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dűlállóságát; új írásmódot (kis betük a mondat 
elején is), új interpunkciót (vesszők stb. elha-
gyása) valósított meg. A költői formáknak 
hívatott művésze, és ez Dante, Shakespeare 
és Baudelaire-fordításaiban is kifejezésre jut. 
Szereti a régi versformákat, különösen a szo-
nettet. Nyelvét látnoki magasztosság jellemzi, 
sok szimbolizmus, erős miszticizmus. Gundolf 
szerint Dante, Shakespeare és Goethe után 
George a világirodalom legnagyobb költője. 

A legújabb költői generáció George nyomán 
indul. Kezd kiemelkedni az expresszionizmus 
khaoszából és szépség után szomjúhozik. Vágya-
kozó Istenkeresés jellemzi. Újra népszerűekké 
válnak a romantikus költők s különösen Höl-

derlin, akihez Georgét is erős lelki rokonság 
köti. 

Különös, hogy az emberi problémák mellett 
a hazafias líra alig jut szóhoz. Csak a biroda-
lomtól elszakított területeken nyer hangot a 
nemzeti fájdalom, mint a Szudetákban és a 
Rajna vidékén, de nagyobbára kezdetleges for-
mákban, az alkalmi líra minden gyöngéjével. 
Szinte úgy látszik, mintha a német nép elvesz-
tette volna nemzeti öntudatát a külső megalá-
zások és belső harcok súlya alatt. De ez csak 
látszat, mert az emberi egység és harmónia 
költői is népükért élnek és a nemzeti megújho-
dást készítik elő. 

(Berlin). Farkas Gyula. 

A P R Ó C I K K E K 

A R A N Y ÉS A SZELLEMIDÉZÉS. Arany, 
kit általában a józanság példájának szoktak 
idézni, nagyon vonzódott a titokzatosság, a 
külső- és belső világ rejtelmeihez. A z álomnak 
mind saját életében, mind költészetében igen 
fontos szerepe van; a látomások, az egyen-
súlyát vesztett léleknek jelenségei művészileg 
mélyen érdeklik s müveiben ki is aknázza őket. 
Nem csodálható, hogy az 1853-ban Amerikából 
Európába származott asztaltáncoltatás (table 
moving, kopogó szellemek, knocking ghosts) 
minden divatos hóbortossága ellenére is az ő 
figyelmét is felköltötte; maga is megpróbálko-
zott vele s nem csekély sikerrel. A kor hangu-
lata is kedvező talaj volt az ilyes túlvilági 
mesterkedések felé való hajlandóságra. Ő maga 
csakhamar kijózanodott belőle s már 1861-ben, 
mikor a túltengő lírai áradat ellen tollat 
fog az „Irányok"-ban, így nyilatkozik róla : 
„besüppedt lábunk alatt a föld, s biztos 
irány helyett az asztal tánc szédelgéseiben ke-
restünk enyhületet." (Bőven e kérdésről lásd 
Arany képmutatójáról írt tanulmányt, Iro-
dalomtörténet, 1916, 171. 1). De az Aranyra 
jellemző, hogy ami benne egyszer élménnyé, 
lelki tartalmának sajátjává lett, azt előbb 
vagy utóbb költőileg gyümölcsözteti, költői-
leg alakítja. Így keletkezett 1877-ben, az Őszi-
kék virágzása idején, egyik leghatalmasabb bal-
ladája, a „Képmutogató" , melynek egyik moz-
gató eleme az asztaltáncoltatás. Akkor, szinte 
negyedszázad után, az már csak költői indíték 
volt ; de hogy ez lelke mélyét is megragadta 
egyszer, mutatja a szellemidézés idejében, 
1855-ben keletkezett verse, a Petőfi emlékének 
szentelt „Emlények" (annyi mint: Nefelejtsek) 
harmadik darabja, mely magán viseli a lélek-
járás, szellemjelenés minden ismertetőjelét. 
Akkor Arany még Nagykőrösön lakott s a 
meglehetősen terhes tanári teendők miatt csak 
az éj óráiban áldozhatott a költészetnek. í gy 
merül fel előtte újra, meg újra, ismeretlen sír-
jában nyugvó barátja, Petőfi képe, ki költőileg is 

ösztönző, sőt mélyebb művészi hatással is volt 
rá. De mintha szelleme személyében is körül-
lengené az elmerült kö l tőt : 

Gyakran, ha az éj behúnyta már szemét, 
Gyakran érzem lobogni szellemét. 
Meg-megsimítja forró homlokom. 
Hallom suhogni könnyű lépteit 
És önfeledve ajkam szól: te itt?... 
S döbbenve ismerek fel rajzomon 
Egy-egy vonást, mit szellemujja von. 
„ ö v é ! kiáltom, itt, ez itt övé: 
A szín erős, nem illik együvé." 

Aki valamelyest jártas a szellemidézés dol-
gaiban, a költemény e soraiban nemcsak költői 
képet, a hatás megszemélyesítését látja, hanem 
valóban a költő „réületében" (a „trance" régi 
magyar neve) megjelenő és cselekvő szellemet. 
Ha tudjuk, hogy a szellemidézés az ötvenes 
évek derekán valóságos járvány volt, s ha is-
merjük Arany hajlandóságát a titokzatosság 
iránt és jártasságát is az effélékben, akkor e 
költeményben nem művészi fogást, hanem va-
lódi élményt kell látnunk, mely költői alakot 
öltött . Tolnai Vilmos. 

R É G I M A G Y A R NŐNEVEK. Kezdjük a 
vízözönnél! Mert hát krónikásaink szerint már 
a vízözön idejében is volt magyar asszony. Ők 
ugyanis a hún és magyar nép őseit: Hunort és 
Magyart Noé ivadékától: Nimródtól származ-
tatják. Ez a Nimród pedig jeles vadász vala; 
annyira jeles vadász, hogy a nyulacskák zöld-
kalapos rémeit manapság is nimródoknak hív-
juk. S az ősi szarvasűző feleségének a mi jó 
naiv krónikásaink adhattak-e stílszerűbb ne-
vet, mint Eneh vagy Ené, amely mostani ünő 
szavunknak árpádkori formája? 

A krónikában Emes Álmos vezér anyja, ki-
nek a magyar nép szent madara, a turul, csu-
dálatos álomban jósolja meg fia születését. 
Az Emes név pedig az ,anya' jelentésű régi 
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em szavunknak becéző formája; vagyis ,anyó, 
anyácska' az értelme és az emse szóban a mi 
időnkig fennmaradt. 

Természetesen sem Eneh, sem Emes nem élő 
történeti személyek, hanem a krónikások te-
remtményei, Kiknek a nevét úgy választották 
meg, hogy azzal a költött alaknak tulajdonított 
szerepet: egyiknek feleség-voltát, másiknak 
anyaságát jellemezzék. Történeti forrásaink, 
különösen középkori okleveleink azonban meg-
örökítették olyan nőknek a nevét is, akik a 
középkori magyar férfi mellett valóban eleven 
sorsként járták az élet útját. Ezeknek a neve 
legtöbbnyire idegenből való keresztnév vagy eb-
ből alkotott becéző. Szép számmal találunk 
mégis köztük eredeti magyar neveket, amelyek 
főképen azért érdekelhetnek bennünket, mert 
egyben-másban világot derítenek őseinknek a 
nőről való felfogására. 

A modern embernél a személynévül használt 
szónak az értelme mitsem számít és a név je-
lentésének semmi köze sincsen viselője egyéni 
tulajdonságaihoz vagy személyes körülményei-
hez. Ezzel szemben a kezdetleges népeknél, 
aminő a magyarság zöme is volt a középkor 
századaiban, a név éppenséggel nem puszta jel 
vagy egyszerűen csak a személyazonosság meg-
határozója, hanem a közszói jelentésében fog-
lalt vonások csakugyan ráillenek a megneve-
zettre, ha nem is egész életén át, legalább élete 
valamelyik szakaszában vagy mozzanatában. 
Ígv pl. azok a nők, akiket 1372-ben Csúnyá-
nak, 1171-ben Hitványdnak, 1150 táján Fintá-
nak vagyis elfintorodott képűnek neveztek, 
aligha nyertek szépségdíjat valamelyik leány-
vásáron. Ellenben a neve ma nem minden Mar-
garétá-t, azaz Gyöngyöt kötelez gyöngyszerű 
ragyogásra. 

Vannak a régi magyar nőnevek között a női-
séget jelentő általános kifejezések: Asszonyka 
avagy Asszonycs; Leánycs (mai megfelelője 
volna: leányka). Egyike azoknak a fogalom-
köröknek, amelyek X I — X l I I - i k századi nő-
neveink nagy részét szolgáltatták: az anyaság. 
Az Emesen kívül pl. ilyenek: Edlelmes, éppen 

olyan képzés az ell ige régi edl formájából, mint 
szeret mellett szerelmes; Emelő (emlő) ,szop-
tató ' ; Mag, Magod (magocska), Magló, ebben 
az értelemben: termékeny. 

Némelyik név viselőjének felötlő testi tu-
lajdonságára vonatkozik: Gyenge; Fehéra (fe-
hérke); Pirotha (pirító) ,piros' értelemben; 
Szemes és Szeme (szemecske), sukete. — Sok nő 
lelki sajátságáról kapta a nevét. Ilyen jel-
lemnevek: Szerető és Szerelmes; Csudáló; Já-
ték; örömes ,vidám'; Csala és Csalka (csa-
lóka) ,hamis'; Jólány; Szentő (szentecske) szen-
tes'; Pogány. Foglalkozása után nevezik el 
Vederejnek vagyis Vederkének a váradi egy-
ház egyik mosónőjét. 

Akadnak gúnynevek is. Pl. Cseperke szol-
gálón és a leányán: Gilvádon egy-egy gomba-
fajtának a neve ragadt rajta. Az 1434 körül 
emlegetett Miklósasszony úrnő a neve után 
ítélve ugyancsak kardos menyecske lehetett. 

Azonban a nőnevekből tudjuk, hogy a közép-
kor magyarja meglehetősen értett a széptevés-
hez is. Így nőneveink egyik jelentékeny cso-
portja a bókneveké. Bóknévül szerepeltek ilyen-
féle jelzők: Szép ós Szépa (szépecske); Gyö-
nyörű; Drága (Gilvád leánya); Csuda. — A 
bóknévként idegenben is sűrűn alkalmazott vi-
rágjelképre példák: Virág és Virágos; Viola; 
Rózsa; Liliom. — Bóknévül szolgáltak nálunk 
a kis prémes állatok nevei: Nyest vagy Nyeste 
és Nyuszt; ezek 1438 ban együtt tűnnek fel két 
leánytestvér neveiként egy olyan családban, 
melynek férfitagjai a Farkas és az ugyancsak 
,farkas' értelmű Fene nevet viselik. Ilyen az ere-
detileg ,menyét, hermelin' jelentésű hölgy szó 
a XlV-ik századvégi Hölgyasszony nevében, ki-
nek testvére Szépasszony. — Becses tárgyak-
kal jelképező nevek: Bíbor és Bibura (bíborka); 
Gyöngy; Tükör és Tiküra (tükörke); Balzsam; 
Aranka. — Az égitesteket szintén lehozták 
bóknévül hölgyeiknek árpádkori gavallérjaink. 
Így még egy 1152-iki szolganőnek is a Havadi 
vagyis holdacska névvel kedveskedtek. Társnő-
jének a neve pedig egy kihalt szavunk, amely-
nek most Csillagos felelne meg. 

Pais Dezső. 
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