hogy ő csak szegény tanuló, a kinek óhajtása volt látni Ázsiá
nak különféle országait, az őskor annyi eseményeinek színpadát; meg
figyelni a különféle népek szokásait s megtanulni nyelvüket azon 
reményben, hogy eredményének hasznát a világ egykoron majd be fogja 
látni (116. 1.).

E két utóbbi nyilatkozatból már kitűnik a dicsőség vágyán kívül 
még egy határozott czél után való törekvés is, a miből láthatjuk, hogy 
mielőtt útra kelt, tudatában volt annak hogy mit akar tenni, s ennyiben 
igaza is volt Dukának; de az is kétségtelen, hogy ez nem az a czél volt, 
a mit elért. Ekkor még csak nem is sejtette, hogy a tibeti nyelvvel és 
irodalommal fog valaha foglalkozni. Egész más czél lebegett az ő szemei 
előtt. Az, hogy megfejtso a magyarok eredetének kérdését! Erre utalnak 
tanulmányai íp , melyeket útra kelése előtt tett. S hogy ez nem csak ideig 
óráig tartó vágy volt benne, bizonyítja az, a mit Campbell mond Csorna 
utolsó napjairól szóló jelentésében (143.1.).

Ázsiába érve Csorna semmi eszközt sem talált arra nézve, hogy 
őzt a vágyát betölthesse. Bemélte ugyan, hogy később majd lesz alkalma 
eleget tenni lelke kívánságának, s azért el is nyomta azt egy időre, hogy 
minden erejét arra a munkára fordítsa, a mit egy idegen nemzet iránti
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hálából magára vállalt. De a vágy, hogy ezután majd a magyar tudo
mánynak is szolgálhat, nem alndt el benne végkép, hitte, hogy előbb- 
utóbb erre is rákerül a sor, addig is titkolta mindenki előtt még a vágyat 
is, mely szivében élt. Csakis pár nappal halála előtt engedett szabad 
folyást Campbell előtt vágyai és reményei kitörésének. Beszélt neki 
hitéről a magyarok eredetére nézve, s előadta ueki okait, miért keresi 
nyomaikat Közép* és Kelet-Ázsiában. A tárgy sokkal idegenebb volt 
Campbell előtt, semhogy elbeszélését teljesen megérthette s följegyezhette 
volna. «Annyit azonban kivehettem Csornával volt társalgásaimból — 
írja — hogy minden reménye hosszú s fáradalmas kutatásainak végczél- 
ját elérhetni abban összpontosult: ha a j ugarok országát felfedezi. Ezen 
országot meglelni hivé Lassától és Cham tartománytól északkeletre, 
China nyugati határain; oda eljutni volt végczélja legforróbb óhajtásai
nak, s ott hivé feltalálni azt a néposztályt, melyet ekkoráig hasztalanúl 
keresett.»

Semmi okunk sincs arra, hogy Campbell ezen szavainak hiteles
ségében kételkedjünk, mint Duka teszi, a ki Csorna szavait «a körülmé
nyek természetéből eredő, bánattal párosult incidensnek tartja, a mit a 
beteg túdós néhány órával halála előtt, lázrohamai közben elmondott*. 
(148. 1.) S ha igaz, hogy lázrohamában mondotta el mindezt a beteg 
tudós, kételkedhetünk-e azért igazságában ? Vagy képzelhetjük-e, hogy 
halála előtt, mikor egész életére visszapillantott, oly dologról kezd el 
beszélni, a mi őt soha azelőtt nem foglalkoztatta ? Nem sokkal termé
szetesebb-e, hogy ép azok a gondolatok foglalkoztatják, melyeket egész 
életén át legnagyobb szeretettel ápolt, de a melyeket a sors mostoha 
viszonyai következtében évtizedeken át szivébe kellett zárnia s csak most 
törhetnek ki belőle, midőn a láz megfosztotta önuralmától, hogy 
továbbra is eltitkolhassa. Még kevesebbet bizonyít Dukáuak az a meg
jegyzése, hogy Campbellnek nem hihetünk, mert hisz ő maga sem tar
totta magát eléggé képesnek arra, hogy Csorna szavait tökéletesen 
megértse s híven feljegyezze. Ezt mindenesetre sajnálhatjuk; hanem 
a mit fel tudott jegyezni, az is elég arra, hogy belőle a haldokló tudós 
lelki állapotát megérthessük.

S ha most újra felvetjük a kérdést, hogy miért indult Csorna 
Ázsiába, azt egész biztosan felelhetjük, hogy nem a tibeti nyelvet és 
irodalmat akarta tanulmányozni. Az is bizonyos, hogy nem czéltalanul, 
tán kalandokat keresni, vette kezébe a vándorbotot, hanem komoly 
tudományos czél lelkesítette. S ez a czél más nem lehetett, mint hogy a 
magyar nép és nyelv eredetére vessen majd világot. Erre utalnak az út 
előtt tett tanulmányai s erre a haldokló utolsó szavai. Csakhogy ezt a 
czélt nemcsak hogy el nem érte, de még csak meg 6em közelítette l 
akkor halt meg, mikor ép útban volt arra felé, a hol a magyarok őstör
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ténetére világot vető munkákat találni remélt. Tehát nem volt alaptalan 
régibb életiróinak az a nézete, hogy kitűzött ozélját el nem érte. Ez igaz, 
ezt tagadni semmikép sem lehet, csak túlozni nem szabad.

Ezt a czélt nem érte ugyan el, hanem azért nem mondhatjuk, 
hogy életét haszontalanúl töltötte el s életfeladatát ábrándok után 
kapkodva eltévesztette. Nagy dolgot vitt ő véghez, olyat, a miért méltó 
hely illeti meg a nagy emberek sorában, csakhogy nem azon a téren, a 
melyen ő maga remélte. Egy addig csaknem ismeretlen nyelvet s egy 
sok tekintetben érdekes irodalmat tett a világnak hozzáférhetővé. Tibeti 
nyelvtana és szótára valóban legjobb és legméltóbb emlékszobra (his 
best and reál Monuments), mint sírirata mondja.

Evvel egy másik, feleletre váró kérdés áll elénk. Ha ő a magyar 
nyelv és nép eredetét akarta kutatni, mi czélja volt akkor a tibeti nyelv 
tanulásával ? Tán azt hitte, hogy ez az a nyelv, mely erre a kérdésre a 
legjobb világot vetheti ? Sokan úgy szóltak róla, mintha valóban hitte 
volna, hogy a tibeti nyelv rokona a magyarnak s azért foglalkozott 
annyit vele. Hogy ezt Csorna soha sem hitte, elég világosan kimutatja 
Duka (34, 37. 1.). ő csakis azért foglalkozott evvel a nyelvvel, mert ez a 
tanulmány kínálkozott neki legelébb, hogy általa magának hírt és nevet 
szerezzen; másrészt kötelességének tartotta, hogy az angol kormány 
iránt, mivel munkásságában annyira támogatta, háláját ezáltal legalább 
némileg lerója. Egyúttal azt is remélte, hogy ez a tanulmánya is némi- 
kép segítségére lesz főczélja elérésében. Tibeti szótárának előszavában 
írja, hogy azon reményben fogott e nyelv tanulmányozásához, hogy 
eszközül fog szolgálni közvetlen tervének megvalósításában, t. i. a 
magyarok nyelve és eredete körüli kutatásaiban. Hitte, hogy fog oly 
tibeti könyveket találni, melyekből megismerheti a jugarok ázsiai törté
netét. Ebben a reményében is csalatkozott: a magyarok őstörténetének 
felderítésére életének egész munkássága semmi hatással sem volt.

Csorna másik czélja a magyar nyelvet illette. Erre nézve is általá
nos volt eddig a nézet, hogy rossz úton járt s élete egész munkássága 
semmi számba vehető eredménynyel sem gyarapította a magyar tudo
mányt.

■ Csorna azt hitte, hogy a magyar nyelv a szanszkritnak rokona, s 
ebben az irányban folytatta kutatását, s leveleiben és jelentéseiben több 
helyen említi is ezt a rokonságot. Egyedüli eredménye kutatásának az 
az összehasonlító magyar-szanszkrit szógyűjtemény, mely ebben a kötet
ben lát először napvilágot. Elsorol vagy 250 szanszkrit szavat, mellé írva 
a szó angol megfelelőjét s a vele rokonnak nézett magyar szavat. Ügy 
hiszem, egészen fölösleges, hogy ezt a nézetet komoly birálat tárgyává 
tegyem. Ma már annyira nevetséges dolog egy altáji és egy indogerman 
nyelv között szoros rokonságot keresni, hogy ilyen véleménynyel akár
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csak szóba is állani, sértené a tudomány tekintélyét. De Duka ebben a 
tekintetben is védi Csornát; nem az ellen, hogy talán őt magát tették 
felelőssé véleménye és kutatása iránya miatt, hanem védi magát a kuta
tást. ő szerinte helyes úton járt Csorna, midőn rokonságot keresett a 
magyar és szanszkrit nyelv között. «Hazai nyelvünk viszonya a finn, az 
ugor és a török-tatár rokonsághoz kellőleg tisztába hozva még nincsen 
máig sem. De különben is a finn, az ugor, a török-tatár nyelvcsoport 
nem azon álláspont, melyet Csorna Sándor tanulmányozásra választani 
jónak látott: méltányos lesz tehát azon következtetésünk, hogy az, a ki 
oly tanulmányokkal, melyeket Csorna előnkbe tárt, behatóan nem fog
lalkozhatott, tudniillik: a ki a szanszkrit, az indiai, a tibeti nyelveket 
nem mívelte, Csorna Sándornak eszméit, eljárását s következtetéseit 
kellőleg meg nem értheti, érdemleges Ítéletet tehát felőle hozni képes
séggel nem bírhat (?).* (150. 1.)

Pedig nagyon is gyerekes dolog ma ilyesmiről beszélni; Csornától 
a7onban nem lehetett ezt rossz néven venni, mert hisz abban az időben, 
mikor ő útra kelt, virágzott itthon legjobban a Horváth István-féle 
hóbortos nyelvészet, a komolyabbak pedig a zsidó nyelvvel való rokonság 
mellett kardoskodtak, s a külföldön már némileg megállapított indoger 
mán rokonság sem volt még eléggé ismeretes nálunk. Csorna nyelvészeti 
készültsége sem volt valami nagyon alapos, a mit eléggé jellemez ez az 
egy nyilatkozata: «anyanyelvem, a magyar, közel rokon, nem szavak
ban ugyan, de alkotásban a török, indiai, chinai, mogul és a tibeti nyel
vekkel*. (47.1.) Egy kalap alá fog három különböző osztályba tartozó 
nyelveket! Nem is csodálhatjuk, ha ő szanszkritból akar magyar hely
neveket magyarázni, vagy pedig ázsiaiakat a magyarról, s ha azt mondja 
pl., hogy Borysthenes annyi mint «bor i s t enes*.  Attól a nyelvtu
dománytól, a mit ő szítt magába, nem is várhatunk többet. Annál inkább 
kell rossz néven vennünk Dukától, hogy ő ezt a nyelvészkedést nemcsak 
hogy helyesli, de még folytatja is. Bízik a magyar-szanszkrit nyelvha
sonlítás sikerében, s meg is próbálja Pest és Buda nevét perzsából és 
szanszkritból magyarázni. Fölösleges fáradság ! A magyar nyelv viszo
nya egyéb nyelvekhez egész pontosan meg van állapítva, s ha némelyek 
még kételkednek is azon, hogy az ugor vagy a török nyelvekhez áll-e 
közelebb, ahhoz, hogy altáji nyelv, 8 hogy az indogerman nyelvekkel 
semmiféle rokonságban sem áll, kétség sem fér. S a ki a magyar nyelv 
rokonságát kutatva nem erre az álláspontra helyezkedik, az rossz úton 
jár, s annak munkássága kárba veszett fáradság.

Csorna munkásságát méltatva, az itt említetteket nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, ő elindult Ázsiába, hogy ott tanulmányai 
által világot derítsen a magyar nép és nyelv eredetére. E két czél közül 
egyiket sem érte el, s nem is érhette el, mert rossz úton járt, úgy hogy
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szerencsésebb viszonyok közé jutva, sem oldhatja meg kitűzött felada
tát, ha megmarad ezen az úton.

De az is nagyon tévedne, a ki azt hinné, hogy életét, bár oly sokat 
szenvedett és küzdött, hiába töltötte el, s szánalommal kell emlékére 
tekintenünk, mint a kit nagy czél lelkesített ugyan, de abból semmit 
sem tudott elérni. Előre kitűzött czélját, igaz, nem érte el, de elérte azt 
a másik őzéit, a mit már ott Ázsiában tűzött maga elé. Egy majd telje
sen ismeretlen irodalmat és nyelvet feltárni a világ előtt, oly feladat, 
melynek érdemes egy egész életet szentelni. S ő elvégezte ezt a felada
tot. A magyar tudományosságot nem sikerült előbbre vinnie, de az álta
lános tudománynak oly hasznos szolgálatot tett, melyért megérdemli, 
hogy mindenki a legnagyobb kegyelettel ejtse ki nevét.

Német tan* és olvasókönyv, III. kötet. A középtanodák V. és VI. osztálya, 
valamint a megfelelő felsőbb tanintézetek felső osztályai számára, a  
legújabb tanításterv utasításai nyomán szerkesztette Hoffmann Mór. 
Budapest, Franklin-társulat, 1883. Ára 1 frt 20 kr. *)

Első megjegyzésem a szóban lévő tankönyvre vonatkozólag, hogy 
nem öleli fel a tanításterv által az V. és VI. oszt. számára előírt összes 
tananyagot,a mennyiben egynémely műfaj vagyépenséggel vagy legalább 
méltóan nincs képviselve. A németnyelvi oktatás ugyanis az V. és VI. 
osztályban lépést tart a magyarnyelvi oktatással, következésképen az 
összes tananyagra ki kell terjeszkednie, mely ez utóbbinak tárgyát képezi* 
Már pedig a magyarnyelvi oktatás a prózai és költői stíl összes műfajait 
felöleli. Hoffmann tan- és olvasókönyve több költői műfajt teljesen mel* 
lŐz; így az eposzt külömbözo alfajaival és a drámai költészetet. Értem 
szerző eljárását; ö azokat a műfajokat az irodalomtörténettel kapcsola
tosan a VTI. és VIII. osztályban óhajtja tárgyalni. De nem hagyhattam 
figyelmen kívül e körülményt, minthogy a tanításterv határozottan 
megköveteli, hogy a németnyelvi oktatás a felsőbb osztályokban a magyar 
nyelvivel' párhuzamosan tartassék és a reáliskolai tanítástervhez írt 
Utasítások is az egész költészettan, tehát az epikai, lyrai és drámai 
költészet tárgyalását rendelik el. Hoz ugyan szerző is egy mutatványt 
Lessing: «Náthán dér Weise* czímű drámájából, a «Die drei Ringe» ez* 
ismert részletet; de ezt nem tekinthetni a drámai költészet képviselőjé
nek, minthogy az egyszerűen az epikai műfajnak egy alfaja: Parabola. 
Külömben a prózai részben is hiányzik egynémely műfaj, pl. a dialógus, 
melynek felvétele kívánatos volt volna.

*) E bírálat a Közoktatási Tanács megbízásából készült s a bíráló 
által a Közokt. T. febr. 3-án tartott ülésén felolvastatott.

Dr. B alassa J ózsef.
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A felhozott körülményre mindazonáltal nem fektetek valami nagy 
súlyt, minthogy mi ez olvasókönyvből hiányzik, könnyen pótolható a 
magyarnyelvi oktatásnál. Azt azonban már nagy fogyatkozásának 
tartom, hogy a tananyag elrendezésében és beosztásában semmi átte
kintést nem nyújt. A könyvnek egész felosztása jóformán e két részre : 
•Poesie nnd Prosa» szorítkozik. A költői részben van ugyan alfelosztás 
is, a mely azonban, ha egészen elmarad, inkább előnyére mint hátrá
nyára szolgált volna a könyvnek. A költészettannak ilynemű felosztása 
ugyanis: *A) Válogatott románczok a Cidből, — B} Balladák, román- 
ezok, elbeszélések; — C) Lyrai költészetiek. Leírás. Tanköltészetiek*
— ismeretlen. A prózai rész minden felosztást mellőz, és így minden 
áttekintést nélkülöz: ez oly hiánya 8 könyvnek, melyet egy, nálunk 
használatban levő német olvasókönyv ellen sem hozhatni fel.

Bendszertelenségre és következetlenségre vall szerző azon eljárása, 
mely szerint az egyik olvasmánynál kiteszi, mely műfajhoz tartozik ; pl 
a 145.1. «Der Herbstmorgen, Idylle,* a 108.1. tDae Kind dér Sorge, 
Allegorie*, a 243.1. «Orpheus, ein Gemálde», más olvasmányoknál és 
pedig a legtöbbnél mellőzi a megnevezést. Ugyan erről tanúskodik az ie, 
hogy a jegyzeteket némelykor ugyanazon az oldalon hozza, melyen az 
olvasmány van. máskor meg az olvasmány végére szorítja azokat; de 
nem ritka az eset, hogy mindakét eljárást egyesíti. Végre az sem egyez
tethető meg a szigorú, következetes rendszerességgel, hogy egyik helyen 
mind a jegyzeteket mind a szöveg megfelelő helyeit ellátja számokkal, 
másutt meg mind a szövegben, mind a jegyzeteknél mellőzi a számok
kal való megjelölést.

De hát ezek utóvégre is os&k alakiságok, és az alaki fogyatkozások 
bár nem kicsinylendők, mindazonáltal, azt hiszem, magokban véve nem 
elégségesek arra, hogy valamely tankönyvről kedvezőtlen véleményt 
mondjunk, ha máskülömben a követelményeknek megfelel. Hoffmann 
könyve ellen azonban tartalmi tekintetben is sok kifogást emelhetni.

Először is sok van benne, a mi teljesen felesleges, oly terjedelem 
ben legalább, mint e tankönyvben látjuk, nem az V. és VI. osztályba 
való. Értem a könyv irodalomtörténeti részét, mely igen sok költőnek 
■és írónak élettörténetét és irodalmi működését tartalmazza, kiknek tár
gyalását még a VII. és VIII. osztályban sem kivánja a tanitásterv. Né
melyek ugyanis annyira alárendelt jelentőségűek, hogy életviszonyaik
kal absolute nem érdemes foglalkozni. Hiszen az első rangú költőknek, 
egy Goethének, Schillernek, Lessingnek stb. életrajzi adatai is csak 
annyiban birnak jelentőséggel, a mennyiben irodalmi munkásságukkal 
és szellemök fejlődésével szoros összefüggésben vannak. De kérdem, mi 
haszonnal járnak az oly száraz életrajzi adatok, minőkkel e könyvben 
minden lapon találkozunk ?
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Ilyen pl. Kleist (nem: Heinrioli KI.) életrajza, melyben Gleimról 
is történik említés. De ki az a Gleim ? Honnan tudja azt meg a tanuló ? 
vagy a tanárnak kell neki erre nézve felvilágosítást adni s így irodalom- 
történettel foglalkozni, mielőtt tanítványai a nyelvet tudnák ? Ilyen 
Giseke életrajza, melyben meg Brockessel és Hagedornnal találkozunk. 
De kik ezek ? A könyv ismét nem mondja. És aztán Gisekével foglal
kozni ? Tiekről elmondja, hogy a romantikus iskola legkitűnőbb tagja ; 
megengedem; de mi a romantikus iskola? Hozza Gellere, Geszner, 
Engel, Immermann, Claudius, Martina, Forster stb. életrajzait; az 
elsőről elmondja, hogy Hayniohenben született, a másikról, hogy a 
nagy tanács tagja volt Zürichben, a harmadikról, hogy a joachimsthali 
gymnasium tanára, a negyedikről, hogy színházi igazgató volt stb.

Hamannról ezt mondja: •Német író, munkái telvék homályos és 
talányszerű helyekkel*. Kérdem, alkothat-e magának csak némi fogai* 
mát is e megjegyzésből a tanuló Hamannról, s ha igen, vájjon helyes 
lesz-e az ?

De nem azért, mert hiányosak és értéktelenek, hozom fel ez iro
dalomtörténeti magyarázatokat a könyv hátrányául, hanem azért, mert 
az azokkal való foglalkozás az V. és VI. osztályban egyrészről a nyelv- 
tanítás, másrészről a stilistikai és poétikai oktatás megcsorbításával 
járna. Anélkül is oly kevés a németnyelvi oktatásra kiszabott Idő, és ha 
ezt a keveset ír ily felesleges, sőt a czél szempontjából határozottan 
haszontalan dolgoknak tárgyalásával fecséreljük el, csodálkozhatunk-e, 
hogy oly általános az elégedetlenség és panasz a nyelvi és különösen a 
német nyelvi oktatásban felmutatott eredmény miatt? Mert ugyan 
mennyiben mozdítják elő a felhozott vagy például a következőkhöz 
hasonló magyarázatok magának a nyelvnek ismeretét, a mely végre is 
kell, hogy legfőbb czél gyanánt lebegjen szemünk előtt ?

•Amalia, szül. braunschweigi herczegnő, meghalt 1807-ben*. —
• Károly Ágost herczeg, szül. 1758-ban, meghalt 1828-ban; ennek neje 
Luiza, hessendarmstadti herczegnő volt, *ki 1830-ban halt meg». — 
•Mind ezen darab — a Ráuber —, mind a Fiesko, mely 1784-ben január 
11-én adatott elő, a Sturm és Drang terméke* (Mi az a Sturm és Dranpr, 
arról persze egy szó sincs). «Kalb Sarolta, szül. Marschalk Ostheim, 
szellemdús nő . . . .  1843. halt meg*. «Goethe e két páratlan szépségű 
dala külömböző időben keletkezett; az első 1776-ban. Ezt Goethe Wei- 
marban való tartózkodásának első idejében irta, — a második 1783. 
szept. 7-én íratott Goethe által az Ilmenau melletti hegyen, a Gickel- 
hahnon, a hol azokat az ottani herczegi nyári lak ablakfájára írta* stb.

Lehet e, szabad e, kérdem, ily dolgokkal, melyek ismeretét legfel
jebb szakembertől kívánhatni meg, középiskolában foglalkozni, és kivált 
oly vidéken, mint a honnan a könyv engedélyezés végett felterjesztetett,
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a hol, mint közvetetten tapasztalásból tudom, még a 8. oszt. tanulók is 
a declinfttióval és coniugatióval küzdenek ?

A mit az irodalomtörténeti magyarázatokról mondottam, ugyanazt 
mondhatni az olvasmányok nagy részéről is. Kivételt e részben osak a 
költői részre vonatkozólag tehetni. A költői darabok jól vannak megvá
lasztva. A mi azonban a prózai olvasmányokat illeti, legalább egy har- 
madrészök nem az 5. és 6. osztályba való, részint viszonylagos nehézsé- 
gök miatt, részint azért, mert megértésök sokoldalú ismereteket tételez 
fel és így hosszadalmas fejtegetéseket tesz szükségessé. Különösen rósz* 
szalnom kell a népies stilü darabok felvételét, mint a melyek a népies 
kifejezések miatt igen nehezek. Ilyen pl. «Der westphálische Hof- 
8chulze», a mely olvasmányból, bajosan hiszem, hogy egy óra alatt tíz 
sornál többet lehetne olvastatni.

Nem az V. és VI. osztályba való Heine: Harzreise-ja, melyben 
egymást váltják fel a 8, 10 sőt 14 soros mondatcsoportozatok, úgy szin
tén a Laokoonból vett mutatvány sem, melynek mindjárt bevezető mon
data 8 soros körmondat, tartalmánál fogva pedig az egész legfeljebb a 
8-ikban olvastatható. Hasonlóképen az: «Uber Schilleré Geistesent- 
wicklung* ez. olvasmány Humboldtéi nemcsak stilaris nehézségei, de 
tartalma miatt sem ide való, a mennyiben Schiller irodalmi működésé
nek és szellemi fejlődésének alapos ismeretét tételezi fel. Schillert pedig 
az V. vagy Vl-ikban nem tárgyalhatni. Rendkívül nehéz az «Erdbeben» 
ez. olvasmány, melyben csak úgy hemzsegnek az idegen szók, melyekben 
tudvalevőleg a német nyelv oly gazdag; 22 sorban 12 idegen szót olvas
tam össze, és mily czifrák: trotatorisch, translatorisch stb>. E nehány 
szemelvény, azt hiszem, bárkit is meggyőzhet arról, hogy az ily olvas
mányokban bővelkedő olvasókönyv nem azon osztályoknak való, melyek 
számára szerkesztetett.

De lássuk végre a tárgyi és nyelvi magyarázatokat,
A tárgyi magyarázatokra nézve nincs megjegyzésem; azok álta

lában helyesek és kétségtelenül tanúskodnak arról, hogy szerző az 
ismert commentatorokat, Viehofft, Gudet stb, és a Cid-románezokra 
nézve Heinrichot dicséretes buzgalommal használta fel. Csupán azt kell 
kifogásolnom, hogy sok helyt az eredeti német szövegű magyarázatot 
hozza. Mi hasznát veszi annak a magyar tanuló, a ki még csak tanulja 
a nyelvet? Nem szabatos szövegezés továbbá a következő: «E mondát
— das Riesenspielzeug — Gyulai Pál magyarúl dolgozta fel e czím alatt: 
Az óriás leány; és Chamisso németül: Das Riesenspielzeug*. Ebből azt 
következtethetné valaki, hogy Gyulai költeményének Grimm mondája 
szolgált volna 1 apui és Chamisso költeményéről talán nem is tudott 
Pedig ez nem áll. Gyulai egyszerűen magyarra fordította Chamisso
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költeményét-, a mint azt, ha jól emlékszem, a fordítás homlokán maga 
is megjegyzi.

Mi a nyelvi magyarázatokat illeti, azok általában igen gyarlók, sok 
helyen határozottan tévesek. Mindenekelőtt nem tudtam kitalálni, mily 
vezérelvek lebegtek azokban szerző szeme előtt. E kérdésre jogosít az a 
körülmény, hogy igen sokat lefordít, a mit nem kellene, egyszerűen 
azért, mert könnyű, és igen sokat mellőz, a mit pedig okvetetlenül 
magyarázni kellett volna, mert nehéz. Lefordítja pl. a következő szókat: 
Tafel, Ruhm, führen, treten, trösten, flehen, vergessen, heilen, bieten, 
Recht, wert, gleich, fásáén, Platz, Palast, Gesicht, kennen, strafen, Greis, 
essen, speisen, weinen, tief, edel, bis. viermal, bald, voll, Grenze, strei- 
ten, zürnen, zusammen stb. egy szóval százakra menő szókat lefordít, 
melyek ismeretét egy 5. vagy épen 6. oszt. tanulótól mégis csak joggal 
megvárhatni. Ellenben a nehezebb, jelesen idegen és összetett szókon, 
továbbá azokon, melyek ritkábban fordulnak elő s melyek ismeretét nem 
tételezhetni fel, csak úgy könnyedén átsurran. Ilyenek pl.: Receptor, 
lackirt, zu Schaden korámén, Meisel, Umwenden von Gemáuern ohne 
Umeturz, Aeonen, in Anspruch nehmen, Diction, Verzicht leisten, 
für sich gelten, Paraphrase, Totalitat, übergreifen stb. Az ily szavak és 
kifejezések száma ép úgy, mint az előbbieké, százakra megy.

E szómagyarázatoknak, mint a könyvet ajánlólag felterjesztő tanár 
szakvéleményéből kivettem, az volna a rendeltetésök, hogy nélkülözhe- 
tővé tegyék a szótárt és a tanárt a szódiktálástól felmentsék. Erre csak 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy szeretném látni azt a középiskolát* 
pláne magyar vidékeken, a hol a szóban levő szófordítások a szótárt 
vagy a szódiktálást feleslegessé tennék. De külömben elvből is ellensége 
vagyok azon pedagógiának, mely a tanulót lépten-nyomon járszalagon 
vezeti a helyett, hogy idejekorán hozzá szoktatná, a saját lábán járni. 
Ez okból szükséges a szótár és helytelen az eljárás, mely mindent a 
tanuló szájába rág.

De, mint mondám, sok téves is van a szófordítások közt. Ilyenek 
pl.: bekreuzen, keresztet vetni, — zűr Wehre setzen, magát védeni, 
védelmezni, — bewusst sein, tudatában lenni valaminek (conscius sum 
mihi alicujns rei). Hűt, védelem, őrizet; igen: die Hűt.

Die Zeche, a költség; e szó tulajdonképi jelentése: társaság, egylet, 
czéh; továbbá: sor, rend : die Zeche ist an mir; és csak végre : lakoma 
és a lakoma költségei.

Hadere nicht mit Gott, ne zúgolódjál Isten ellen.
Halté den Mund, ne fecsegd k i; nem helyesebb-e: fogd be a szádat ?
Mühen, erőködni.
Verschlagen, használ, sikere van. E szónak sok, egészen más 

jelentése van, és csak egyes kifejezésekben, mint a szerzőtől fölhozott-
Philologiai Köxlöny. X. a  22
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bán: «es verschlágt niolits* jelent annyit; a szöveget is helyesebb így 
fordítani: az mitsem változtat nálam, mit sem fordít a dolgon. A ver* 
sohlagen igére közvetetlenül következik ez a főnév: dér Vorsohlag, Itt 
kétségen kívül kimaradt a szövegben későbben előforduló «vorschla- 
gen» ige.

Minenartig, aknaformáju.
A «Harzreise»ban irja Heine: «Einer derselben (dér Pantoffeln) 

kam mir abhanden oder vielmehr abfüszen•; s a szerző megjegyzi: ab- 
handen kommen, elveszni, elhányódni. Hát abfüszen kommen ? nem 
volt volna helyes Heine élezelését megmagyarázni ?

Das Schroffe, darabos, durva.
Weisz8agen, jósolni.
Das Principar, elsőbbség.
Das Kapital után zárjelbe teszi a szerző: die Kapitále, s fordítja: 

oszlopfej, tőke, tőkepénz. «Die Kapitále* többesszám; csakhogy ha e 
szó, mint itt, oszlopfejet jelent, akkor többese nem Kapitále, hanem 
Kapitáler, és ha tőkét jelent: Kapitale vagy Kapitaüen.

Erneuen, megújulni.
Schiller verséhez : «Lebt’ er nur ikrem Dienst alléin, That nimmer 

sich genug» ezt a magyarázatot csatolja: «sich genug thun, magának 
eleget tenni». Ez igaz; csakhogy elég a verset elolvasni, hogy rögtön 
kiérezzük, hogy nem fejezi ki a költő intentioját, és hogy ennél fogva az 
idézett kifejezést is máskép kell magyarázni,

•Johanne Sebus»-ban ez áll: «Der Damm verschwand, ein Meer 
umbraust’s* ; szerző ezt igy rontja e l: «Ein Meer erbraust’s*, s fordítja: 
felzug mikép egy tenger.

Goethe ismert legendájában e sort: «Ein ander Kirschlein zűr 
Erde schickt* ; így magyarázza: a cseresznyét nem véletlenül ejtette le, 
hanem le akarta ejteni. Tehát csak akarta leejteni, de nem ejtette le ?

Több ily tévedést hozhatnék még fel; de azt hiszem, hogy a fel
hozottak is teljesen elégségesek abbeli véleményem megokolására, mely 
szerint én Hoffmann könyvét jelen alakjában középiskolai használatra 
nem tartom alkalmatosnak. Hisz maga a könyvet ajánló szaktanár is 
több kifogást tesz ellene. így: a Gidhez irt bevezetés sok helyen nagyon 
magyartalan, minélfogva teljesen átdolgozandó; az egyes szók mellett 
hiányzik többesszámuk; a Laokoonból vett részlet kihagyandó, nem 
külömben a Schillerből vett ezen töredéknek: «Uber den Einfluss dér 
Kreuzzüge auf die Kultur» utolsó mondata, nézetem szerint nemcsak 
utolsó mondata, hanem az egész töredék.

Ezeken kívül, mondja az illető szaktanár, még számos kisebbszerfi 
hiány is előfordul Hoffmann könyvében, melyeket azonban feleslegesnek 
tart előszámlálui. Nagyon csodálatosnak tartom ennélfogva, hogy az

Digitized by LjOOQ Le



HAZAI IRODALOM. 331

illető szaktanár Hoffmann könyvét mindazoknál, melyeket felsorol 8 
melyek közt Heinrich Gusztáv olvasókönyvét is említi, jobbnak tartja. 
Én részemről valamennyinél gyengébbnek tartom, s ennélfogva fentebb 
kifejezett nézetemet csak ismételhetem.

Dr. Szrmák István.

Nala és Damajánti. Hindu rege a Mahá-Bhár&tából. Szanszkritból fordította 
Fiók Károly. Kiadja a Kisfaludy-társaság. 1885.

Hónapok múltak el, mióta az irodalmunkban első szanszkrit ere
detiből fordított költemény megjelent. Lapjaink szokás szerint nehány 
sorban üdvözölték az irodalmi eseményt, néhány semmit mondó frázis
sal megdicsérték, azután elhallgattak s érdemleges bírálatába senki sem 
bocsátkozott. Ez indít engem arra, hogy Fiók úr fordítására, mely a 
komoly kritikát az enyémnél avatottabb toliból is megérdemelte volna, 
nehány észrevételt tegyek, hódolván a régi elvnek, hogy jobb valami, 
mint semmi, s jobb későn, mint soha.

A ki e bájos hindu regét fordítani akarja s különböző kiadásait e 
czélból összehasonlítja, először is magával a szöveggel gyűlik meg a 
baja. Mióta Bopp kiadása (Nalus, carmen samcritum e Mahdbhárato: 
edidit, latiné vertit et adnotationibus illustravit. London 1819.) a köl
teményt főleg Németországban ismeretessé tette s a tudósok a classica 
philologia módszerét az ind nyelvre és irodalomra is alkalmazták, nem 
volt nehéz észrevenni, hogy a Nala és Damajanti szövegét diaskeuastikus 
átdolgozások rongálták meg. Különösen némely erőszakos közbetoldások 
theologikus vagy hierarchikus czélzatai annyira feltűntek, hogy legtöbb 
kiadó az erős kisértésnek ellen nem állhatván, a költemény eredeti, brah- 
mánoktól el nem ferdített alakját igyekvék helyreállítani s a Bopp-féle 
szöveget e czélból többé-kevésbbé megcsonkitá. így először Böhtlingk 
(Sanskrit-Chrestomathie, Petersburg 1845.), utána Holtzmann (Nal und 
Damjanti, Karlsruhe 1847), különösen Brvce, a kinek a rege 983 szló- 
káját sikerült 522-re szállítani le (Die Geschichte von Nala. Versuch 
einer Herstellung des Textes. Petersburg 1862.), s végre újabban Bühler 
(Third Book of Sanskrit by Dr. G. Bühler, Bombay 1877.) Azonban ezek 
a kísérletek, bátran mondhatjuk, nem sikerültek, sőt nem is sikerülhet
tek, mert az eredeti magvat megtalálni olyan költeményben, mely ma
gánál a népnél, mielőtt szilárd alakot öltött, bizonyára századokon 
keresztül számos változáson ment át s később is az átalakuló korszellem 
szerint módosult, teljes lehetetlenség, Igazat kell adnunk tehát a fordí
tónak, hogy az említett kísérleteket mellőzve egészben véve a Bopp-féle 
harmadik kiadás szövegéhez ragaszkodott, mely Berlinben 1868-ban 
jelent meg.

Mindazáltal el nem mulaszthatjuk e helyen kifejezést adni ama
22*
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nézetünknek, hogy, a mily helyesen járt el a fordító akkor, midőn bizony
talan találgatás helyett a hagyományt fogadta el, épannyira ártott a fór- 
ditás kerekdedségének azzal, hogy a kritika biztosabb eredményeit tekintetbe 
nem vette. Mikor a híres Rückert (Nal und Damayanti, eine indische Ge- 
sohichte, Frankfurt 1828) e költemény mesteri német fordítását adta,, 
érezte, hogy a fordítást a nem tudós olvasó csak akkor fogja élvezhetni, 
ha e számos romlott helyen minduntalan fenn nem akad. Ő tehát a köl
tői kritika egy nemét gyakorlá, s ellentétben az imént említett kísérle
tekkel, nem annyira a szöveg rövidítésével, mint inkább feltételezett 
hézagok ügyes kipótlásával igyekezett a bajon segíteni. Sőt annyira 
ment,hogy a költemény végén, a 29—38 sióka helyett, melyeket a kritika
alapos okokból későbbi toldásnak tekint, egészen más, szebb és oda illőbb 
befejezést költött. Az eljárás sokkal merészebb, hogy sem helyeselhet- 
nők, de annyit minden fordító bátran megtehet, hogy azokat a helyeket, 
melyek grammatikai vagy tárgyi okoknál fogva közbetoldásoknak bizo
nyultak s e mellett az összefüggést is megzavarják, ha egyébért nem,, 
már csak a laikus olvasó kedveért s a ki e regét mint költeményt élvezni 
akarja s nem akar ind philologiai tanulmányokat tenni, egyszerűen 
kihagyja. Hogy többet ne említsek, mennyit nyert volna a magyar 
fordítás azzal, ha a 12. énekből, mely Damajánti bolyongásait írja le, s 
melyben a legmeghatóbb részletek a legfárasztóbb hosszadalmasságok
kal s unalmas ismétlésekkel váltakoznak, a gyanús helyek kimaradnak. 
A mit a fordító pusztán ©sthetikai okból, és pedig helyesen, megtett a 
XXIV. ének 48. slókájával, ugyanazt tehette volna itt kétszeres, festhe
ti kai és kritikai ok alapján.

A második nehézség, melylyel a fordítónak meg kellett birkóznia, 
a versmérték megválasztása. Úgy hiszem, még a metrikus fordítás leg
buzgóbb hívei sem kívánhatják, hogy valaki magyar slókákat faragjon, s 
tökéletesen megelégedhetnek azzal, ha a fordító a slókáuak annyira, a 
mennyire megfelelő magyar versalakot választ. A németek ugyan meg
kísértették az indiai verset nyelvükben meghonosítani (így először Boppr 
majd Lobedanz: König Nal und sein Weib. Deutsch metrisch bearbeitet, 
Leipzig 1863), de a kritika egyhangú véleménye szerént minden siker 
nélkül.

A sióka nagyon kevéssé művészi, a prózához meglehetős közel álló- 
versalak. Két verset foglal magában, mindenik 16 szótagból áll elmarad
hatatlan középmetszettel, melynek egyetlen metrikus szabálya az, hogy 
a végén jambikus dipodia álljon. Képzelhető, nogy az ily distiohon a 
magyar fülre nagyon kevés rhythmikus hatást tehetne. ■

A fordítók közül a versmérték kérdését a híres Rückert oldá meg 
legtöbb sikerrel. A német nyelvművész látván azt, hogy az indiai fél vers 
négy lábának legjobban a német vers-sor négy hebung-ja, a szabályosan

Digitized by LjOOQ Le



HAZAI IRODALOM. 333

visszatérő középmetszetnek a páros rím felel meg, arra a gondolatra jött, 
hogy a slóka szabadságait az ismeretes Knittelvers fesztelenségével adja 
vissza. A kísérlet tökéletesen sikerült, s talán Rückert példája hatott a 
magyar fordítóra is, midón észrevévén azt, hogy a slóka sornak szilár- 
-dabb jellemvonása a jambikus lejtésnél az ütem s hogy minden sor 
középen ketté lévén vágva 2 nyolozszótagú részre, a két soros slókák 
minden erőltetés nélkül alakíthatók négy rövid sorból álló versszakká, 
fordításában nyolc zszótafjú négysoros versszakot alkalmazott, de sok szabad
sággal mind a sorok mennyiségére, mind a rímek elhelyezésére nézve. 
€ Azokat a költői szabadságokat — mondja a fordító — miket az erede
tiben láttam, a magyar vers követelményeihez képest más alakban érvé
nyesítettem. > így igen sokszor a strófa 2. és 4. sora nyolcz helyett csak 
két szótagú, a rímek pedig hol páros, hol félrímek. Találunk ezen kívül 
hét és hatsoros strófákat is, a mint az eredetiben is vannak 1 és 3 soros 
slókák.

Hogy mennyire megfigyelte fordítónk az indiai vers minden saját
ságát s mennyire igyekvék azokat magyar alakban vissz atükröz tetni, 
eléggé mutatja az az egy példa, melyet e helyen felemlíteni el nem mu
laszthatok. A 24. ének végén a költő művészi hatás czéljából a rendes 
slóka helyett a hosszabb úgynevezett Trishtubh alakot alkalmazza, mely 
22 szótagból áll középmetszettel:

Sáivam saméfcya vyapaniya tandr&m gántajvará harshavi vriddasatt vá 
Rar&ja Bháimi samaváptakámá <;itám9un& r&trir ivóditéna.

Fiók úr ezt így fordítja:
Megkönnyúlve bútól-bajtól megpihen 
Bhíma lánya boldog férje öliben.
Vágya-telve vidám lelke úgy ragyog,
Mint az éj, ha fölkel a hold s csillagok.

A ki az eredetit érti, könnyen észreveheti, hogy a szanszkrit és a 
magyar vers ugyanazt a művészi hatást egymásnak megfelelő eszközök
kel éri el.

A födolog mindenesetre az, hogy a magyar versalak nemcsak tech
nikai tekintetben utánozza az eredetit, hanem képes az egész költemény 
naiv hangjának visszaadására, s ebben Fiók ur helyesebb érzéket tanú
sított a németeknél, kik közűi némelyek a heroikus hexametert tartják a 
siókának megfelelő versalaknak, noha a kettő közt egy közös vonás sincs.

Azonban, a mily készséggel elismerjük azt, hogy a versmérték 
megválasztása fordítónknak egészben véve sikerült, époly kevéssé huny
hatunk szemet verselésének n ?mely feltűnő fogyatkozásai előtt, s főleg 
a  sokszor botrányosan rossz rímeket nem hagyhatjuk szó nélkül. Ilyen 
etrófák, mint:
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Búja szépség ömle rajt’ el,
Hosszú, nagy szemű volt, mint Sri.
Jaksák 8 istenek között nem 
Volt ilyen remek, de senki

Szem nem láta, fül nem halla 
Emberek közt 6oha szebbet;
Lénye megzavarta szivét 
Meg magoknak isteneknek

olyan sűrűn fordulnak elő, hogy a fordítás alapos rythmikai átdolgozá
sát teszik kívánatossá, a mit Fiók úr különös figyelmébe ajánlunk arra az 
esetre, ha talán második kiadás rendezésére lenne szükség.

Legnagyobb dicséretet érdemel a fordítás hűségéért. Nem sajnáltam 
a fáradságot, hogy az egészet az eredetivel folyton egybehasonlitva- 
olvassam el, s mondhatom, alig ismerek műfordítást az Aranyéin kívül, 
mely a tartalmi hűség követelményének a magyarosság legcsekélyebb 
kára nélkül oly tökéletesen megfelelne. Igaz, hogy olykor éppen a tudós 
lelkiismeretesség árt a fordítás költöiségének, s ebben a tekintetben Fiók 
úr munkája messze elmarad a sokszor túlságos merész, de mindig ma
gas röptű Rückerte mögött; mindazáltal bátran elmondhatjuk, hogy az 
előszavában kijelölt főtörekvését elérnie, «azt a végtelenül igénytelen 
egyszerűséget, verselési szabályokat sokszor elvető, de e mellett folyé
kony elbeszélő hangot, melyet az eredeti szanszkrit szöveg felmutat, a 
magyarban is megközelíteni * egészben véve sikerült. A mi kívánni 
való még maradt, annak Fiók úr egy újabb átdolgozással könnyen ele
get tehet.

Ezúttal néhány olyan helyre akarok utalni Fiók úr fordításában* 
a hol minden igyekezete daczára sem sikerült az eredetit híven visz- 
szaadni.

A. II. könyv 3. slókája:

P&ndnvamá kshanénátha, hricchayávishtacétaná.

a fordításban így hangzik :
Sáppadó arczára titkon 
Bús jegyet vont bús szerelme,

holott az eredetiben ez áll: arcza sáppadt volt és a szerelem ellepte 
egész lényét.

Az 5. siókában ezt olvassuk:
Tám asvasth&n tadákár&m sakhyas tá jajnur ingitáih 

A magyarban pedig:
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Látták lánybaráti menten,
Hogy Borsa viselhetetlen,

a mi az eredeti értelmét: Látták barátnői az 8 magaviseletént hogy magán, 
kívül van, teljesen elferdíti.

6. slóka:

Nyavédayat tám asvastbán Damayantin, naré^varat 

A magyarban:
Hogy a lánya nincs magánál 
Szívét, lelkét elrablá Nált

A második sort a fordító csupán a vers kedveért toldotta a szövegbe, de 
nagyon szerencsétlenül. Mert a búsongó Damajanti barátnői, a kik az 
öreg királynál ezt a jelentést teszik leánya szomorú állapotáról, mit sem 
tudnak arról, hogy a csodahattyú Nalától üzenetet hozott Damajánti- 
nak 8 hogy ezt azóta emészti a szerelem. Maga Bhíma király sem sejti 
a valódi okot, hanem, látva lánya kifejlett bájait, egyszerűen csak arra 
gondol, hogy ideje volna férjhez adni s elrendeli a szvajamvarát, melyre 
alább visszatérünk. A közbetoldott sor tehát az egész mese összefüg
gését megzavarja.

A IQ. könyv 14. slókájában a vavridhé kámas értelmét, mely egy
szerűen azt jelenti: nőtt szenvedélye, a fordító szükségtelenül felczifrázza:

Nőtt szív lángja tűzfolyóvá.

Ugyancsak e versszakban olvassuk:
De az igazságra hajlott

a minek a szanszkritban megfelelne : satyan cikirshamánas tu. Igaz, hogy 
satya mint melléknév annyit jelent, mint a latin verum, de ezen a helyen 
satyam in concreto az adott szót jelenti s arra az esküre vonatkozik, me
lyet Nala megelőzőleg az isteneknek tett.

A 16. slóka:
Pra^amsiK; ca supritá Nalan tá vismay&nvitah

melynek értelme: Örvendezve dicsérték Nalast bámulatukban, a fordításban 
érthetetlenné lesz:

Dicsekedve mint örültek 
Bámulattól áthatottan.

A 20. slóka fordításánál

Kvas tvam, sarvánavadyánga! mama hricchayavardhana ?

Fiók úr teljesen maghamisítá az eredeti értelmét:
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Ki vagy mondhatatlan fényű 
Gyújtó láng szivem szerelmén?

A szanszkritban a sarvánavadyánga mint epitheton ornans a termet kifo
gástalan szépségét jelenti (anavadya — hibátlan ; anga =  tag), hriccha- 
yavardhana pedig annyi, mint a szerelem növelője.

A 23. siókában előforduló qobhané jelzőt, mely pompásat, fénylőt 
jelent, a fordító így adja vissza: Szép anyának szép leánya! Nem mond* 
juk, hogy a kifejezés nem eléggé költői, de a fordításnak sohasem lehet 
feladata az eredetit javítani.

Teljesen félreérté a fordító a IV. ének 9. slókáját:
Va iin&m pptliívin kjitsnám sankshipya grasaté punah,
Hntá<;am, i£an dévanán: kft tan na varayét patim ?

mely ö nála így hangzik:
Ki e' földet elnyeli majd
Úgy mint egykor megteremté —
Áldozatos Agni istent 
Van-e nő, ki nem szeretné ?

Az eredetiben szó sincs teremtésről s ily funotiót Agni istennek a költő 
nem is tulajdoníthatott. A hely világos értelme az, hogy Agni mint a 
physikai tűz megsemmipíti (sankshipya) az áldozatot (az egész földet), 
azután mint az áldozatot elfogadó isten újra magába fogadja (grasaté). 
Az egész tehát nem egyéb az agni szó kettős értelmén alapuló szó
játéknál.

A XII. ének 81. slókájában:

Mama bhartd viy&lákshah, púrnénduvadanó, ’rihft

a Nala jelzőit: nagyszemű, teli holdként fénylő arczú, ellenséget megölő oly 
helytelenül fordította Fiók úr, hogy az egészet csaknem komikussá tette:

Nagyszerű, szép az én férjem,
Arcza mint a tölt hold épen.

A XIX. ének 30. slókáját.
Tulyam hi lakshayé jnanam Váhukasya Nalasya ca

melynek világos értelme: Látom, hogy Vahuka és Nala hasonló tudo
mányban (t. i. az ügyes lóhajtásban) tűnnek ki, nagyon költöietlenűl s 
még hozzá nem is híven adta vissza a fordító:

Annyi biztos: Nál királylyal 
Van közös vonása néki.

A ki az eredetit nem ismeri, bizonyára arczvonásokra fog gondolni, a 
minek az egész mese ellent mond.

336 NÉMBTHT GÉZA.
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Végre a XXIII. ének 28. slókájában a vayan ca déqátithayé kifeje
zést Fiók úr így fordítá:

Igaz, hogy déqátithayas annyi, mint a latin hospes, de ezen a helyen az 
egésznek összefüggéséből .világosan kitűnik, hogy magyarra nem a 
vendég, hanem az idegen szóval fordítandó. Váhuka ugyanis azt akarja 
mondani Késininek, hogy ők mind a ketten. idegenek az országban és 
-éppen ezért gyakori találkozásuk rossz hírek terjedésére adna alkalmat.

A fordítónak legtöbb nehézséggel bizonyára az epikus jelzők és a 
-compositumok visszadásánál kellett megküzdenie. Nevezetesen az előb
bieknél az ind költői nyelv képekben bujálkodó természete okoz legtöbb 
bajt, az utóbbiaknál pedig az a körülmény, hogy a szanszkrit oly gondo
latokat, melyek egyéb nyelvekben csak hosszú mondatsorokkal fejezhetők 
ki, képes egyetlen összetételben egybefoglalni. Fiók úr, bátran elmond
hatjuk, diadalmasan küzdött meg mindezekkel a nehézségekkel. Azt 
természetesen senki sem várhatta tőle, hogy az összetételt a fordításban 
is összetétellel adja vissza, bár a németek olykor még azt is megkísér
tették : csak azt kívánhattuk tőle, hogy a mi az eredetiben költői, jel- 
lemzetes és tömör, az a magyarban prózaivá, színtelenné és hosszadal
massá ne sülyedjen. De további fejtegetés helyett jobb lesz példában 
mutatnom be Fiók úr igazán művészi eljárását. A XI. énekben olvassuk 
a  következő, csupa c omp ősi tűm okból álló versszakokat:

Rückert pedig, merész kísérletet tevén a compositumok visszaadásában, 
így fordítja:

Die Gliederzart-wnchsrichtige, Vollmondangesichtige, 
Gewölbtaugenbraunbogige, sanftláchelredewogige.

Nem tudom, hogy német fülre ez a vakmerő játék mily hatást gyako-

Menj! — mi vendégek vagyunk, lásd ;

Tám ardhavastrasamvit&m, pinafró^i payódhará.m,
32. Sukumár&navady&nglm, púrnacandranibhánanám, 

Ar&lapakshmanayanán, tathá madhurabháshinlm
33. Lakshayitvá mrigavyádhah kámasya vayam iyivftn.

A magyarban ez így hangzik:
Látva ez így félmezitlen 
A szép gazdag bokor emlőt, 
Csodabájú karcsú testét,
Tele holdként messze fénylőt.

Görbe ívű szeme szárnyát 
Méz beszéde édes árját:
Nézte hosszan — nézi s lelkén 
Nagy szerelem nyila száll át.
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rol: de nekünk magyaroknak bizonyára nincs okunk sajnálni, hogy & 
fordító Rückertet ezen a sikamlós talajon nem követé.

A mi az epikus jelzőket illeti, csak a sokszor előforduló nara^ár- 
dula, naravyagra (szóról-szóra: tigrisférfi, Bückertnél Manrileue) fordítá
sára akarok megjegyzést tenni. Sajnálom, hogy ezeket Fiók úr h8sömr 
királyom s más ily színtelen kifejezésekkel adta vissza s jellemzőbb for
dításokat meg sem kisértette, mert így indiai sajátszerűségük a magyar 
olvasóra nézve elvész. Ugyanis az indiai költészetben a tigris, az őserdők 
leghatalmasabb fenevadja, játsza az<állatok királyának szerepét, a me
lyet nyugat költői az oroszlánra szoktak ruházni.

Nem hagyhatom észrevétel nélkül a fordításban oly sűrűn olvas
ható idegen szókat Bem. Azt ugyan nem kívánhattuk, hogy a fordító
minden vallási vagy társadalmi szokásra, növény- éR állatvilágra vonat
kozó szanszkrit szót megfelelő magyarral helyettesítsen, a mi lehetetlen
ség ; de annyit bátran állíthatunk, hogy Fiók úr ezen a téren nem kísér
tett meg minden lehetőt, s éppen ez az oka, hogy a magyar olvasónak a  
fordítás számos helyén fenn kell akadnia. Így pl. a számtalanszor elő
forduló szvajamvara szót csak néhány helyen fordítá férjlátóval, legtöbb
ször meghagyta eredeti szanszkrit alakjában. A szvajamvara az indiai 
fejedelmi házak ama szokását jelenti, hogy a királylányok, mihelyt föl
serdültek, maguk választottak maguknak férjet az összehívott daliák 
közül. Bátran fordíthatta volna tehát Fiók úr a magyar lánynéző analó
giájára ezt a szót mindenütt legénynézővel. Ilyen fordítatlanul maradt 
idegen szók még : rádzsa, kámadhuk, Bhaimi, asvamédha, rádzsaszája, 
jódzsana stb.

Végül még egy szót a commentárról. Fiók úr nagyon jól ért ahhoz, 
mikép kell egy, a nagy közönségnek szánt fordítást magyarázó jegyze
tekkel kísérni: alaposan, de a mellett röviden és világosan tudja fejte
getni a fejtegetendő két. Azt azonban, úgy látszik, mégis elfelejté, hogy 
munkája az első szanszkrit-magyar fordítás, és hogy közönségünk előtt 
éppen ez oknál fogva a régi ind világ tökéletesen ismeretlen; szóval, a 
mit magyaráz, azt jól megmagyarázza, de nem magyaráz meg mindent, a 
mire az olvasónak szüksége van. De e hiány természetesen könnyen pótol
ható, ha Fiók úr megjegyzésünket figyelembe venni érdemesnek tartja.

Észrevételeinket, melyeknek egyéb czéljuk nem volt, mint a for
dítót egészben véve igen sikerült fordításának csekély fáradsággal hely
reüthető hibáira figyelmeztetni, azzal az óhajtással zárom, hogy Fiók 
úr a szép kezdethez méltó módon folytassa munkáját, klasszikus szanszkrit 
költészet termékeinek meghonosítását irodalmunkban. Reméljük, hogy 
rövid idő múlva a Nala és Damajanti után Szakuntalát és az Urvasit is 
hangzatos magyar versekben olvashatjuk.

N émethy G éza.
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