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A Catullkéziratokrdl, különös tekintettel nemzeti muzeumunk 
Catulkodexére. 

Lachmann óta a philologiai tudományban nőve nő a kéz-
irattani vizsgálódás tekintélye; fölismerni és szabatosan körülírni 
a kézirati készlet becsét, hogy lehetőleg megközelítsük a classicai 
hagyatéknak ép alakját: ez a mai classica pliilologia egyik leg-
buzgóbb törekvése. Mentül inkább irtózik ugyanis a józan fölfogás 
ama szövegkritikai kalandorok tizeiméitől, kik a kézirati tekintély t 
ignorálván, kötelességüknek vélik a szaklapokat évről évre önké
nyes emendatiókkal megtömni, annál nagyobb érdekkel fordul a 
kéziratok viszontagságos történeteihez, hogy a hagyomány e táma
szainak segélyével a szöveg miként alakítására megdöntethetlen kö
vetkeztetések vonathassanak. Örömmel fogad azért a pliilologia 
oly adalékokat is, melyek, habar csak másodrangú codexeket illet
nek, a kéziratok történetének s családi viszonyaiknak pontosabb, 
kiegészítő ismeretére segítnek. Egyrészről ugyanis leginkább a ge
nealógia mentül szabatosabb ismerete jelölheti ki a kritikai alap
szöveg léthelyét, másrészről meg a másodrangú codexek is sok 
figyelemre méltó részletet és kritikai támaszpontot nyújtanak. — 
Ily szempont vezérelt engem Cmtius-codexeink ismertetésére*) és 
jelen, Catullcodexünket illető adataira közzétételére; ezen adatok 
a codexnek iratási idejét, a Catull-kéziratok löiténetében való szere
pét s a vele rokon családtagokhoz való viszonyát tárgyalják. 

Föladatom megoldására elkerülhetetlennek látom az összes 
Catull-kéziratok történetének s családi viszonyainak ismertetését 
előre bocsátani; természetes, hogy dolgozatom ez első része nem 

*) >Bericht über die Ourtiushandschriften des ungarischen National-
Museums.* Pest, Ludwig Aigner 1x7;-;. 
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3 DR. RING. 

egyéb, mint a Schwabe (»Die Wiederauffindung und erste Ver-
breitung Catull's im 14. Jahrhundert.« Yerhandlungen der Philo-
logenversammlung zu Meissen, 1864.), Heyse T. (»Catull's Buch 
der Lieder«, Berlin 1855) és Ellis (kiadásának előszavában) mun
káiban elszórt adatoknak czélomhoz képest összeállítása. 

Minden a Catull-kéziratról "való ismeretünk arra utal, hogy 
a még fenlevő codexek egyetlenegy s már nem romlatlan mintáról 
származnak. Hihető, hogy ez archetypon ama nehézkes minusculán 
volt irva, mely a VII . században dívott; továbbá, hogy az archety
pon Francziaországban létezett. Ebből két másolatot lehet kimu
tatni : egyik a párisi töredék a de Thou-féle codexben (sec. X.), 
másik a veronai codex, mely hihetőleg a X. század első felében 
készült s a XIV. században Olaszországban fölmerülvén, itt újra 
meghonosítá az addig ismeretlen Catullt és kútfejévé lőn majd va
lamennyi most ismeretes Catullcodexnek. Azokon kivül csak követ
keztetéseink vannak egy második család archetyponját illetőleg 
és elégtelen adataink azon Catullcödexről, melyet RatheK .veronai 
püspök említ. Ez t. i. »De Maria et Martha« czimü predikácziójá-
));• n. melyet 965-dik évi augusztusban tartott, ezt mondja: »Quid 
de me dicere valeo, quid valeo cogitare, — et ut turpia subsilens 
honesta solum prohibita licet depromam, — si in lege Dei, ut 
debitorem me főre non nescio, die non meditor ac nocte, Catullum 
nunquam antea lectum, Plautum quando iam olim lego lectum* 
musicam quando saepe rogatus expono.« (Ratheri Opp. ed. Balle-
rini pag. 639.) Rather e szavaiból Leutsck és Schivabe azt követ
keztetik, hogy Rather Catull-codexét Veronában födözte fel, mig 
Eibbech 0. és Ellis Rather viszontagságos életére, számos a kül
földre tett utazására utalván, úgy vélekednek, hogy Rather, ki kü
lönösen ama hires Hincmar rheimsi püspökkel sokat érintkezett, 
codexét a külföldről hozta magával. Háromszáz év télik el azután, 
míg ismét egy Catullcödexről tétetik emlités. Salisburyi János 
idéz ugyan verset Catullból, de azt Martianus Capella-ból merítette 
(v. ö. Rheinisches Museum f. Phil. XIV. pag. 210) ; sem beauvaisi 
Vincze (»Speculum Historiale« sec. X1IL), sem trimbergi Hugó 
(Registrum multorum Auctorum), sem Dante nem említik Catullt 
irói szemléikben. Csak a XIV. században akadunk a catulli költe
mények olvasásának ujabb nyomaira. 

E század elején tűnt fel Veronában azon Catullcodex, mely-
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nek felfedeztetését Benvenuto de Campesani, veronai udvari költő, 
»De resurrectione Catulli poetae Veronensis« czimü epigrammjá-
ban dicsőitette; ezen epigramm legrégibb alakjában, amint most a 
Sangermanensisben olvasható, így hangzik : 

sAd pátriám venio longis a finibus exul, 
Oausa mei reditus compatriota fűit. 

Scilicet a calamis, tribuit cui Francia nomen 
Quique notat turbae praetereuntis iter. 

Quo licet ingenio vestrum celebrate Catullum 
Cuius sub modio clausa papyrus erat.c 

Ezen epigrammot Benvenuto magára azon könyvre jegyezte, 
melyet személyesítés által beszéltet. A rejtelmes versek magyarázatá
ban ingadozók a vélemények. Schv.abe, ki minden áron be akarja 
bizonyítni, hogy Benvenuto kézirata azonos Rather fölebb említett 
codexével, azt hiszi, hogy Benvenuto kézirata is csak Veronában 
merülhetett föl, hogy e szavak »longis a íinibus« az alvilágra vo
natkoznak, s hogy e képes kifejezéssel Benvenuto a feledés homá
lyát jelölte volna, melyben a Catullcodex mindaddig lappangott. 
Ez erőltetett magyarázattal szemközt tanácsosabb »longis a fini-
bus«t tulajdonképi érteményében venni s megengedni, hogy e 
Catullcodex nem magában Veronában fedeztetett föl. A felfödöző 
neve körülírásban rejlik: »a calamis, tribuit cui Francia nomen« ; 
Laurentiua Pignorius szerint a felfödöző valami Francesco nevű, 
(tribuit cui Francia nomen) veronai származású (compatriota) 
jegyző (a calamis) volt, kinek tiszti teendőihez az útlevelek kiállí
tása vagy átvizsgálása tartozott, (qui notat turbae praetereuntis 
iter). Lessing szerint ama codexet Bernardinvs Plumatus veronai 
hires orvos vagy annak valamely őse találta volna meg; mint
hogy t. i. e szó »calami« francziául »plumes« által fejeztetik ki, az 
idézet (az interpunctio megváltoztatásával) csakis Plumatus-ra, 
illik. Most már tudjuk, hogy ama szavak Bernardinus Plumatus, 
az orvosra, nem vonatkozhatnak, mert ez sokkal későbben élt 
(1450—1500 körül, v. ö. Ellis, praef. pag. XIII .) , semhogy a fel-
födözés eseményével összeköttetésbe hozhatnók. Minthogy ugyanis 
Campesani 1323-ban halt meg (Ellis, praef. pag. X I I ) , Catull 
ujabb felfödöztetését 1300—1323 közé szokás tenni. E codex, 
melyre Benvenuto eprigrammját irta, az; mely a Catull-irodalom-
ban Veronensis-nek neveztetik. 

1* 
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A veronai codexet 1329-ben használta ama humanista, ki 
»Flores Moralium Auctoritatum« czimü könyvében 3 verset idéz 
Catullból X X I I , 19—21: (neque est quisquam,) Quem non in ali-
qua re videre Suffenum Possis. Suus cuique attributus est error: 
Sed non videmus manticae quod in tergo est.); ezen anthologiát 
nem régen Detlefsen találta a veronai káptalan könyvtárában. 
Körülbelül ugyanazon időből valók pastrengoi Vilmos feljegyzései 
is, melyek az első catulli költemény két első versét az irási 'hibák 
hü megőrzésével épen úgy közlik, mint azok a veronai codexben 
voltak olvashatók. Pastrengoi Vilmos (nevét egy Verona melletti 
falutól bírta) körülbelül 1295—1365-ig élt, majd állandóan Vero
nában tartózkodott, mely városnak már 1337-ben polgári elöljárója 
volt. Jeles képzettségéről s nagy tekintélyéről többszöri fontos kö
vetsége tanúskodik, melyre a veronai fejedelmi ház bizalma őt 
méltatta. 1335—1340 közt két könyvet irt »De viris illustribus« 
és »De originibus rerum« czimen. Ezekben négy hel\en említi 
Catulli Az egyik hely ugyan, mely Mamurrnst Caesar méltatlan 
kegyenczét gyalázza, Pliniusból van merítve, ki Hist. IN at. X X X V I . 
6, 48 Catull amaz epés költeményére: »Quis hoc potest videre. 
quis potest pati«, utalván, belőle egy verset idéz. Ennek nyomán 
pastrengoi Vilmos ezt irta: »Mamutram Romanum equitem, Eor-
miis natum, Romae primum marmoreis crustis totius domus suae 
parietes in Gaelio monte operiisse Cornelius Nepos et Plinius refe-
runt. Addiditque Catullus eum primum totis aedibus nyilam nisi 
e marmore Caristeo columnam solidam habuisse.« Catullban nin
csen róla szó (v. Ö. carm. X X I X . ) ; Vilmos összezavarta Plinius 
idézetét1"), a nélkül, hogy azt a kútfővel összehasonlította volna ; ha 
kereste is benne, hasztalan kereste, mert a veronai codexben Ma-
murras-ró\ sehol sincs említés téve; a X X I X . költeményben a má
soló hibája folytán nam, murvám állott. — Pastrengoi Vilmos má-

*) Plinius ezt mondja : »Primum Romae parietes crusta marmoris ope-
ruisse totós domus suae in Caelio monte Cornelius Nepos tradit Mamurram For-
miis natum, equitem Eomanum . . . . hic namque est Mamurra Catulli Veronen-
sis carminibus proscissis, quem, ut res est, domus ipsius clarius quam Catullus 
dixit habere quidquid habuisset Comata Gallia. Namque adieu idem Nepos pri
mum totis aedibus nullám nisi e marmore columnam babuisse et omnis solida* 
e Carystio aut Lunensi.* (A fölebb idézett helyen). 
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sodik helye így szól: »Catullus Veronensis poéta, Ciceronis coaeta-
neus, librum vario metrorum genere exaratum, multa iocosa et pla-
cita continentem, scholasticis legendum tradidit Protholomaei 
Alexandri temporibus« ; ezt Vilmos csak saját látásból Írhatta, e 
szavakat -»Ciceronis coaetanetis« világos vonatkozással Catull 49-dik 
költeményére: »Disertissime Romuli nepotum Quot sünt quotque 
fuere, Marce Tulli.« Vilmos harmadik és negyedik jegyzete idéze
tek Catull első költeményéből; az egyik helyen azt mondja: Ben-
cii opus grandé, volumen immensum, quod in trés dimensus est 
partes, ut de illó dici possit quod seribit Veronensis poéta dicens: 
Ausus quidem unus Italorum omne aevum tribus explicare chartis, 
voluminibus, Jupiter, doctis et laboriosis.« E verseket (carm. I, 
5—7) semmi más ókori iró nem említi. A negyedik jegyzet végre 
Isidorus-t (Őrig. VI., 12, 3) idézi: »Siculi libros primum circum-
cidere coeperunt, de quo Catullus: Qui dono lepidum nóvum libel-
lum arrida modo Punicae expolitun*. Idem »(t. i. Isidorus).« Isido-
rusban nincsen qui, arrida és Punicae, hanem a szabályszerű 
nyelvszokás szerint cui, arido és pumice ; világos tehát, hogy pas-
trengói Vilmos Izidor szövegétől eltekintve a veronai codex olva
satait, (melyek a belőle folyt kéziratok összhangzó tanúsága által 
kétségen kivül helyezvék) követte. — Látjuk, hogy pastrengói Vil
mos följegyzései a legbiztosabban arról tanúskodnak, hogy a ca-
tulli költemények olasz archetyponja a XIV. század elején állan
dóan csakugyan Veronában őriztetett, s hogy ezen codex azonos a 
Sangermanensis s a későbbi kéziratok kútfőjével. 

Petrarca a költő (1304—1374 ig) is ismerte Catullt, kiből 
egy másutt nem közölt verset idéz. 1347-ben t. i. midőn Petrarca 
még arról álmodozott, hogy Cola di Rienzi, »az utolsó tribun«> 
TÍsszaszerzendi a római uralom dicsfényét, Avignonból levélben 
üdvözölte ama jeles szónokot, ily szavakkal: »Eloquio te dicunt 
Oiceronem, ad quem Catullus Veronensis ait ,Disertissime Romuli 
nepotum' (carm. 49, 1). Petrarca kétszer tartózkodott Veronában 
hosszabb ideig, 1341 után és 1345-ben; ez utóbbi alkalommal ama 
pastrengói Vilmossal a meghitt barátság sokszerü érintkezésében 
é l t ; bár e szerint Catullról Vilmos följegyzései nyomán is beszél
hetett, hihetőbb mégis, hogy a veronai könyvtárban tett búvárko
dásai közt (1345. június havában fedezte föl Petrarca a Cicero le
veleit tartalmazó kéziratot is,) ama Catullcodexet magát is látta 
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és forgatta. — Petrarca után tudtunkkal ismét senki sem említi 
Catullt 1374-ig, mely évben Coluccio de Piero du1 Salutati, flóren-
czi kanczellár, kora legtudósb férfiainak egyike, megkéri veronai 
JBroaspinit, hogy a mindaddig le nem másolt Catullcodexről máso
latot készíttessen. 

Első másolata a veronai codexnek tehát valószinüleg a San-
germanensis, mely egy évvel későbben, 1375-ben, Veronában ké
szült. A Sangermanensis végső lapján t. i. a másoló kezétől e sza
vak olvashatók: »Tu lector quicunque, ad cuius manus hie libeilus 
obvenerit, scriptori da veniam, si tibi corruptus videbitur. Quoniani 
a corruptissimo exemplari transscripsit. Non enim quodpiam aliud 
extabat, unde posset libelli huius habere copiam exernplandi; et ut 
ex ipso salebroso aliquid tamen suggereret, decrevit potius tamen 
corruptum habere quam omnino carere, sperans adhuc ab aliquo 
alio fortuito emergente hunc posse corrigere. Valebis si ei impre-
catus non fueris. 1375 mense Octobri 19-o, quando Casignorius 
laborabat in extremis.« Ez a Casignorius nem más, mint Can Sig-
norio della Scala, veronai fejedelem, ki Hicronymus della Corte 
veronai történész tanúsága szerint csakugyan 1 375-dik évi october 
19-én, éjjeli 11 órakor halt meg. A Sangermanensis tehát Veroná
ban Íratott s az egyetlen, 1375-ig Verona táján ismeretes kútfő 
ama Vcronensis volt, melyet a Sangermanensis irója lemásolt. — 
Minthogy a Veronensis későbben elveszett, jelenleg a St. Germaini 
könyv a legrégibb, s minthogy az hiven és lelkiismeretesen van 
írva, egyszersmind a legtekintélyesebb is valamennyi Catull-kéz-
irat közül. 

Az az eset, melyet a Sangermanensis másolója óhajtott, re
mélvén, hogy esetleg a Veronensis mellett más codex is fog fölme
rülni, úgy látszik a XV. század elején be is következett. Van 
ugyanis a XV. századból való codexek közt egy, melynek sajátsá
gait sehogy sem sikerül megegyeztetni azon föltevéssel, miszerint 
az is ama Veronensisből származott volna. Ez a codex a Datanus 
(valaha Carolus Datus sajátja, most a berlini császári könyvtár
ban); késő időkből való (1463-ban íratott) s tele van hibákkal; 
másrészről azon olvasatai, melyek nem hibásak, messze eltérnek a 
Veronensis utódjainak olvasataitól. A különös benne az, hogy 
mind az irás külalakja, mind a hibák minősége egy nagyon régi, a 
Veronensist is korra meghaladó kútfőre utalnak. Ha nem is fek-
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tétünk súlyt az irás alakjára, s megengedjük azt, hogy a számos 
hiba, mely e codexet majdnem az olvashatatlanságig elékteleníti, 
egyedül a másoló tudatlanságának s felületességének számítandók 
be, lehetetlen mégis fenn nem akadnunk a különböző olvasatok sa
játságain. Ha pl. a Datanusban ilyeneket olvasni: Thessala helyett 
Saetaba, improba helyett impia, ostendere helyett conscendere, 
prosternens helyett consternens, celestia helyett silvestria, rubicunda 
helyett tuos, librabat vertice helyett versabat turbine, procurrens 
helyett succumbens, bacchantis helyett evantis, pudor helyett ruborT 

Aspice helyett Aocipe, conciliasset helyett pacijicassct, deos helyett 
focos, excerpta helyett exerta stb. világos, hogy ily jellegű olvasa
tok azon másolótól, ki különben egész a nevetségig ügyetlen hibá
kat ejt vagy meghagy, nem származhatnak. Ha nem tőle származ
nak, már a kútfőben is megvoltak; a Datanus kútfőjében pedig 
ama sajátságos olvasatok csak három tekintet alá eshetnek: vagy 
olyanok azok, hogy a Veronensisben Is megvoltak, mint a szóv<g 
mellé vagy fölé jegyzett olvasatok, — ez nem lehetséges, mert a 
Yeronensis valamennyi kettős olvasatát, (részint onnan, mert a 
Sangermanensis azokat kettős alakjokban átvette, részint a Yero
nensis többi utódjának tanúságából) egyenkint pontosan ismerjük, 
s e kettős olvasatok közt a Datanus sajátságai nincsenek, — vagy 
másodszor, interpolatiók a Datanus és kútfője sajátságai —• ez az 
eset sem áll, mert az interpolatiónak jelentősb nyomai szoktak 
lenni, e codexről pedig helyesen állíthatni, hogy »universi codicis 
ea est natura, quae maximam simplicitatem prae se fer&t« (Ellis) ; 
— vagy végre harmadszor, a Datanus (közvetlenül vagy közvetve) 
oly kéziratból származott, mely a Veronensistöl különböző archety-
pont képvisel, mely tehát a Veronensissel nem másban, mint a 
kútfő közösségében, találkozik. Ha e feltételt helyeseljük, világos 
előttünk a codexek egész genealógiája: egy közös kútfő volt az, 
melyből a VeronensU a X. század elején, továbbá a párisi frag
mentum, a 62. költemény ama Thuanaeusban, szintén a X. században,, 
végre a Datanus archetyponja, ismeretlen időben, folytak vala. 

Véleményünk szerint tehát helyesen cselekedett Ellis, hogy 
a német kritikusok ellenkezése daczára két családot különböztetett 
meg a Catull-kéziratok készletében: a második családhoz a Data-
nnson kivül tartozik még a Riccardianus és azon codex, melyet 
Ellis először vizsgált meg s melyet az «-val jelöl. 
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Nem akarjuk e második családról való tárgyalást befejezni, 
mielőtt egy külső körülményről emlékeztünk volna,, mely, ha tel
jesen megbízható tanúságot szolgáltathatna, feltűnő módon hitele
sítené Ellia conjecturáját. Egy különben jelentéktelen, már majd 
feledésbe ment könyvben, mely ily czimű: Andreáé Schotti Obser-
vat. humán., a I I . kötet 53. lapján e szavak olvashatók: »Namque 
et Matthaeus Palmerius in exemplo libri Catulliani quod sua ipsius 
manu a. 1428 scripsit, adnotavit anno 1425 primum. repertum esse 
üatullum pessimeque acceptum in manus hominum venisse.« Ha ez 
igaz volna, ime még az évet is tudnók, melyben a második család 
archetyponja köszöntötte a XV. századbeli humanismus napvilágát. 
A Veronensist vagy valamelyik idősb utódját nem érthette Palme
rius az »újonnan felfedezett Catull« által, mert amazokon világosan 
megmondta Benvenuto de Campesani epigrammja, hogy Catull 
már »ad pátriám venit lougis a finibus exul.« Palmerius tehát, ki 
mint látjuk, a veronai családról nem bir tudomással, felfedezésével 
vagy igazat mond. vagy sensationalis hirt akar koholni. Fájdalom, 
az utóbbi hihetőbb. A humanisticai eritica története általában, s a 
Catull-irodalom története különösen sok érdekes példával tudja 
illu trálni azon állítást, hogy a későbbi humanisták figyelmetlenség 
s a kifejezéseknek könnyelmű túlzása által, bizonyos irigylendő 
gondatlanság s a szóbeli igazság félreértése és elcsavarása által 
számtalan balhitelü hirt koholtak, melyekbe belefájdulhat a lelki
ismeretes epigon feje. Széltiben találjuk citálva a »régi« és »na-
gyon régi« codexeket, s megvizsgálván a babonás tekintélyű kútfőt, 
látjuk, hogy a »vetus codex« valami XV. századbeli kézikönyv, 
bőven megrakva önkényes conjecturákkal, a legjobb esetben egy 
romlatlan, de késő korbeli codex. Lássunk egy példát, Milanóban 
három Catullcodex van, az egyik H. 46-, a másik I. 67, a harmadik 
D. 24. jelzéssel. E ipamonti » História Urbis Mediolani« czimü 
könyvében X X . 15. lelkesen kürtöli, hogy van Milanóban egy Ca
tullcodex, melyet a molfettai püspök Borromeo Frigyes bibornok-
nak ajándékozott volt, »Catullum, quem aut Poetae ipsius manu, 
aut aetate certe "dia seriptum diceret, quisquis perite faciem ductus-
que literarum aestimaret« ! s hozzá teszi »et fáma hodie illa codi-
cem inter cetera pretiosa bibliothecae sequitur«. Melyik tehát a 
három milanói codex közül ama csodakönyv? Szerencsés véletlen 
által ki tudjuk mutatni az évet, melyben ama megbecsülhetetlen kéz-
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irat Borromeo bibornok birtokába jutott. Opicelli. (Monumenta 
Bibliothecae Ambrosianae, 49. lap) megjegyzi, hogy J6'08-heai Gra-
tius, ama bibornok ügynöke Molfettába jött, s az ottani püspök, 
Piacidus Maria által szivesen fogadtatott, sőt egy Catullcodexszel 
is ajándékoztatott meg, qui (a codex) transiret in manus Frederici. 
Minthogy két milaiíói codex H. 46 és I. 67, a könyvtári jegyzék 
szerint, már 1603-ban lőn beiktatva a könyvtárba, a harmadik, 
1608-ban Milanóba érkezett csodakézirát nem lehet más, mint az, 
mely D. 24 számmal van jelölve; erről a kéziratról pedig kézzel-
foghatólag bebizonyítja a diplomatica, hogy csak 1500 körül irat' 
hatott! — Ugy vagyunk Ach. Statius régi codexével is, melyet a 
vallicelli-i könyvtárnokok jónak láttak visszavonni az irodalmi 
nyilvánosság teréről; úgy rendesen ama »régi« codexekkel is, me
lyeket az olasz commentatorok itt-ott idéznek. — A mondottak 
által igazoltnak hisszük tehát kételyünket, melyet Palmerws-nuk a 
Datanus archetyponját illető jegyzete iránt táplálunk. • . 

Függőben hagyhatjuk a fölvetett kérdést annál is inkább, 
mert a mi codexünk, mely értekezésünk tárgya, az első családhoz 
tartozik, melynek genealógiáját teljes biztossággal ismerjük. Nincs 
egyéb teendőnk, mint codexünket belső criteriumok alapján (külső 
támaszunk egy sincs) a családfa kellő helyére beiktatni. 

Az első család feje amaz elveszett Veronensis, melyet számos 
ivadéka nyomán reconstruálni nem épen nehéz dolog. Ha a jelen
téktelenebb codexeket mellőzzük, ama Veronensisből négy főcso
port ágazik k i : egyik csoportba tartoznak a Sangermanensis, Ooco-
niensis és Venetus, másikba az Ambrosianus, Laurentianus és Col-
bertinus, ismét más csoportot tesznek a Hamburgensis és Harleia-
nus, végre egjü\é tartoznak a Bononiensis, Vaticanits, Laurentia
nus 1. (v. ö. ezekről Ellis kiad. pag. X X X V I I L ff.) és nemzeti 
muzeumunk codexe. 

Codexünk 163. (Quart. Lat.) 85 hártyalevélen Catullt és 
Tibullt foglalja magában; a sorok száma majd mindvégig 26. Jelen 
alakján tisztán két kéznek írása különböztethető meg; az eredeti 
igen csinos írás majd minden javítás nélkül, meg egy XVI . szá
zadbeli correctoré; e javítások ugyanazon kéztől valók, mely a 
codex kötési levelére ezt jegyezte: »Die X V I I I . Ma i iMDXXVII I I 
praesens liber mihi donatus fűit ab M. D. Indico Juvario meo di-
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scipulo. Jac. Antonius* — és e levél belső lapjára a következő köl
teményt : 

»Piacidat? J(acolu.«) A(idonius) Ubertns «tl Veronáim ni Caiullum r. 
Jam vagus errabas despectus ii\Ovbe Catullus 

Atque taros Dominus non bene notus erat. 
Ascribas aeva, quod talia damna ministrat 

Et morti tradit corpora cuncta vorax. 
Spiritus at Domini clarus qui regnat Olympo 

Te tribuit nato, natus et ipse mihi. - . 
Nec mirum. Musas semper veneratus et arnia 

Scivit et boc potuit iam páter ipse potens 
Indicus ac natns patria vestigia servans 

Hoc idem. Dominus semper uterque micat. 
Atque micaa etiam Tu semper in őrbe Catullus 

Tantorum auxilio fultus et ipse simul. 
Ergo omnis numeros ambo fundamus ad alta 

Pro dominis tantis. Calliopeque canat. 
Regia iam mundo diífusa Juvaria Proles 

Arma simulque deas et bona cuncta colit. 
Mars faveas soboli ; Musae faveamus amantes, 

Compleat nt soboles ad sua vota dies. 

Jacobus Antonius javításai természetesen mit sem érdekelnek 
bennünket; itt csak az első kéz munkájáról szólhatunk. Mi a kö
vetkezőkben rövidség kedveért a nemzeti múzeum codexét 77-vel, 
ama közös kútfőt pedig, melyből mind tr, mind a Bononiensis (B), 
Laurentianus 1 (La,) és Vaticanus (V) folytak, x-szel jelöljük. 

Hogy n csakugyan az x-féle csoporthoz tartozik, már onnét 
is világos, hogy a 24—62. költemények helycseréje, mely e csoportot 
jellemzi, itt is megvan, még pedig'úgy, hogy 24, 10 : »Xec servnm 
tamen ille habét neque arcam« után közvetlenül 44, 2 1 : »Qui tunc 
me vocat cum maliim librum legit« következik, s így tovább egész 
a 62. költ. végéig; a 62. költ. zárversét: »Hymen 0 Hymenaee 
Hymen ades o Hymenaee« 25, 1—42, 20 követi, ezt pedig a 63. 
költ. — Codexünkben továbbá úgy mint az x csoportban a követ
kező versek is hiányzanak: 3, 4 : Passer, deliciae meae pnellae és 
61, 156—160 : »En tibi domns« stb. — Kitűnik e közösség továbbá 
még 7r-nek olvasataiból, melyek közül például ezeket idézzük: (a 
zárjel előtt az Ellis-féle kiadás szövege van) 15, 18: attractis] 
atratis x és n. — 20, 19: suppernata] superata xrr. — 22, 5 : pa-
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liínpsesto] palmiseto xn. — 23, 19: salillo] sal illó xn. — 36, 12: 
Uriosque] nriosque egyedül, xn. — 37, 5 : esse, hircos előtt csak xn. 
— 37, 13: magna lella] mala bella xn. — 37, 16 után »Ad Egna-
tum« xn. — 39, 12: Lanuvinus] Lamivinus xn. — 39, 14: puriter] 
pariter xn. — 40, 3 : ádvocatus] avocatus xn. — 41, 4 : Formiani] 
forniani xn. — 41, 6: convocate] convocare x. — 42, 4 : redditu-
ram] redituram xn. — 43, 5: decoctoris] decoctioris xn. — 44, 17: 
meum quod] meumque xn. — 45, 1: Acmen] ac men xn. — '45, 7 : 
Caesio] cessio xn. — 45, 19: auspicio] hospitio xn. — 46, 5 : ager 
uber] acer ruber xn. — 48, 1 : Mellitos] melitos xn. — 48, 6: oscu-
lationis] obsculationis xn. — 50, 8: Lucini] laceni xn. — 50, 8 : fa-
ceticisque] facetique tuique xn. — 54, 2 : Et heri] et béri xn. — 55, 
16: committe] comite xn. — 61, 21 : Floridis] floribus xn. — 6! ' 
115 : lecti-] leti xn. — 61, 167 : aureolos] aureleos xn. — 61, 205: 
remorare] rememorare xn.— 63,15: executae] excute xn. — 63, 
25 : vaga cohors] cohors vaga xn. — 63, 49: miseriter] miseritus 
xn. stb. 

Codexiink továbbá B, V és La, mellett, ezektől függetlenül 
folyt x-ből, még pedig későbben az említett kéziratoknál, mert 
7r-nek számos oly olvasata van, melyek ellentétben állnak B, V és 
Lax összhangzó tanúságával s egyebeknek nem vehetők, mint az 
x-szöveg többé-kevésbé sikerült javításainak. Hasonlítsuk össze pl. 
a következő helyeket: 4, 20: vocare x, vocante n. — 4, 23 : amaret 
x, amare n. — 8, 9 : impote x, impotens n. — 9, 2 : Antistas x, An-
tistes 57. — 11, 11 : horribiles ultimosque x, horribiles vultu moxque 
n. — 11, 23 : ultimi x, vulturni n. — 12, 12: extimatione x, estima-
tione n. — 16, 1 : dedicabo x, pedicabo n. — 16, 8: sint x, sünt n. 
— 20, 22: quid sit x, qui sit n. — 22, 2 1 : manticaex, manticam n. 
— 23, 8: concoquitis x, cum coquitis n. — 29, 19: amni x, amnis 
n. — 29, 20: timet x, timent n. 32, 1: ipsithila x, ipsicilla n. — 
36, 15: hadrie x, hailrieque n. — 36, 12: id alium x, idalium n. — 
36, 13 : gnidum x, gnidumque n. — 36, 19: turris x, thuris n. — 
39, 11 : et truscus x, etruscus n. — 39, 20; deus x, dens n, endecha 
sillabi x, endecasyllabi n. — 44, 13 : gravedo, tuscis x, gravido tus-
sis n. — 45, 13: septi mille x, septimille n. — 60, 3 : tectra x, tetra 
n. — 63, 56 : acte x, apte n. — 64, 4 : leti x, lecti n. stb. 

Hogy ezen, részben ügyes emendatiókat nem n. másolójának 
köszönjük, kiviláglik részint néhány hiba minőségéből, melyek 



12 ÜH. RING. 

egyedül 7?-ben találhatók, (p. o. 111, 1: vivero e helyett vivere ; 
63 : De Berecinthia et atni ; 64: Argonaythia e helyett Argoriau-
tia stb.) részint számos hiba természetéből, melyeket n híven átvett 
x-ből, ami egy a fölebb kimutatott emendatiókra képes másolónál 
nem egykönnyen eshetett volna meg (61, 167 : aureleos pedes e he
lyett aureolos pedes stb.), részint végre j7-nek oly olvasataiból, me
lyek világosan nem egyebek, mint már megtett javításoknak újból 
elfcrdítései (pl. 64, 28, x-ben e hiba volt neptine (B, V, L a t ) : ez 
későbben helyesen neptunine-re corrigáltatott; n a correctio -nyo
mán hibásan ezt irja: neptuni ne.) 

E szerint 7r-nek azon olvasatai, melyek x szövegével szemközt 
javításoknak tekintendők, n mintájában, x-ben is már megvoltak; 
világos tehát, hogy x szövege tudós olasz humanisták által a ké
sőbbi időkben meglehetős terjedelemben javítgattatott, még pedig 
csak akkor, midőn B, V és La! x-ből már le voltak másolva, mert 
különben lehetetlen volna képzelni, hogy ezen kéziratok oly sok s 
részben jeles emendatiót oly következetesen ignoráltak volna. Mint
hogy pedig a Bononiensis 1411-ben Íratott, (v. ö. Ellis ed. pag. 
XXXVII I . ) a Laurentianus. mint ki lehet mutatni, még ifjabb 
amannál, ennélfogva n csak jóval 1411 után másoltathatott x-ből. 
(A codex jelzése, Jankovich M. kezétől, azt mondja: »Cod. ms. 
seculiXllI . !) 

Ki tudjuk továbbá még mutatni, hogy a tudós olaszok, kik x 
szövegét javítgatták, e dologban nem mindenütt saját éles elméjük 
által vezéreltetének, hanem hogy kútfőik közt oly példány is volt, 
mely a Catull-kéziratok második családjához tartozott, azon csa
ládhoz, melyből a sokkal ifjabb Datanus, Riccardianus s mások 
valók. Egyes olvasatokra ily dologban nagy súlyt nem akarunk 
fektetni (pl. hogy 93. 2 nec si ore-ből D és 7r-ben nec si orem olvas
ható, hogy 95, 9 a többi kéziratokban általános hézag D és ?r-ben 
összhangzólag lahoris által van kitöltve, hogy D és ?r-ben egyaránt 
10, 18: unquam 101 (65), 14: Daunias, és ithelei, 109,1: amorem, 
110, 8: totó, 116, 7 : evitamus stb. olvasható). Állításunkat megbíz
hatóbb érvek támogatják. A 65. költemény 9-dik verse valamennyi 
többi kéziratban kiesett, csakaDatanus és n adják e verset: »Allo-
quar audiero nunquam tua (tua után D-ben hézag, 77-ben: dicta) 
loquentem.« A 68. b költeményben x-ben is hiányzott vala a 47. 
vers; D és n azt egyenlően így pótolják-: *Omnibus et triviis vulge-
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tur fabula passim.* A 81. költeménytől kezdve a kéziratok második 
családja a költemények beosztásában eltér az elsőtől: n. e tekintet
ben híven a második családdal egyezik meg. I t t 5T-nek beosztását s 
feliratait közöljük, melyek a kritikai készlettel összehasonlítandók. 
A 81. költemény előtt 7?-ben sorköz van és ezen fölirat: »Ad Les-
biam«. — 82 előtt sorköz és : »Ad Quintium«. — 83 előtt sorköz és : 
»Ad Mullum*. — 86 előtt sorköz és : »Ad Gellium«. — 88 előtt sor-
köz és: »Ad Gellium«. — 95, 4, sr-ben is sorköz van. — 97 előtt sor
köz és : »In Emilinm«. — 96 előtt sorköz és : Ad Calvum. — 97 előtt 
sorköz és: In Emiiram. — 99 előtt sorköz és: Ad Mellitum. — 102 
előtt sorköz és : »Ad Coruelium«. — 103 előtt sorköz és : Ad sodalem 
suum. 104 és 106 előtt sorköz felirat nélkül. — 107 előtt sorköz 
és: Ad Lesbiam. — 108 előtt sorköz felirat nélkül: — 109 előtt 
sorköz és: Ad Lesbiam. — 110 és 111 előtt sorköz és: Ad An-
tilenam. — 113 előtt sorköz fölirat nélkül; — 114 előtt sorköz és: 
In Eirmianuni. 115 előtt sorköz felirat nélkül; végre 116 előtt sor
köz e felirattal: »Ad Gellium«. . • 

Vé gig tekintvén azt, amit e codexünkről mondottunk, látjuk, 
hogy annak csak másodrangú, hitelesitő, vagyis az x-féle szöveg 
megállapítására segítő szerepe van a kritikában; de épen ezen 
x-féle csoportnak*) oly érdekes különösségei vannak, hogy a kri
tika ez új hitelesítő segédeszközt igen szívesen veendi. Tekintsünk 
egy példát. A 24.—62. költemény helycseréje, mely B, V, Lfti-ra 
nézve jellemző, n által is oly pontosan van kimutatva, hogy e hely
cserét x-ben is okvetlenül kell föltételezni. Ezen összhangzó tanú
ság egy érdekes körülmény kipuhatolására segit, t. i. annak meg. 
határozására, hogy hány sort foglalt a Veronensis minden lapon 
Eddig e kérdéssel, melylyel maga Lachmann s utána több neveze
tes philologus foglalkozott, nincsenek tisztában; még Ellis is, ki 
x-et különben helyesen közvetlenül a Veronensisból származtatja, 
kiadásának X X X I I I . lapján ezt mondja: »Quot versus singulae 
paginae habuerint libri eius, qui ineunte seculo XIV. Veronám 
reductus est, nescitur; fortasse 33, quem numerum habét Sanger-
manensis«. — Mi más eredményre jutottunk. 

Azt, hogy x, B, V, Laj és n kútfeje, egyenesen a Veronen-

*) Mely számos helyen hívebben adja a Veronensis olvasatait magánál a 
Sangermanensisnél is. 
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sisból másoltatott, itt nem szükséges bizonyítgatni; az elismert 
tény. (v. ö. az Ellis által összeállított családfát.) Tény továbbá az, 
hogy a 24.—62. költ. elhelyezése x-ben csak olyan leheteít, a mi
lyennek most sr-ben, V és B-ben olvasható. E sajátságos ferde el
helyezés csak onnét lehet, hogy a Veronensisböl »(mely x Íratásakor 
már meglehetős rongált állapotban volt,) egy csomó levél kiesvén, 
valami járatlan ember által nem azon helyre, a hová tartozott, ha
nem néhány levéllel kellő helye előtt, iktattatott be.*) Ezen analóg 
esetek által eléggé igazolt föltevésből egyszerű számvetés utján'le
hozzuk, hogy a Veronensis (legalább a codex e részében) sorszáma 
laponkint 30, itt-ott 31 volt. 

Összevetvén ugyanis a kritikai adatokat, látjuk, hogy 1) a 
helyéről elkerült rész (carm. 44, 21—62 végéig) a Veronensisben 
47 7 sorból állott; (az egyes költemények közt, mint tudjuk, egy 
sornyi hézag volt, mely az illető felirat által volt kitöltve; carm. 
61, 145 (138) pedig a Veronensisben is hiányzott); a Veronensis
ben már egyedül csak a 61. költemény volt két hasábban irva ; 
minthogy a 61. költemény (felirat nélkül) 226 sorból áll, felét, 
113-at a főösszegből levonván, marad 364 felosztandó sor. 2) Azon 
rész, (25, 1—44, 20) mely a hibás elhelyezés által az x-féle cso
portban most a vele összefüggő előzményektől elkülönítve olvasta-
tik, a Veronensisben 302 sorból állott. Jelöljük rövidség kedvéért 
azon részt, mely hibásan elül áll (44, 21—-62) /í-val, a másikat (25, 
1—44, 20) a-val; világos, hogy mind /?, mind pedig « sorösszegét 
páros számú lapokra kell fölosztanunk, mert levelek helytelen beik
tatásáról van szó; így egyszerű osztás mutatja, hogy ,tf-nak 364 
sora 6 levél vagy 12 lapra oszlik, hogy minden lapon 30 sor, kö
zülök 4 lapon pedig 31 sor volt; az «-val jelölt rész 302 sora pedig 
5 levél vagy 10 lapra oszlik, laponkint 30 (csak 2 lapon 31) 
sor volt. 

Önkényesnek itt csak azon állításunk látszhatik, miszerint a 
Veronensisben egyedül a 61. költemény volt kéthasábú; tételünk 
támogatására azt hozzuk föl, hogy kivételképen e költemény bir 
oly rövid sorokkal, miszerint a kéthasábban irásra elég indok 

*) Hogy x irója nem birt annyi tájékozottsággal, miszerint ama vastag 
tévedésen fönakadhatott volna, kiviláglik az általa készített szöveg számos 
értelmetlenségéből. 
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volt; analóg esetet látunk ama Prudentius codexnél, melyet Ellis 
(kiad. XXV. lapján, a jegyzetben) említ; e codex (sec. VII . vagy 
VIII .) szintén csak a rövid sorú helyeken kéthasábú; legdöntőbb 
érvünk azonban a számvetés, mert ha elvetjük e feltételt, nincs oly 
közép sorszám, mely által mind /?, mind « sorszáma páros számú 
lapokra volna osztható. Más körülménynek pedig, mint a levelek 
hibás elhelyezésének , az említett költemények helycseréjét nem 
fogja tulajdonítani senki, aki ily kézirat tani különösségeket más 
alkalommal szerzett gyakorlatból tud megitélni. 

Hogy kicsinyesnek ne mondja senki ezen kutatást, mely egy 
a X. században irt s ismét elveszett codex sorszámait nyomozza^ 
arra kell emlékeztetnünk, miszerint ezen szám meghatározása 
eléggé fontos eredményre vezet. Ha ismerjük a sorok elhelyezését 
azon codexben, mely a Catullkritikában szükségképen alapúi vé
tetik, s összevetjük a palaeographiai tapasztalásnak azon számta
lanszor bizonyított adatát, hogy többnyire s legkönnyebben a lapok 
legfelső vagy legalsó sorai szoktak ki ejtetni a másolók hanyagsága 
által, biztos kritériummal birunk azon conjecturákra nézve, melyek 
a valószinü vagy kevésbé valószínű sorhézagok megállapítása körül 
forognak. A részleteknek kimutatása s szövegkritikai értékesítése 
jelen kézirattani ismertetésemnek föladatán kivül fekszik. 

B u d a p e s t e n 1874-ben. 

Dr. Ring Mihály. 



A r é g i b b görfrg r e g é n y r ő l . 

Hogy a görög úgynevezett regény lényegét nyerjük, szakí
tanunk kell majd mindazon föltétekkel, melyek a mai regény fogal
mához fűződnek. Már a legáltalánosabb szempont is, hogy a görög 
regény nem annyira az epika kiágazásai köze tartozik, mint in
kább az erotikái taniratok egy nemét képviseli, azon követelést-
intézi hozzánk, hogy azt ne a közép- és újkori regények analógiái 
vagy anomáliáiból, hanem magamagából és eredete történetéből 
magyarázzuk. *) Ez nem járna nehézséggel, ha a görög regény fej-
lődsi történetét legjelentősb phasisaiban, az előkészítő jelenségek 
szerves lánczolatát, teljesen szemlélhetnők. De fájdalom, hiányzanak 
e láncznak épen legfontosabb szemei: a didactica terén az előké
szítő jelenségek Plufarch »Eroticos« czimíi művével, az erotikái 
költészet terén Kallimach elégiáival rögtön megszakadnak, s e két 
átmeneti ponttól egész ephesusi Xenophon regényéig alkalmatlan 
hézag van, melyet az irodalom történészei hypothesis által kényte
lenek kitölteni. Abban körülbelül megegyeznek, hogy a nevezett 
irodalmi termékeket a görög regényirodalom ma elveszett proto-
typonja követi; e prototypon anyagi tartalmát illetőleg is kevés 
kétségünk lehet, ha a legkiválóbb régibb regényeket, Xenophonét 
és Heliodorét egybehasönlítjuk. Egyrészről ugyanis az elbeszéllési 
anyag és az alapeszme azonossága, másrészről pedig azon körül
mény, hogy sem belső sem külső okokból nem sikerül Xenophon 

*) Kútfők : Chassftiig : Histoire du román 2. éd. Paris 1862. 
Kora'és levele Heliodor- kiadása előtt. 
Schmidt Rezension von John Dunlop : »History offiction,« 

Wiener Jahrbüeher XXVI. köt. 
Péter H. »Der Román bei den Griechen*, Neues 8chweiz. 

Museum VI. évf. (1866). 
Főleg : Nicolai Ad. »Über Entstehung und Wesan des griech. Ro-

mans.« Neue vermehrte Aufl. Berlin 1867. Calvary & Comp. 
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és Heliodor közt függési viszonyt kimutatni, eléggé bizonyítja, hogy 
már Xenophon előtt létezett irásmü, melyben két, az előkészítő 
irodalmi jelenségekben széllyel fekvő elem, kalandos elbeszéllési 
anyag és a szerelem- eszményi fölfogása, czélirányosan és szervesen 
össze volt kötve ; hogy létezett egy népszerüleg érdekes munka, mely 
csakhamar közkedvességre s oly tekintélyre tett szert, hogy ugyan
azon tárgynak későbbi feldolgozói a compositio fődolgaiban ama 
prototypon vonásaihoz voltak kötve. Az irodalomtörténészek véle
ménykülönbsége pedig ama prototypon alanyi mozzanatát illeti, 
czélját t. i. ama műnek, mely mint egy új faj első jelensége lépett 
föl. Hogy az olvasó a tények ez állásába tiszta belátást nyerjen, itt 
első helyen Xen. és Heliod. műveinek vázlatos tartalmát adjuk: *) 

Ephesusi Xenophon műve »Ephesusi történetek« czimét vi
seli, hőse Habrokon)as egy előkelő ephesusi család ivadéka, ki jeles 
képzettsége, még inkább szépségének varázsa által oly határtalan 
bámulatra ragadja polgártársait, hogy mindnyájan földön járó 
istenség gyanánt tisztelék. A gőgös ifjú ennélfogva már nem is 
ismer el szépet önmagán kivül, s Erős ismeretlen hatalmát gúny 
kaczaj tárgyává teszi. Ezért a megbántott isten őt súlyos csapá
sokkal üldözi, Artemis ünnepélyénél Habrokomas meglátja a szép 
Anthiát, ki a szüzek körmenetét vezérli és tündöklő bájaival méltó 
képviselője az istennőnek, kinek jelvényeit ez ünnepen hordja. Erős 
végzetes haragja Habr. és Anthia szivét ugyanegy pillanatban 
heves emésztő szerelemre gyulasztja s eszeveszett szenvedélyök 
csakhamar kóros jelekben nyilatkoztatja a legyőzhetetlen sóvárgás 
pusztító tüzét. A megszomorodott szülők a szerelmesek házasságá
tól várják azok megnyugodását, de nem úgy akarja Erős engesz
telhetetlen haragja. A kolophoni Apolló baljóslatú szózatai újra 
aggasztják a szülőket, kik most a boldog házaspárt a jelzett vész 
elkerülése végett messze földre utaztatják; s épen ez kiinduló 
pontja a sanyarú lakolásnak. Habrokom. és Ant. alig hagyják el 
Rhodust, kedvező szél által Egyiptom felé vitetvén, midőn a 
phőnikiai kalózok által elfogatnak és Tyrusba vitetnek Absyr-
tus, a gazdag kalózfőnök házába. — It t Habrokomast szépsége 
nagy bajba dönti: Manto, új ura leánya szerelmével üldözi s midőn 
megvettetik, hamis vád által kieszközli, hogy Habr. börtönbe zára-

*) Nicolai után. 
NYEI.VTtln. KÖZLEMÉNYEK. XII. 2 
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tik, Anthia pedig mint szolgáló Syriába kénytelen követni úrnőjét. 
Sok baleset után Anthia ciliciai embereknek adatik el, kikkel 
együtt épen a hazai partok mellett hajótörést szenved. Anthia 
nagynehezen menekül a szárazföldre ; itt egy Hippothoos nevű rabló 
fogságába esik. Hippothoos Anthiát fel akarja áldozni a hadi is
tennek, midőn seregét Perilaos, a tartomány praefectusa, szét
ugrasztja. A foglyokat Tarsusba viszik s Perilaost annyira meg
nyeri Anth. szépsége, hogy a fogolynővel házasságra t akar lépni. 
— Eközben napfényre jött Habrok. ártatlansága s ura, Absyrtus, 
kettőztetett nyájassággal iparkodik jóvá tenni a jogtalan büntetés 
sérelmeit; de Habrokomast szüntelen gyötri neje után való sóvár-
gása, s Anthia hollétét fürkészvén, Ciliciában tévelyeg, majd ma
gára Hippothoosra akad s hozzá társul szegődik. — Kappado cia-
Mazakonban bizalmas társalgás közben elbeszéli mindegyikök kalan 
dos életét, s Hippothoos adataiból kiderül, hogy Anthia nála tar
tózkodott vala. Most Habr. Hippothoossal fogadott emberek kísé
retében Tarsusba megy, s itt szeretett Anthiája legutóbbi sorsáról 
értesül. — Anthia nem birván ellenszegülni Perilaos sürgetései
nek, másrészről férje iránti hűsége által a végsőre kényszeríttetvén 
( rvosától mérget szerzett, s azt a menyekző napján megitta. Peri
laos, ki a nőt a rajongásig szerette a holttestet roppant gazdag 
ékszerekkel diszíttette föl s ritka fénynyel temettette a drága, 
élte tavaszán elhunyt arát. A temetési pompa hire rablókat csalt 
a sirbolthoz, kik azt feltörték s a drága ékszerekkel együtt a holt
testet is elvitték. — Habrokomast bú emészti e dolgok hallatára; 
titkon elhagyja Hippothoos csapatját sneje holttestének keresésére 
indul. A bolyongót egy Alexandriába vitorlázó hajó fogadja, de 
szélvész a hajót a paraetiosi partokra veri el, a hol rablók kifoszt
ják a hajó népét. Habrokomast Pelusiumba viszik s eladják. — 
Legújabb úrnője, megöli férjét, hogy Habrokomast megnyerje, de 
midőn ez futásban keres menekülést, őt gyilkosságról vádolja, el
fogatja s Alexandriába viteti, hol minden törvényes forma mellő
zésével Habrokomast halálra Ítélik. — A Nílus egy félreeső part
vidékén keresztre kötik a folylyot, de az ártatlant forró imájára 
megszánja a napisten s a. keresztfa egy szélroham által a Nílusba 
döntetik. Habrokom'ast enyhén tovább viszi a folyam, míg a nílusi 
őrség őt újra elfogja; s most máglyára teszik. Habrok. könyörgé
sére túlárad a Nilus, hullámaiba temetvén a lángokat. Ez ujabb 
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icsoda a praefectust az eset megvizsgálására majd Habrokomas 
fölmentésére indítja. Habrok. az egyiptomi helytartó által segé
lyezve Itáliába utazik azon rablók fölkeresésére, kik Anthia holt
testét magukkal hurczolták volt. Azalatt Hippothoos elhagyta 
volt Tarsust s elveszett barátjának nyomait fürkészi. Útközben 
emberei székiben gyújtogatnak és fosztogatnak; míg Phoenicián át 
Egyiptomba jutnak, már 500-ra szaporodott föl számuk; most 
Aethiopia határhegységeiben, tágas barlangokban fészkelik meg 
magukat, mert egy kereskedelmi ut e tájon át vezetett Indiába 
A kifosztott utasok közt Psammis, indiai fejedelem is volt; ezt a 
haramiák megölik, a zsákmányban osztoznak; a foglyok közt Anthia 
is van. Anthia t. i. orvosának előrelátása folytán csak altató szert 
vett be, s a sirboltban leoldódtak a zsibbasztó álom bilincsei; a 
megmentett nőt a haramiák ama Psammis nevű fejedelemnek adták 
el. Anthia a fejedelem ajánlatait azon mentséggel utasította vissza, 
hogy még egy évig Isisnek van szentelve. Hippothoos most nem 
ismer rá Anthiára. A nő hűséges szerelmének még több nehéz 
próbán kell diadalmaskodnia. Hipothoos, majd Polyidos is, ki a 
rablócsapatot újra elszéleszti, szerelmökkel üldözik. De Polyidos 
hevét is az Isis iránti tisztelet mérsékli; féltékeny neje azonban 
a szegény Anthiát egy tarentumi kéjbarlangba juttatja. Anthia 
itt csak a nehéz kór színlelése által tudja megőrizni szive legdrá
gább kincseit. Újra a rabszolgavásárra kerülvén, Hippothoossal ta-
lálkosik. Ez véletlenül gazdag örökséghez jutott s távol rút tet
teinek színhelyétől, megkísérli a békés polgári életmódot; Tarén -
tumban házának uj berendezése végett tartózkodik. Csak most, 
midőn Anthiát házába fogadja, értesül sorsáról s elhatározza, hogy 
Anthiát visszaviendi szüleihez. Ephesusba vett utjok közben kiköt
nek Rhodusban. — Azalatt Habrokomas elhagyta volt Alexan
driát ; most Syrakusban találjuk egy éltes, Aigialeus nevű halász 
házában; miután egész Italiájban hasztalan tudakozódott neje után. 
a végső ínségben Nuceriumban kőfejtőnek áll be; de nemsokára 
megunván a szokatlan munka fáradalmait, teljesen megtörve a 
sors következetes kegyetlensége által, ő is Rhodusba fordul. I t t 
végre, annyi inség és gyötrelem után találkoznak Habrokomas 
és Anthia; visszatekintvén a sanyarú idők borúira, meggyőződnek 
kölcsönös hűségük rendíthetlenségéról, s most visszatérnek Ephe
susba, hol további életüket egy szakadatlan ünnep gyanánt töltik. 

2* 
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Heliodornak »Aethiopica« czimü regénye 10 könyvben, élbe 
s?éli Chariklea az ethiop királyleánynak és Theagenes, thessalií 
nemes ifjúnak kalandjait, kiket végzetes szerelmök sokszerü hányal 
tatásra szánt. — A regény első fejezete az események kellő ke 
tepébe, kietlen zűrzavar szinhelyére vezet. Előttünk a Nilus heral 
leoti partvidéke holttestekkel borítva, a halotti néma gyülekeze-

ben egy sebhedt vérevesztett ifjú; körülötte egy csodaszép, gazdago 
ékesített görög papnő fáradoz; a háttérben rablócsapat leselkc 
dik. Közel a parthoz népétől elhagyott hajó úszik. Midőn eí 
a rablók el akarják foglalni; egy nagyobb haramiasereg, mely 
nádasokban tanyáz, előtör és elhürczolja mind a zsákmányt; min 
a sebesült ifjút és a kétségbeesetten jajgató papnőt. A rablók ti 
borában mindkettő, Theagenas és Chariklea, a nem rég fogságb 
esett Knemon nevű görögnek felügyelete alá helyeztetik, ki éjjé 
midőn magukra hagyattak, elbeszéli élte történetét. — Mostob 
anyja, kinek undok kivánataival ellenkezett, Thisbe nevű szolgi 
lója által segítve, Knemont orgyilkosi szándékról vádolta; s s 
utóbbit a száműzetés büntetése érte. Egyiptomban kalandozva] 
Knemon amaz útonállók fogságába került. — Másnap reggel 
haramiák gyülekezetében Thyamis a főnök, Charikleát zsákmán; 
osztályrészül a maga számára követeli, s Chariklea koholt élettört 
netet beszélvén el, látszólag Thyamis kivánataira hajol. E közben 
rablósereg megtámadtatik. Thiamis Charikleát a harcz hevében ê  
sötét barlangba rejti; midőn embereit lankadni látja, a kétségbeesi 
dühével a barlangba rohan és az ott tartózkodó nőt,mint vélte. Chari 
leát leszúrja. Knemon és Theagenes futásban keresnek menekvéí 
Chariklea hollétéről értesülvén, a lecsendesedett tájra visszatérne 
s a barlangban holttestre akadnak, melyet fáklyáik [világánál Thi 
béének ismernek föl. Chariklea előlép a barlang hátteréből. Thisl 
ugyanis, ki Knemon szerencsétlenségére közreműködött volt, késő 
ben Nausikles nevű gazdag egyiptomi kalmárral a Nilus vidéké 
jött, hol pár nappal azelőtt Thiamis apródja által fogságba ejtetet 
a harcz kedvezőtlen fordulatával ez Thisbét ugyanazon barlangi 
vitte, hol Chariklea is tartózkodott, és Thyamis a sötétben Thisb 
gyilkolta meg Chariklea helyett. Most Thermutis, az apród is meg; 
lenes kétségbeesettenj*ajgatThisbeért. Hogy Thermatistólmegsz 
baduljanak,Knemon ő vele, Theagenes pedigCharikleával különbö 
utakontávoznak ; Knemon lerázván alkalmatlan útitársát a találk 
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:2óül kitűzött faluba indul. — 1'tközben a Nilus partján egy Öreg 
emberre akad. ki öt a faluba és a gazdag Nausikles házába viszi. 
Csöndes éji időben Knemon kalauza elmondja csodás történetét, 
melyből Theagenes és Chariklea előbbi sorsát is megtudjuk. — 
A z aggastyán, kit Knemon a folyam partján talált, Kalasiris nevű 
memphisi születésű főpap ; ez lemondván főpapi rangjáról, Delphibe 
ment. hol egy Charikles nevű görög pappal kötött ismeretséget* 
Chariklesnek fogadott leánya volt, kit neki egykor, midőn Egyip
tomban járt, titokszerü módon adtak által azon kéréssel, hogy a 
leány ismertető jelvényeit, gyűrűt és himzett övet, gondosan meg
őrizze. Ez a leány, kit Charikles maga nevéről Charikleának ne
vezett el, Delphiben rendkivüli szépséggé fejlődött, midőn egyszer 
a jósisten tiszteletére egy thessaliai követség jelen meg Delphiben 
élükön Theagenes nevű nemes ifjúval. Az ünnepélynél Th. és Ch. 
alig hogy egymást megpillantották, hő szerelemre gyúlnak. Kala-
sirist meghitt tanácsadójukká avatják. Rábeszéléseinek engedvén 
Egyiptomba szándékoznak szökni s Kalasiris magához veszi az is
mertető jelvényeket. Az övben ethiop betűkkel Char. születésének 
története van behimezve, kiderül, hogy Ch. egy Hydaspes nevű 
ethiop király leánya. Ch. csodás véletlen által fehér szinünek szü
letett. Persina nevű anyja a leányt kitétette, hogy férje minden 
gyanújának elejét vegye, és Ch. irgalmas emberek közvetítése ál
tal ama görög paphoz került. Theagenes elragadja Charikleát; ten
geren kalózok ütnek a phoenicai hajóra melyen hőseink Kalasirissel 
együtt Hellasból távoztak, s mindnyájukat fogságba ejtik. A kalóz
főnök azon föltétel alatt kíméli meg őket, hogy Charikl. vele há
zasságra lép. Kikötnek tehát a Nilus torkolatánál, hogy a menyek-
zőt megüljék. I t t Kalisiris ügyesen össze tudja veszíteni a kalózokat, 
kik két pártra oszolván, egymást kölcsönösen fölkonczolják. Theage
nes is megsebesül s míg Kalasiris segélyt keresvén, távol van, megje
lennek amaz a regény elején emiitett haramiák, kik Theagenest és 
Char-t elhurczoljál*. Kalasiris biztos távolból szemlélte a jelenetet és 
aggodalmassan a rablótanya körül tévelyegvén Knemonnal találko
zott. — Mialatt Kalisiris ezeket elbeszélé, Nausikles, a ház ura is 
megérkezett, vendégeinek nagy csodálkozására Char-t is magával 
hozta. Elmondja hogy Th. és Ch. perzsa katonaság hatalmába ke
rültek s Nausikles megszánván a leányt, azt a tőle elvett Thisbé-
nek jelentette ki, s mint sajátját visszanyerte; Theagenest pedig Ba-
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bylonba viszik a király szolgálatába. Kalasiris egy drága gyűrűn 
megváltja Charikleát s vele Theag. fölkeresésére távozik. Csakha
mar megtudják, hogy Th. a perzsa őrségtől elszabadult s újra 
Thyamis társaságában van, kivel együtt a perzsa helytartó ellen 
Memphis ostromlására indult. Thyamis ugyanis, kit öcscse Arsa-
kének, a perzsa helytartó nejének segélyével főpapi méltóságától 
megfosztott volt, most, midőn Oroondates a helytartó az éthiop 
királylyal hadakozván, távol van, visszaköveteli főpapi tisztét. — 
Kalasiris és Char. ennélfogva Memphisbe indultak. Ott épen azon 
pillanatban érkeznek meg, midőn Thyamis öcscsével párbajt ví. 
Kalasirisban, midőn oda rohan, atyjokat ismerik föl s a harcz 
megszűnik. — Azalatt Arsake, ki előkelő perzsák társaságában 
szemtanúja volt e jelenetnek, megszereti Theag-t, s minthogy 
Charikleát Th. nővérének tartja, mindkettőt vendégszeretőleg sa
ját palotájába fogadja. Kalasirist az utolsó nap izgalmai sirba 
döntik. Arsake vén dajkája által kérés- s fenyegetésekkel ostro
moltatja Theagenest, de ennek Ch.-ához való hűsége rendületlen. 
A végsőre kényszerülve kijelenti, hogy Ch. nem nővére, hanem 

jegyese. Most ez ellen fordul Arsake haragja. A dajka mérget 
visz Ch.-nak, de a poharak ügyetlen fölcseréltetése által a mérget 
maga a dajka kapja. E véletlen fölhasználván Arsake Charikleát 
méregkeverésről vádolja és élitélteti. De midőn ezt máglyára te
szik, a lángok előle kitérnek; ekkor megjelennek lovasok, kiket 
Oroondates, megtudván nejének vétkes szándokát, Memphisbe kül
dött Theag. és Char. megszabadítására. Arsake harag és kétség-. 
beesésből megfojtja magát. —Oroondates lovasai, kik magukkal 
viszik Th-t és Ch.-t, útközben éthiop katonák által elfogatnak s így 
hőseink végre Hydaspes az éthiop királyhoz kerülnek. A foglyok 
Syene bevétele után a király elé vezettetnek, ki őket más 11 ifjú
val és szűzzel együtt, az éthiop szokás szerint, végzendő győzelmi 
áldozatra szánja. Meroeban, hol végeztetnie kellé az áldozatnak, 
Theag. és Ch. rendkivüli szépségük által könyörületre indítják a 
népet. Az áldozati oltár lépcsőjénél Char. rövid haladékot kör, 
hogy panaszt emeljen a király ellen. Hydaspes és Persina leányá
nak vallja magát s állítását a magával hozott jelekkel bizonyítja. 
Az anyát inkább a természet sugalata, Hydaspest pedig Sisi-
methres főpap ítélete meggyőzi Char. állításának igazvoltáról. Az 
utolsó kétségeket Charikles a delphii főpap oszlatja el, ki váratlanul 
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megjelen a színhelyen. Charikles fogadott leányát előbb Thessaliá-
ban kereste majd Memphisbe érkezett, s itt tudomást szerezvén 
Char. hollétéről, Meroeba jött. A nép meghatva a sors ily csodá
latos fordulatai által, Theagenesnek is megkegyelmez s Sisi-
methres indítványára az emberáldozatokat örök időkre meg
szünteti. 

Eltekintvén mindkét műben az egyéni elrendezéstől, világos 
az egyneműség azon kalandcsoportokban, melyek a főszemélyek 
hű szerelmét szemléltetik. így közvetlenül áttérhetünk a görög re
gény czéljára, a ma ismeretes termékekből azok prototyponjára 
következtetvén. Nézetünk szerint a görög regény czélja: a szere
lem mivoltáról való értekezés az erkölcsi tanítás szempontjaitól. 
Ezen iránymüvek létesítésére belső s külső kényszerítést ismerhe
tünk föl az irodalmi előkészítő jelenségekben, a kor szellemében 
s rokonszenvében, végre a szerzők egyéniségében. 

Az előkészitő irodalmi művek két csoportra oszlanak, melyek 
egyikében a későbbi regények alapeszméje, a szerelem bölcsészeti 
fejtegetés tárgya,* másikában a szerelem mulattató elbeszéllési 
anyag alapjául szolgál. Platón fürkészetei a szerelem mivoltának 
fejtegetését meghonosították a philosophiai iskolákban. Ez irány
ban előde a regénynek Plutarchnak »Eroticos« czimü diadogusa, 
melyben függelékül a bölcsészeti értekezéshez mintegy bizonyítási 
anyagul szerelmi történetkék beszéltetnek el. Másrészről a szerel
met illető felületesebb mulattatás czéljának az úgynevezett »Fa-
bula Milesia«-k s Parthenios eleszéllései szolgáltak. Ezeknek a 
regénynyel való rokonsága a kalandos anyag hasonlóságában rej
lik. Parthenios, Augustus kortársa, magas képzettségű s hírneves 
költő, Cornel. Gallus számára szerelmi viszonyokat tárgyaló kisebb 
elbeszélléseket gyűjtött (^íikolai »Über das Wesen u. den Ursprung 
des griech. Komans pag. 71.) Bennök azonban úgy mint a mile-
siákban a nő hűtlennek s boszuállónak tűnik föl, míg a regények 
nőalakjait erény és hűség jellemzik. A regény elbeszéllésének több 
eleme, u. m. kitett gyermekek újonnan megtalálásra, hajótörés 
általi elválasztatás s hasonlók Menander és az ujabb komoediánál 
is előfordul, de ezekben is a nő erkölcsi a társadalmi állása lénye
gesen más. A regény typicus haramiaalakjainak is vannak elődei 
azon görög kútfőben, melynek nyomán Apulejus »Metamorphoses« 
czimü művét irta (I, 1: fabulám graecanicam incipimus,); Ámor 
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és Psychéről szóló elbeszéllése az elrendezésben is rokon a görög 
regénynyel: Psyche is csak sok sanyarú lakolás és nehéz próba után 
jut Ámor tartós biztokába (v: ö: Teuffel, Studien u. Charakteri-
stiken zur griech. u. röm. so-yvie zur deutch. Literaturgesch. 448 1. ff.) 
de itt sem állanak a íöszemélyek szerelmük és hűségük tekinteté
ben a későbbi regény eszményi magaslatán. Határozott befolyással 
ez utóbbira végre az alexandrinusok elégiája, külünösen Kallimaché 
volt. Ez, kivált mióta Diltheynek sikerült a »Kydippe« nevű költe
mény töredékeinek anyagi összefüggését kimutatni (Nicolai id. h. 
74 ff. 1.) elismert tény. Azonos benne és a regényekben az, hogy a 
hősnő valamely előkelő család tiszteséges leánya, hogy Erős ha
ragra gyúl, midőn megvetve látja magát, azonos a szerelem rögtön 
keletkezése és emésztő hatása, találkozás valamely szent ünnepély 
alkalmával s szerencsés végezet kegyes istenségek közbenjárása 
felytán. De a hősök szerelme és hűsége nem tétetik próbára, nyoma 
sincs. a tartósb szenvedések és bajosabb kalandoknak, amint ál
talában. Kallimach inkább formai tekintetben, a nyelvezet és le
írásban utánaztatott a regényírók által. — Látjuk, hogy az iroda
lomban — a regény keletkezése előtt már sok erotikái anyag volt 
í ^halmozva részint bölcsészetileg értekező, részint elbeszéllve raj
zoló alakban. Nem volt tehát ugrás, ha a regény a szerelmet esz
ményi hatalommá magasította. A szerelemnek eszményiebb fölfo
gására továbbá a társalomban is egyengetve volt az út. A második 
században K. u. a görög nőnek társadalmi állása már határozottan 
más volt mint előbbi időkben. Mentül inkább csökkent a közügyek-
iránti részvét a zsarnokilag igazgatott államban, mentül inkább 
emelkedett a magánélet jelentősége, annál többet nyertek tekin
télyben azon intézvények, melyektől a magánélet egészsége függ; 
így fölebb szállt a házas élet, s természetes következésben a nőnek 
társadalmi s etnikai méltósága. Míg Rómában az általánosan köte
lező állami czél érleli a nőnek társadalmi egyenrangúságát, ad
dig a görögnek szabadabb lelke eszményi] igazolását keresi azon 
polgáii intézvények, mely most, — nem minden római befolyás 
nélkül — mélyebb s mélyebb gyökeret ereszt a magánélet talajába, 
így az uj feltétekhez kötött házasságának eszményi igazolását a 
szerelemben találja, lelki, rendületlenül hü együvétartozásban, 
mely ama polgári intéz vény rideg törvényczikkjéhez úgy viszonylik, 
mint lélek a testhez. A társadalom e nézetét előkészítették a böl-
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csészék, kik a szerelmet mint magas érdekű lélektani problémát 
beható gonddal tárgyalták. De a regénynek nem csak alapeszméje 
hanem több külsőségére is előkészítve találjuk ama kort. Ha az 
elbeszéllési anyag kezelését vizsgáljuk, az két-három fővonásra 
vezethető vissza; a hősök kalandos sorsban részesülnek idegen s 
az érdekes nimbusától körülözönlött földeken. A kalandosság jelle
gét az események a mindennapias életfolyamat erőszakos megsza
kítása által nyerik: typicus közegei ezen erőszakosságnak pedig 
a kalózok és útonállók. E körülmény szorosan megfelel ama kor 
Ízlésének. A társadalomra római caesarok ráerőszakolták a quie-
tismust és közönyösséget; ily időkben kevés érdekkel birnak ál
lami í'ölforgatások s a hős erő titanszerü nyilatkozatai és a közve
szély : de igenis nagy érdekkel vonz a magánjogilag létezőnek 
veszélyeztetése. A magánjogi rendnek főelleneit pedig épen a ha
ramiák képviselik, innét azok typicus alkalmazása a görög re
gényben is. Továbbá: ki nyugalmas polgárok számára ir, czélirá-
nyosan fogja a borzalmak színhelyét kedélyes távolba tolni; bár 
költött vészeknek is a hazára, a tűzhely közelébe alkalmazása fe
szélyezné a képzelmet. így kiváló előszeretettel választja az iró 
az országot, melyre a kalandosság, csodálatosság bélyegét a ha
gyomány is sütötte, Egyiptomot, mert, mint Heliodor II. 27 
mondja óegyiptomi dolgok iránt a hellének feltűnő vonzalommal 
vannak«, — E körülmény egyszersmind egyik oka a görög regény 
azon sajátságának, melyet ócsárolva emelnek ki az ítészek*), hogy 
benne a kor mozgató eszméinek rajzát úgy, mint általában a va
lódi akkori görög életnek tükrét nélkülözzük. 

Ilyen volt tehát Ízlése ama kornak, melyben és mely szá
mára a regények szerzői írtak. Maguk a szerzők mindnyájan az 
ifjabb sophisticai iskolának tagjai. Ez iskola karolja föl a második 
századtól kezdve mindazokat, kik mint az irodalom kincsőrei s 
tovább fejlesztői szerepelnek. E sophisták egyrészről tudós ismerői 
az irodalomnak, másrészről ügyes nyelvezetű tanítói, a népnek. 
Mint irodalmi búvároknak hgyelmök természetesen ama folyvást 
növekvő jelentőségre irányult, melyet a szerelem eszméje az ujabb 
s legújabb irodalomban nyert: e körülményben elméleti kénysze
rítés rejlett az érdekes jelenség lényegének megvizsgálására. De e 

*) Nicolai i. h. a ff. 1. 
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tudományos buvárlatot nem tekinthetik önczélnak. E tudományos 
világ már nem volt amaz önálló, a közönség ízlésétől független, 
komoly és beható alexandriai tudós res publika: az ifjabb sophi-
stica jellemző vonásai határtalan őnállótlanság és fáradhatlan tö
rekvés a tudományi munka közvetlen érvényesítésére s fitogtatá-
sára : azért mindenütt mint a közönség közvetlen tanitói lépnek 
föl, s a tágas hallgató termek kizárólag a személyes hiúság szolgá
latába szegődett diszbeszédektől hangoznak vissza. Ezért a tu
dományos fürkészet eredményeinek előadása kerüli a komoly, szá
raz formákat, a szigorúbb módszer látszatát is* Ezért a szerelem-
rőli fürkészeteket is amaz epideikticus tanítások alakjaiba öntik,. 
melyek közösek a sophisták mindegyikével. Értekezéseik népszerű
sítésére fölkarolják ama kalandos elbeszéllési anyagokat, melyek 
a nép rokonszenve által hordatnak; amint ez Ízlésnek, láttuk, 
az előkészítő irodalmi jelenségek is hódoltak volt. A kalandos lo
mot a szellemrőli reflexióikkal hatván által, tanító ösztönük 
abban nyilatkozik, hogy a társadalomnak a szerelemről való né
zeteit tisztázni, eszményitni törekszenek. Az első, ki öntudatosan 
úgy járt el (ez már a Xenophon előtt történt — ) , megteremtette 
a görög regényt. 

A regények szerzői, mint láttuk, a hagyománytól kész elbe
széllési anyagot vettek által; legalább azt várhatnók tehát, hogy 
irányeszméik a szerelem körül, melyek tanitó czéljukkal szorosab
ban függtek össze, bizonyos eredetiségre, önálló szemlélődésre mu
tassanak. De ily várakozásainkban is csalódnánk. A sophisták itt 
sem tudtak az ' utánzás, a szolgai utánzás szokásából kivetkőzni: 
a szerelem eszményképének rajzában, a szerelem hatásainak s nyi
latkozatainak, a szerelmi érzelmek constellatiójának előadásában 
a görög regények szerzői egy lépést sem haladtak előbbre, mint a 
megelőző bölcsészeti és költészeti tekintélyek. Minthogy szeren
csére legnagyobb részt ismerjük a kútfőket, melyekből e szerzők 
reflexióikat s tanításaikat merítették, itt nagyobb biztossággal, 
mint a görög irodalom bármely terén, vagyunk képesek belátni 
azon szellem munkálkodásába, mely uj költészeti fajt teremtett. 
Amit a szerelemről régibb koryphaeusok irtak, az kivált Sappho és 
Alkaeosndl (eltekintve Anakreon, Ibykus s más világát élő ember
től), másrészről Piátónál volt található. 

Alkaeos és Sapphóval a regenyszerzők a szerelemröli ama 
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pathologiai fölfogást osztják (v: ö: Teuífel, Studien u. Charakte-
ristiken 92. íf. lap.) mely a szerelem enyhén boldogító hatását nem 
ismeri. Azok, kiknél a görög regény lényeges vonásai legtisztábban 
jelenkéznek, Eph. Xen. és Heh a szerelmet veszedelmes érzelem
nek nyilatkoztatják; szerintök az emésztő tűz, veszélyes belső seb
betegség, az életideget maró kór. Kimeríthetlen bőségben térnek 
vissza újra meg újra a szóképek, melyek e pathologiai állapotokat 
szemléltetik; úgy Heliodor valóban boldognak mondhatja azt, kit 
a szerelem megkímélt (IV, 10.). — Ellenben az anacreoni irány 
sem ez irodalmilag tevékeny tanitók komolyabb feltevéseivel nem 
egyezett, sem az új társadalmi nézetekben már nem talált vissz
hangra. — Annál mérvadóbb volt a szerelem eszményének fölfo
gására a befolyás, melyet Platón nyomozásai ama korban is 
gyakoroltak. 

Platón látnoki szelleme a szerelem legmélyebb alapjaira 
ereszkedett, midőn róla ezt ir ta: (Symposion pag. 192. C.) »A sze
relmesek nem akarnak egymástól távozni, még csekély időközre 
sem pedig meg sem tudják mondani, hogy mit akarnak egy
mástól ; mert nem érzéki élvezet az, amit keresnek, hanem határo
zatlan más valamit akar lelkök, amit szóval kimondani képtelen 
s csak sejtve, homályosan érzi azt, amit akar. Ez a valami a ked
velttel való együttlét.« — Már a közöltük tartalomjegyzékekből is 
világos, hogy Platónnak e hires gondolata ugyanaz, mely mint ve
zéreszme a görög regény alakitásán végig vonul, mely a kalandok 
zavaros tömegét egységes egészszé szervezi. A hősök sorsuk legsú-
lyosb csapásának tekintik, hogy egymástól elszakittatnak s rettegés 
nélkül keresnek uj veszélyt, hogy egyesülésre jussanak. Már pedig 
azon szerelem, melynek hordozói a főszemélyek, épenséggel tiszta 
8 szennyetlen, az erőködésben, melyre egyesülésük végett vállal
koznak, árnya sem vehető észre az érzékiség rugóinak. De a regény 
nemcsak általános magatartása fejezi ki e gondolatot, számtalan 
helyen határozott vallomás is találkozik, mely ama gondolatnak a 
szerző általi öntudatos fölfogatását bizonyítja. I t t néhány példát 
idézünk, melyekből a többi rokon nyilatkozat jellegére következ
tetni. A 206. 1. *) azt mondja Xen., hogy Anthia és Habrok. a 

**) Az idézetek a Bipontinát követik. 
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megjósolt veszélyeket s bajokat semmibe sem veszik azon édes tuda
tukban, hogy egymáséi maradnak. — Aigialeus és Thelxinoe, mel
lékszemélyei a regénynek, de ugyanazon eszményi szerelem hordozói, 
nyomort s nélkülözést oly vidám elégültséggel tűrnek.mintha dőzs éle
tet élnének »mert együtt vannak« (295 1.) — Midőn Anthiát halállal 
fenyegetik,egyedülióhaja,Habrokomassalmegoszthatniasírt.(?46l.) 
— A keresztre kötött Hab.-t is az vigasztalja, hogy így nemsokára 
holtnak vélt Anthiájával egyesül (281 1.) — Sőt e vigasztaló re
mény arra is ösztönzi a szerelmeseket, hogy önként keressék a halált, 
midőn bizonyossá válik, hogy egymástól elkülönittetnek (229. 1) 
»Az igazi szerelem túlhaladja az élet határait« ; Xen., kitől e mon
dat származik, annak szemléltését Aigialeus epizódjában adja, mely 
megillető bensőségével vetélkedhetik a világirodalom bármely ha-
sonnemü helyével: (295 1.) »Ezt mondván, Habrokomast a mellék
szobába vezeti, s megmutatja neki (a nem rég elhunyt) agg Tbel-
xinoét; ez valaha szép nő volt, s Aig. szeme még most is annak 
tekinti. A holttest egyiptomi módra be volt balzsamozva; .. .»Fiam« 
így szól ez ő; hozzá, mintha élne, intézem szavamat, az ő tár
saságában gyönyörködöm, s ha fáradtan megtérek foglalkozásim-
tól, e látvány üdít fel engem. Nem olyannak nézem, amilyen most • 
úgy lebeg szemem előtt, amilyen Lakedaemonban, a milyen a futás 
veszélyei közt, amilyen Aphrodité ünnepélyén volt. 

Heliodornál is a fenn emiitett gondolat tiszta kifejezést nyer. 
VI. 5 : »A kedveltnek egyedül távolléte is gond és aggodalommal 
tölti a szerető sziveket ;• oka az, hogy a szerelmesek meg vannak 
győződve, hogy nem maradhatnak távol egymástól, hacsak baleset 
nem kényszeríti rá.« — Habrok. és Anthia első találkozását így 
ecseteli: »(1II7 5.) Azon pillanatban, amint egymást meglátták, 
megszerették egymást, mintha mindegyik lelke hasonneműjét fö-
dözte volna föl az első találkozás alkalmával, s csak sajátjához 
sietett volna vissza. Rögtön mintegy megzavarodva, megállott 
mindkettő : habozva nyújtja az, habozva fogadja ez a fáklyát; — 
sokáig mereven néznek, mintha előbb már látták, ismerték volna 
egymást s most visszatérne annak emlékezete.« E helyek, világos, 
hogy a platói nézetek szellemében Írattak. 

A szerelmet a regény mind főszemélyeiben, mind azon mel
lékszemélyeiben, melyek a nemesebb lelkek jellegével lépnek föl, 
ama platói nézletek eszményi magaslatán főleg az tartja meg, hogy 
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az tiszta és teljesen ment az érzéki mozzanatok homályosításától. 
Xenophonnál Anthia kérői kivánatait ellenzi még akkor is, midőn 
Habr. holtnak, elveszettnek kell gondolnia (287 1.). — Polyidus 
megesküszik, hogy Anthiát érintetlenül hagyja, megelégedve azzal, 
hogy Anthiát láthatja, vele beszélhet (302 1.). — Ez eszményi 
magas röptét Heliodor is szigorúan megtartja. 

A szerelem eszményéinek előadása, mint látjuk, a platóni 
nyomozás eredményein alapszik, hordozói az úgy magosított szere
lemnek többnyire csak a főszemélyek ; a legtöbb mellékszemély más
képen szeret; ezek rajzában a milesiák és hasonlók befolyása félre-
ismerhetlen. I t t vastag realisticus vonásokat is látunk amaz ide
álok mellett; koromfekete vonalokat ama ragyogó surgártörések 
közt; az érzéki vágyat leplezetlenül annak adva elő, ami, de — 
s ez a lényeges, — mindig szigorúan s öntudatosan az eszményi 
hű és tiszta érzelemmel ellentétbe helyezve. Mert a görög regény, 
ismételjük, gyakorlati czélú, didaktikailag értékesítvén a szerelem 
mivoltáról tett nyomozásokat. Ha a platóni fürkészet megdönthet-
len eredményül azt hozta volt ki, hogy az érzékiség fölé emelkedő 
szerelem az igazi, úgy e tétel a didaktikai regényírók praxisában 
természetszerűen azon alakítást nyeri, hogy amaz eszményi szere
lem egyedül bir az ethikai méltóság jellegével, hogy a szerelem 
ellenirányú tévedései nélkülözik az ethikai jogosultságot. Ez ma
gyarázata a görög regény egy másik fővonásának, hogy érzékiség-
ben eltévedt szerelmet csak olyan személyeknél találunk, kik er
kölcsileg általánosan sülyedtek. Megvetett gerjedelmöket nyomban 
a határozott bűntény követi, s így soha irgalmat nem találnak a 
költő ethikai Ítélőszéke előtt, s gonosz tetteikért későbbi sorsuk 
lakoltatja őket. Hogy e regényírók biztos öntudattal egyedül az 
erkölcsi szerelmet dicsőitik, az több helyből világlik ki. Heliodor 
például I I , 25. az érzéki vágyat, mely összeütközik a kötelességgel, 
egyenesen vészes szenvedélynek, valódi végzetnek mondja s a vég
zet csalfa álarcz 'jának neyezi a csábító nőt. — IV, 10-ben még 
világosabban emeli ki az ethikai tanczélt: »Ha boldognak mondom 
azt,' akit a szerelem teljesen megkímélt, úgy bölcsnek kell ne
veznem azt, ki a hajlamot, midőn az rajta erőt vett, meg tudja 
egyeztetni az erkölcsiséggel.« 

Ezzel befejezem a görög regény alapeszméjének és czéljának 
tárgyalását; bővebben szóltam róla, mert e regény czéljának meg-
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határozásában elődeim nézetétől eltérő eredményre jutottam. Hogy 
a regényirók u szerelmet, mint eszmét átültették az ethikai tanitás 
gyakorlati terére, ebben a görög szellem egy fejlődési mozzanata 
rejlik. Mert e regények összefüggése koruk szellemével az, hogy 
ezen iránymüvek közönségök szükségletének feleltek meg. 

A görög regény czéljának ily körülirásától eltérő két nézet 
létezik. Az egyik régibb; szószólója az ismeretes Photius. Ez kelle
ténél bővebben fogalmazta ama regények czélját, midőn az er
kölcsi szerelem dicsőitése helyett az általános erkölcsi jóság dicsői-
tését látja bennök. Szerinte azon kettős igazságot tanulhatjuk e 
regényekből, hogy a gonosztevő, bár ezerszer is meneküljön látszó
lag, végtére mégis lakol; s hogy az ártatlan gyakran, midőn legfőbb 
fokára hágott a nyomor, váratlanul megmentetik. E nézetet megczá-
folja Nicclai annak kimutatásával, hogy a legjobb görög regényekben 
is a főszemélyek általánosabb erkölcsi szempontból épen nem men
tek a vétektől (v. ö. az id. k. 66 ff. 1.) A másik nézet képviselője Ni-
colai; a 69. lapon e regények czéljáról ezt mondja; »Sie sind 
Schaustücke, erfunden, um die eigene Stilgewandtheit und Yiel-
wissereivor einem sophistisch gebildeten Publikum auszubreiten;« 
és a 66. lapon: »Die griech. ítomane sind phantastisch ersonnene 
Erzáhlungen, in denen sich allé die in den Sophistenschulen er-
lernten Kunststücke, Prozessreden, Briefe, Schilderungen, Erklár-
ungen und Darstellnngen von Seelenzustánden anbringen liessen. 
Die Schilderung wird wie es auch im "VVesen der Sophistik lag, 
Selbstzweck.« — A túláradó rhetorikai külsőségek csak az esz
közt képviselik, melynek alkalmazásában a regényirók is egyéni 
előszeretettől s a kor Ízlésétől függtek; a regény eredetére, az uj 
faj megteremtetésére tárgyilagosabb mozzanatokat találtunk. Ha 
oly czél, milyen ama rhetori ügyesség fitogtatása létesítette volna 
a regényt, nagy ellenmondás rejlenek abban, hogy Ephesusi Xeno-
phon, kit Nicolai is az ismert regényirók legrégibbjének tart, mint 
az új faj eredetiebb képviselője, csak igen kevéssé hódol rhetori
kai czéloknak. Xenophon egyszerű s világos, a naiv kelleni egy ne
mével ható előadása és a későbbiek dagályos s mesterkélt modora 
közt tetemes külömbség van. Xenophonnak ezen előnyét maga Ni-
colai is (12. 1.) elismeri; az a gondolat pedig, melyet túlzásnak 
bélyegez, (I, 1; Az ephesosbeliek Habrokomast fölötte szerették, 
úgy Ázsia többi lakói is : általános volt a remény, miszerint az 



RÉGIBB GÖRÖG REGÉNY. 31 

jeles polgárrá válandik; az ifjút istenként tisztelék, alázattal köszön
ték és imádák...) túlzott ugyan mai nézetek értelmében, de nem 
a helléneknél, kik a szép idom megbámulását úgyszólván rituális 
cultussá magositották s kiknek formai érzéke hatályosabb volt a 
kedélyvilág bensőségénél. — Nicolai nézetét tehát az czáfolja meg, 
hogy épen Xen. regénye áll legközelebb az elveszett prototypon-
hoz. — Egyébiránt Xenophon müve Heliodoréval együtt, melyeket 
a régibb regény neve alá foglalunk, a görög regényköltészet tető
pontját is jelzik; amabban több az epikai, ebben több a drámai 
vonás, Achilles Tatios csak utánzója Hel.-nak; Longos pásztori 
regénye szerencsétlen kisérlet, a regény nagy horderejű alapeszmé
jét az idyll szűk keretébe szorítni; Charito Xenophont utánozza; 
Antonius Diogenes »Hihetetlen dolgok 24könyve«, melyeknek csak 
kivonatát birjuk, nem annyira regény, mint inkább geographiai 
s ethnographiai nevezetességek gyűjteménye. Jamblichus (szintén 
csak kivonatban ismeretes) magicus és manticus különösségekben 
veszti el magát. Késő (X. és X I I . századbeli) utóhangjai végre a 
görög regénynek Eustathios Macrembolita, Theodoros Prodomos 
és Niketas Eugenianos művei. • 

Megjegyzendő, hogy az új Írásmű elnevezésére a régiek nem 
birtak kifejezéssel; későbben a »dráma« elnevezés keletkezett, 
melylyel Photius ésf egy későbbi regényiró is él. E dologra, világos, 
hogy Heliodor befolyása működött közre. Ez drámának nevezi 
(a szövegben) hőseink csodás élettörténetét VII, 6 és 8-ban; drá
mának és tragoediának V, 6, VI, 8-ban; valamint átalában számos 
szinészeti reminiscentiát és hasonlatot alkalmaz. (VI, 12; V I I I 
vége; X, 12 stb.) Ujabban Koraes a regény szó fordításában 
»fiv&iatoQi'a« kifejezéssel él. 

A megelőzőkben Ephesusi Xenophon és Heliodor műveiből 
a görög regény mivoltára és eredetére következtettünk ; nem tart
juk fölöslegesnek a következőkben részletesebben, mint az eddigi 
idevágó müvekben történt, behatni e két iró jellemzésébe, mert az, 
ami e két iró compositiói és jellemzési technikájáról, előadásáról s 
cthikai álláspontjáról mondatik el, legfőbb részét illeti mindannak, 
amit a gör. regény belső tartalomra és művészi jelentőségre nézve 
felmutathat. 
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II . 

Xenophon compositiójában félreismerhetlen a szoros egységre 
törekvés. Mig Heliodor számos kitérést tesz, melyekkel nem czé-
loz egyebet, mint valamely psychologiai vagy etnikai tapasztalat 
szemléltetését, addig Xen. szorosan megmarad az eseménynek mene
tében, amint azt eleve megállapította. Amint a regény bevezetését 
elolvastuk, előre tudjuk, hogy a főszemélyek a" rájuk nézve végzetes 
módon egymást mindvégig szeretni fogják, mert a megbántott Erős 
úgy akarja, — hűségük állandóságáról is meg vagyunk győződve, 
mert látjuk, hogy szent esküvel kötelezik magukat erre, — és 
mindjárt kezdetben halljuk a jóslatot, mely kalandos tévelygésük, 
nehéz probáltatásuk s a boldog végezet képét fővonásaiban adja. 
így az olvasó megnyugtatva kiséri a hősöket bajos irtaikra. Egysé
gesen vonatkozik minden Erős haragj főszemélyeknek nem
csak szerelme és hűsége ez isten végzete, hanem szenvedései és 
próbái is e boszuló isten müve. A költő állandón visszatér e főté
telre, vészesnek mondván a szépséget, mely már Erős haragját is 
előidézte volt, mindannyiszor, valahányszor az új bajba dönti a hőst-
(304 1. és másutt.) A compositio e fővonásai Kallimacli »Kydippe« 
nevű elegiájára emlékeztetnek a szerelem szenvedéseit. Kallimacli is 
Erős haragjából, mint egy nnáxaoioc arrrhő\, származtatja. De Kalli-
machnál Erős boszuállása nem haladja meg az isten sajátlagos műkö
dési körét. Akontios szenvedései belsők, a szerelem és sóvárgás szen
vedései. Xenophon, hogy a kalandos sorsfordulatokat is ama ngáran-
%og «T7;-hez kösse, a külső balsorsot is Erős haragjából származ
tatja, hogy mily kevés jogosultsággal, azt fejtegetni nem szükséges. 

Xenophon elrendezése egyszerű: alapvonása a szabályos 
egymásután ; szántszándékkal kerül érdekfeszitő csoportositást. Fel
tűnő e dolog főleg az első könyvben, hol Habrok. és Anthia, Euxi-
nus és Corymbus beszédei azonos alakításban s majdnem untató 
parallelismusban követik egymást. Hogy Xen. szándékosan kerüli 
az érdekfeszitőt, kiviláglik több helyből. A regényirók kedvencz 
tárgyaihoz azon jelenetek tartoznak (a későbbieknél ez valóságos 
mániává fajul), melyekben a hősök vagy hősnők meghalnak: de 
rövid időre ismét jó egészségben tűnnek föl s viszik tovább a 
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cselekvényt. Ezen látszat szerinti halotti jelenetekre Heliodor 
s a későbbiek, kik velők meglepő hatásra számítanak, nagy gondot 
fordítanak, hogy lehető teljessé tegyék az olvasó csalódását. Xeno-
phon is él e mesterfogással, kizsákmányolásáról azonban teljesen 
lemond; úgy még mielőtt beveszi Anthia a véleménye szerint mér
ges italt, Xen. az olvasó megnyugtatására megmondja, hogy az 
csak altató szer. A jelenet is, midőn Anthia a sirboltban fölébred 
csak futólag beszéltetik el; Anthia idegrázkodtató ijedtsége, ret
tegése a sir borzalmai közepette, egy szóval sincs említve. Hogy 
ecsetelte volna egy Heliodor e helyzetet! Véletlen fordulatokkal 
sem közvetlenül hat az olvasóra, rendesen látnoki álmok készitik 
rá elő a képzelmet. (pl. 218. 540 lap stb.) — Ilyenekből követke
zik, hogy Xen. müve amaz egyszerűséggel, nyugodtsággal és át
látszósággal bir, melyet utódainál hasztalan keresünk. 

Az események mélyebb, szorosabb Összeköttetésének, a fordu
latok indokolásának nyoma sincs. A hol a helyzetnek nagyot kell 
fordulnia, a mozgató erők a legegyszerűbbek: tettleges erőszak 
(pl. 232. 245 1.) vagy rábeszéllés (233 1.), legtöbbnyire a véletlen. 
Megesik, hogy Xen. még a véletlenre sem hivatkozik, s teljesen 
indokolatlan fordulatokkal bir. így olvassuk (242 1.), hogy Absyr-
tus a levelet, mely Habrok. ártatlanságát kideríti, maga találja 
meg, midőn a börtönt, melyben Habr. tartózkodott volt, megvizs
gálja ; sehogy sem tudjuk elgondolni, mi dolga lehetett Absyrtus-
nak épen akkor háza e félreeső zugában. Személyek érkeznek és 
távoznak »visszajöhetlenül«, miután valamely tettet végeztek az 
összefüggés érdekében, a nélkül, hogy jövés-menésök csak lazán is 
volna a főcselekvényekhez kötve. így Euxinus, az orvos, ki An-
thiának a mérget adja el (261 ff. 1.), ilyen a vén Chrysion (272 
íf. 1.) ki egy Anthiával történt esetet beszél el. Egyes mesterfogások 
e szerint valóban meglepők; ilyen pl. (238 1.) amaz ügyes elrende
zés, hogy Mantonak hazug beszéde, mely Absyrtust Anthia föl
keresésére birja, a nélkül hogy Manto tudná, a tények valódi állá
sával megegyezik. 

Xenophon egyes jellemei közül legszerencsésebben Anthia, 
a hü s tiszta szerelem hordozója, van rajzolva. Feltűnő mind Xen. 
mind Hel.-nál, hogy a hősiesség képviselésében a főszerep a nők
nek jut. Anthia hajthatlan következetességben határozatai valósi-
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tása körül, értelmi erőben s a bajos helyzeteken uralkodásában 
messze múlja felül Habr-t ki Anthia szigorú kitartásával sem bir. 
Testi munka a nuceriumi kőfejtők közt, oly sors, mely Antliiának 
a tare'ntumi bünbarlangban kiállott lelki kinjaihoz képest irigy
lendőnek mondható, megtöri végképen Hab. erkölcsi erejét. Szen-
vedőlegességével Habr. egyszer szinte gyanússá is válik. A I I I . k. 
végével Cyno, hogy Habrokot megnyerje, megigéri, miszerint férjét 
megölendi. »Ez borzasztóan hatott Habrok.-ra«, folytatja Xen. 
»sokra gondolt vissza, Anthiára, esküjére, s hogy mégis mily sok
szor volt kárára a tartózkodása. Végre Cyno sürgetéseire hajolt.« 
Cyno megöli férjét s elmondja Habr. tettét; s csak most birja a 
tényleges aljasság Habr.-t arra, hogy iszonyodva elforduljon ama 
nőtől. Egész másképen nyilatkozik Xen. Anthiáról, midőn ez An-
chialus ajánlataira felel (287 1.) : »Mindent visszautasított, meg nem 
rendithette őt börtön és bilincs, nem a lator fenyegetései; s érin
tetlen maradt, híven Habr.-hoz, bár azt holtnak gondola.« 

A haramiák alakjai csak általános körvonalakkal vázoltat
nak, alig hogy itt ott a vadság s ijesztő embertelenség jelzőit nye
rik (a IY. k. végével Anthia Amphinomus vad ebeit szelidebbek-
nek mondja a rablóknál; 219 lapon Korymbus zord tekintete, 
hosszú rendetlen haja »jelenti lelke vadságát.«) — Az egyetlen 
Hippothoos, kiben a költő a félig önvétke nélkül eltévesztett élet 
elegicus példáját mutatja be, bir individualisabb vonásokkal, me
lyek mindenesetre tartalmasabbak is lehetnének, minthogy Hippo
thoos a regény nagy részében lényeges szerepet visz a viszonyok 
forgatásában. Gyenge lelkűnek s szenvedőfegesnek találjuk raj
zolva. Egy boldogtalan szerelem, melylyel természetellenességénéi 
fogva tiszta emberi rokonszenvet nem kelthet, — a haramiák közé 
űzte; Anthiához való vonzalmától könnyű őt eltántorítani: későbbi 
barátsága Habr. iránt, melyet némi büszkeséggel mutogat, tétlen 
és erélytelen; gonosz pályafutását végre a vastag önzés tényével 
fejezi be, gazdag nőt vévén, kit nem szeret, s kinek hamar bekövet
kezett halála azon anyagi állapotba helyezi, hogy a zsiványságot 
véglegesen nyugdíjazhatja. (313 1.) — Mennyivel költőiebb Hel. 
Thyamisa! — A többi mellékszemélyek közül legsikerültebb Pe-
rilaos alakja. Anthia iránti nemes, önzetlen, valóban ideális sze
relme, Anthia halála fölötti mély, megható fájdalma a szellemi 
emelkedettség és kedélyi bensőség bájával vonz, oly mértékben, 
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hogy Perilaos mellett Habr., Anthia szivének szerencsés birója, 
szinte méltatlannak látszik. 

Előadása Xenophonnak általában egyszerű s mesterkéletlen, 
Terjedelmesebb leirásokat kerül s alkalmazásuk ritka esetén szem
léltető egyszerűség jellemzi azokat. Ilyen pl. az I-ső könyvben a 
pompás sátorfüggöny leírása; mintha szemmel látnók ama baby-
loniai szőnyeg-mintát! — X e n . kivéve a búbánat elégiái ömlede-
zéseit, nem szereti, eltérőleg a későbbiektől, ismételve ecsetelni 
azon indulatokat, melyek azonos vagy hasonló motívumokból foly
nak. Miután leirta megillető bensőséggel az ifjú házasfrígy boldog
ságát, ismételt alkalommal beéri e pár jellemző szóval: vetélked
tek abban, hogy egyik hőbben szeresse a másikat.»—Különben köny-
nyen észrevehető, hogy a leiró elem az első könyvben túlnyomóbb ; itt 
merészebb képek s erélyesebb személyesítések még előfordulnak; 
ilyenek pl. Anthia egy beszédében Habr.-hoz: »Ime fogadd könyei-
met, hadd igya szép hajad a szerelem ez italát, egy szoros ölelkezés
ben ázzanak meg koszorúink mindkettőnk könyeitől, s érezzék a 
szerelmet mivelünk« — vagy: »amit mindegyikük érze, ajkuk csók
jain szállt lélekről lélekre.« Ily emelkedett hangulat nem tér vissza 
a többi részekben. 

A lelki állapotok és indulatok rajzában Xenophon úgy mint 
a későbbiek, többnyire csak külsőleges nyilatkozatok s symptomákon 
akadnak meg. Psychologiai mélység és szigor — e mulhatlan kellékei 
a mai regényírásnak — a görög regényben hiányzik. Ezen irók pl. 
igen egyszerű alakzattal birnak, melylyel a psychicus egyensúlyt 
megtámadó mozzanatok öszletét elemzik. Xenophonnál a habozás, 
a lelki küzdelem rajza egyszerű felsorolása az elemeknek, melyek e 
küzdelemben tevékenyek. Az egymás mellé sorakozó psychicus 
mozzanatok e sokaságában az iskolázatlan nézet is zavaró ellen
tétet lát a lelki nyugalom egységesnek képzelt állapotával; ez a 
lelki küzdelem legegyszerűbb képe. Ilyen pl. az, mely Habrokomas 
majdnem ténynyé vált botlását megelőzi. (278 1.) »sokat vett fon
tolóra egyszerre: megemlékezett Anthiáról s tett esküjéről s hány
szor károsította már meg tartózkodása.« s 236 1. »Mantó a levél 
olvasására hirtelen haragra gyúl: az irigység, féltékenység, bú és 
félelem zavarában {ava^wa nana) megfontolja, miként boszulja 
a megvettetést.» 

3* 
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Jellemző Xenoplion nyugalmas, átlátszó előadásában az, hogy 
a hősök, daczára a sors mintegy tervszerű kegyetlenséggel mért, a 
szív legbenső eletét is sujtó csapásainak, — reflexióikat e fölött in
kább elegiailag tisztult hangon, mint a szenvedély valódi páthosá-
val-fejezik ki. Legerélyesebb e tekintetben a hely, hol Anthiáról, 
midőn Manto incselkedései folytán végképen elszakíttatik Habroko-
mástól,ez mondatik:* Mindkettőnk nemtőjére esküszöm,hogy tied 
maradok, akár élendek, akár halálba kellend mennem. — Ezt mond
ván, megcsókolta (Hab.-t), megölelte s békóit megragadván lábaihoz 
rogyott. Végre eltávozott a börtönből.« —Jobban mint a pathos vi
haros hangrohamait, Xenophon a kedélyi bensőség zengzeteit ta
lálja el. Aigialeus és Thelxinoe epizódját fölebb emiitettük. — 
Megillető vonás az is, hogy Habrok. és Anthia agg szülei virágzó 
ifjúságuk derekán elveszett gyermekeiket sokáig gyászolják és fajdal
mokban képtelenek lévén borús életalkonyuk végóráját bevárni, 
maguk ölik meg magukat (306 1.) — Leukon és Rhoda hü ragasz
kodása is ide tartozik (307 és 321. 1.) 

Mintegy természetes következménye tehát e regény ily hangu
lati szinezetének, hogy ama rhetoricai túlzások, melyek a későbbi 
jelenségek értékét olyannyira csorbitják, Xenoph.nál csak igen kevés 
helyen vehetők észre. Kivált a szóvirágokban bölcs mértékletességet 
tanusit s ahol tropikája merészebben tolja magát előtérbe, ugyan
ott félreismerhetlen a befolyás, melyet irodalmi régi jó minták a 
mesterséges flóra ápolására gyakoroltak. 

Leginkább hibáztatjuk Xenoph.-t— bár e dologban kora Ízlé
sétől volt befolyásozva — rhetoricai elménczkedések, anthitesisek 
s más logikai alakzatokban túltengése miatt, bár valóban zavarólag 
ezek is csak kevés helyen hatnak. Ilyen példa volna a IV. könyv
ben Habrok. imája; kissé különösnek találjuk jó izlés szempontjá
ból azt, mint iparkodik Habimádsága jól csiszolt syllogismusokkal 
a Nilus istenét logikailag kényszeríteni arra, hogy rajta segitsen. 
Legtöbb botlását Xenophonnak mégis a keresett, erőltetett anti-
thesisek jelzik. De ezen logikai remekletek balszokása már régóta 
meggy ökeredzett a görög nemzetben; már macedóniai Fülöp korában 
Ephesusi Xenophon egy földijét, Diast halhatlanná tette egyetlen
egy ragyogó antithesis.*) Intvén ugyanis a görögöket, hogy Fülöp 

') Nicolai i. li, 59.1. 
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fővezérségének alávetvén magukat, a perzsák ellen induljanak. 
Dias azt mondta: »Szép idegen földön rabszolgának lenni, hogy 
szabaddá tegyük a hazát.« 

Xenophonnak azon helyei, melyekből ethikai s vallási néze
teire következtetni, világosan mutatják ama nagy változást, melyen 
a hellén szellem a római uralkodók alatt keresztül ment vala. A 
mysticismus és csodálat mély vonásait e mű is rejti; (például a tar
talom-jegyzékben elmondott istenitéletek is szolgálhatnak.) — a 
vallásosság, melyet e regény legtöbb személyei tanusitanak, bizo
nyos keleties nyomasztottnak s-lekötöttnek jellegével bir, kiáltó el
lentétben a hellén jobb idők szabad, derült és vidám jámborságával. 
Miután a régi cultus a szívre hatását elvesztette, midőn mind az 
irodalomban, mind a kereszténységben amannak oly hatalmas el
lenei keltek föl, a nép élte szorongásaiban vigaszt s támaszt titkos 
babonában keresett, ama keleti hitbeli mysticában részint, részint 
a vallási syncretismus terén. így az e regényben említett napisten 
alatt is nem Heliost, hanem a syriai Baalt kell érteni; egyéb fő-
istenek Isis és Orisis. — A polgári ethika terén e regényben külö
nösen a házasság felfogása elütő a régiebb hellén nézettől. Melyik 
előbbi irónáltalálnánk oly vallomást,amilyen itt Absyrtusé,ki midőn a 
rágalmazott Habrokomást lakoltatni akarja s megtudja, hogy az An-
thia férje, igy szól Anthiához:» Annál is inkább már temiattad 
is fog bűnhődni, niert téged feleségül birván, mást szeretett.« — Az 
ethikai igazságszolgáltatásban Xenophon általában belátó és szigo
rú biró, bün és bűnhődés közti viszonyról való fölfogása gáncstalan, 
s igy számos kibékítő vonás igazitja helyre erkölcsi torzalakjainak 
benyomását. 

. I I I , 

Heliodor regénye Xenophonéhoz a compositióra nézve úgy 
aránylik, mint a dráma tökélye az epikai kezdeményekhez; műve 
a kalandoknak nem laza egyszerű elsorolását, hanem azok szerves 
lánczolatát adja; az események kölcsönösen feltételezik egymást. 
Mellékes mozzanatok a főtárgyak természetéből folynak, a jelenetek 



38 DR. RING 

drámaszeril élénkséggel változnak s a visszaszorított epizód az elő
lépő föeseménynek ad helyet. Hogy az így eredményezett feszültséget 
Hel. öntudatosan a drámaszeril csoportosítás és elrendezés szelle
mében idézte elő, világosan saját szavaiból következik, melyek e re
gény kalandos menetét igen sokszor a drámával, tragödiával párhu-
zamitják. Heliodor művészi tapintata e tekintetben annál nagyobb 
elismerést érdemel, mert az elbeszélési anyagban a hagyományhoz 
volt kötve, mely nem csak a csodálatos eseményeket, hanem a mó
dot is, mely szerint azok egymást követik, azaz a főszemélyek hely
zeteinek változását eleve rögzítette volt. A szerelmesek erőszako
san elszakíttatnak egymástól, s majd jó, majd roszlelkü urak hatal
mába kerülnek; ennek rendszerint ugyanaz a következménye; a 
hősök szépsége szerelemre gyulasztja azokat, kiknek hatalmában 
vannak; különösen a hősnőnek mindig az ura iránti tekinteteket 
kedveltje iránti hűségével össze kell egyeztetnie. Heliodornál is 
ugyanaz ismétlődik, négy-ötször igy a szerző dicséretére válik, 
hogy amaz ismétlődések unalmas egyöntetűségét az események 
ügyes bonyolítása által kevésbé tette érezhetővé. Heliodor tech-
nicája ennek folytán különösen oly jeleneteknél jeleskedik, melyek a 
hagyomány rögzítette anyag keretén kivül mozognak; például idé
zem V, 30 : hogy sikerül Kalasirisnek, a kalózokat egymás közt 
összeveszíteni.— Kár, hogy Holiodort, ki az érdekfeszítő mozzanatot 
hozta be a regénybe, kedvencz fogása sokszor a valódi művészeti ér
dek károsítására csábítja az érdekesnek, rendkívülinek feltünte
tésében, így pl. VII, 7: Chariklea koldus ruhába öltözött s arczát 
eltorzította volt, hogy biztosabban utazhassék; Theagenessel talál
kozván, ez a nőt természetesen kolduló csavargónak nézi s eltaszítja 
magától; Hel. hogy ez ismerkedési jelenet érdekét még emelje, 
hozzáteszi: hogy Theagenes Charikleát, midőn nem szűnt meg neki 
alkalmatlankodni, végre meg is verte. — E túlzás szintúgy az 
aestheticai érdeket sérti, mint más bonyolítások a szigorúbb logica 
ellen vetnek: I, 12 : Thisbe hazug elbeszéllése arra birja Knemont, 
hogy kivont karddal szüleinek hálószobájába rohan mostoha anyja 
csábítójának meggyilkolására. Ott nagy meglepetésére atyját ta
lálja s mereven bámulattól, szó nélkül megáll; anyja Demaenete 
fölhasználván e körülményt, gyűlölt fiát atyagyilkosi szándékról vá
dolja ; az atya megkötözi Knemont, s midőn ez mentségére szólni 
akar, az nem engedi beszélni. — így adja Hel. a jelenetet, hogy 
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Knemon további sorsát bevezesse; de nem veszi számba azt, hogy 
Knemon két szóval igazolhatta volna magát, e pár szót azonban 
atyja egyszerű tilalmára elhallgatja s igy inkább az atyagyilkossági 
kisérletnek, mint az engedetlenség szinét vállalja magára — ; későb
ben is, I, 13 : hogy Knemon száműzetését keresztül vigye a törvény
széknél, Heliodor hasonló heroicus eszközhez, egy sophisticai kér
désre adott egyoldalú ügyetlen felelethez, folyamodik. Pedig Knemon-
nak itt tanúsított gyámoltalansága nem jellemének sajátsága, mert 
nagy ellenmondásban van későbbi szemes, erélyes föllépésével. — 
Hasonló botlás X, 11. és 16-ban is foglaltatik. Charikleának meg
mondják, hogy bennszülötteket éthiop törvény szerint nem szabad 
föláldozni. Azután döntő bizonyítékból kiderül Char.-nak Aethio-
piában való születése; Hydaspes király nyíltan leányának vallja; 
így Charikleát a törvény oltalmazza; a megindult nép zúg, kiált 
tombol örömében. Most Hydaspes, különben szigorú őre a törvény
nek, egyszerre azon ötletre jut, hogy Charikleát a törvény daczára 
is föláldoztassa s fölvillanyozó ékes beszédben kifejti a nép előtt) 
hogy ez által az isteneket népe iránti még nagyobb kegyességre 
hiszi kötelezhetni; a nép még jobban, egész a lázadásig van meg
hatva. —- A következetlenség, mely Hydaspes túlzott nemeslelkü-
ségében rejlik, magyarázatát abban találja, hogy Hel. i t t a néptömeg 
megilletését czélzó színpadi motívumot a végső határig akarja ki 
zsákmányolni; az iskolai rhetor itt tartózkodás nélkül kéjeleg saját 
nyelvészeti ügyességében. — Különben is Heliodort bő olvasottsága 
s tudományos hajlamai sokszor oly kitérésre csábítják, mely művé
nek érdekfeszítő jellegéhez roszul illik. Bő leírásokat s magyará
zatokat sokszor, a művészies alkotás kárára is, alkalmaz, bár Hel. 
maga is alkalmilag (a delphii ünnepély leírásánál) kimondja, hogy 
az nem volna megengedve. De ilyen irodalmi vétkekért talán művé
nek túlnyomó jelességei miatt várt bocsánatot. Tárgyához legalább 
nagy várakozást köt, mert Knemon által IV, 4 ezt mondatja: 

»Ha valaki Theagenes és Chariklea szerelméről mond elbe
szélést, kinek volna oly aczél és vas keménységű szive, hogy azt 
akár egy esztendeig is szívesen el nem hallgatná!« — De álta
lában véve Hel. compositiója ügyes s az anyag kezelésében sokszor 
valódi költői fölfogás mutatkozik. Például csak egy kis jelenetet 
idézünk : VII , 8 : »Thyamis atyjának karja alá hajtja nyakát, hogy 
annak útját könnyítse s az éltes embert, kit a hirtelen öröm elzsib-
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basztott, járásában támogassa. Ugyanezt teszi Petosiris a t úlsó ol
dalon és az aggastyán fáklyák fényénél Isis templomába vitetik 
vig taps és harsona örömzaj kiséri, syringek és fuvolyák zengik 
körül s tánczban nyilatkozik a szilajabb ifjúság ünnepi kedve.« — 
E képecskét költői ihlet lengi körül. — Annálinkább sajnálatos 
hogy Hel. az elbeszéllési anyag főbb dolgaiban ama hagyományos 
mintákhoz kötötte magát, s így compositiójában a fődolgot, mely 
drámaszerüleg feszítő elrendezésének megfelelne, — a körvonalok 
merészségét nélkülözzük. 

A mi az egyes jellemeket illeti, Heliodornál is a hősiség ko
ronájára méltóbb a nő, Chariklea, Theagenesnél; az utóbbi szenve
délyesebb, erélytelencbb (v. ö. V, 6. vége és 7. eleje.) Charikleában 
a valódi nő gyöngéd, érzelmes vonásaival a hősnő tettereje és a 
hatalmasabb ész körültekintése párosul. Mi abban, hogy e regények 
a nőt eme legelőnyösebb oldaláról tüntetik ki, mintegy termesze, 
tes visszahatást látunk korábbi görög idők nézetei ellen; mintha 
a görög szellem későbbi universalisabb kora fényes elégtételt akart 
volna adni amaz igazságtalan Ítéletért, melyet az elődök a nő bei-
értékéről mondottak, midőn azt társadalmi rangjában sülyedni 
engedték. Ez a későbbi hellén társadalom palinódiája. 

Heliodor mellékszemélyei ritkán azon tartalomnélküli sché-
mák vagy lelketlen segédemeltyük az események továbbgördítésére, 
mint rendszerint Xenophonéi, itt több az individuális, élethű voná
sokkal s sokszor gazdag psychologiai alappal biró alak. Szépen 
sikerült például Nausikles, a gazdag görög származású kereskedő 
rajza V, 15. Hogy Charikleát szabadon bocsássa, igen becses gyű
rűt kínálnak neki. »Nausikles meglepetve a váratlan fordulat által, 
még inkább a drága ékszernek örülvén*), így szólt: Csak tréfál
tam, jó Kalasiris; a váltsági dijat illető követelésem csak üres szó 
volt, leányodat a nélkül is szándékoztam szabadon bocsátani; de 
minthogy, a közmondás szerint, a halhatatlanok becses adományait 
nem szabad megvetni, ezt az istentől küldött ékszert elfogadom, 
azon meggyőződéssel, hogy Hermes, az istenek legszebbje és leg-
kegyesbje, nekem e váratlan kincset is juttatta.« A pillanat legelső, 
izgató örömében ez önző kalmárlélek legszebb mezét ölti magára, 
bizonyos lovagias önzetlenség látszatát, mit a sokat utazott keres-

*) mert e gyiirüt egész vagyonával egyenlő értékűnek becsülte. 
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kedő a társalgási csínhoz tartozó dolognak ismer; a valódi önzet
lenségtől azonban igen távol van, mégis egy fordulat által, mely a 
görög ravaszság quinta essentiáját tartalmazza, úgy állítja elő a 
dolgot, mintha személyes önzetlenségét az istenek iránti tekintet
nek rendelné alá. Azonkívül e hely mély betekintést enged ama 
kornak vallási ziláltságába: e hivatkozás az istenekre, mivel Nau-
sikles önzését palástolja, ez a mód, mint dicsőíti Hermest, roszabb, 
mint a legvastagabb atheismus. 

A haramiák túlnyomó többsége a hagyomány typicus alko
tásaihoz tartoznak; mindenütt a kérlelhetlen sors szolgálatában 
mint rémalakok patvarkodnak; kevésnek ad a szerző legalább em
berséges vonásokat; ez utóbbiak közül a főszemély Thyamis, úgy 
mint Xenophonnál Hippothoos, végre megnyugszik rendezett, nyu
galmas polgári állapotok ölén. Úgy látszik a magánjogi rend ez 
időben oly áldásos jónak tekintetik, hogy még a költök is lehetet
lennek tartják, miszerint eszmélő ember tartósan távol marad
hatna tőle. — Míg azonban ama Hippothoos megtérése merő pró-
zaiasságból fakad, addig Thyamis javulása vonzó és logikailag 
indokolt, mert Thyamis veleszületett nemes tulajdonaiban botlásai
nak természetes correctivumát birja. AmiThyamist a haramiákhoz 
szegődteti, az egy kényúr erőszaka, mely annál mélyebben sértette 
Thyamist, mert ártatlanul sújtatott a kényúr gyanúja s haragja 
által. Arsake, Oroondates hitvese, nem boldogult csábításaival 
Thyamisnál; mégis Thyamis irigy testvérének rágalmai ki birták 
eszközölni Thyamisnek Memphisbőli száműzetését. — A haramia
pályáján is főczélja, annyi legénységet gyűjteni, hogy valaha meg
vont jogait vissavívhassa. — S midőn Memphis előtt az ellenséges 
testvérek párbajra készülnek, s Thyamis Petosirist haláltóli félel
mében látja rettegni, így szól Theageneshez: »Szándékom őt isten 
segítségével legyőzni, de nem meggyilkolni. Soha sem fog szenve
dett sérelem fölötti harag annyi erőt venni rajtam, hogy a testvér 
halála s vére által boszút álljak a múltért, becsületet szerezzek a 
jövő számára « Mire Theagenes méltán azt feleli: »Ezek nemes 
lelkű férfiú szavai!« — Ennyit a jellemekről. 

Heliodor előadása élénk és dús színezettel ékeskedik. A han
gulatok foksora teljesebb, mint Xenophonnál. Főszemélyei nem 
amaz elegiailag eszmélő madártávlatból 'nézik sorsuk fordulatait? 
hanem a szenvedés és öröm közepében állnak s azt mélyen érzik. 
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A menekülés és viszontlátás mértéktelen öröme Theag. és Cha-
rikleát életveszélybe hozza. (II, 6J Midőn Knemon egybekelt Nau-
sikles leányával (VI, 8) s a menyekzői örömtől visszhangzik a ház, 
Chariklea elmegy csendes kamarájába, mintegy bacchicus mámor
ban fölbontja haja kötelékeit s ruháját szaggatván kiált: »Jó 
tehát magam is dámonom tiszteletére hozzá illő módon lejtőt járok; 
könyekben gázoljon lejtő lábam, visszhangozzék tőle a sötétség s 
tetteim kalauza legyen a világtalan é j . . . szétzúzva heverjen itt e 
lámpa« Ily szókból mély, valódi fölindulás beszél! 

Heliodor előadása egyébiránt közönyös helyeken legtöbbnyire 
magyarázó; hol a jelenetek okait fejtegeti, kiváló előszeretettel a 
föltételes szétválasztó Ítélet egy alakjával él (talán-talán-nal pl. II , 
13; V, 4 ; IX , 8. stb.); a lélektani fejtegetések közül ő is a lélek 
habozását és küzdelmét szereti tárgyalni, e dologra nézve előadása 
gazdagabb és behatóbb Xenophonénál; az érzelmek összletét ele
meire bontván, élesebben emeli ki az egyes mozzanatokat, s ezeket 
közelebbi körülményei által jellemzi. Pl. IV. 9: » Midőn ezt olva-
sám, Knemon, megismertem és megcsodáltam az istenek intézkedé
seit s egyaránt öröm és búval telvén, egyszerre örültem és sírtam f 
— szokatlan érzet! — mert egyrészről az ismeretlennek felfede
zése és az isteni jóslat végre megfejtése vidítá a lelket, másrészről 
az aggodalommal a jövő iránt, s az emberi sors állhatatlanságán s 
bizonytalanságán való szánakozással telt meg!« — VII. 4 : Arsa-
kéről: »De midőn Thyamisra tekintett, majd ismét Theagenesre^ 
lelke meghasonlott önmagával s az egyik után is, a másik után is 
egyenlő vágyra oszlott, mert emez iránt most gyúlt szerelemre, 
amaz iránti szerelme élesb és élesb tövisszurással hatolt lelkébe 
úgy hogy lelke nyugtalanságát a körülállók előtt sem titkolhatá.« 
(v. ö. X, 16. is.) 

Heliodor a költői próza nyelvén irt, mely nála sok helyen 
nemes lendülettel s gyakran szellemes fordulatokkal halad ; kifeje
zése a sokat olvasott emberé. Kár, hogy nála már ama rhetorikai 
túlságos szélesség és dagályosság, közös vétke a későbbi görög re
gényíróknak, érvényre jut s a sophisticai iskola minden visszaélése 
és logi cai remeklete, különösen a meglepő antithesisek, paradoxo" 
nok, oxymoronok stb. bő alkalmazást nyernek. Általában eme logi-
cai elménczkedések jellemzik a későbbi görög irály elfajulását, mig 
a latin irály roszabbulásának (különösen az úgynevezett afrikai latin-
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ságban) jellegét a természetellenes szóképekben való túltengés 
teszi. — Heliodor trópusai legalább ritkán haladják meg ama szép 
mértéket, melyet classicai tekintélyek rögzítettek, s mesterséges 
díszvirágait jó minták szerint készíti. Annál inkább hibáztatható 
az antithesisek terén. 

Rhetori bőséggel és ügyességgel különbség nélkül a regény 
majd minden személye beszél, mintha mindegyik fényes eredmény
nyel végezte volna a sophisticai tanfolyamokat. Heliodor müvének 
e sajátsága sok természetellenességgel jár. Ha pl. (VI. 15) egy 
egyptomi közkatona, ki elesett a harczmezőn s anyja boszorkányi 
művészete által új életre ébresztetik, hogy jósoljon, — ha ez teljes 
második életét jóliskolázott, hosszulélekzetü körmondatokban leheli 
ki, az ily körülmények közti parádés szónoklás mégis sajátságosan 
hat az olvasóra. 

Heliodor vallási nézeteinek legföbbike elég komor színezetű. 
A fátum, a gonosz dámonok, az ellenséges végzet intézik megközelít-
hetlen magaslatból a íöldiek életét, melyet egyesek szerencsétlen
ségére következetesen fordítani, a végzet kedvtöltése. (V. 4 s több
ször.) — Kit vészes keze ért, az minden szerencsétlenségre van 
szánva (V. 19.) — végzetét senki el nem kerüli, a jósolt vészek be
következnek minden ellentörekvés daczára (VII, 6.). Heliodor 
többi vallási nézeteiről, különösen babona- és csodahitéről (VI, 15, 
VIII, 11 stb.) ugyanaz áll, mit már Xenophonnál említettünk. — 
Több etnikai mozzanat azonban a legnagyobb gyöngédséggel tár
gyaltatik. Ide tartoznak: a gyermeki tisztelet; ügyesen szabadítja 
meg Heliodor Charikleát a kényszerűségtől, hogy atyja legyen az, 
ki ellen tényleges engedetlensége fordul (IV, 11.) az által, hogy 
igazi származását az engedetlenségi tény előtt deríti ki ; — még a 
haramia előtt is szent atyjának akarata. (VI. 9.) — A házassági 
hűségről is áhitatos tisztelettel nyilatkozik Theagenes (VII, 25.) 
— Az eskü is oly szentnek tartatik, hogy határozottan hamis esküt 
még Arsake elvetemült dajkája sem mer tenni. (VIII, 7.) 

Ezek észrevételeink Xenophon és Heliodor müveihez; hisz-
szük, hogy több tekintetben kiegészítettük az eddig e téren fölme
rült dolgozatokat. Visszatekintvén a régibb görög regényre, hátra 
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van, hogy Ephesusi Xenophonnak és Heliodornak a költészet tör
ténetében való állását — müveik általános benyomása szerint — 
pár szóval jelöljük. Xenophon szép kedélyű ember volt, de nem 
volt költő. Heliodornak költői hivatottsága kétségen felül áll. Ha 
e költői tehetség nagyobb időben született volna, talán előkelőbb 
múzsát nyert volna kegyúrnőűl. így egyfelől a hagyomány által 
rögzített elbeszéllési anyag elégtelensége csorbítja műve költészeti 
érdekeit, másfelől az sajnálatos, hogy nála az egészséges költői ér 
lüktetése erőt nem vett a szónokias dagály kóranyagain. 



A nemzeti múzeum Orosius-codexérol. 

Az Orosius-kritika terén — hála a bécsi akadémia kezde
ményezésének, mely ez iró új kiadását szakavatott kezekre bizta — 
nemsokára élénk mozgalom várható.Orömmel jelentem, hogy azon 
Orosius-codex, mely nemzeti múzeumunk könyvtárában őriztetik, 
bár korát tekintve, az összes kéziratok közt csak másodrangú helyet 
foglalhat el, több érdekes mozzanat találkozásánál fogva az oro-
siusi szöveg helyreigazítására nézve nemcsak igen hasznos, hanem 
nélkülözhetetlen is. Mielőtt azonban az itt talált vagy ezen codex 
olvasataiból kifejthető javítások taglalásához fognék, legyen szabad 
a szükséges tájékoztatás kedveért kéziratunk rövid leirását előre 
bocsátanom. 

A mint e codexet (cod. Jankowichianus No. 246. fol. Lat.) 
jelen alakjában szemléljük, készítésére sok kéz működött közre. 
A két legrégibb s egyedül érdekes alkatrész a Haverkamp-féle 
kiadás 64-dik lapjának 12-dik sorától (atque accensae . . .) egész 
324, 4-ig (cum iterum circumfusi hostes) — és ismét a VI. könyv 
kezdetétől egész 537,10 (Uerumtamen quales tunc persecutores)-ig 
terjed. Rövidség kedveért az előbb emiitett szakaszt /?a-val, a 
másikat /?b-vel jelölöm. /?a kevés kivétellel egy másoló munkája, fib 
is (csak bizonyos számú fejezetczim kivételével) ismét csak egy, még 
pedig a /?a-nak nevezett rész másolójától különböző kéztől szár
mazik. A hol /5b megszakad, még hat sor (egész 537, 20-ig: raben-
nae interfectus est) /?a szerzőjétől van pótolva. A hátralevő szaka
szok egy későbbi kiegészítőtől származnak, nevezetesen: az V. 
könyv kiegészítője turbatosque romanos szavakon kezdődik (egy 
közbeeső egész sor kihagyásával) és e könyv végéig halad. Ezen 
részt /Se *-el jelölöm. A VII. és utolsó könyv kiegészítése közvet' 
lenül folytatja a /3a másolójától készített hat soros pótlékot (bér* 
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culius maximianus persequutor . . .) s a mü végéig halad. Ezen 
kiegészítést /3c2-vei jelölöm, ^c1 és /9c2 világosan egy és ugyan
azon másoló munkája. 

Ezen teljes, illetőleg az említettem pótlékok által kiegészí
tett alakjában e codex, mint látni fogjuk, már 1079 körül valamely 
toscanai zárdában létezett. Azonban már a XIII. században el
veszett a teljes mü első quaterniója, mely quaternio e században 
egy új kiegészítés által lett pótolva (itt = /̂?d). Az összes codex 
hártyán irva, a következő elrendezéssel bir: (3d, a legifjabb pótlék 
7 folio-levélből áll, úgy hogy a quaternio 8-dik levele ki van 
metszve; e 8-dik levelet az által takarította meg a másoló, hogy a 
pótlékban minden lapra 43—52 sort rakott míg az elveszett régi 
quatermo (mint most a /Sa részből kitűnik) csak 37 soros volt 
laponkint. — (5a5 egész quaternióra terjed; a 6-dik quaternióban 
(még pedig a 4-dik levél második lapján) kezdődik az V. könyv ki
egészítése (=/?c1), úgy hogy ez a 6-dik quaternio 5-dik és 6-dik 
levelére és egy hozzátoldott félquaternióra is átterjed, a 6-dik qua
ternio 7-dik és 8-dik levele pedig ki van vágva. — (ib egy önálló 
quaternio első soraival veszi kezdetét: terjed 3 egész quaternióra; 
a 4-dik quatermo 3 utolsó levele ismét el van metszve; ezen rész ki
egészítése (=/?c2) a 4-dik quaternio 5-dik levelének második lapján 
kezdődik; a megcsonkított 4-dik quaternióhoz pedig mint későbbi 
csatolmány egy teljes quinternus járul, úgy hogy a kiegészítés itt a 
quinternus 9-dik levelének második lapjáig terjed. Ezen lap utolsó 
soraiban vége szakad az orosiusi műnek a következő sub-
scriptióval: 

PAVLI OROSII P M Í AECCLAE 
CATHOLICAE AD AVGVSTINV ÉPM 

CONTRA ACCVSATORES TPRM 
XPIANORV LÍB. ' YI. • EXPL FELICITER 

•DO GRAS-

Hogy itt a kiegészítő hibásan csak 6 könyvet számlál, 
az onnét eredt, hogy a VII. könyv felirata hiányzik; az ak
kori szokás szerint a felirás számára üres tér van hagyva, mely a 
rubricator"által volt kitöltendő; itt azonban nem teljesítette köte
lességét a rubricator. 
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A quinternus utolsó levelére, mely a mü befejezése után még 
fenmaradt, egy tizenegyedik századbeli kéz Olaszország földrajzá
nak vázlatát irta (úgy látszik ama IX.. századbeli úgynevezett 
Oeographus Ravennas nyomán); hogy a terjedelmesebb anyagot 
mégis teljesen ezen kissé szűk keretbe szoríthassa, eme földrajzi 
vázlat másolója számos compendiumot és egyes tironi jegyeket is 
alkalmaz. 

A codex leveleinek száma e szerint a következő: 7—j—40—f-6 
- f 4 + 2 4 + 5-|-10=96. — /9d laponkint 43 és 52 sor közt ingado
zik; /?a mindenütt 37, fíb mindenütt 36, és /5c1 valamint /?c2 is 
mindenütt 36 sorral bir egy-egy lapon. 

Azonkivül egy külön hártyalevél is van e codexhez csatolva 
egyenlőkorú necrologicus jegyzetekkel, mely jegyzetek' nyomán a 
földrajzi melléklap íratási korát biztosan, a régibb alkatrészekét 
legalább megközelítőleg meg lehet határozni. 

Az első jegyzfet így szól: Anno dnicae incarnationis. M • L X X 
• V I I • X I I I I ' ki. Mai" Inditione ' X I I I I * tuscie ductrix ' italieque 
honor inopumque nutrix ' uere dicta beatrix' splendissima lucerna 
in domo dni fulsura diem clausit extremum. 

Erre egy másik kéz irása finomabb calamussal és sötétebb 
atramentummal, különben is más jellegű vonásokkal: 

Anno post incarnatum chim • M • L X X nono: octauo idus 
augusti ' indictíone prima Gisla uuilielmi uxor ad extremitatem uitae 
deducta ; itt körülbelül 12 betű ki van vakarva és a 
rákövetkező sorban ugyanazon kéz, mely a földrajzi melléklapot 
másolta, e három szót irta: rebus excessit humanis. 

Ezen följegyzések valódisága, azaz egyenidejüsége kétségbe-
vonhatlan. A dátumok pontos részletezése, azon körülmény, hogy a 
második jegyzet más kéztől származik, valamint bizonyos loyalis 
dagályosság az első jegyzet stylusában (melynek józan, csak formá
lis utánzását látjuk a második jegyzetben) — minden a mellett szól, 
hogy e jegyzetek nemsokára a feljegyzett események után, a tosca
nai herczegség határain belül s amaz uralkodóház alattvalói által 
Írattak. 

Ebből következik: 1) A külön levél, mely az említett jegyze
teket tartalmazza, már 1079-ben e codexhez volt csatolva, mert a 
második jegyzet ezen szavai »rebus excessit humanis« világosan 
ugyanazon kéztől valók, mely a földrajzi melléklapot irta, Másrész-
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ről meg ezen három szó »rebus excessit humanis« az irás jellegére 
nézve annyira hasonlít az első jegyzet (1077-bőlJ keze Írásához, 
hogy csak feszültebb figyelem által különböztethetjük meg tőle. A 
földrajzi melléklap tehát majdnem teljesen egyenkorú a necrologi
cus jegyzetekkel 2) A tényállást úgy magyarázhatni ki, hogy a 
földrajzi melléklap másolója a második necrologicus jegyzetben 
ott, a hol most vakarás van, valami közönséges száraz kitételt ta
lált e fogalomra »meghalt«, olyan szókat, melyeket ő euphemisticu-
sabb vagy rethorice kerekded kifejezéssel akart helyettesítni. 

A XI . század 70-es éveiben tehát — valami csekély ampli-
tude-t fentarthatunk magunknak — jelen Orosius-codex már a /5c1 

és /5c2 részek által ki volt egészítve, mert világos, hogy a földrajzi 
melléklap másolója a fenmaradt üres levelet töltötte be; ez a levél 
pedig a 10-dik az összefüggő teljes quinternusban, mely a /3c2-részt 
tartalmazza; /5c2 és /3c1 pedig egy s ugyanazon kéztől valók. 

Eddig biztosan járhattunk; a kétségek csak /3a és /9b részek 
iratási idejét illetik. Hogy a legrégibb s egymással egyenidejü al
katrészek /3a és /3 b sokkal korábban Írattak mint /9c1 és /3c2, azt az 
irás jellege és a két rendbeli hártya minősége világosan mutatja, 
de vajon azon időköz meghatározására, mely /5a és /3b, másrészt 
/5c1 és /9c* Íratása közt létezett, 50 avagy teljes 100 évet vegyünk-e 
fel, azt nem merem véglegesen eldönteni; palaeographiai segédesz
közeink épen ezen időszakokra nézve nem nyújtanak eléggé szilárd 
támaszokat. Csak egy példát hozok fel. Legújabban Clason Octa-
vius, rostocki tanár, egy Sallust-kéziratot, melyet nem rég a rostocki 
egyetemi könyvtárban fedezett fel, küldött a kor meghatározása 
végett a bécsi palaeographiai iskolához. A kormeghatározásban, 
mely magának Sickel tanárnak felügyelete alatt készült, azt talál
juk, hogy fekvő szárú b-k a X. században nem, csak a XI . századon 
innen fordulnak elő. Clason erre végig nézvén a »Monumenta Ger-
maniae historica« czimü gyűjteményt, nem csak X., hanem IX . 
századbeli kéziratokban is talált fekvő szárú b-ket. (Lásd Oct. 
Clason, Eine Sallust-Handschrift, Leipzíg, 1874, pag. 258). Ezt 
azért is jó volt megjegyezni, mert fekvő s-íárú b-k a mi Orosiusunk-
ban is előfordulnak, és én, ha egyéni nézetet szabad koczkáztatnom, 
codexünk kormeghatározásában nem akarom kizáratni a X. száza
dot. Nézetemet a következő érvre alapítom. Abban a palaeographu-
sok megegyeznek, hogy kigyóalakú zár-s X. századbeli kéziratok-
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ban sehol nem fordul elő; midőn e szokás lábra kapott, a XI . szá
zad elején, ezt a kigyóalaku zár-s-t a sor fölé kezdték iktatni az 
utolsó betű függeléke gyanánt; legrégibb (XI . századbeli) alakja a 
zár-s-nek tehát egy a szó utolsó betűje fölé irt S. Kéziratunkban 
pedig az s még ilyen régi alakban sem fordul elő soha mint az első 
kéz irása, de igen is többször mint egy későbbi corrector javitása. 
Sőt biztosan állíthatni, hogy akkor, midőn /?b Íratott, e jelt nem is 
ismerték. Kitűnik az onnét, hogy /5b-ben nem épen ritka e jel S (a 
szó utolsó betűje fölött) oly helyeken, melyekből közvetlenül vilá
gos, hogy a másoló e jelt nem s-nek, hanem m-nek akarja olvas
tatni ; e jel tehát nála nem egyéb, mint e közönséges compendium-
nak v̂> fölfordított alakja; e szabadságot nem engedhette volna 
meg magának a másoló, ha korában már szokás lett volna e jelt: S 
s-nek olvasni. A félreértés tényleg be is állott a kézirat később korú. 
correctorainál, kik ama compendiumot, melyet hibásan s-nek olvas
nak, gondosan m-re javítgatják. 

Ha e mozzanatot figyelembe vesszük, /?a és /9b iratási idejét 
a X. század második felébe fogjuk tenni; a másik nézet ellen pedig, 
hogy kéziratunk legrégibb részei a XI . század elejéből valók, még 
a legaggályosabb vizsgálónak sem lesz kifogása. 

Ha körül akarjuk irni a tért, mely az összes e kéziratban 
nyújtott anyag közül egyedül bir kritikai fontossággal, tisztán csak a 
/?a és /?b-vfl jelölt darabokra, melyek szerencsére eléggé terjedelme
sek, kell szorítkoznunk. Egészen jelentéktelen a X I I I . századbeli 
(^d-vel jelölt) pótlék mint nagy mérvben eltorzított képe az eredeti 
szövegnek. Figyelmet talán csakis a bevezetés kelthet Orosius pro-
sopographiájával (fővonásaiban Gennadius »Catalogus illustrium 
virorum« után), a hol a többi közt ama hires »hormesta«-ról, mely
nek értelme még most sincs teljesen földerítve, úgy beszél, mint va
lami titokszerű tanról, vagy valami magicüs művészetről (» . . . Oro
sius de matéria quidam existimant dici. Sciendum est, quod haec ars 
nominatur hormesta, id est miserabilis vei gemitus, eo quod mise-
rias mundi continet. Locus hujus artis Carthago est. stb.) 

Nem sokkal nagyobb értékűek a (fcl és /9c2-vel jelölt kiegé
szítések. Igaz ugyan, hogy a kútfő, mely e kiegészítéseknek alap
ját tette, ugyanazon családhoz tartozott, mint /?a és /?b kútfeje is 
(ugyanazon családhoz az eddig ismert kéziratok közül még a Por-
tensis is tartozik, továbbá a Lugdunensis II., Perizonius és Haver-

HYEIYTUD. KÖZLEMÉNYEK. Xll . 4 



50 DU. RING MIHÁLY. 

kamp codexei) — de vagy már e kútfő is különféle önkényes vál
toztatások által annyira el volt torzítva, hogy e családi rokonságot 
csak tágabb érteményben kell venni*), vagy a Be1 és (3c2 másolója, 
ki a latin nyelvben eléggé jártasnak mutatkozik, saját önkényéből 
oly változtatásokat engedett meg magának, hogy munkája teljesen 
nélkülözi a megbizhatóság szinét. 

Valószinü, hogy mind a két esetet együtt kell föltételeznünk. 
A kiegészítő eljárását kényelmesen azon javításokon lehet ta

nulmányozni, melyeket a kézirat mindkét helyén (az V. és VII. 
könyvben), ahol pótolt, itt és ott néhány levéllel kitűzött feladata 
előtt, alkalmazott. Világosan a kiegészítőtől származó javítások az 
V. könyv breviáriumában a következők: AzI . fejezetczímben az első 
kéz ezeket irta: Hic spania sanguine agros rigabat suo; stb. — 
suo-t a kiegészítő törli és sanguine fölé iktatja. — A VII. fejezet
czímben első kéztől: Hic in sicilia bellum seruile hortum est a mi-
lia * L X X * a kiegészítő így javítja: ortum est usque ad milia • 
L X X • — A X. fejezetczímben első kéztől: Quantum flagellum 
lucustae in africa fuerit. qui uult legát, a kiegészítő így javítja: 
locustae in africa fecerint, ferde fölfogásból,— A XV. fejezetczím
ben : ita ut tunc paruuli non remansisset; a kiegészítő, a 
helyett, hogy remansisset helyett a plurálist tette volna, így javítja : 
ut unus paruulus non remansisset. A X X . fejezetben emanabat-ot 
emanauit-re, és (fiammá) extenta visa est-et extendi visa est-re ja
vítja. A X X I V . fejezetczim az első kéztől: Hic in africa fabius 
adrianus uim arripiens seru(os) a dominis adfcctans • uiuus incen-
sus est. I t t az (os) végzet már a kiegészítő javítása, ki továbbá a 
sor fölé irt javítások által így akarja az egészet olvastatni: Hic in 
africa fabius adrianus uim arripiens et per seruos regmim a domi
nis adfectans ' a dominis eorum uiuus incensus est. 

A VII. könyv szövegében a következő helyeken javított a kiegé
szítő (javításai itt szétszórt betűkkel vannak jelölve): 531, 4 Bes 
£>reterea — 531, 8: auippe et — 533, 20: inter fevi — 535, 10: 
possit ultor és 533, 18: densae ac tinnuío; mindezen helyeken a 
kiegészítő oly ügyesen vakarta ki az eredeti olvasatot, hogy az 

*) Többi közt e kútfő más sorrendet is követett a fejezetek számolásában, 
úgy hogy például a VII. könyvben ugyanazon fejezet, mely pb-ben a 43-dik, a' 
kiegészítésben 36-dóknak vétetett. Jellemző továbbá e kiegészítésekre nézve, 
hogy a fejezetczimeket ezek egészen elhagyják. 
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most föl nem ismerhető; csakis 538, 18-ban ki lehet venni, hogy a 
régi olvasat, (mely különben hibás) et in nullo, /Sb-ben is megvolt. 
Éppen azon körülmény pedig, hogy itt a kiegészítő az igen elmés 
émendatiót: tinnulo alkalmazta (— Haverkamp azt hitte, hogy en
nek szerzője az editio Augusta —) azt bizonyítja, hogy a kiegészítő 
nem mindenütt suo ingenio javított, hanem hogy egyszersmind egy 
corrigált kútfőből is merített. En legalább ezt az elmés émendatiót 
sehogy sem tudom ugyanazon Írónak tulajdonítani, aki pl. 547, 
11-ben: e helyett: (Jouianus) calore prunarum et nidore paretum 
nuper calce illitorum adgrauatus et suffocatus, ezt irja: calore pen
narum et nitore parietum — adgrauatus et suffocatus (!) Nem aka
rok a kiegészítőnek többi önkényes olvasataira is, kiterjeszkedni; 
már e példákból is kitűnik, mennyire jogosult a bizalmatlanság 
melylyel a /2c1 és /?c2-vel jelölt részek iránt kell viseltetnünk. 

így tehát mint egyedül fontos részei a kéziratnak /?a és /5b 
vannak hátra. /5a és /5b két különböző másolótól származnak, de 
ezek egyenlő időben (hihetőleg valami toscanai zárdában) éltek s a 
munkát maguk közt fölosztották, úgy, hogy egyiknek az I., II., III., 
IV. és V. könyv, a másiknak, ki valami éltesebb ember lehetett, a 
VI. és VII . könyv volt kiadva pensumúl. Hogy /5b másolója öreg 
ember volt, az onnét világos, mert vonásai ódon szabásuak, annyira, 
hogy palaeographice /5b Írását vagy ötven évvel korábban kellene 
datirozni, ha mindkét rész együttes készíttetésére dönthetetlen bi
zonyítékokkal nem bírnánk. Mindkét rész kétségtelenül ugyanazon 
kútfőből van másolva; mindkét másoló a nyelvismeret és a szöveg 
megértésének lehető minimumával rendelkezett, de egyik sem volt 
annyira gondatlan, hogy épenséggel nem törődött volna azzal, amit 
i r ; (gyakrabban megesik ugyanis, hogy valamely hibásan megkez
dett szó kiigazíttatik, még mielőtt a szó végig iratik.) 

Összefoglalván mindezen momentumokat, láthatjuk, hogy kéz
iratunk ezen részei nagy érdeküek. A munka fölosztása- s a má
solók hiányos ismereteinél fogva ezen részek oly átlátszósággal bír
nak, mely ép oly könnyen mint biztosan enged következtetni /5a és 
/5b közös mintájának minőségére. 

De tekintsünk elébb néhány külsőleges mozzanatot. 
Hogy mindkét másoló ugyanazon időben és ugyanazon helyen 

élt s hogy a másolás munkájában osztozkodtak, eléggé megbízható 
jegyekből következtethető. /5a másolója, ki különben .maga sem fe-

4* '• 
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jezte be kiadott pensumát, ott, ahol /9b munkája megszakad, azt 
tovább viszi. Továbbá a V I I könyvben /5a másolója 26 fejezetczi-
met (XI.—XXXVI.) iktat be szakadatlan egymásutánban, mig 
ugyanazon köny\ben a tiz első fej ezetczim és. ami fontosabb, vala
mennyi a XXXVI. után következő (egész a XLIII.-ig, mely után a 
későbbi kiegészítés, /5c2, következik,) ismét ugyanazon kéztől van 
fölrakva, mely kéz ffb szövegét irta. /9a keze tehát ideiglenesen ki
segítette /5b kezét. 

/5a szövege közt továbbá egy harmadik kisegítő munkája is 
ftünik fel. A második könyvben e kisegítőtől valók a II . , I I I 
XVII . és X X I I I . számú fejezetczimek; ugyanettől még magában a 
szövegben is kisebb-nagyobb darabok Írattak, nevezetesen 87, 10: 
Ut autem omnia — 88, 6: uindicauerunt; 107, 4 : bellum intulit — 
108, 2:decemmilibus;178, 7: in regnum — 179, 19: utriusque 
populi(22 sor a kéziratban); 183, 1: egy sor: octoginta milia — 
uere. Azon mód, ahogy ezeken a helyeken az első kéz megszűnik 
s ott, ahol a kisegítő sorai megszakadnak, ismét kezdődik, — azon 
körülmény, hogy a kisegítő irása egyenletesen s minden térkiszá
mítás nyoma nélkül halad, eléggé bizonyítják, hogy itt a kisegítő 
nem az első kéztől hagyott hézagokat pótolt, hanem hogy egymás 
után a kisegítő a fömásolót, ez ismét amazt váltotta föl. Ezt azért 
emeltük ki, mert nézetünk szerint azon minta, melyből /5a és /5b 
másoltatott, először teljes volt, azaz azon részeket is tartalmaz
ta, melyek nem /5a és /5b kézétől, hanem a kisegítő és kiegé
szítő kezétől valók, — másodszor (egyetlen egy hely kivételével) 
csonkítatlan is volt oly értelemben, hogy az eredeti szöveg min
denütt könnyen és erőlködés nélkül volt olvasható, hogy tehát hé
zagok hagyására hiányzott a kényszerítő ok. Egyetlen egy helyen 
világos, hogy a főmásoló (/5a irója) szándékosan hagyott hézagot, 
még pedig azért, mert mintája e helyen úgy meg volt rongálva, 
hogy a szöveget nem birta elolvasni. A tényállás ez: a 21. foliumon 
(pagina uersa) megszakad az első kéz irása a 32-dik sorban e sza
vakkal: morbus animarum (Hvkp. 157, 15.); betöltetlen maradt 
ezen lap 5 utolsó sora és a rákövetkező lap 9 első sora, csak a 
10-dik sorban folytatódik az első kéz e szavakkal: ad quartum ab 
űrbe stb. (Hvkp. 159, 6.) 

E hézag két későbbi egyén által töltetett be; az első nem ve-
Yén figyelembe a nagy hézagot, a 21. folium 5 utolsó sorait, melye-
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ket üresen talált, úgy értékesítette, hogy a tér közepébe az idevágó 
VI. számú fejezetczimet irta. A rákövetkező lapon is két sort betöl
tött, úgy hogy oda a VII . számú fejezetczimet és magát a VII . fe
jezetnek első sorát is irta. Az utána következő egyén, ki a nagy hé
zagot is ki akarta tölteni, térszükében volt, mert csak 7 üres sort 
talált azon anyag fölvételére, melyre az első kéz 12 sort hagyott 
meg; kénytelen volt tehát az irást nagyon összeszorítani és számos 
compendiumot alkalmazni, hogy a hiányzó darabot teljesen pótol
hassa. Hogy itt a hézagot azon ok idézte elő, melyet említettem, 
egy másik körülmény által is bizonyul. E codexben a fejezetczimek 
nem csak a szöveg közt, a megfelelő fejezet kezdetének irányában 
vannak meg, hanem minden egyes könyv elején egy külön breviári
umba is összefoglaltatnak, mely a fejezetczimeket könnyebb átte-
kintetben nyújtja, úgy hogy a fejezetczimek a breviáriumban egy
részt, másrészt a szöveg folyamatában azonosak. Azon hézagba, 
melyről szólunk, két fejezetczim esik: a VI. és VII. számú, melyek 
itt, a szövegben, az első kéztől hiányoznak. A breviáriumban, mely 
a I I I . könyvet, azaz azon könyvet, melybe e hézag esik, megelőzi, 
megvan első kéztől mind a VI., mind a VII . fejezetczim, de a VI. 
számú csonka és csak a következő szavakból áll: Hic se terra in 
média roma aperuit ' et inferna visa sünt ' ubi se . . . . eddig terjed 
az első kéz irása, azaz /?a másolója annyit irt le, amennyit mintá
jában el birt olvasni; hiányoznak még a következő szók: marcus 
curtius eques armatus praecipitio [se] iniecit, melyeket egy későbbi 
egyén, még pedig ugyanaz, ki a 21. folium 5 utolsó soraiban is pó
tolta e fejezetczimet, ott a breviáriumban is hozzácsatolt; ezen 
hiányzó szavak számára az első kéz a breviáriumban is hagyott 
üres sort. E két hézag találkozásából következik, hogy azon min
tában, melyből /?a és /?b folyt, Önálló, külön breuiariumok még nem 
léteztek, hanem a fejezetczimek csak a szöveg közt voltak följegyezve, 
s hogy ezeket /9a és /?b másolói maguk szedték ki a szöveg közül és 
állították össze külön breviáriumokba. Minthogy tehát a VI. számú 
fejezetczim másik fele a mintában olvashatatlan volt (úgy mint a 
fejezet szövege maga is), a másoló a breviáriumban csak az első, 
olvasható részét Írhatta le. A VII . számú fejezetczim azonban, bár |3a 
másolója a szövegnél szintén elhagyja, a mintában már olvasható volt 
(ha mindjárt talán nagyobb fáradsággal is); a breviáriumban tehát 
/?a másolója ezt kiirja, hogy a fejezetczimek folyó számát ne legyen 
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kénytelen megszakasztani. Ez nézetem; a VI. számú fejezetczím 
csonka voltát és azon körülményt, hogy épen azon fejezetczím 
csonka, melynek megfelelő szövege is hézagos a kéziratban, máské
pen nem magyarázhatom ki magamnak. 

Ha tehát igaz, hogy önálló breviáriumok /9a és /?b mintájá
ban még nem léteztek, először fontos támaszt nyertünk kéziratunk 
származásának külső jegyek szerinti meghatározására; másodszor 
kitetszik innét, hogy /5a és fíh mintája a teljes orosiusi művet tar
talmazta, mert mind az V. mind a VII . könyv breuiariumában a 
fejezetczimek, melyek, mint mondottuk, a szöveg közül szedettek 
ki, teljes számmal vannak meg, még azon fejezetekre vonatkozólag 
is, melyek codexünkben a kiegészítő kezétől származnak. 

Mellőzöm itt a bizonyítékokat, melyekből kitetszik, hogy /5a 
és /5b ugyanazon közös kútfőből másoltattak. Oly' dologban, mely
ben kétség nincsen, a hosszas bizonyítgatás fölöslegessé válik. — 
Ezen közös kútfő oly minusculán volt irva, melyben c és t, ae és x 
ce és x, ie és ae, h és li, e és c, f és r, cl és d, r és T egymás közt 
nagyon hasonlók lévén, számos ferde olvasásra szolgáltattak alkal
mat. E kézirat vizsgálója különös figyelemre vegye e momentumot, 
nehogy önkényes alteratiónak nézze azt, ami csak a másoló téves 

olvasása, párosulva azon megbocsátható törekvéssel, hogy legalább 
némileg latinosan hangzó szókat létesítsen. I t t egy példát: 81,9-ben 
/5a mintájában ez volt: inter uerbera et uincla (perpessi) [uincla 
és nem uincula 320, 6-ban is van kéziratunkban] de ennek az et 
uincla-nBk olyan alakja volt, hogy a másoló etuenda-nak olvasta, 
minélfogva ő ezt irja: inter uerbera metuenda. Rendkívül gyakoriak 
kéziratunkban a hibák, melyeket a mintában létezett hibás szóel
választásra kell visszavezetnünk. A legtöbb esetben a másolók a 
hibát híven megtartják, máskor némi változtatással adják, mint pl. 
310, 14: inmixtas cohortes et histrionibus, e helyett: inmixta scor-
tis et histrionibus. Még ama régi szokás is, mely szerint két egy
másra következő szónak közös zár- és kezdőbetűjét csak egyszer Ír
ták, de kétszer gondolták (pl. exercitusanguine e helyett: exercitus 
sanguine) /5a és /5b mintájában túlnyomó lehetett, minthogy e kö
rülmény nyomait igen számos hibában fedezhetjük fel. — A legkö
zönségesebb compendiumok prae, per, pro és m helyett már a min
tában is voltak alkalmazva és hibás fölcserélésekre szolgáltattak 
alkalmat. A római praenomen-ek kezdőbetüjök és a föléjük irt ^ 
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alakú jegy által voltak rövidítve; azért irja /?a: proel'o peto (268, 
14) e helyettpublio elio peto ; a mintában hihetőleg P"". elio peto volt. 

Végre egyaránt /?a és /^b-ben valami egyenletes egyéni hajla
mot vehetni észre bizonyos Íráshibák iránt, melyeket nem annyira 
graphicus szempontból magyarázhatni ki, mint inkább azon fölte
vésből, hogy ezek /ía és /í?b közös mintájában is léteztek már, ahol 
egyenletesen mindkét részre terjedőleg és következetesen megtartva 
azért voltak, mert ama régi minta egy egyén kezétől volt kiállítva-
így majd állandóan mind /?a-ban, mind /2b-ben fölcseréltetnek: u 
(mint magánhangzó) és o, u (mint mássalhangzó) és b ; így például 
a nagy történetíró neve kivétel nélkül mindig vagy libius vagy ly-
bius-nsik Íratott. 

Kritikai jelentőséggel továbbá még /?a és /^b-ben is csak az bir, 
ami első kéztől van irva (,ia-ban még az, ami az egyenkoru kise
gítő irása, ez különben csekély terjedelmű). Azon esetek, a hol a 
másoló maga javított valamit a már kész szövegen, ritkák és köny-
nyen felismerhetők. Csak igen kevés helyen kétséges, vájjon a javí
tás a másolótól-e, vagy valami egyenkoru correctortól származik, 
míg ellenben tömérdek nagy a száma azon correcturáknak, melyek 
határozottan későbbi egyénektől származóknak ismertetnek fel. 
Majd minden irásnem, le egész a XVI . századig, képviselve van 
itten. Mig egy része ezen javításoknak valami kútfő használata nél
kül nem képzelhető, a többiek határozottan az önkényes alteratio 
bélyegét viselik; gyakran megesik, hogy a megtett javításra a szö
vegben sem indok, sem támaszpont nem létezett. Érdekes e tömér
dek sok javításon tanulmányozni a középkori humanisták kritikai 
szárnypróbálgatásait, megfigyelni itt-ott a szellemes föllobbanást a 
sok haszontalan lom között. Egy dolog azonban közös e correcto-
rok mindegyikével: ama fájlalandó alaposság, melyet az eredeti 
szöveg törlésében, illetőleg kivakarásában tanúsítanak, í'gy hogy 
jelenleg az első kéz olvasatát sok helyen már csak igen feszült 
figyelemmel betűzhetni ki. míg más helyeken minden ilyen törek
vés hajótörést szenved. 

Tekintve e sok correctio kétséges eredetét és fontolóra vévén 
azt, hogy nem épen kevés a száma az orosiusi jó és régi kéziratok
nak, bizvást mellőzhetjük e későbbi javítások legnagyobb részét. A 
codex orthographiájáról, mely határozott elv nélkül az ujabb és 
régibb helyesírás közt ingadozik, itt nem érdemes szólani. 
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Áttérünk a kézirat belső minőségére. Taglalni kellene itt 
cödexünk rokonságát más kéziratokkal, a benne netán előforduló 
interpolatiókat és önkényes alteratiókat. Irányadólag és pontos rész
letekben azonban erről csak az beszélhetne, kinek bővebb kézirati 
anyag állna rendelkezésére, mint nekem, ki egyedül Grubitz (Emen-
dationes Orosianae, Numburgi 1835) és Haverkamp igen kevéssé 
megbízható adataira vagyok utalva. Megteszem kötelességemet, ha 
hiányos segédeszközeimhez képest csak vázlatosan adok kifejezést 
a codex vizsgálatából nyert nézetemnek. Úgy látom, hogy /?a és /?b 
eredeti, hamisítatlan alapformája az ifjabb kéziratok egyik soro
zatának ; legközelebb kéziratunkhoz a Portensis (saecl. XII .) jár, 
úgy azonban, hogy kitűnik, miszerint már ama Portensis is helyen-
kint interpolálva van és sok helyen önkényes változtatásban ré
szesült. A haladó depravatio folyamatában mindinkább elmosódik 
a családi rokonság jellege a Lugdunensis II-ban, Perizonius és 
Haverkamp codexeiben. 

Interpoláltnak és önkényesen eltorzítottunk azon értelemben, 
mint az úgynevezett ifjabb kéziratokat, ami codexünket bizonyára 
nem mondhatni. Ellenben félreismerhetlen nyomai vannak, miszerint 
/?a és/5b mintájában helyenkint kettős olvasatok léteztek, úgy hogy a 
szöveg hibás olvasata a föléje irt második olvasat által volt helyreiga
zítva; /?a-ban a következő helyeken: 307,13 pugnae magnae, ebből: 

mag nTe ~ 1 5 6 ' 4 ' : t h e o d o s i a r c n a d i> ebből: -^eodosi " ^ b " b e n 

431,2 caesaris mutinae, smurnae interfecit, ebből: s m u r n a e To-
mutmae. 

vábbá 180,13-ban /2a első kéztől: quos insuper etiamidest petunae 
multae metu; a mintában e magyarázó kitétel: idest penae úgy volt 
multae fölé irva, hogy penae a meiu szó fölé került; a magyarázó 
kitételt a másoló hibásan belevonta magába a szövegbe. — 231,11 
ezt irja /?a: ammonentem et necessarius locus redimentem deum. 
Ez a »necessarius locus« marginalis glossa volt; ily módon valami 
hitszónok jegyezhette meg ezen rhetoricailag ékes helyet, melyet 
fölhasználni szándékozott, hogy adott alkalommal könnyen meg
találhassa; a másoló tudatlanságában ezt a jegyzetet is a szö
veghez tartozónak nézte. 

Daczára annak, hogy e szerint /?a és Bh mintája helyenkint 
corrigálva volt, mégis tiltakoznunk kell azon következtetés ellen, 
mintha ama minta terjedelmesebben vagy épen általánosan lett 
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volna javítva; ez esetben /9a és /9b-nek egész más szine lenne, mint 
amilyennel tényleg bir. 

Ami kéziratunk viszonyát ama régi flórenczi codex Longobar-
dicushoz illeti, mely az eddigi recensio alapjául szolgált, má r 

Haverkamp hiányos adataiból is kitűnik, miszerint nem ama codex 
Longobardicus volt a régi kútfő, melyből /9a és /9b mintája, habár 
közvetve is, folyt vala, hanem hogy egy külön ascendentia vezet föl 
codexünk mintájától egész azon archetyponig, melyből a codex Lon
gobardicus maga is nyerte lételét. Hogy azonban mindakét ág egy 
közös archetyponban találkozik, azt közös jellemző hibák a két 
rendbeli kéziratokban kétségtelenné teszik. 

Ennyit codexünk előleges ismertetéséhez. Bár olvasatai, sok 
helyen állnak-ellentétben a divatos hagyománynyal, mégis oly vari
ánsok kiszemelésében, melyek sikeresen orvosolhatják az eddigi 
recensiók hiányait, szűk határok közé szorultam. Ki kellett t. i. 
zárni javaslataimból mindazon helyeket, melyekre nézve csak Oro-
sius állandó nyelvszokása birhat döntő tekintélylyel; ezt a nyelv
szokást pedig egyedül a mi aránylag még is ifjúkori codexünk és 
Haverkamp igen hiányos adatai nyomán megállapítani merész vál
lalat volna. Erre nézve meg kell várni a többi régi kéziratokból 
merítendő adatokat*). Itt tehát codexünk alapján csak azon helyeket 
fogom tárgyalni, melyeknek javítására vagy a távolabbi, eddig 
figyelembe nem vett összefüggés vagy analóg helyek magában üro-
siusban szolgáltatják a bizonyítékokat. E helyek a következők: 

85, 2 : /9-ben (ezentúl e jegy alatt értendők a legrégibb részek 
azaz a helynek megfelelőleg vagy /9a vagy /9b) ez van: quia 
hominem in hoc mundo deus fecerit; rectum hiányzik. Ez a rectum 
a kiadásokban helytelen reminiscentia 35,5-ből (Lib. I. cap. 3): 
Cum post fabricam ornatumque mundi huius homo quem rectum 
atque immaculatwn fecerat Deus stb., mely fejezetnek syllogistícus 
elrendezése az, hogy az első ember bűnéből az embernek s a vele 
együtt kárhoztatott föld nyomorát következtessük. Középpontja ama 
fejezetnek a sententia creatoris Dei et iudicis I t t azonban, a I I . 
könyv 1-ső fejezetében, Orosius ezt akarja bizonyítani: omnem po-

*) A legrégibb kéziratok a következők : a flórenczi codex Longobardicus 
(saecl. VII.), a laoni codex (saecl. VII.), a chartres-i és donaueschingeni codexek 
(mindkettő a IX. századból); azonkivül, mint Teuffel V. Zs. tanár magántudo-
nításából tudom, Metz-ben is van egy VIII. századbeli codex. 
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testatem a Deo esse omnemque ordinationem; e közvetítő tételből 
aztán az, hogy a négy világbirodalom isten mindenhatóságától való 
volt, Önkényt foly. Elkezdve e szavaktól: Itaque si creatura Dei 
(6-dik sor) vonásról vonásra szigorú következetességgel ez érte-
ményben halad a syllogismus. Misem helytelenebb tehát mint ama 
»rectum« fccerit után, mely által a fejezet egész első része kirán-
tatik a főtétellel való összefüggéséből; Orosius e szerint ezt akarja 
mondani: »Mindenki tudja, hogy az ember e földön isten teremt
ménye (nem magának a természetnek productuma) azért ez a ter
mészet maga is lakol és csorbát szenved, midőn az ember vétkezik « 
(értsd alatta: a mi nem volna gondolható akkor, ha az ember 
e ttrmészetnek, nem istennek, volna teremtménye; ez esetben 
t. i. a természet ész nélkül önmaga ellen dühöngne. így értelmezve, 
rectum kihagyásával a fejezet első része is szigorúan összefügg az 
egész fejezet tervével: »hominem Deus fecit; itaque si creatura 
Dei sumus stb...« — Fájdalom e helyhez Haverkamp nem jegyzett 
ki variánsokat; rectum hiányzik az első párizsi kiadásban is (1510-
ből), továbbá Orosius régi német fordítója, Boner Hieronymus, 
Colmar városának főpolgármestere (1539), ezt mondja: »Ich acht 
das yetz kein mensch dem da verborgen seye | das Gott der All-
mechtig den menschen in dieser weltt geschaffen | daher dann 
auch umb des menschen sünd willen die welt gestrafft stb. — El
lenben a régi angolszász fordítás, mely Nagy Alfréd idejében 
készült, e helyen (angol fordításban) így hangzik:« that God created 
the first man both good and just«. s tb. . . Ez az interpolatio: 
»rectuvi« tehát igen régi lehet. 

Szintoly helyesen 131,15-ben is hiányzik (3-ben egy szó : 
Athenienses opinati sünt Alcibiadem antiquum exilii sui dolorem 
isto scelere proditionis [uindicare] curasse. uindicare /?-ben nincs 
meg. Ez az interpolatio pedig helytelenül zavarja a szókép követ
kezetességét. Aki csak felületesebben is foglalkozott Orosiussal, 
észrevette, mennyire szereti ez iró a megkezdett metaphorát az 
analógia több vonatkozásaira is kiterjeszteni, annyira hogy ezen 
előszeretet Orosiust sokszor formális szójátékra csábítja. Különberi 
mennyire helytelen itt a közbetolt »vindicare« kitetszik, ezen helyből : 

(170,12 ff.): Pulsos dudum a ciuibusin pátriám restituit: ex quibus 
trecentos exules iudices rectoresque praefecit, qui ut antiquum 
dolorem noua potestate curarent stb. (variánsok nélkül.) — Más 
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helyeken /9-nek teljesebb olvasatai vannak: 303,5 /9-ben így 
hangzik: clausam urbem ipsi introrsum succenderunt (az első 
kéztől se occiderunt volt); a nélkülözhetetlen ipsi-t Haverkamp, 
talán csak figyelmetlenségből, elhagyta; a párizsi első kiadásban 
legalább megvan. 

453,16 /9-ben: defluxisse illi sub uno tempore novissimum 
regem cum isti primum fuisse (cum a Florentinus II . és III-ban is 
megvan). Haverkamp itt félreismervén a szabadabb constructiót, 
mely cumot úgy kezeli mint egy összehasonlítási particulát, ezt 
elhagyja, bár helyes alkalmazását mindjárt a reá következő teljesen 
egyenlő mondatból láthatta volna: »illam deinde tunc inuadente 
Cyro captam uelut in mortem concidisse cum istam fiducialiter ad-
surgentem, post expulsos reges liberis uti coepisse consiliis.« 

67,3 (ut Hercules quoque Amazonas) ex improuiso adgredi 
insperatas circumuenire maluerit; Haverkamp nem mondja meg, 
honnét szedte ezt az insperatas-t; /9-ben helyesen insperatus van. 
Haverkamp tévedése magával ragadta Grubitzot is, ki 337,l-ben 
(Marius raptis continuo copiis victores insperatus oppressit) ins-
peratus-t insperatos-ra, változtatja, hivatkozván Haverkamp első 
helyen említett olvasatára. Akik insperatus tárgy eseteinek adnak 
elsőséget, helytelenül azon föltételből indulnak ki, hogy Orosius e 
participiumot cselekvő érteményben vette. Grubitz (Emendationes 
Orosianae czimü értekezésének 32. lapján) több analógiát idéz, hol 
Orosius eredetileg passiv érteményü részesülőket és mellékneveket 
szintén activ érteményben alkalmaz. Erveiből azonban csak az 
tetszik ki, hogy Orosius e dologban sem tért el a latin nyelvszo
kástól. Hogy notus, ignotus, incircumspectus és a bilis végzetü mel
léknevek más íróknál is néha cselekvő érteményben állanak, ezt 
tudjuk, hogy azonban a Grubitz által idézett indiscretus (364,9 : 
ita indiscreto timore multos deos finxerunt, dum in multis Deum 
credunt) is cselekvő érteményü volna, az csak az idézett hely ön
kényes magyarázatából folyna; indiscreto passiv érteményben itt 
szintoly könnyen felel meg az összefüggésnek. A kétely e helyen 
onnét eredt, hogy indiscretus az ige alapfogalmánál fogva tulaj don
képen in utramque partém szól. Azon helyeket pedig, ahol Orosius 
indiscretus-t és indiscrtee-t világosan passiv érteményben hasz
nálja, Grubitz elhallgatta (v. ö. 568, 16 indiscrete euectos és 155, 
2 : nauales simul pedcstresque conflictus indiscretis egére discur-
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sibus). Ha tehát Orosius az analóg jelenségeknél nem tért el az usus-
tól, nincs okunk föltételezni, hogy itt kivételképen insperatue-t active 
alkalmazta volna, mire sem én nem ismerek, sem Grubitz nem ismert 
második példát a latin nyelvszokás határain belül. A mi codexünk 
által is hitelesített kézirati hagyomány eszerint teljesen rendén van. 

118,10 stb.-ben Haverkamp saját codexét követve ezt irja: 
neque enim interuallo miseriarum ad alios transire compellor, sed 
sicut se quondam efferuescentia ubique mala ipsis actibus colli-
garunt, ita etiam permixta referantur, nobis uippe conferre inter 
se tempóra Orbis, non cuiusquam partis eius laboribus insultare 
propositum est. Hogy itt Haverkamp codexében referantur van, az 
egészen jelentéktelen ; Haverkamp codexe tudniillik csak késökori 
sarja azon családnak, melynek legrégibb eddig ismert tagja a mi 
codexünk; #-ben pedig reseruntur van. Más kéziratokban (Haver
kamp nem mondja meg melyekben) referuntur van. Minthogy 
pedig az indicativus praes. referuntur itt, a hol szándékról van szó, 
épenséggel helytelen, meg fogjuk engedni, hogy referuntur csak hely
telen másolata ennek reseruntur, ha bebizonyul, miszerint rese
runtur megfelel az összefüggésnek. »Sicut se quondam — mala — 
ipsis actibus colligarunt, ita etiam permixta reseruntur« annyi mint: 
^jelenleg is mindenféle bajok ismét vegyesen kelnek (támadnak) 
a háború eseményeivel együtt.« Per metonymiam tehát a magvetés 
képe a kikelés képe helyett áll. 

Hogy reseruntur-t a másolók már nem értették meg, az onnét 
nyer magyarázatot, hogy resero csak késő kori Íróknál (Plinius és 
Columellánál), ott is ritkán fordul elő. Ez a kép »serere, seminare 
mala« különben ecclesiasticus Íróknál igen gyakori'; maga Orosius 
pl. 307,5-ben (incendia seminarunt), contra Pelag. 590, 23-ban és 
másutt analóg kitételekkel él. 

161,5-ben Haverkamp az editio Augusta, Vincentius Bello-
vacensis és Fabricius nyomán ezt irja: quem ingressum — malorum 
grandinem secuturam — historiarum fides locorumque infamia — 
protestantur. 

A kéziratok (/9-nek is) olvasata éz: quam ex ingressu — 
malorum grandinem secuturam stb. . . Havkp. változtatásra nem 
találunk többé okot, ha tudjuk, hogy sequi a latinban nem kizárólag 
transitive van alkalmazva. Sequitur aliquid post aliquam rem 
Cicero és Sallustiusnál is olvasható, sőt Liviusban 5, 6, 7-ben: 
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»an mediocre discrimen opinionis secuturum ex hac re putatis« 
teljesen megfelel a mi helyünknek. 

240, 10 /?-ben inormitas van, nem enormitas; a két alak 
közt nem csak orthographiai, hanem synonymicai különbség is van ; 
azért, minthogy /9-ben állandóan egyéb helyeken is inormitas ol
vasható, valószinű, hogy Orosius a szót ilyen alakban használta. 
Eddig a legjobb szótárak inormitasra csak egy citátumot ismernek 
a Codex Theodosianus-ból. 

246,14-ben (i és a Portensis nyomán stillicidium istud ölei 
olvasandó illud helyett, mint iste természetéből s az összefüggésből 
következik; stillicidium istud stb.. . t. i. csak metaphoricus ismétlése 
a megelőző gondolatnak, mely ezen alakba van öltöztetve: Pax ista 
unius anni stb. 

247,10 /9-ben ez van: atque utinam pro obliuione calami-
ta/es continuae praeteriissent [Haverkamp: calamitatis] Haver-
kamp olvasatában continuae nem vonatkozik mint többes alanyeset 
calamitatisra, hanem praeteriissent ezen érteményben »mellőzni, 
elhallgatni« illi-re vonatkozik, t. i. qui hunc annum pro glorioso 
signo infatigabilis uirtutis collocauerunt. Ily foglalat azonban ellen-
lenkezik az összefüggéssel, mely e mondatnak rákövetkező értel
mezéséből világos, mely ezt mondja: ita si labor continuus — per-
fluxisset stb. Calamitates continuae tehát helyesen mint praeteri
issent alanya áll, és praeterire itt = elmúlni, lefolyni. Obliuiót 
pedig absolute Orosius más helyen is használja pl. 451,14: ex con-
temptu in obliuionem defluxisse 136,15 ff uti discordiae — in obli-
uíonem perpetuam atque immortale silentium deducantur; contra 
Pelagium 593,29 : post plurimam magni temporis obliuionem, 
mely helyen magni temporis nem genitivus objectivus, hanem geni-
tivus qualitatis. 

251, 12-ben Haverkamp ezt írja: dignum scilicet facinus, 
quod páter uel parricidio plectendum duceret, quod ne leges quidem^ 
nisi multa pecuniae aut ad summum exilii circa quemlibet hominum 
censuerunt. 

A kéziratok e helyet hibásan hagyták ránk, /?-nek olvasata 
azonban olyan, hogy az igazit könnyen visszaállíthatni; itt ez van: 
quod nec leges quidem nisi multam pecuniae aut summám exilii stb. 
A Codex Longobardicus és más kéziratokban aut summum van, ad 
nélkül, amit csak a kiadók iktattak közbe. Tekintetbe vévén azt, 
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hogy a birói Ítéletről a latin nyelvszokás ezt kívánja: censere alícui 
vagy alícui rei aliquid, nem pedig censere aliquid aliqua re, köny-
nyen beláthatjuk, hogy azon quod mely ne leges quidem előtt áll, 
a kéziratokban valami régi másoló által hibásan cui helyett íratott, 
mert a másoló a megelőző első quod által volt befolyásozva; ez a hely
telen quod a kéziratok egy részében természetesen egyéb -változta
tásokat is vont maga után. /?-nek másolója azonban nem törődvén 
az összefüggéssel, melyet úgysem értett, a mondat második részét 
meghagyta eredeti épségében. Vissza helyezvén tehát cwi-t, akadály 
nélkül (j-ve\ így olvassuk e helyet: dignum scilicet facinus, quod 
páter uel parricidio plectendum duceret, cui ne leges quidem nísi 
multam pecuniae aut summám (t. i. multam) exilii circa quemlibet 
hominum censuerunt. 

260, 4 : #-ben az első kéztől ez van: incredibili totius ciuita-
tis motu, helyesebben mint a kiadásokban: metu; a rákövetkező 
indokolás ugyanis ezt mondja: cum senatu populoque diuersis cu-
ris trepido, matronae quoque amentes pauore per propugnacula 
currerent et conuehere in muros saxa, primaeque pro muris pug-
nare gestirent. Mint gyakran történt, itt is egy régi másoló, kinek 
kéziratából a kiadások is vették ama metu-t, a közelebbi összefüg
gésnek (senatu trepido, matronae amentes pavore) föláldozta a tá
volabbit. 

287, 15w?-ben ez van: crudelissimae circa aduenas dianae 
tauri caelitatione. et magis sacra crudelia. Hihetetlen az, amit Ha-
verkamp mond, hogy valamennyi többi kéziratban Dianae tauricae 
lítora van és sed magis ; mert a régi kiadások, melyek szintén kéz
iratok alapján készültek, ezt irják: Dianae tauricae litatura; en
nek a szónak litatura eredete pedig ez: a régibb olvasat litatione 
set fölé fset és nem sed) mint correctio ora volt irva; a corrector 
ezzel litora-t czélozta, ami a kézíratok egy részében tényleg áll; 
azen kéziratok pedig, melyeken a legrégibb kiadások alapulnak, 
hibásan összekötötték mind a két olvasatot. 

Én Dianae tauricae-t összefoglalom aduenas-ssil (»Diana ven
dégei*, tehát oly jövevények, kik a vendég jogát vehették igénybe) 
és így olvasom e helyet: crudelissimae circa aduenas Dianae tau
ricae litationes et magis crudelia sacra, hivatkozással egy előbbi 
helyre, mely ugyanezt a gondolatmenetet tartalmazza: 59,2: Busi-
ridis in Aegypto cruentissimi tyranni crudelis hospitalitas, et cru-
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delior religio tunc fűit, qui ínnocentem hospitum sanguinem diis — 
propinabat. Minthogy itt litationes nem csak rendes mellékérte-
ményéből: »szerencsés ómenek közt áldozni«, hanem egyáltalában 
a szent szertartás érteményéböl is kivetkőzött, ez: crudelissimae 
circa adiienas Dianae tauricae litationes tehát csak azt emeli ki, 
hogy a jövevények, a vendégek lemészárlása mennyire sérti a ven
dégek jogát; nem tautológia tehát a másik részben foglalt fokozás, 
mely nagyobb irtózatnak mondja azt, hogy a taurisbeliek ez által 
szent s Diana előtt kedves dolgot véltek cselekedni. Kéziratunkból 
továbbá közvetlenül világos, honnét csúszott az a sed a kéziratok 
némelyikébe. A régi olvasat, helytelen szókülönitéssel, ez volt: li-
tatione set (e helyett: litationes et) ; némely kéziratok sed-et átvévén 
'az igy érthetetlen litatione-t corrigálták; a mintában, melyből /? folyt 
(vagy már annak valamely elődjében, az itt közönyös,) helyesen 
ezen correctio volt alkalmazva: litatione set, ami azt jelentette, hogy 
az s betűt a megelőző szóhoz kell csatolni; könnyen elnézhette tehát 
a másoló e jegyet, minthogy álápontozás által közönségesen törölni 
szoktak egyes betűket; igy s egészen elmaradt. 

297, 23-ban /? s más kéziratok ezt irják: Sic Romanis et 
illud in Varrone displicuit. Haverkamp, az első párizsi kiadás és 
mások: Scio Romanis ff.., Feltűnő továbbá a codex Longobar-
dicus olvasata: Socio Romanis. Haverkamp azt állítja, hogy ez a 
Socio Scio-bó\ van elferdítve; helyesebbnek látszik azonban a föltétel 
hogy e helyen már az archetyponban kettős olvasat volt, úgy hogy 
Scio fölé Sic volt irva, mely sic talán épen azért, mert scio-hoz 
annyira hasonló, kiesett s későbben pótoltatott. Össze kell tehát 
kötnünk Sic scio-t (mint hibásan a codex Longobardicus is össze
kötötte) és a mondat rhetoricailag teljesen ki lesz kerekítve: Sic 
scio Romani (a vocativus azért, mert különben a rákövetkező meg
szólítás : atque ideo ab initio jperfecistis nem volna közvetítve), et 
illud in Varrone displicuit stb. 

366,15 ff. Haverkamp: ut discipulis eius per diuersas gentes 
euntibus, ultroque per cunctos salutis dona offerentibus, obeundi ac 
disserendi — esset tuta libertás, disserendi /5-ben is van, de csak 
későbbi correctura; más kéziratokban részint disserendi, részint 
deserendi van. E szétágazó olvasatok eredete /5-nek első kezétől 
való kitételéből, diferendi-höl nyer magyarázatot; ebből pedig 
diferendi könnyű a valódi lectiót kibontani. Semmi sem lévén 
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gyakoribb, mint a di és de particulák fölcserélése a kéziratokban 
általában és különösen a mienkben, deferendi-t tartjuk helyesnek; 
vele a gondolat parallelismusa benső következetességgel minden 
részében befejezésre j u t : ire per gentes t. i. ehhez: obire úgy 
aránylik, mint salutis dona offerre (kinálni) aránylik ehhez: de-
ferre (t. i. salutis dona). 

400,15. Haverkamp: I ta hoc tutissimo uincendi genere se-
curus in Italiam rediit (Caesar). /2-ben első kéztől utilissimo uin
cendi genere van, csak igen későn lett aliter tutissimo a sor fölé 
irva. Utilissimo a helyesebb, minthogy Orosius más helyen is utilis 
uictoria-t teljesen ezen módon alkalmazza t. i. tetemes oly előnyök 
kifejezésére, melyeket minden veszélyeztetés nélkül elérni: 140,5 
ff. (Veiorum) urbem nouissime sine ullo digno Romanae uirtutis 
testimonio cuniculis et clandestina obreptione ceperunt. Hanc utilem 
magis quam nobilem uictoriam stb.. Tutissimo kétség kivül oly cor-
rectortól eredt, ki utilis ezen vonatkozását nem értette, és securus-
sal synonym fogalmat akart helyettesíteni. 

414,4: magnis elatá prouentibus (Haverkamp), /5-ben prouec-
tibus van, helyesen, mert Orosius a prouehi, prouectus-íé\e meta-
phorát állandóan alkalmazza, valahányszor a római állam gyara
podásáról van szó. Pl. 369,9; 366,3 ; 455,4; 482,4; 452,20 ; 540,4 
(kétszer is egymás után). — Látni ebből, hogy 526,3-ban is /?-vel 
és a Portensissel prouectum-ot kell olvasni profectum helyett. 

418,7 ff. Haverkamp: Et ne forte parui id pendant, quod con-
temtu abolitum atque antiquatum fűit, hoc est aut numen aut 
sédem, Apolló ille Pythius erat, quem ferunt magnó illó Pythone 
serpente interfecto, totius uaticinationis auctore et principe hae-
redem et sedis et diuinationis et numinis extitisse. Az első helyen 
/?-ben is numen van, de u későbbi javitás ebből nomen, a másik 
helyen világosan nominis olvasható correctio nélkül, mig a 15-dik 
sorban /5-ben is helyesen numinis áll. Nomen és nominis ama két 
első helyen az egyedül helyes. Tekintsük végig mindazon lehetséges 
érteményt, melylyel numen és numinis itt birhatna. Concret érte-
ményben, mint isteni személy (mint alább a 15-dik sorban helyesen) 
itt nem vétethetik, mert így heredem numinis lehetetlen volna. Továb
bá elvontan tágabb érteményben mint »isteni tulajdon«, sisteniha-
talom« sem állhat; e tulajdonságot Apolló nem örökölhette Python-
tól, mert úgy is birt vele; végre elvontan szűkebb értelemben sem 
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vehető numen mint »a jósolás isteni adománya « mert ily értemény-
ben ezen összetétel: heredem et sedis et diuinationis et numinis 
tűrhetetlen tautológia volna. így tehát csak nomen és nominis lehet
séges. Ne parui pendant (Romani) aut nomen aut sédem helyesen 
van mondva, mert a tősgyökeres római érzület az Apolló Pythius 
idegen nevétől és külföldi székétől idegenkedhetett; hogy ez nem 
történt, azt akarja Orosius bizonyítani. Hogy pedig a második ki
fejezést illetőleg helyesen mondatik: Apolló Pythius heres nominis 
Pythonis serpentis, az eléggé világos. 

421, 15, Haverkamp: Unde quamlibet hodieque in templis 
extent, .quae et nos uidimus, armaria librorum quibus direptis exi-
nanita ea a nostris hominibus nostris temporibus memorent, quod 
quidemuerum est, tamen honestius creditur alios libros fuissequae-
sitos — quam aliam ullam tunc fuisse bibliothecam stb. . . . /9-ben 
quibus desertis van. Csak is desertis (amiből a 4 leydeni codex az 
Utraiectinus és Gronovius collatiójában az önkényes alteratio : de-
relictis eredt) felel meg az összefüggésnek. Quibus desertis annyi 
mint: quae cum deserta gint, aminthogy üresen állnak.« E z t . i. 
hogy léteznek, de üresen állanak a könyvszekrények, képezi közép
pontját egyrészt az ellenfél vádjának, másrészt Orosius védelmé
nek. Az ellenfél azt állította, hogy ama szekrényekegy régi alexan
driai könyvtárból, mely a 400,000 kötetes könyvesházzal nem volt 
azonos, maradtak fen, s hogy Orosius korában keresztény emberek 
fosztották volna ki ; Orosius pedig arra utal, hogy ama szekrények 
egy ujabb kor szerzeményei, s arra rendelvék, hogy uj könyveket 
fogadjanak be a régi, tényleg a tűzvész alkalmával elveszett köny
vek pótlásául. 

424, 17 ff. quatuorque annis hoc ciuile belliim indesinenter 
totó őrbe tonuit; így Haverkamp; 3 leydeni kézirat és a Gronovius 
féle collatio ezt írják: totum orbem tenuit. Mint több más alkalom
mal úgy itt is (í olvasata: totó őrbe tenuit nem csak helyes, de leg-
eredetiebb is azért, mert belőle közvetlenül világos, honnét eredt 
a variánsok elágazása a többi kéziratokban. I t t ugyanis a liviusi 
feneo = »tartani bizonyos időn keresztül« azért volt veszélyeztetve, 
minthogy ritka kitétel, melyet különböző correctorok különböző 
módon alteráltak, ismeretlen levén előttük az eredeti kifejezés 
érteménye. 

442, 14 f3-ben és néhány régi kiadásban ez van: unum ac 
XYEI.VTTO. KÜZLEM&XYEK. XII. 5 
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potissimum (Haverkamp potentissimum), helyesen, mert a hall atlan 
csoda, melyről itt szó van, semmi vonatkozással sem lehet Augu-
stus nagy hatalmára, sót inkább azon kiváltságos kitűnő állása, 
melyre méltónak találtatott, lett symbolice jelölve. Unus acpotissimus 
pedig világos, hogy csak emphaticus fokozása e közönséges kitétel
nek : primus ac potissimus. 

451, 13 Haverkamp valamennyi előtte ismeretes olvasatok 
kalandos összefoglalása által ezt irja: (humánum genus) abusum 
bonitate creatoris, libertatém indulgentis in contumacem uertisse 
licentiam, atque ex contemtu in obliuionem dejlexisse: /?-ben van : 
in contumaciam uertisse licentiam és in obliuionem defluxisse. Hogy 
ennek helyes voltát belássuk, az interpunctio változtatásával liber
tatém indulgentis-i mint appositiót creatoris-síd kell összefoglalni: 
abusum bonitate creatoris libertatém indulgentis, in contumaciam 
uertisse licentiam, atque ex contemtu in obliuionem defluxisse. Te
kintsük ennek igazolására azon 3 parallel-helyet, ahol Orosius 
Ugyanezen gondolatot majd ugyanazon szavakkal ismétli: 1) 8, 3 : 
qui (homo) eonvertibilitate naturae et libertate licentiae et iníir-
mus et contumax est — 2) 55, 4 contemtusque dirissimis contuma-
ces suppliciis ágit — 3) 370, 19 ff: qui consuetudine lasciuiaque se-
ductorum adsuefacti, patientia domini sui ad contemtum ipsius 
abutuntur, unde et merito Deus uel ingratos uel incredulos, uel 
etiam contumaces uariis correptionibus arguit. A 2) és 3) helyből 
kitetszik, hogy Orosius contumax-ot úgy, mint a kérdéses negyedik 
helyen történik, mint qualitativ meghatározást nem licentiávsil, ha
nem contemtussal köti össze, az 1) helyen is libertate licentiae abla-
tivus causae ehhez : contumax... 

Az 1) és 3) helyből világos, mily oksági összeköttetésben veszi 
Orosius ama két fogalmat licentia és contumacia ; az ok ez: liber
tás licentiae vagy libera licentia, amiben a patientia Domini nyi
latkozik, az okozat ez: contumax contemtus. A kérdéses helyen is 
(451, 13) ok: libera licentia, az okozat ez: contamax contemtus; 
csakhogy Orosius ahelyett, hogy' azt mondaná: adva van libera 
licentia, licentiából lesz contumax contemtus, ebből obliuio — 
desultorius módon így következtet: adva van libertás, licentiából 
lesz contumacia, contemtusból lesz obliuio. Amint Haverkamp ol
vassa e helyet, az oksági összefüggés ez: »libertasból lesz contu
max licentia, az egyenlő co'ntemtussnl; contemptushól lesz obliuio.« 
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Világos tehát, hogy ily oksági következés nem felel meg Orosiusna 
más helyen is kifejtett nézetével. 

451,18-banHaverkamp ezt irja: iuste semper adhibere quam-
uis ignoranti gubernationem, cui aliquando restituturus sit poeni-
tenti antiquae gratiae facultatem; /3-ben első kéztől ingrato van 
(egy későbbi kéz a sor fölé ezt ir ta: uel ignoranti). Minthogy itt 
facultas természeténél fogva gratiae nem, mint más helyen Orosius
nál, »malaszt-«ot, hanem »háladatosság«-ot jelent, ingrato az anti-
tllesis által is biztosítva van. Egy más helyen is (370, 21) ugyan
azon gondolatmenetben ingratos áll. Ebből következik, hogy in
grato az eredeti, s hogy egy közvetítő hibás másolat ignaro (e he
lyett : ingrato) lett oka amaz ignoranti kitételnek. 

Leginkább pedig 517, 2 ff.-ből tűnik ki kéziratunknak nagy 
becse. It t Haverkamp ezt irja: Impietas enim flagella quidem 
excruciata sentit sed a quo flagellatur, obduratá non sentit. Hogy 
itt függő kérdésben az indicativus flagellatur áll, azon Orosiusnál 
nem kell megütköznünk, de hogy a quo helytelen, azt kéziratunkból 
látjuk, melyben első kéztől Sed quod flagellatur van, egy javító ke
zétől pedig amaz a quo. Tudván azt, hogy az orosiusi kéziratokban 
kivált a mienkben, igen sokszor cseréltetnek föl quod vagy quia és 
cur vagy quur: könnyen belátjuk hogy ezen helyen eredetileg cur 
állott. Kétségtelenné válik ezen cur a parallel helyből, ahol Orosius 
maga utal vissza a mi helyünkre e szavakkal (531, 22): Impius 
enim flagellatur et non sentit (cur); quod cum expositum fuerit, in-
uiti licet — fatebuntur; quia ex illa Maximianae persecutionis naa-
xima punitione ista sünt uulnera stb. Az utóbbi helyen ugyan sem 
/3-ben, sem Haverkampban nincs meg a cur, de közvetlenül világos, 
miért esett ki e helyen; minthogy t, i. itt is hibásan quod által 
volt helyettesítve a régibb kéziratokban, ez a quod azért esett ki, 
mert nyomban utána ismét quod áll, amit a másolók dittographiának 
tartottak. 

Továbbá e szavak által »quia ex illa •— punitione ista sünt 
vulnera« eléggé világosan az ok van kiemelve, miért bűnhődik az 
impietas, bár ez, mint obduratá, amaz okot belátni nem akarja. A 
büntető személyére tehát (=a quo) sem itt, sem ott nincs vonat
kozás. 

Ezzel befejezem a codexünkből merített emendatiók sorát. 
Más helyek tárgyalását későbbi időkre halasztóm, midőn majd gaz-

5* 
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dagabb kritikai apparátusunk lesz. Kitetszett e helyekből is, hogy 
kéziratunkban elég eredeti olvasat van, melyek még ama régi codex 
Longobardicus olvasatainál is helyesebbek. Ez csak úgy lehet
séges, ha — mint a bevezetésben föltételeztem —- kéziratunk ős 
elődje függetlenül ama codex Longobardicustól nyerte létét. De 
kéziratunk legrégibb elődje és ama codex Longobardicus, mint 
mondottam, egy közös archetyponból folytak, úgy hogy az ott létezett 
hibákat mind a két traditióban találjuk; ily helyek orvoslása vé
gett tehát a conjecturalis eriticához kell folyamodnunk. Legyen 
szabad egy pár példát fölhoznom: 

409, 14-ben ez van: Constitui nunc ante oculos uelim exsan-
guem defectamque Galliam. Hogy miért helytelen ez a cíefectam, 
melyet eddig még nem sikerült kellően igazolni, azt be fogjuk látni, 
ha kitűnik, hogy itt eredetileg nem defectam hanem deiectam volt. 
(DEFECTAM helytelen másolat ebből DEIECTAM). Deiectus 
az ecclesiasticus nyelvszokásban annyi mint »megaláztatott« ezen 
kép alatt »földre terített« (v: ö: Georges s. v. deiicio I I . B. 1); de-
iectamque ily érteményben helyesnek tűnik ki ezen allegória foly
tatásából ugyan e helyen ; az átvitt érteményű beszéd két ágra osz
lik : az egyik vonás »exsanguis Gallia«-val foglalkozik, folytatva 
410, 2 quanta macié quantoque pallore sit; — a másik vonás »de-
iecta Gallia« folytatása (410, 2:) quam demissa ac resoluta iaceat. 
Ugyan e két vonás külön külön a további folytatásban is (411, 3 
ff.) tárgyaltatik. 

416, 13; e helyet a legjobb kéziratok (cod. Longobardicus, 
/?, a Florent II. és III.) és mások is így hagyták ránk: Basillus et 
Sallustius singulas legiones, quibus praeerant, similiter et Antonius, 
Hortensius quoque ab inrimo mari cum classe concurrens, omnes pa-
riter aduersus Octauium et Libonem profecti et uieti sünt. Hogy az 
ily alakban érthetetlen hely olvashatóvá legyen, különféle kísérle
tek tétettek már régi időktől fogva. Három leydeni codex (I, I I I , 
IV.) és a Gronovius-féle collatio, szintúgy Haverkamp is ezek nyo
mán per-t iktatnak Sallustius és singulas közzé. A régi kiadásokban 
parantes, Fabriciusnál diuidentes van pótolva. Grubitz-mü (36-lap) 
singulas helyett simul ac ajánltatik. Legközelebb a valóhoz a I I I . 
flórenczi kézirat második olvasata jár ; itt quibus praeerant fölé du-
centes van irva; a másoló, midőn néhány sorral alább (417, 5) ezt 
olvasta: omnes paene copias, quas duxit, amisit, ezt a duco igét he-
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ilyesen a hézag betöltésére is Ítélte alkalmasnak; nem szükséges te
hát föltételezni, hogy ez a másoló egy teljesebb kútfővel birt volna. 
Ezt a ducentes-t természetesen quibus paeerant után kell elhelyezni, 
így ducentes nem csak helyes pótlék, de legkönnyebben is fejti meg 
a hézag keletkezését; ha ugyanis ezen szón ducentes bármi csekély 
változás történt, (akár ducentis, akár ducentas vagy ducentae-nek 
irva) a szó teljesen oly alakkal birt, mely a számnévnek, ducenti-
nek, valamely esetével egyenlő hangzású; így könnyen megeshetett, 
hogy valami hívatlan corrector vagy másoló tényleg annak nézte 
és, minthogy e szám: 200 legio ez összefüggésben absolute hihetet
len, e szót egyszerűen törölte, nem törődvén azzal, hogy mi lesz a 
mondat összefüggéséből. 

Hasonlóan 435, 1 is sok orvoslási kísérletnek volt kitéve; 
itt a kéziratok ezt irják: (Lepidus supplex Caesari factus) vitám et 
bona impetrauit perpetuo quidem emendatus exilio. A velenczei kia
dásban emandatus helyett midctatus, az augsburgiban mandatus 
van. Haverkamp elég helytelenül megtartotta ama puerilis kitételt 
emendatus, melyet így indokol: »quod haec una Lepido, homini 
turbulento, fuerit medicina, neque aliter emendari potuerit.« 
Mintha Orosius egy Caesar-r&l szemben a háborúskodásra irány
zott nyugtalan szellemet Lepidusnak vétkül róhatta volna föl! — 
Emendatus el van ferdítve ebből amendatus; amendare ezen érte-
ményben »mellőzni, eltávolítani,« mint Ammianus Marcellinusban 
(XVII , 7, 2 ed. Gardthausen): concreti nubium globi — laetam 
— coeli speciem confuderumt et amendato solis splendore nec 
contigua vei adposita cernebantur. Hogy az emendare szót a régi 
másolók nem ismerték, az e szó ritkaságából következik; annyira 
ritka e kitétel, hogy legjobb szótárainkban, Klotz-bíin és Georges-
ben még mainap sem található. 

Ennyi most elég legyen; valamint a conjecturákkal általában 
jó óvatosan bánni, úgy különösen az orosiusi eritica jelen segéd
eszközei mellett nagy vigyázatra van szükség. Könnyen megeshetik 
hogy azalatt míg mi valamely hely hiányossága által elcsábítva 
mindenféle fejtörő vállalatba fogunk, más ember, kinek rendelkezé
sére régi jó kéziratok állanak, a helyes lectiót ezekből egész kényel
mesen kiírja, — a diplomaticai eritica nagyobb dicsőségére, 



Magyar mytliologiai adatok és egyéb. 
(Olvastatott: 1874. decz. 14.) 

1.) Hadúr nem mythologiai emlék, — az az újkor csinálmá
nya 's helytelen is. 

A' magyar Történelmi Társulat idei Közlönyének júliusi 
füzetében (Századok VIII , 477. 1.) Dr. Fekete Lajos »a' gyógytan 
a' régi magyaroknak czimü értekezését így folytatja: »A' XI . 
század nagyszerű történeti jelenettel kezdődött Magyarország felett 
(talán jobb így: Magyarországra nézve), a' magyar nép elhagyva 
ősi istenét, hitét, dpártolva Hadúrtól, a' keresztyén hitre tért át.« 
— Tehát a1 Dr. Fekete Lajos tudománya szerint, a' magyarok ősi 
istene hadúr volt. A' Századok szerkesztője nem tett reá megjegy
zést, úgy látszanék, hogy a' magyar Történelmi Társulat a' hadurat 
a' magyar mythologiából megmaradt emléknek tartja, ha mindenre 
nézve, a' mit a' Századok közölnek vagy mellőznek, a' Társulat 
tagjai együtt, vagy fejenkint szavazatosok volnának. Hogy ez nincs 
úgy, ezennel magam bizonyítom, ki tagja vagyok a' társulatnak. 

A' hadúr, költői név és alak, melly csak a' század folytában 
jött világra, 's talán Vörösmarty költeményeiben. Nem szabad a' 
mi korunk költését a' XI . század története gyanánt venni, külön
ben poesis és história niegkárosul ügyetlen kezünkben. De a' meg
történt botlás tanultságul szolgálhat nekünk, mutatván, hogy milly 
módon keletkezett a' XI I . és XI I I . századok folytában s még utóbb 
is a' kronikáinkbeli históriák egy tetemes része. Költők valának 
akkor is, sőt mennél bizonytalanabb a' régi történetek tudása s 
mennél bajosabb a' tudott történeteknek száraz, de helyes, elbeszél-
lése, annál könnyebben költ a' krónika-író, kivált midőn a' bibliát 
úgy nézi, mint általános kezdő forrását a' történelemnek, s mint sza
bályozóját is ennek, a' miért is avval összehangzásba kellene hozni 
az egyes történeteket. így támadának a' genealógiák Ádámtól 
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fogva Nimrotig, Nimrottól fogva Attiláig, s ettől fogva Árpádig; 
így támadának helynevekből történetek; így öltöztetek általában a' 
későbbi századok képét a' X-dik századra. Ebből is sejtjük a' kriti
kának szükséges voltát, egyszersmind feladatát is. — Hagyjuk 
tehát a' hadurat ott, a' hol világra jött, s ne toljuk a' X. századbeli 
magyar mythologiai alakok közzé, a' hol nagyon kirí, olly ügyetle
nül van csinálva. De erről nem tehet Vörösmarty, vagy akárki 
költötte először a' hadurat, mert nem tudják nem ismerik vala a' 
magyar nyelvbeli régiségek világát. 

A' »seregek ura«, a' ki a' magyar zsoltárban is ott van, bib
liai alak »elohim zebaoth«, melly istent az angyalok által kör
nyékezve mutatja. Nem^ősi héber alak, illetőleg újabb, -— de azt 
itt mellőzzük, az a' bibliai tudományba való. Felhozom mégis azért, 
mert talán az nemzette a' magyar költőben is a' had-urat, hadak 
urát. Azonban ebbeli fogalom, legalább a' görög-latin mytholo-
giában, idegen, a' hol Zeus vagy Jupiter rendesen az emberek 
istenek atyja. Mert az úr és szolga közti viszony egészen más; az 
soha sem volt az isten és ember közti viszony is, legalább nem 
addig, a' mig a' mythologiai nevek értelme még élt a' beszéllők ön
tudatában. De a' magyar mythologiában még a' görög és római 
mythologiával • sem lehet bízonyitgatni, csak is hasonlagosságot 
kereshetünk ebben. Azt pedig bizvást tehetjük, tudván, hogy 
minden népnek saját mythologiája egyenlő korban és egyenlő 
viszonyokban fejlődött ki, t. i. a' nyelv és nép képződése korában a' 
mikor a' társadalom a' fejlődése elején áll vala. Már pedig halászat 
és vadászat minden égaljban az első élet-mód, ez után következik 
a' marha-tartás és a' nomád élet. A' mythologiai isteneket pedig 
minden nép okvetlenül az első életmód korában költötte, még pedig 
a' maga képe szerint s ugyanazon csillagos ég alatt. Innen a' nagy 
hassonlagosság a' mythologiai alakok és a' hitfogalmak között. 
S valamint a' Zeus és Jupiter atya, nem úr, úgy a vogul és osztják 
mythologiában is a' tarom-üt így szólítják meg: numi tarom azem= 
felső tarom atyám, soha nem numi tarom uortem =felső tarom uram. 
Ez a' szólás: »uram isten« már magyartalanságával bizonyitja 
nem mythologiai, hanem keresztyén eredetét, 

A' mi nyelveinkben is az úr a' görög despotes, osztjákul uort, 
finnül uro8, nroh. A' finnben az uro», uroh-unk az orja, szolga, 
észtben ori felel meg, a' régi magyarban őr, a' mint Sz. László 



72 HONFALVY PÁL. 

törvényeiben megvan; utóbb e' szót a' szláv szolga szorította ki a' 
nyelvszokásból. Az osztjákban is ort a' szolga. Érdekes ez össze
állítás ; 

a finnben: osztjákban: magyarban : 
dominus, despotes: uros, uroli uort úr 
servus, dulos: orja (ori) ort ör. 

Az orja, ort, ör házi szolgája az uros-, uort-, «>*-nak, mintegy 
tulajdona. S ez a' visszony a' társadalom legelső kezdetén megvan 
már. Ekkor a' mythologiát képező nép nem nevezheti az istent 
úrnak, mert ő maga sem orja, ori, ort, ör, hanem igen is atyának, 
a' kitől magát származtatja. — Mikor a' társadalmi fejlődés any-
nyira haladt, hogy nagyobb nemzetséggé válik a' család, s a' ro
konok had-ra, szaporodnak, osztjákban és vogulban kant, finnben 
kunt: akkor a' nemzetségnek, vagy a' had-nak feje van, finnben 
pcia, vogulban pong, osztjákban og, de nincsen ura. A'fejlődés ezen 
korában sem lesz az isten úr, mert a' nép az istenét a' maga képe 
szerint alakítja. A' hadúr, tehát a' mythologiai világ ellenére 
költött alak. A magyar költészet Vörösmarty korában nem vala 
még képes magyar mythologiai alakokat utánozni, nem ismervén a' 
régiséget. 

2. Az áldomás története nemcsak a? magyar, hanem vala
mennyi mythologiát illet meg: de az áldomás szónak fejtegetése s o' 
magyar áldomásnál elbfordidt szertartások a1 magyar mytholo-
giába valók. 

1868 évi január 27-kén egy értekezést olvasék a' Hegyaljai 
oklevelekről, a' mellyek szőlők adását-vevését tárgyazzák. Az érte
kezésben az áldomás szóról, meg az Ukkon-pohári'ól szólék bővebben, 
felhozván többi közt 's meg is igazítván a' Schuller véleményét, 
melly szerint az erdélyi szászoknál divatozó »almesch« nem szár
maznék a' magyar áldomás szótól, hanem talán megfordítva ez 
származnék amattól. Lásd a' Nyelvt. Közlemények VI. köt. 339. 
stb. lapjait. Erre Podhraczky József az áldomás történetét közié 
a' Századok 1868-ki évfolyamának 239—243 lapjain, a' minek ez 
a' foglalatja: 

A' német urak, kik azt hirdetik, hogy az áldomás tős-gyökeres 
germán szokás, úgymond Podhr. nem tudják az áldomás eredetét-
Ezt Bacchus történetében találjuk meg. Bacchus t. i. a' külömbfélo 
nemzeteket egy kalap alá vévén és irott törvények elfogadására 
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bírván, embereit fejenkiüt áldomás-italra szólítá fel, az által köte
lezvén őket hűségre. »Perhunc libationis ritum illi íidem accepe-
runt dederuntque primi; factum imitati posteri, inducias inde 
spondas, id est, libationes nominarunt.« Minthogy Bacchus, Pod 
hraczky szerint, az egyptusi Osiris, tehát Menés, az első egyptusi 
király, ime az áldomás, libatio, eredete a' történelmi kor hajnalába 
esik. Az áldomást Homér is megemlíti; Theophrastus pedig ha
tározottan állítja, hogy az áldomást, divatba jövetele ólta, egyedül 
az istenek köszöntésére itták, ennél fogva eredetére nézve vallásos 
szertartás volt. Ezt mint Du Cange írja a' keresztyének »bibere in 
amore Sanctornm«-ra változtatták. Idézi Podhraczky Ekkehardus 
szavait i s : »amoreque, ut moris est, osculato et epoto laetabundi 
discedunt;« idézi Pertz Györgynek jegyzetét is: »Potus valedi-
ctionis eo modo dicitur-cum dicto: bibe aniorem S. Joannis,« 's így 
folytatja Podhraczky : »Ezt az áldomást a' magyarok is sz. János 
áldomásának nevezik, poculum S. Joannis, quod lingua vernacula 
áldoviás~pota.YQ consveverunt, a'mintaz'1545-ki Sz. György napjára 
kihirdetett tordai országgyűlés mondja. Plutarch is megírta, hogy 
hajdanában áldás nélkül nem boroztak. E' jó szokás divatozott 
Etele udvarában is, mint Priscus ithetor tudósít. Továbbá, így foly
tatja Podhraczky, hogy a' magyar két hazában minden szerződés, 
adás-vevés, áldomással erősíttetett meg, Verbőczi Istvánnak P . 
I I I . tit. 34. §. 3. is bizonyítja. Előfordul ez az áldomás egy szőlő
eladásról szóló 1424-dik évi levélben Fejér Györgynél, Cod. Dipl. 
X . 6, 628. a' hol victima bihitionis-xiek van mondva. Ezután idéz 
Podhraczky Miskolcz városa jegyzőkönyvéből több esetet a' melly-
ben a' vevő az áldomást megáldja, valamint Borsodmegyének 
1663-ki évbeli egyik jegyzőkönyvéből ezt: »Az áldomást is én 
mondottam fel, mikor Molnár Máthénétúl ezen lovakat Kovács 
Máthé megárulta,« Bizonyos tehát, úgymond P. hogy pertárgya
láskor mindenha azon személy lépett fel hiteles tanükép, a' ki az 
áldomást felköszöntötte, vagy az áldomáson jelen volt; ezért az 
áldomás-felmondó törvénykönyvünkben és az oklevelekben régiesen 
pristaldus, polaldó, mostani kiejtéssel peroldó. Ezt azonban még 
nem régiben Szalay László is kereken tagadta Magyarország tör
ténetének első kötetében a' 120. lapon olvasható G9-dik jegyze
tében : »A' gyermekes szószármaztatók a' pristaldus, prestaldus 
szótpcroldoímlí olvasták; mások, kik őseinkben fonákul a' szlávok 
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növendékeit látják, nem tudom, micsoda tót gyökeret lappang-
tatnak e' szó alján. Frank Ignácz véleménye előttem sokkal való-
szinübb, ki a prestaldus nevet longobard eredetűnek tartja, és e' 
két szóból: presto és aldio (kész, és alsóbb állású személy) szár
maztatja. 

E' tollharcznak is véget vet Miskolcz városának jegyző
könyve, úgymond P. mellyben az 1573-dik évre ezek az érdekes 
sorok irvák: (következik az eladási oklevél, a' mellyben P. szerint 
ez állana:) »Ezeknek áldomás italán voltának első fő biró Varga 
Demeter, Peraldó Tanda Péter, Bakos András« stb. Az áldomás 
tehát nem német eredetű, evvel végzi P. a' czikkét; a' Pristaldus 
sem idegen, hanem régi magyar szó. 

Podhraczky több érdekest hoz fel, a' mi a' magyar áldomás 
történeteihez is tartozik, és azért köszönetünket megérdemli, — leg
nagyobb része Ipolyi Mythologiájában is található —, jóllehet 
nem helyeselhetjük nyomozásának irányát; egyébiránt tudománya? 
a' melly a' latin oklevelekben erős, sem ollyan, hogy illyetén kér
déseket felvilágosíthatna. Szó volt és lehet ma is, hogy mi a' 
magyar áldomás szó, az az, hogy mit jelent, és honnan származik ? 
Ezekre a' kérdésekre a' sacrificium, libatio története nem felelhet 
meg. A' miólta hitet vall az emberiség, minden nép, akármiilyen 
nyelvű volt is, sacrificiumot, libatiot gyakorolt. Ebben az értelem
ben az áldomás se nem magyar, se nem szláv, se nem germán, se 
nem héber stb. Tehát nem azt keressük, volt-e sacrificium a' régi 
pogány germánoknál, szlávoknál, magyaroknál, hanem feltesszük 
hogy volt, s azt keressük, hogyonnevezték a' magok nyelvén? meg. 
van-e még a' szó, 's mit jelent ? Abban a' német nyelvben, a' niely-
lyet a' közéletből és az irodalomból ismerünk; van opfern és s egnen 
mind a' kettőnek megfelelője a' magyar áldani szó. A' német szók 
nem német, hanem latin eredetűek; qfferre és signare (cruce); a' 
magyar szó tős-gyökeres, áld, a' cseremiszben tát, valamint áldomás 
cseremiszben xdtemas. De abból, hogy opfern és segnen nem német 
eredetűek, koránt sem foly: tehát a' régi pogány németek közt nem 
volt se sacrificium se libatio —, mert a' spendenis idegen (spondeo 
(Wt'vdcú), hanem csak az, hogy a' megvolt régi dolognak elveszett 
a' régi szava. Ez mindenütt és számtalan esetben tapasztalható. 
Ellenben ha a' régi dolognak régi szava megmaradt, mint nálunk 
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az áld szó, az aztán annál becsesebb, mert azt bizonyltja, hogy az 
új hit a' réginek szavaiba volt kénytelen öltözködni. Azért a' régi 
magyar vim-áld, vim-ád, mai imád, cseremisz jű(m-MZí=precatur, 
azután imádság, ollyan becses gyöngy, a' millyen alig van másutt.*) 

Az áld szó tős-gyökeres magyar, s jelent sacrificare és bene-
dicerc. Az áldomásnak továbbá, mint szerződést erősítő és bizo
nyító cselekvésnek, a' magyar jogi életben nagy nyomossága volt, 
mint azt általában tudjuk. De az áldomásnál egy különösség for
dult elő, a' mellyet a' Hegyaljai oklevelek némellyei, számszerint 
négyen, ukkonpohár fölemelésének neveznek. Ezt Podhraczky a' 
pristaldusátöl nem látja meg, de ha jól olvasta az idézett jegyzö
könyveket, a' pristaldus és az ukkonpohár felemelbje azonos tisztü, 
bár különböző nevű személy volt volna. Érdemes, közelebbről 
nézni meg a'dolgot. 

Podhraczk y Verbőczít is idézi, a ki P. I I I . tit. 34. §. 2. és 3 
ezt mondja: »§. 2. Ubi autem in causa equi vei bovis aut alteriiis 
animalis furtim alienati extra exercitium inventi in causam attractus 
non poterit super ejusdem emptione evidens producere testimonium, 
semper actor tertio se, sibi similibus, ad ejus recuperationem suum 
debet deponere juramentum. §. 3. Verum fur ille si dixerit in foro 
liberoo et communi vei alibi se emisse, et evictorem (quem nos ex-
peditorem appellamus) non potuerit statuere, neque hospitem vei 
alium qnempiam} qui mercipotum, hoc est victimam emptionis et 
venditionis more so'ito benedixisset, producere, patibulo reus 
erit.« Tehát a' ki lopott jószágát visszaköveteli, az harmad magával 
meg tartozik esküdni, hogy a' jószág övé volt: a' másik fél pedig, a' 
ki azt állítja, hogy köz szabad vásáron vagy egyebütt megvette, 
akár gazdáját akár más valakit tartozik előhozni, a' ki az adás-
vevés áldomását szokott módon megáldotta, különben akasztófára 
kerül. — íme látjuk, hogy az áldomás megáldója teljes bizonyságot 
tehetett a' valósággal megtörtént vásárlásról. Verbőczinek eme' 

*) íróink annyira nem sejtik a' becses gyöngynek értékét, hogy egy csep
pet sem tartózkodnak az ima szónak használatától, a' mellyet már az íwm-köny-
vekhe is bevisznek. Az ima szót az a' szófejtegetö tudomány találta ki, a' melly 
úgy bánt a 'szókkal, mint a" hurkával, mellybül így is úgy is lehet metélni, 
niert mindenik elmetélt darabkája ízes, a' mi marad, az is jó ízű. 
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helye tehát azt bizonyítja, hogy a' fassio perennalis-h&n is valaki 
(a' hegyaljai ukkon-pohár felemelője) az áldomást megáldotta.*) 

Vájjon ezen áldomás megáldója yer oldó volt-e a' Miskolczi 
jegyzőkönyv tanúsága szerint, a' melly 1573-han készült, a'mint 
Podhraczky azt olvasta ? Nékem a' helyes olvasás iránt kétségem 
levén, még 1872 május havában megkérem Lévay Józsefet, akkori 
megyei jegyzőt, sziveskednék megnézni az idézett jegyzőkönyvet. 
Megtevő, s hiteles másolatja imez : 

»Ez tilalmak lőttének ugyan ezen 1573. esztendőben, ez felől 
megmondott Varga Demeter bíróságában. 

Nyiri Benedek vött volt egy szőlőt Kovács Jánostól és az ö 
feleségétől Anna asszonytól, ki Kazinczon lakik, fl. 20; mely va
gyon a' Beteg völgyön, Sánta György és Bána János szomszédságá
ban, kiben örökössé vallják mi előttünk fiúról fiúra az felől megne
vezett Nyiri Benedeket. 

Bornemisza Estván az ő Innanal (?) egyetembe cserélt egy 
szőlőt Uszászy Lászlónétól, melly vagyon az Szent-György hegyen, 
egyik is másik is az Uszászyné, kit adott Bornemisza Estánnak, 
vagyon az Ber.talan deák mellett; kit Estván deák adott, vagyon 

*) Verbőczi hospes-ét gazda szóval fordítom, a' régi Verbőczi fordítás 
szerint, melly 1566-ban Debreczenben nyomatott. Az idézett helyet így adja 
magyarul a' régi fordítás : 

»Hol kedig valamelly ló avagy ökör vagy egyéb lölkös állat az sereg 
kívül orozva ki el vitetett, ha az, a' kinél meglölik, az ö megvételéről nyil
ván való bizonyságot nem ad, hát a' felperes mindenkor annak megnyerésére 
magához hasonlókkal, hármad magával, eskeszik. De az orv azt mondandja, 
hogy szabad vásáron vagy közhelyen avagy valahol vette és szavatosát nem 
adhatja vagy gazdáját, vagy kedig mást, ki az vételnek áldomását szokás szerint 
megáldotta, elő nem hozhatja és nem állathatja, akasztófára leszen méltó.« — A 
Verbőczi: »more solito benedLa'sset«-jét, a ' fordító így fejezi k i : »szokás szerint 
megáldotta.« A' Hegyaljai oklevelekben ez így van mondva : » eleinknek régi élő 
szokáso'c szerint.« 

A' magyar jog-gyakorlatnak a' régi mythologiai korból megmaradt eme' 
jeles maradványát mennyire nem értik, nem becsülik a' mai emberek, mutatja 
Gegus Dániel fordítása : 

3. §. »Ha mindazonát a' tolvaj azt állítja, hogy közönséges és szabad 
vásárim vagy másból vette, és nem állíthat szavatost, sem gazdát vagy más va
lakit nem állíthat, ki adás-tevéskor áldomdt mellett, szukás szerint szerencsét kivont 
volna, akasztófával lakol.« 
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az Veres Pálé mellett. Ehhez adott f. 40 Bornemisza Estván 
Ilszászynénak. 

Estván deák, az kit adott Uszászynéiiak, azt megmettette, 
megnyitatta, megkapáltatta, de az Uszászyné szőlője parlag volt, 
fedve, metetlen. Ha penig üszászy Lászlóné az szőlőt, kit Bornem
isza Estván neki adott pénzen, valakinek eladná, hát Bornemisza 
Estván pénzével hozzátérliessen mindenek ellen. Ezeknek áldomás 
italán voltának Első fő Biró Varga Demeter, Boráldó*) Tomda 
(Tanda) Péter, Bakos András, Vassy András, Senyéi Pál, Czepán 
Orbán, Begere Orbán, Zakós Ambrus, Lusz Antal.« 

A'miskolczi bizonyság tehát nem magyarázza meg a' pris-
taldus szót, hanem az áldomás áldója mellett szól, a' ki, mint hi
teles személy, a' perben is döntő bizonyság volt. 

3. A1 pristaldus szláv szó, hajdani magyaros kiejtéssel po
rosztó, most poroszló. 

De szó lévén a' pristaldasról, lehet-e annak megfejtésében 
a' szláv nyelvet mellőzni, s a' longobardhoz folyamodni, mint Frank 
Ignácz tett? A magyar jogtudós és történelem-nyomozó mai napig 
kicsinyli a' magyar nyelvtudományt, pedig mihelyt túl kénytelen 
menni a' váltó ügykedésen, a' melly igazán semmi régiséget nem 
tűr meg, olyanokba botlik belé, a' miket a' nyelvtudomány nélkül 
megérteni nem lehet. 

A' közönségben sőt az irodalmi emberek legnagyobb részénél 
nincs még világos fogalom a' magyar nyelvnek történeteiről, a' 
millyen van p. o. az égi testek mozgásáról mindnyájunknak, a' kik 
se mathematikusok, se astronomusok nem vagyunk, de azért nem 
hisszük, hogy a' föld a' mindenség középpontja, nem is kételkedünk 
abban, hogy az illetők ki tudják számítani a' nap- és holdfogyatko
zásokat, jóllehet látjuk, hogy az időjóslást még mindig a' vidékek 
látnokaira bizzák, tehát abban ezeknél tudatlanabbak. Hlyen álta
lánosan elfogadott fogalom szükséges a' magyar nyelv mivoltáról 
is, a' mellyet a' nyelv történetei adnak. Mert e' történetek kuta
tása, tehát maga a' nyelvészkedés, nem lehet minden ember dolga: 

*) Az eredetiben úgy van írva. liogy a' hor szó a' sornak végére, az úhló 
szó pedig a' másik sor elejére esik : az olvasás iránt tehát nincs kétség, — azt 
h'ja Lévay József. 
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jóllehet a' historikus, s a' régiségekkel foglalkozó annyira meny
nyire kénytelen a' nyelvészkedéshez is érteni. 

A' magyar nyelv mivoltából következő történeti korokat ol
vasunk ki: 

Az ugor történeti kort, a' mellynek lefolytában a' nyelvnek 
alkotmánya mind szótárilag, mind nyelvtanilag megalakult, s azon 
egyedisége fejlett ki, a' melly neki lelke volt és marad minden 
következő időn keresztül. Azt a' kort a' rokonainak társaságában 
töltötte ki, osztozván a' nemzetség közös sajátságaiban, és azok 
szellemében növekedvén föl. A' magyar népnek akkori élet-módja 
még leginkább vadászat, halászat vala, mert azok eszközeinek 
nevei közösek, mint p. o. ij, nyíl, háló, vészháló, pónéháló ; de a' 
ház (haz)/ahí lakó helyek a' ló és eb házi állatok nevei, végre a' 
fonni, kötni, szőni szók is közösek, a' miből a' közös ugor fejlődés 
állapotjára lehet követköztetnünk. 

A török nyelv hatásának kora. Az egyedileg kifejlett nép és 
nyelv, a' mennyiben ugor társaitól elszakadt, annyiban a' török nyel
vek közelsége és hatása alá jutott. A' magyar népnek életmódja 
ekkor már marhatartás vala, kis földmiveléssel együtt. A' búza, 
árpa, borsó, kender, alma, ökör, üsző, disznó, tyúk, tik stb. török 
nyelvű szók. A déliebb vidékek állatjai is ekkor lesznek ismerete
sekké a' költözködő magyar nép előtt, mit az oroszlán, teve, borz 
stb. szók bizonyítanak; a' tenger is törökös szó; azt lehet tehát gon
dolni, hogy a' magyar nép előbb nem lakott volt tenger közelében. 

A' szláv nyelv hatásának kora. Ez kezdődött már a' mai déli 
Oroszországban, 's folytatódott a' Duna-Tisza mellékein. A magyar 
népnek közönségesen ismert történeteinek nagy része a' szláv nyelv 
hatása alatt folyt le, a' melly a' keresztyénség elfogadásában (kereszt, 
keresztelni, keresztyén, koma, pap) —, az országosulásban (király, 
nádor, vajda, tárnok, ispán, szolga, paraszt) — a földmivelés, mes
terségek gyakorlásában (borona, barázda, kasza, gereblye, ablak, 
asztal, pitvar, kulcs, kasznár stb. stb.) mutatkozik. Hogy déli Orosz
országban kezdődött a' szláv nyelv hatása, bizonyítja Ibn Daszta 
arab író (913-dik év, tehát jóval Constantinus Porphyrogennetus 
előtt), a' ki azt így fejezi ki: »A' magyarok uralkodnak minden 
szomszéd szlávökon, nehéz adókat vetnek rajok, 's úgy bánnak 
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vélek, mint hadi foglyokkal.«*) Ibn Daszta pedig a' magyarok lakó 
helyeit még a bolgárok, besenyők és kazárok közt tudja, ollyan 
folyók mellékein, a' mellyek a' Római (Fekete) tengerbe szakadnak. 

A' nyelvnek és népnek eme' három nagy korát egy új tudo
mányi kifejezéssel az 'öntudatlanság (Unbewusstsein) korainak le
hetne nevezni, a' mellyok nagyon különböznek a' későbbiektől, 
mintegy az öntudatosság koraitul, a' mellyekben a' nyelv a' latin, 
olasz, német befolyást érzette, 's a' mellyekben általában az európai 
miveltség befolyását érzi máig és fogja érezni, A latin befolyás a' 
legujabb időig annyira hatalmas volt, hogy a' magyar nyelvet majd 
ki is szorította a' tudományos és országos életből. Az olasz befolyás 
Károly, Lajos, Zsigmond, Mátyás idejében volt érezhető. A' német 
nyelvnek és az európai miveltségnek befolyását mindnyájan érezzük. 

A' pristaldus szó, hogy evvel példázzuk, mellyik kornak és 
mellyik hatásnak tulaj donitható ? Nem ugor korbeli szó, azaz, nem 
tartozik a' nyelvnek tös-gyökeres kincséhez, az világos; nem is török 
korbeli, azt szinte tudja mindenki, a' kinek némi fogalma van a' 
törökségről, 's ösmeri a' nyelvben lévő török szók mivoltát. Sokszor 
emlegették azonban nálunk a' perzsa nyelvet, én pedig nem is emlí
tem it t : nem lehetne perzsa szó a' pristaldus ? — A' mennyire a' 
népek általános helyzetét látnunk lehet a' X. századon túl, a' ma
gyar népet a' perzsa néptől mindig az egész törökség választotta el. 
Ha perzsa szó juthatott a' magyar nyelvbe, az a' török közbevetés
sel jutott abba, tehát már mint a' török által bevett szó. A magyar 
nyelvben található netaláni perzsa szók előbb a' törökben voltak meg
honosítva, 's azután kerültek a' török érintkezés által a' magyarba. 
Ha tehát a' pristaldus perzsa szó volna, azt a' török nyelvben is 
hasonló tisztnek elnevezésére használtnak kellene találni. Tudtomra 
Vámbéry nem találta meg ott; meglátjuk, megtalálja-e Bálint, de 
kötve hiszem. 

Hogy a' pristaldus nem latin szó, azt a' latinos világ Bél 
előtt és utána látta; Bél egyszersmind kifejezé véleményét, hogy 
az vagy magyarul megfejthető így: perest oldó, az az, ki peres em
bert old, felold, helyesebben is így (prist-ald=perest old), mint 

*) H3BÍCTÍH o Xcmpaxi, BypTacaxi., Ma^apaxt, CjiaBaiiaxt H pyccaxi. 
A6y-A.JH Axíie^a Bem, Oitap'* IIÖHi-̂ acTa. ]\. A. XBO.IBCOHI. SZ. Petersburg^ 
1869. — a' 27.lapon. 
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sem a' Podhraczky taglalása (per—old, a' mellybül ki van hagyva 
s és t); vagy a' szláv pristojim, prÍ8tati szótól származtatható. 'S 
Bélnél tovább nem jutott senki, egész a' Magyar nagy Szótárig, 
eme' szónak fejtegetésében; csak Frank Ignácz kisérte meg a' lon
gobard presto (gyors) és aldio (közember) segítségével egy ujabb 
megfejtést. De mikor hatott a' longobard állami élet a' magyarra ? 
Soha; a' mi longobardság lehet az olaszban, azt ha bevette a' ma-" 
gyár, mint olaszt vette be, s vehette volna be a' dalmát városok 
útján az Árpádok korában is, a' mikor divatozik vala a' szó, nem 
pedig Károly és Lajos korában, a' mikor már nem divatozik vala. 
De ha a' dalmát városok útján jutott volna hozzánk, akkor is na
gyon könnyen szláv eredetű szó lehetne. Szalaynak véleménye te
hát, a' melly nem akarja fonákul a' szlávok növendékeit látni 
őseinkben, minden történelmi alap nélkül szűkölködik; a' szláv 
hatás igazán nagy, felette nagy a' magyar nyelv szó-kincsében. 

A' pristaldus tisztje legvilágosabban ki van fejezve a' Nagy
váradi Ritus explorandae Veritatis-bsii\, a' mellyböl látjuk, hogy a' 
királynak, királynénak, a' nádornak, a' püspököknek, a' sokfele 
ispányoknak (comes), sőt némely osztálynak is, p. o. a' dusenik-
'osztálynak, valának pristaldusaik, kik nem oldanak pereseket, leg
alább Nagyváradon nem, hanem az illető hatóságok törvényes bi
zonyságot tevő küldöttjeik, némileg a latin praeco-\í és német herol
dokhoz hasonlók. 

A' szó megfejtésére és történetére a' Nagy Magyar Szótár 
adja meg az eszközt s mutatja meg az u t a t / a ' Poroszló szó alatt 
felhozván, hogy hajdan porosztó volt, p. o. a' Bécsi Codexben 
(Dániel I I I . része) ez : »et praeco clamabat valenter« így van for
dítva: »és a' porosztó erősen üvölt vala* ; — továbbá a Müncheni 
Codexben Máté 18, 34 ez: a' görögöt idézem, (mert nincs kezemnél 
a' vulgata) xal onyiaOttg rjxvgioc avröv Tzctntdm'/.ev avtov mlg (JÍCGÍ<-
ri<T7atg $mg ov untdüí nav ro óqieikóuivov ai'ta így van fordítva: »és 
megharagudván ő ura, adá őtet a' porosztóknsik, mígnem megadná 
ménd az adósságot. Már Bátori így fordítá ezt: . . . . adá hőtet az 
•poroszlóknak, miglen megfizetnee kezenséges adósságát. — íme a 
porosztó szónak kétféle jelentése, egyike hogy praeco, másika hogy 

inzó, nyomozó fiaffarierqe, azért Károlyi már hóhérral fordítja az 
utóbbit; azután látjuk, hogy az régibb t (porosztó) utóbb Mé vált 
(poroszló), melly betücsere a régi mutálni és mutatni, képmutató 
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és képmutató közt is látható. így lévén már a' dolog, a' porosztó-
nak szláv eredetijét kell keresnünk, s azt keresetlen orosz szótárban 
találom meg, így: pristav »aufseher, gerichtsdiener, boté, polizer 
inspector« ; a' pristav a' magyar szájban porosztó lett. Miklosich 
Ferencz pedig*) bővebben értesít, hogy pristav az ó szerben épen 
azon jelentésben fordul elő, mellyben a' magyar régi jogban a' pri-
staldus, a' d-nek hozzájárultát is (mert pristav=pristal-d) így fejt
vén meg, hogy, úgymond, más szókhoz is ragadt hozzá, mint a 
szláv blén-bö\ lett belénd, a' német vorspann-bó\ forsponnt, a' griln-
spcm-ból kri.spánt. 

A' pristav, porosztó igen nyomatékos személy volt, mert p. o. 
a' bakonbéli apátság jószágainak és vagyonának összeírásában 
1086-ból olvassuk, hogy a' monostornak némelly szolgáji »quidquid 
seminaverint aut messuerint, dimidiam partém accipit prestaldus 
abbatis monasterii, et dimidia pars remanebit illis.« **) 

4. A Temetési beszedheti eleve maga jelent istent. — Magya
rok istene f 

Legnyomósabb, természet szerint, a' magyar nyelvnek ugor 
kora, nemcsak bölcsőjének, hanem izmosodó ifjúságának kora is, a 
mellyben szedé azt az anya-természet adta erőt, mi máig élteti. Ezt 
a' legnyomósabb korát a' finn-ugor nyelvek, mint a' nemzetségének 
tagjai, világosítják fel legjobban, sőt ezek felvilágosítása mellett 
lehet csak a' magyar nyelvnek mivoltát, szellemét, alkotmányát és 
törvényeit tökéletesen felfogni. Összehasonlítás nélkül nem lehet 
megmagyarázni semmit, a'nélkül semmiből sem válhatik tudomány. 

A' népek eredete a' nyelvek eredetével azonos; a' mikor pedig 
a' nyelvvel együtt a' nép alakúi, akkor annak ismeretei a' külső 
világról "s az emberi elme óhajtásairól, szóval eszméjiről is megala
kulnak. A népek osztályai nem azonosak a' zoológiai osztályokkal, 
a mellyeket fajoknak nevezünk; a' nyelvek eredetei nem a' fajok
ban gyökeredzenek. Azt mondják, a' többi ember-fajok között ott 
van a' mongol faj is. Mit jelent ez a' népek történetében ? Semmit. 
De a' japán nép és miveltség, a' sinai nép és miveltség, 's így tovább 
a? mongol, török, finn, ugor népek és miveltségeik jelentenek ám. A' 

*) Die Slavischen Elemente im Magyarischen, (Wien, 1871.) a' 659 
szám alatt. 

**) Árpádkori új okmánytár. I. 35. lapján. 
NYELVTUD. KÖTLEMÉNYEK XII. 6 
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faj csak a* zoologikus sajátságot fejezi ki, a mellynél fogva p, o. a' 
mongol faj más fajoktól különböznék. A' nyelv és a' nyelvvel éledő? 

fejlődő eszmék, a mellyek nem esnek állattani határozások alá, 
teszik a/, embert, teszik a' népet, a' mellyhez az ember tartozik. 

Valamint a' nép csak a' nyelvével együtt alakulhat: íigy a" 
nép szelleme is csak az eszméjében nyilatkozhatok. Az eredeti hit
beli fogalmak, képzeletek is tehát bizonyosan a" nyelv bölcsőjéből 
kelnek ki. Utóbb, a" mint a? nyelvnek külső történetei változnak, a' 
mint t, i. a' nép más meg más hatás alá jut, változhatnak és vál
toznak is a; hitbeli fogalmak, képzetek, 's eine' változás új eszmével 
új szót is hoz be, .vagy a' régi szót az új eszmére alkalmazza. A' 
magyar népnek mythologiai fogalmait, képzeteit, babonáit, szertar
tását, tehát mind ama' hatásoknak fokain keresztül kell szedni 
össze, \s megfejtésüket az illető fokon megkísérteni. Tájékozatlan
ság volna állítani, hogy a' roppant szláv hatás utján nem jutott 
volna mythologiai képzelet és szó a' magyar nyelvbe; a' pokol, va
rázs, varázsló, kurus, kuruslő legitt feltűnnek. Viszontag még na
gyobb tájékozatlanság volna tagadni, hogy az eredeti ugor korból 
maradtak meg mythologiai képzetek ; lehet hogy még nem vettük 
észre. De a' vim-ád — vhn-áld, cseremiszül jum-ult, !s maga az ál
domás = cseremisz ultemas nem enged kételkednünk az eredeti 
ugor hitbeli fogalmak létében. Ha tehát most a' Temetési beszéd
nek egy kifejezését az ugor korból valónak kisértem megmutatni, 
nem rósz helyen keresgélek; lehet azonban sikeretlenül keresek. 

Menyi milostbeu terumteve eleve miv isemucut 
adamut . Ebben az eleve szó homályos. Révai az Antiquitates lite-
raturae Hungaricae-nek index-eben az elcve-rő\ ezt írja: »Lego 
élévé, eléje. Pro eo est hodie élö, participium praesens verbi él 
vivit. Vivens in substantivum migrans erat Deus.« A' munkában 
hosszasan értekezik a* szóról, azt a' sémi eZ- szóval is egyeztetvén, 
a' mellyhől való a' héber di, arab oZaA=isten. Révai t. i. a' kora
beli nézet szerint, a" héber nyelvet azon eredeti ős nyelvnek tartja, 
a' melly alapja volna minden más nyelvnek. 

Sejtés gyanánt írja, hogy élö talán az istennek első elneve
zése volt. Hogy Révai még is a" 132. lapon az élö alakot partici
pium imperfecti temporis-Müb mondja, millyen nincsen, az onnan 
van, mert a' tárgyas igealakot nem bírta széttaglalni, nem 
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ismervén a' mordvin nyelvet, 's a' vogul és osztják nyelvekből is 
akkor csak egyes szók levén ismeretesek. — Döbrentei a' Régi 
Magyar Nyelvemlékek első kötetében Révait követi, az eleve szót 
úgy értelmezvén, hogy élö isten helyett áll. Tóldy Ferencz, a' Ma
gyar Nemzeti irodalom Történetében Révainak megfejtését, hogy 
eleve talán az istennek első elnevezése volt, erőltetettnek tartja, »'s 
készebb feltenni, hogy a jámbor leiró szundikált 's az »isten« szót 
kifelejtette«, mihez képest a' hely kiegészítve így olvasandó: élö 
isten, mint alább teremtő isten következik. 

Azonban a' ki a' codexet ismeri, 's különösen a' latin és ma
gyar temetési beszédeket megnézte, nem igen fog azokban szundi
káló leíróra ismerni. A' leíró, a' ki a' vimagguc szótvimaggomuc-va. 
igazította, bizonyosan az isten szónak az eleve mellől elmaradtát 
észreveszi 's belé is toldja, hisz az a' mondatban fő fő szó. Azután 
úgy látszik nekem, az élö isten nem is elég nyomatékú a' magyar 
nyelvben, a' melly a' patakot, a? fát stb. is élőnek tartja, 's a' melly 
már az állatot is lelkes-nek mondja. Igaz, az evangéliumban ott van 
az élö isten: de az a' jelző a' pogányságból kitérített magyarok 
fülében gyenge lett volna. Azután a' latin beszéd, a' mellynek a' 
magyar nem szószerinte fordítása ugyan, mégis hü utánozása, do
minus deus-t mond ott . minek az élö isten nagyon halavány 
kifejezése. 

Mátyás Flórián is az » Akadémiai Értekezések. Igazítás- és 
pótlékul a' magyar nyelv szótárához« czimü értekezésében fejtegeti 
a' Temetési beszédet, 's az eleve szóra azt mondja, hogy Révai a' 
Sajnovics véleményét pártolva, jogtalanul olvas e/ó'-t, ellenére a 
magyar eredetihez csatolt magyar szövegnek, a' mellyben ez ál l : 

»Quanta gratia dominus deus gratificaverat primum adam patrem 
nostrum.« Eleve itt nem egyéb, úgymond Mátyás, mint pr imitus, 
prius 's mert a' latinban dominus deus áll, ez Toldy véleményét 
igazolja, hogy az isten szó kimaradt. 

De Mátyás értelmezését sem helyeselhetem. A' gratificaverat 
primum adam patrem nostrum bizony nem azt akarja mondani, 
hogy eleinte teremte malasztban Ádámot, hanem azt, hogy első 
atyánkat teremte. A' magyar szöveg az első atyánkat egy szóval 
Ísemuc-r\ak nevezi, az eleve tehát nem idevonatkozik; az a' domi
nus deus helyett van. De hogyan ? 

6* 
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Az osztják énekekben igen gyakran előfordul ez a' parallelis-
mus: num tarom díe, num jelem jig, az az : felső tarom atya, felső 
jelem atya. A' tarom szó istent jelent a' vogulban és osztjákban; 
neki a' terem szó felel meg, miből természet, teremtő stb. A' jelem 
szó is okvetetlenül istent jelent tehát, és ennek magyar megfelelője 
talán a' Temetési beszédbeli eleve. Az osztják jelem maga is eleve 
lehet, mert a' magyar el viszonyszó vogulban is el, de osztjákban 
jel; a' magyar al viszonyszó vogulban jal, osztjákban jil és il; 
továbbá ell, miből ellen, ellenség az osztjákban Val .stb.: tehát az 
el-eve szónak osztják-vogul megfelelője lehetne jel-em. Továbbá az 
utólag em megfelel a' magyarban v, ev, ő, így a' vogul úűm, nelm, 
osztják nalem, nalim magyarban nyelv; a' vogul osztják nam, 
nem, nim, magyarban név ; a' vogul-osztjuk valem, velim magyar
ban velő, mi a' Temetési beszéd korában veleve lett volna: az 
osztják jelem tehát igen is eleve lehetne a' magyarban, "s istent 
jelenthetne, mint az osztják jelem. 

Az osztják jelem, jielem i s ; a' vogulban is elem,jielem, 's itt 
levegő eget jelent; finnben Urna, ilm. Ebből világos, miért tesz az 
osztják jelem istent. A' menny, ég, levegő minden nyelvbeli ős my-
thologiában személyesíttetik \s tesz istent. 

De még közelebb vágó szó-alakot találunk a' vogulban és 
osztjákban, t. i. a' p képzőjtit, melly névszókbul és igeszókbul képez 
származékokat, a' magyar úf ü, va, ve, képzősök megfelelőjit. P . o. 
sem, szem, sem-p és sem-pa szemű; sam sziv, 'samp szívű; továbbá 
minden igétől lesz p igés névszó, mint men-p (men-i-p) menő, nag 
nev-et, nagi-p nevető, e' helyett, hogy: nau, úaui-p, vogulban mau, 
mauint, magyarban is nev-et, mev-et); hang hág, kang-e-p hágó 
stb. De számos dolognév is alakul a' p képzővel, p. o. kal-p, kulp 
háló. így jel-p szent, tulajdonképen fénylő, új, ép. 

!S ezen jelp, felel meg legtökéletesebben a" magyar eleve 
szónak (így : el=jel, el-e-ve=jel-p). A' Temetési beszédbeli eleve—ti 
vogul-osztják jelp; ez mint a' jelem egyaránt a' jd-tönok képzőse, 
*&y : M-p és jel-e-m. 

Tehát a' finn-ugor jumala, a' melly a ceremiszben jum, 
nálunk mint vim maradt meg a' vim-áld, cseremiszül jum-ult szó-
han; s a' finn üma vogul-osztják elem elm, jielm, jelem, mellyek 
mind származékai az il, el, jel tőnek, nálunk & jelp-nek megfelelő 
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eleve szóban maradt meg. Ez hát igazán régibb szó volna az isten 
szónál, mert az eredeti ugor mythologiából való maradék, mint a' 
vim-dld is. 

De miért mondom régiebbnek az isten szónál ? és miért volna 
ez újabb ? Azért, mert azt a' finn-ugor nyelvek segítségével nem 
bírjuk megfejteni. Úgy gyanítom, hogy mind az isten, mind az 
ördög, urdung szót a' török nyelvek hatásának köszönjük. Mert ha 
isten csakugyan a' perzsa isdan volna, mint Révai is véli »(cum 
nostro Dei nomine isten pulchre convenit et Persica Dei appellatio 
fsdan.« Antiquitt. Lit. Hung. p. 125.), a' szó a' török nyelvek 
útján került volna a' magyarba, a' mennyiben a' perzsa miveltség a' 
törökökre hatott, 's ezek által az ugorokra, tehát a' magyarokra is. 
Az pedig nagyon világos, hogy minden szó, a' melly török nyelvű, 
vagy perzsa bár, de a' törökség közbevetésével jutott a' magyar 
nyelvbe, későbbi korbeli, a' magyar nyelvnek ugor kora egyedül 
eredeti, tehát legrégibb lévén. 'S ha ennélfogva az eleve=jelp az 
eredeti ugor mythologiából való maradék : a' magyarok istene féle 
szólás történelmi jelentőségű volna, mert csakugyan az eredeti ma
gyar istent jelentené, az újabb t. i. a' török nyelv hatásából elő
került isten-hez képest. Nem lehet ugyan tudnunk, ha vájjon igazán 
és mindenkor így hangzott-e a' szólás: magyarok istene, 's nem 
hangzott-e soha: magyarok istenei ? hisz már a' vim (az im-ád szó
ban) egy mást istent is nevez meg; 's ha a' vim (cseremiszül jum, 
ifimül jvmala) mellé az el nem tagadható ukko-t, meg e' most kitet
sző eleve, jelp (finnül ilm, vogulul elm, osztjákulyeZem) alakot vagy 
nevet tesszük, legitt három ugor istent találunk meg. De az elle n-
tét valami isten, vagy istenek közt meg a' késöbbi, mintegy szokáso
sabb, mert újabb isten között, világosan kiérzik a' magyarok istene 
szólásból. 

'S ezen nincs mit csodálkoznunk. Ha valami, bizonyosan az 
világos, hogy már a' legrégiebb korban fejlődtek és voltak meg 
mythologiai képzetek, fogalmak, hisz ezek nélkül nincs nép; 's az 
ugorság sem lehetett el ezek nélkül. Ha tehát eredeti hitbeli fogal
mak nyomai a' magyar nyelvben mutatkoznak, nem szabad létöket 
általában tagadni, mintha az lehetetlen volna; sőt az volna meg
foghatatlan, ha nem találhatnánk ilyenekre. 

De az egyes találmányokat természetesen joga van a' kritiká
nak sőt kötelessége is, jól megrázni; 's én az osztják-vogul jel-jj és 
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jel-e-m szókat meg a' Temetési beszédbeli eleve szót a' kritika meg-
rázása alá bocsátom. De hogy óvakodóbb legyen a' kritika, ide 
teszem még, hogy a? magyar menny és ég is ugor születésűek. A' 
menny a' mordvinben manél, menet (menl=menny); az ég ; levegő
ég pedig a? vogulban láng (mint az ellen, ellenség—lal\ vagy a' tár
gyalt eleve—jelp, sőt l'elp is), az n azonképeii meglévén a' vogulbau 
és hiányozván a' magyarban, mint igen sok esetben.*) 

*) Másutt ismételve van már előadva, hogy a' vogul-osztják szók nem
csak a magyarokkal szemben, hanem magokra nézve is, sokszor egy orrhang
gal (/i-nel a' fog és inyhetük, m-mel az ajakbetük előtt) bővelködnek, lásd XI . 
35, 36. lapot. így a' vogul-osztják amp magyarban eb. Néha a1 finn és magyar 
szók is illyen hanggal külömböznek egymástul, mint a' finn ant és magyar ad ; 
a' finn kolmant és magyar harmad ; finn neljant , magyar negyed stb. 

Hunfalvy Pál. 



Kuniiin elemek a magyar nyelvben. 

E L Ő S Z ('). 

A népek kölcsönös érintkezése nyomokat szokott maga után 
hátrahagyni. A rumun *) nép már több század óta lakja hazánkat, 
érintkezésünk kölcsönös, mindennapos, s bizonyára a legbelsőbbek 
közé tartozik. Nyomának is kell tehát lenni. 

E nyomok kimutatása átalában nem tartozik az általunk kitű
zött czélhoz. Mi egy oly tárgyat fogunk vizsgálat alá vonni, a melyre 
az érintkezés igen gyorsan szokta rásütni bélyegét, t. i. a nyelvet 

Valamint a rumun nyelvben nagyszámú magyar-, úgy a ma
gyar nyelvben is vannak rumun kölcsönszók. 

A rumun nyelv magyar elemei **), már több izben érintve ***) 

*) Az általunk ujabban »román«-nak nevezett nép, önmagát vmninnak 
nevezi, mit köznépünk rumunnak ejt, az orosz is »pVMl>Iirb«-nak írja és ejti e 
nevet). S valóban, ha bár egy hangtanilag képzett fül a runiin szót papírra 
akarja tenni, bizonyára kételyben le#J5, hogy runiin, rumun, avagy rumun-t 
írjon í 

Czélszerűnek tartottuk á »rumun* alakot megtartani és föleleveníteni ; 
Miklosich is ezt használja. Nemcsak azért tet tük ezt, mert az újkor ethnogra-
phiájának egyik tétele a népnevek azon alakban való használatára utasít, 
melylyel az illető népek önmagukat saját nyelvükön nevezik, hanem azért is 
főleg, hogy a » rumun « és >román« fogalmak meg legyenek különböztetve. A 
rumunok ugyan mind románok, de a románok csak részben rumunok ! 

**.) Az »elem< (element) kiejezést nyelvelem értelemben használjuk. 
Az egyszerű »szó« kitétel sokkal szűkebb tartalmú, hogysem a fönnebbi szó 
fogalmát szabatosan meghatározhassa és helyettesíthesse. 

***) Első ezek közt Jerney (Keleti Ttazás), ki jókora mennyiségű ma
gyar szót mutatott ki a moldvai rumunságban. Az általa kimutatott szók nagy
része azonban oly szókból áll, a melyek megvannak ugyan a magyarban is, de 
ide úgy, mint a rumunba. a szláv nyelvekből jutottak. 

Több disciplinával látott Eoesler (Bománische StiuJien) e tárgyhoz. 
Miklosich műveiben, s az ö nyomán Cihacban is találunk sgy-egy rámutatást 
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voltak, ellenben a magyar nyelv rumun elemei még nem vonattak 
eddigelé rendszeres és tömeges vizsgálat alá *). 

Ez alkalommal a magyar nyelv rumun elemeit fogjuk vizs
gálni és kimutatni. 

A nyelvek idegen elemeinek kimutatása nemcsak a nyelvtudo
mányra nézve kívánatos, a mennyiben a nyelv idegen elemeit elvá
lasztja az ősi elemektől, s így a nyelvanyag tudományos kezelését, 
az összehasonlítást, lehetővé teszi és megkönynyíti, hanem a törté
nelemre nézve is. A történelmet illetőleg, a nyelv, illetve a nyelv
tudomány, annak egyik legbecsesb kútfejét képezi, a mennyiben 
azon idők eseményeit is híven szokta visszatükrözni; a melyekről a 
krónikák hallgatnak. 

A nyelvtudományt illetőleg még egy nyereség emelendő ki : a 
hangtani adalék. A kölcsönszók hangtani jelenségei: a hangok át
alakulása és változata, a legbiztosabb adalékot nyújtják a rokon 
nyelvek összehasonlításánál. 

Ezek azon szempontok, melyek bennünket e kimutatás egybe
állításánál vezéreltek. 

A figyelmes olvasó mihamar észre fogja venni, hogy irodalmi 
nyelvünk ment rumun elemektől. Azon csekély számü rumun ere
detű szó, mely szótárainkban szerepel, nem tartozik az élők sorába. 
A táj szótárakból vétettek föl, hogy nyelvünk ősi elemei közt néma 
hallgatással foglaljanak helyet. 

Rumun elemekről tehát csak az egyes tájak nyelvében, illetve 
szólamokban **) lehet szó. 

A kimutatásban leginkább a székely és a csángó szólam sze
repel. A székely szólamban nem csak egyes rumun szók kezdenek 
meghonosodni, hanem számos család és állatnév is rumun eredetre 
utal (függelék IV, 73). A N. 0 . által közlött »csángó szóknak« több 
mint 3/t-e a rumunból való. 

*) Az imitt-amott elszói't egyes szók megbeszélése, minők a N. 0, N. K, 
Cihac és Miklosich több rendbeli műveiben találhatók, igen csekély számra 
terjed. 

**) Szólam = mundart. A magyarság terén alig szólhatunk tájnyelvek-
ról (idom) és nyelvjárásokról (dialekt). 
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Igen természetes, hogy rumun elemekkel csak azon szólamok
ban találkoZUÜiC) h0i az azt beszélő nép rumun ajkú néppel vagy 
együtt lakik, vagy érintkezik. E jelenség döntő szerepet játszani 
van hivatva a rumunra utaló szók eredetének megítélésénél, azon 
esetben, a midőn a rumun szók a latin román nyelvekben nem talál
nak analógiára. 

A rumun szók értelmezését illetve elemezését gyakran célsze
rűnek találtuk, s hol az lehető volt, az egyes rumun alakoknak 
megfelelő latin vagy román nyelvekbeli alakokat is kitettük. 

A kimutatás nemcsak a latin eredetű rumun elemeket fog
lalja magában, hanem azokat is, a melyek p. o. a szlávságból van
nak kölcsönözve. Egyszer-másszor oly elemeket is érintetünk, a 
melyek a niagyarból jutottak a rumunba, vagy részünkről közvet
lenül a szláv nyelvekből kölcsönöztettek. Ezen elemek megbeszélése 
szükségesnek mutatkozott, részint azért, mert a kölcsönadásra a 
rumun nyelv is bir analagonnal, részint pedig azért, mert más oldal
ról rumun eredetüeknek voltak feltüntetve. 

A rumun szókat átirásban adtuk, mert a rumun nemzeti al-
phabétek, úgy a latin, mint az ú. n. Kyrill féle számos variatióval 
biró alphabét, igen hiányosan adják vissza e nyelv hangjait. A la
tin alphabet oly nehézkes, hogy az e nyelvet nem beszélő egyén alig 
lesz képes, — még oly szorgalmas tanulmányozás után is, magának 
a rumun nyelvhangok mineműségéről szabatos fogalmat szerezni, 
annál kevésbbé a valóságot megközelitö hangtani következtetéseket 
vonni. Az átirás alkalmazása által egyúttal az újabb nyelvtudomány 
egyik követésre méltó tételének véltünk hódolni. 

Átírásunk az irodalmi nyelvet tünteti elé; mellette gyakran 
jelentkező vulg. kifejezés a nép nyelvére vonatkozik, a mint az Arad 
és Torontál megyében beszéltetik 

Ha e rövid vázlat hazai nyelvtudományunkat — bármily cse
kély mérvben is — gyarapitja, úgy szerző fáradalmai dúsan lesz
nek jutalmazva. 

Budapest, 1875. Január 1-én. 
Édelspacher Antal. 
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R ö v i d í t e l e k . 

A) Átalánosak. 

A csillagos (*) szók kikövtí tkeztetett al nkokat (erschloss 
formen) jelölnek. 

f. «PS feminimuni. tk. = tulaj donkép. 
in. — masculinuiu. u. az = ugyan az. 
1. =«= lásd; lap. ú. n. == úgy nevezett. 
11. =*• lapok. ú. m. = úgy mint. 
sk. = s következő. v. ö. 2=5 vesd össze. 
v. = vagy. v. vulg. s«s vulgiir. 

B) Nyelviek. 

alb. *= albán. ó. — ö, azaz régi. 
ang. •= angol. özb. = özbeg. 
bolg. = bolgár. oz. = ozmán. 
calabr. calabriai. port. = portugál. 
cat. = catalán. pic. *= picardiai. 
ca;. — ca^ataj. prov. = proveneal. 
ír. ==s franczia. rom. =a rumun. 
gör. — görög. m. rum. = macedo-rumun. 
hor. a= horvát. sp. = spanyol. 
k. = közép. szl. = szláv. 
k. or. = kis orosz. szlov. = szlovén. 
lat. = latin. sic. = siciliai. 
lengy. = lengy. tir. =s= tiroli. 
magy. = magyar. vei. „ — velenczei. 
ol. = olasz. néín. ==! német. 
or. = orosz. tör. = török. 

tat. = tatár. 
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S t a n d a r d a lphabe t . 
A) Önhangzók. 

Az ékezett ( ' )-vel van jelölve, a hangtartam hossza pedig 
(—)-val; az (-) jegy tehát ékezett hosszat jelöl. 

a = magy. á — a = magy. á — § = vastag e (e) — i = 
vastag i (i) — orosz w, cseh, lengy. y — a = magy. e — <* = 
magy. é — é = ószl. H>. 

B) Mássalhangzók. 

A jésített mássalhangzók ( ' )-vel vannak jelölve: 

c = czj, orosz î b, k' = kj, hor. c — f = magy. ly — n = 
magy. ny — r = magy. rj ; or. pi> — s = magy. szj, or. ci» — ( = 
magy. ty. 

A magyar ejtéstől még a következő bötük térnek el: 

c = magy. ez — c = magy. cs — 5 = magy. ds — % = gör. 
X, ném. eh — ri = guttural n — s = magy. sz — § = magy. s — 
z = magy. zs — az önhangzók fölött natalisált önhangzót jelöl, 
p. 0. a, e = ószl. 4, § — ü = ószl. T> — 1 — ószl. b — d = újgör. 
&, ang. kemény th — ti = újgör. rT, ang. lágy th — q = arab 
— y = újgör. y, arab-török É. 
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Kútfők. 

A) Idézett müvek. 

1. N. K. Nyelvtudományi Közlemények, szerkeszti H u n -
f a l v y P á l . 1—10. kötet. 

2. M. O. Magyar Nyelvőr, szerkeszti S z a r v a s G á b o r . 
1—3. kötet, 

3. N. S. (Nagy Szótár). A Magyarnyelv Szótára, szerkesz
tik C z u c z o r G e r g e l y és F o g a r a s s y J á 
n o s 1—6. kötet. 

4. B. T. B a l l a g i M . : A Magyarnyelv Teljes Szótára.!, 
I I . Pest, 1873. 

5. T. S. Magyar Tájszótár. Buda. 1838. 
6. S. D. Baróti S z a b ó D á v i d : Kisded Szótár. Kassa, 

1792. 
7. V. K. V a s s J . : Kapnikbánya s vidékének Nyelvjárása 

(N. K. II) . 
8. M. N. Magyar Nyelvészet, szerkeszti H u n f a 1 vy P á l . 

1—6. kötet. 
9. V. R. K r i z a J . : Vadrózsák. Kolozsvár, 1863. 

10. F. F a r k a s : Német-Magyar és Magyar-Német Zseb
szókönyv 1—2. kötet. 

B) Használt müvek. 

a) R o m á n Nye lvek . 

11. B o b b J . : Dictionariu Rumanesc Latinesc si Unguresc, 
I - I I . Clus, 1822. 

12. B a r c i a n u S.: Romanisch-Deutsches Wörterbuck. Her-
mannstadt, 1868. 

13. S t a m a t i Th.: Worterbűch der Deutschen und Roma-
nischen Sprache. Jassi, 1852. 

14. B a r i t i u O.: Magyar-Román Zsebszótár. Kolozsvár, 
1870. 
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15. T h u n m a n n J . : Untersuchungen über die Geschichte 
der Ostlichen Europáischen Völker. Leipzig, 1774. 

A 181—239 11. Macedo-Rumun, albán és új-görög szó
kat tartalmaznak. 

16. P e t r i S.: Vocabulariu portativ Romanescu Nemtiescu, 
I-II , Sabiniu 1861. 

17. C i p a r i n T.: Archivu pentur Filológia si Istoria, 1—3. 
kötet. 

18. C i p a r i u T.: Compendiu de Gramateca Limbei Romane, 
Sabiniu, 1865. 

19. C i p a r i u T. : Elemente de Limba Romána, Blasiu, 
1854. 

20. M i r c e s e o V.: Grammaire de la Lanque Roumaine, 
Paris 1863. 

21. C i li a c A.: Dictionnaire d'É'tymologie Daco-Romane, 
Francfort 1870. 

22. D i e f f e n b a c h L.: Mittellateinisch Böhmisches Wörter
buch, Frankfurt, 1846. 

22. D i e z F . : Grammatik der Romanischen Sprachen, Bonn, 
1870. 

24. D i e z F . : Etymologicshes Wörterbuch der Romanischen 
Sprahen, I-II, Bonn, 1861. 

25. M i k l o s i c h : Die Slawischen Elemente im Rumunischen, 
Wien, 1861. 

26. Röesler R.: Die Griechischen und Türkischen Elemente 
im Rumánischen, Wien, 1865. 

27. H a h n G.: Albanische Studien, Jena 1854. 
28. M i k l o s i c h : Albanische Forschungen, I-I1I, Wien 

1870. 
29. C a m a r d a D.: Saggio di Gramatologia Comparata sulla 

Lingua Albanese, Livomo, 1864. 
30. K i n d : Handwörterbuch der Neugriechischen und Deut-

sehen Sprache, Leipzig, 1841. 
31. M i k l o s i c h : Die Slawischen Elemente im Neugriechi-

schen, Wien 1870. 
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h) S z l á v N y e l v e k . 

32. M i k 1 o s i c h : Lexicon Palaeo-Slovenicum Graeco-Lati-
num, Bécs, 1865. 

33. M i k l o s i c h : Die Fremdwörter in den SlawisehenSpra-
chen, Wien, 1867. 

34. J a n c s o v i c s J . : Szláv Szótár, Pozsony, 1863. 
35. V e s e l i é V.: Rocnik Ilirskoga i Némaíkoga Jezyka, 

Bécs 1853. 
36. K on é 5 n y T.: Slovnik Cechoslovanského a Némeckého 

Jazyka, Bécs, 1869. 
37. L u k a s z n v s k y T.: Polsko-Niemecki Slownik, Berlin, 

1866. 
38. S c h m i d t : Russisch-Beutsches und Deutsch-Russiches 

Wörterhuch, Léipzig, 1844. 
39. A l m a un 0 . : Lettisches Wörterhuch, Riga 1872. 
40. S c h l e i c h e r A.: Handbuch der Litaiiisehen Sprache 

Prag, 1856. 

ej T ö r <") k N y e l v e k. 

41. H i n d o g l u : Wörter und Redensarten der Türkischen 
und Neugriechischen Sprache, Wien, 1840. 

42. M a l l o u f f : Dict Turc-Francais. Paris, 1867. 
43. Z e n k e r : Diet Tnrc-Arah-Persan, Leipzig. 1866. 
44. V á m h é r y H.: Cagataisehe Sprachstudien, Leipzig, 1867. 
45. Budagov: Snevitelnij Slovarj Turecko-Tatarskix Narécij, 

St. Peterhurg, 1869. 

d) A t a 1 A n o s a k. 

46. F i c k : Vergleichendes Wörterbuoh der Indogermani-
schcn Sprachen, Göttingen, 1871. 

47. K u l i n : Beitrage zur Vergleichendeu Sprachiorsehung. 
1—6. 

48. K u h n : Zeitschrift íi'ir Vergleiehende Sprachíoischung. 
1—22. 
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49. B u d e n z : Magyar-Ugor összehasonlító szótár, Budapest. 

1872—73. 
50. B u d e n z : Magyar és Finn-Ugor jNTyelvekbeli Szóegye-

zásek, Pest, 1868. 
51. T h o m s e n : Über den Einfluss der Germanischen Spra-

chen auf die Finnisch-Lappischen, Halle, 1870. 

1. á r d é 1 paprika N. Ö. I I , 476 : 
rum. ardéj capsicum annuum, paprika. A rumun szó az ard ( = lat. 
ardeo) igegyökből ered, s így tk. »égetőt« jelent. A rumun alaknak 
a latinban egy ardivus alak felel meg. Hasonló képzést mutat az 
usturáj (ail) szó, ebből usturá ( = lat, ustulo). A magyar alaknál 
érdekes a j-nek /-be való átváltozása v. ö. pipa-pépa: pélpa; szív
szíj : szily, szél stb. 

2. a r m u r á r marhatályog s ezt gyógyító növényfaj N. K. I I : 
rum. armurár (vagy armurár) ugyan az. A rumun szótárak 

nem ismerik ugyan e szónak monnó (jelzett) jelentményét, de a nép 
nyelvén átalánosan el van az terjedve. Etymonja határozottan a ro
mán nyelvek terén mozog: alapsző arm (cuisse, gigot) = lat. armus 
(»humerusvel scapula«), melyből az drmur *) vagy ármure (Cihac: 
épaule d' un animale; Baritiu beule, schlágel) szó származik, köz
vetlenül erre viendő vissza a fönnebbi armurár (Cihac: épaulure? 

épizootie) alak. E szó »tályog« jelentménye tehát átvitt értelmet 
mutat, eleve valószínűleg csak azon fekélyt vagy dagot jelölte, mely 
az »épaulure«-ön szokott támadni. Igen természetes, hogy a név, a 
nép által a/ azt gyógyító növényfajra is kiterjesztetett. 

3. a l a k o r tönköly: 
E szót Cihac úr (8.1.) a rum. alak lé—pautre. mait, szóval 

hozza össze, s a lat. alica, sp. alaga szókkal rokonítja, a mi kevés 
valószinüséggel bír. A rum. alak a magy. alakor szó mása is 
lehet, v. ö: 

fiMQÓg — rum. mik. tfik (*mikru); guttur = rum. git (*gutru, 

*) Az ariaui' alaknak a latinban egy *armulus, az armuláraak pedig egy 
*armul<mus alak felel meg. 
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gitru); voster = rum. vost (vostru mellett). Ezek szerint a rum. alak 
egy régibb alákru alakra volna visszavihető, mely a magy. alakor 
szót tüntetné elénk. 

Az »alakor« szó eleve »szines, alakos« azaz »ál, nem valódi« 
jelentménnyel birt; s minden esetre összefügg az »alak« (ebben:) 
alakos) szóval. Hogy hogyan jutott az alakor szó egy tönköly faj 
(triticum monococcum) jelzéséhez, azt, a helyét még most is pótló 
»alakor-buza« féle szóösszetétel fejti meg. Ezen összetételben 
az » alakor « rész nem jelenthet egyebet, mint azt, hogy az általa 
jelzett búza nem-valódi búza, hanem annak egyik válfaja, azaz tön
köly (spelz). Érdekes volna tudni, nem él e még az egyzerü »alak-
buza« kitétel? A rum. alak alak ezt igen valószínűvé teszi, mert a 
fönnebbi értelmezés, illetve származtatás, ez utóbbit, azaz azt, 
hogy a rum. alak szó az egyszerű »alak« (ebben alak-buza) szó 
mása, épen nem zárja ki. 

4. b á n y érez F . : 
rum. ban krajezár, pénz, különösen érezpénz. A nép ajkán 

leginkább a többes ban alak dívik. A rum. ban szó összefügg a baie 
(baríe) bánya szóval. 

5. b á r d ascia, beil: 
rum bárdé ugyan az. A szlávból alig származhat a magyar 

alak: a szláv brada a magyarban barádá-nak hangzanék (ad nor
mám : grad = garád, brazda = barázda). A szlávságon kivül el 
van e szó a germán nyelvekben is terjedve : 

ó félném, barta, kfélném, bárt, ónord barde ( = hacke). 
Diez (I, 53) a fr. barde (zimmeraxt) és parton (hackmesser) 

szókat is a németségre viszi vissza. 
A rumun alak a magyarra utalna, de a magyar alak hangtü

netei nehézséget mutatnak. Fönnebb láttuk, hogy az a szláv nyel
vekbeli alakokra (az ó szláv, cseh, és bolgár nyelvek egyaránt 
brada alakkal birnak) nem vihető vissza; nem marad tehát egyéb 
hátra mint a germán nyelvekbeli alakokra utalni, noha a germán 
nyelvekbeli kezdő &-k, a magyarban rendesen p-t mutatnak (v. ö: 
példa, pohár). 

A csuvas porda, purda (balta) és tunguz purta (kés) szókra 
alig gondolhatunk. 
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6. b é r b e , b e r b é c s , b e r b é c s ürü, herélt kos: 
rum. berbéce, berbec, berbék = lat. vervex, klat. berbex, ol. ber* 

bice, prov. berbitz, ófr. berbis, újfr. brebis. 
A berbécs alak egyenrangú a berbécs alakkal, s oly viszonyt 

mutat mint az egér, szekér alakok, az egér, szekér alakok mellett. 
A bérbe alak valószínűleg a nép ajkán keletkezett, mely a ber-
becs-beli cs-t kicsinyitőnek képzelvén, abból a fönnebbi bérbe 
(alap-) alakot vonta le. Yalószinüleg a berbec (juhbörböl készített 
süveg) szó is ide tartozik, mely a berbécs szónak csángó mását 
képezné. 

7. b e r n i c e övkötő N. Ö. I I I , 3 : 
Szarvas úr a rumun brecinár .(gatyamadzag) szó diminutivuma, 

brecineric$ szóval hozza összeköttetésbe. E szó a magyarban egy 
bercsináca vagy a csángóban: bercináca) alakot öltött volna. Sok
kal inkább egy rum. brinicq (ebből briu (öv) — lat. branum) alak
ból állhatott elő, de a rum. szótárak ezen alakot nem ismerik. Kü
lönben homályossága mellett is azt mutatja e szó, hogy magyar ere" 
detü (idegen képzőjénél fogva) nem lehet. 

8. b e s z p u r k á 1 bepiszkol V. K : 
Vass úr a lat. porcus-ra, utal. E szó azonos a rum. spurk. spurká 

(bepiszkol) szóval, mely egy lat. spurco (eredetibb ex-purico) alak
ra utal. 

9. b i s z i ó k kerti növény, virága olyan mint a fehér izsópé, 
levele szennyes sötétzöld, illatja erős V. R ; bosziók (háromszék); 
bu8ziók (Arad): 

rum. busujók, v. b\s\ók vagy bisijók = gör. pncthxór. lat. ba-
silicum, magy. bazsalikom, ném. basilienkraut. 

10. b o h a j hosszú szűr N. Ö. I I I , 184: 
rum. Imháj ugyan az. 
11. b o l á n moldvai fajbeli butaszarvú ökör neve M. K 

VI, 368 : 
rum. belán (blond, falb). A rumun szó a bel (szürke = szl. 

bélu) alapszó származéka. 
12. b r i n g a torokdaganat Y. K : 
rum. br\nke (krebs; enroument esquinancie) *• gör. @Qáy%os 
13. b u r d ó nagyobbszerü tömlő N. 0 . 1 , 135; b o r d ó (eb« 

ben bordó — sip = sackpfeife); bördő (tömlő): 
KYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII. 7 
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A rumunban a burdúf (schlauch, balg) szó kínálkoznék ősz-
szehasonlitásra, azonban ez is egy tör. burduq (burdu;/: burduv, 
mint azag: azap: azau: azov, és búza; u : buzau: buzov) alakra 
utal, s ez valóban mégis van az aderbidsáni törökségben: burduq, 
Budagov szerint. »bika vagy kecskebörből varit tömlő, a bor és 
egyéb folyadék eltartására.« 

14. c a p . c á p bakkecske, zergebak; cápsa (cápcsa helyett) 
kis cáp; 

Nehezen dönthető el, hogy melyik nyelvből került hozzánk e 
homályos eredetű szó, mert a rum. cáp (kircus) azonos alakú és 
jelentményű a tót cap, k. or. cap és lengy. cap-pal. 

Úgy látszik, hogy eredete az albán nyelvben keresendő, 
amennyiben itt teljesb cap, sk'ap alakokkal találkozunk. A köz
vetítő e szerint a rum. nyelv lehetett. 

\h, c i m p o l y a az oláhok és szerbek hangműszere, duda B. 
T., c s i m p o l y a , c s a m p ó l y a , c s i m p o j a tömlő vagy bordó 
síp T. S.: 

A rum. cimpaje (dudelsack, halmpfeife) egy eredetibb 
cimpáne belyett való (v. Ö. cimponer = cimpojes), s \gy a gör. 
(Tvfiqcovía lat. symphonia szókra utal. v. ö: 

ol. sampogna, zampogna, sp. zampoüa, port. sanfonha, ófr. 
chifonie, űjgör. t^a(i7tóvQva (cambúrna). 

16. c i n c á r vékony, karcsú derekú, szárú B. T : 
rum. cincár vagy c\ncár szúnyog, 8 egyszersmind a macedo-

fumunok gúnyneve, kik a magyarban is cincároknak hivatnak, v. ö: 
ol. zenzara, zanzara, sp. zenzalo, ófr. cincelle. 

17. c i n e m í n t y e ránkor, elfojtott harag V. R. 
rum. cineminte, v. cineminte (elfojtott haragú) = lat. tenet* 

mente. 
18. c61 pokróca N. Ö. 11,476: 
rum. col, vagy cüól ugyan az. 
19. c s á p s z a, c s e p e s z , c s e p s z főkötő: 
rum. cápse (többes: őépse) haübe. A Gyarmathínál található 

vsapicza szó (330.1.) azonos a tót capica (sapka) szóval, s ez a fönn. 
jelzett alak eredetére vezet, amennyiben a tót éapica azonos a cseh 
c'apka. lengy. czapka szókkal. Az utóbbi két szóban az -ica diminu-
tiv képző helyett -ka hasonértékű képztit találunk. A rumun alak a 
magyarra utal, mert a rumunnyelv*nem ösmeri a c; s-féle hangvál-
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tozást. s az -ica képző is megszokta eredeti alakját tartani, holott 
a magyarban rendesen összevont alakot mutat. v. ö: szl. ulica = 
magy. utcza (tk ucca ebből *ulca, Cica), szl. koúica = magy. kancza 
(kanca helyett). 

A csepesz és csepsz alakok egy ószl. *cepicí alakon sarkaló 
szerb cepac, cseh eepec, tót ejepec alakokra viendők vissza. Ide tar
tozik sapka (e helyett: *csapka — v. ö: sipka, sipak) szavunk is. 

20. c s e r e s e apró barmok állán vagy nyakán függőlegesen 
kinőtt vékony húsdarabok V. R.; c s ö r c s, c s ö r c s e, c s ö r c s ő 
c s ö r c s ti fémből készült fülbevaló, függő N. S; c s é r c s é 1 y e 
N. Ö, I I I , 3 ; c s ö r c s ö 1 y e függő N. S : 

A rum. rercei a magyar alakok monnó jelentményét egyesítve 
a lat. circellus-hól származik (circus—rum. cerk szó diminutivuma, 
circulus mellett), s így egyez a fr. cercel, cerceau, sp. oercillo, ol. 
cerchiello szókkal. 

Vámbéry úr (N. K. VIII , 137) az oz. cárci (díszárú ezikk) 
szóra gondol. 

21. c s i r t a morzsányi N. 0 . I II , 2 : rum. cirt$ (Augenblick,' 
das geringste). % 

22. c s o b á n juhász N. Ö. II , 476 : 
rum. dohán (juhász). A rum. nyelven kivül megvan o szó — 

egyenlő jelentmény mellett — a következő nyelvekben: 
szerb éobanin, öi\ oaban, lengy. czaban, újgör. rCoftftettoi (eo-

bános), oz. ooban, alb. ooban (mely a juhász jelentmény mellett 
»oláh«-t is jelent, ép. úgy mint a »vla/« szó a szláv nyelvekben). A 
török alak a perzsa sűban-r& vitetik vissza, hol a »bán« rész rendes 
képzőként szerepel (v. ö: gávban tehénpásztor, ebből: gáv tehén 
- j - ban őr). 

23. C s o n t o r a g csonka, töredezett, béna; c s ő n t ö r g e 
erdőn levágott fának a földből kiálló csutkója V. R ; 

A rum. sontoróg (csonka, béna, sánta) nem mutat román ere
detre, s így valószínűleg a székely csontorag szó mása. A csontorag 
szót a csonta (csonka") alapszó sarjának tartom. 

24. d e b o n d a vagyon N. Ö. II , 476 ; d o b o n d á 1 reá vesz. 
reá beszél V. R i 

rum. dobinál*, (die zinsen, interessen des geldes: profit); do-
ty'ndí (gewinnen; valakit megnyerni, reá venni). 

7* 
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25. d o p (székelyszó) dugó ; d o p o 1 bedug T. T : 
rum. dop (stöpsel, pfropf). 
26. d r e p t á 1 perlekedik V. K. 
rum. drept (jog, igazság) = lat. dirertvs-a-um. v. ö : ol. diritto, 

fr. droit. 
27. d u l á b négy-öt vastag szál fenyőfából készült tutaj T. S: 
rum. duldp, duldf, doldf (kleiderschrank; sebaukel). A magy. 

alak (vég »b«-je miatt) valószinüleg a törökből jutott hozzánk. A 
szó különben perzsa eredetű: doláh (wassereimer, brunnenrad, be-
wásserungsmaschine; schrank) = dol (eimer) -f ab (wasser). 

28. e n t y i n a l bólint N. Ö. II, 476 : 
A rum. inkHná, vulg. infiná, mely a macedo-rumunban még 

inkl'ind, alakkal bir, s »sich neigen, grüssen, sich empfehlen«-t je
lent; a lat. inclino-ra, viendő vissza. 

29. f e 1 ó p r í 1 n i feltiltani N. Ö. II , 476 : 
rum. oprí (verbieten, untersagen). 
30. f i c s o r, f i c s ú r (ficsúr) felcziozomázott, piperézett férfi, 

piperkőc B. T : 
rum. fiéór (sohn, jüngling) = lat. foetiolus (mint piéor = 

petiolus). 
31. f a r t i n a szélvihar X. (). 476: rum. furtúnf, furt\n$ 

(tempét) = lat. fortuna. 
32. g á r d ebben : gdrdfa fa mellyel a bányába való bejárat 

falát, hogy erősebb legyen, megbélik B. T : 
rum. gard (zaun). v. ö. alb. gftrfl (garrt), ónord gard, 

Síi. grad. 
33. g e r c s á v a kötölődzésbŐl származott verekedés, civa

kodás B. T ; g i r c s á v a zavar, izetlenkedés V. R : 
A rum. hasonjelentményü g\rődvfr g\léáv$ a magyarra utal, s 

ez egy ószl. *kricavá-böl keletkezett. 
34. g e r g e l i c e , g e r g e r i c e zsizsik : 
A rum. g\rg%ric<> (curculio) a magyarból való; a magyar alak 

egy szl. *</n/ricá-ra utal. 
35. g é r z s a mankó V. R ; k i r z s a görcsös bot N. K. I I 

k o r z s a koldus mankó N. (). I I , 47 7 : 
rum. kj'r2e (krücke). 

Bcd»»«*1 
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36. g o 1 o n c csomóka N. O. II , 476 ; v. ö : kolonc, kölönc: 
rum. glonc. E szó különben szláv eredetű. A rum. alak a ma

gyarra utal. 
37. göb. (*gib) ; giber, gémber : 
v. ö : rum. gib, geb = lat. gibbus, gibbes. 
38. g u r á s z t a , g u l á s z t r a , g u l á s z t a fecstej V. K : 
rum. korástr%, kurástr^, vulg. kurdste. = lat. colostra. 
39. h a r a g , h é r á g karó N. Ö. I I I , 3 : 
rum. herák (pfahl, stecken). 
40. h á j h á j u ölyvmadár, tyúkász N. 0 . I I I . 185 : 
rum. huliháJQ ugyanaz. 
41. h o d á l y hely, hol a juhok tanyázni szoktak, különösen 

juhakol B. T ; h o d á j alsó épület, különösen gazdasági- vagy cse
léd-ház (Arad): 

rum. odáje, vulg. hodáje (zimmer, stube, kammer). A kezdő 
»h« és a végtoldat arra utal, hogy e török eredetű szó (oz. oda) 
délszláv réven jutott a rumunba. 

42. i in o l y a (*imola) mocsáros, vizenyős hely B. T ; imoja 
(u. az) T. S : 

rum. imdl$ kátyú, locs-pocs (Aradi rum. táj szó — a szótárak, 
névszerint Bőbb, Cihac, Baritiu, Petri és Stamati, nem ismerik ezen 
alakot). Románsága kétségtelen, amennyiben az im (fange, salté) 
alapszóra vihető vissza, mely — lat. limus *), ír. limon, Ezen »im« 
alapszóból a fönnebbi alak »-ál<;« (*=* lat. -ela) képzővel készült, 
v. ö: imós = i'r. limoneux, imoUe salté. 

Lehet, hogy a határozatlan imola, inda (növény, illetve fü-
í'aj) is ide vonható. Jelzett füláj, némelyek szerint »hosszú, vékony
szárú, bütyöktelen fünövény* (B. T, N. S, T. S.), mások szerint pe
dig »oízi növény, sem nád, sem vesszö« (sic! N. 0 . I, 279). Ez 
utóbbi értelmezés szerint egy *imola-fü összetételt lehetne fölvenni, 
melyből a második rész elhagyása után csupán az unola rész ma
radt meg? E fölvételt azzal lehetne indokolni, hogy a legtöbb táján 
az *imola, imolya szó (mint tó, pocséta) ismeretlen, s így a -fü 
rész elhagyása nem talált nehézségre. 

*) A kezdő >1« elkopására nézt v. ö : lat. liuuiu = rum. in, Int. lícium 
= rum, ic. 
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43. i z g á n a izgága V. K : 
rum. izgan$ = ó szl izgonu (expulsio). 
A magyar alak a rumunra utal; a szláv alaknak egy * izgona 

alak felelne meg. 
44. k a c s á n , k a c s á n y , k o c s á n, k o c s á n y , k o c o n , k o-

c s o n y caulis, stilus, petiolus: 
rum. koédn, m. rum. kucán. v. Ö: alb. koéán, üjgör. xot^ávi, 

xtíi^úriov (koéáni, kocánion); szerb kocán, kocaá, ó szl. * koéanü 
(többese: koeani,membrum virite-t jelent), lett kocens, szlov. kocén. 

45. k a c s u l a, k a c s u l y a játék a gyermekeknél; egy t. i. 
állva lábai elé veti sapkáját, a több társak akarják azt előle elrúgni, 
ö gondosan igyekszik azt lábávalal megakagályozni s a ki elrúg
hatja, nemi előnyben részesül V. R : 

rum. k$cúl% (bonnet, calotte), mely egy lat. * cuciidla (== *cu-
cullia = cuculla)-ból származik. 

46. k a p i c a mereklye B. T : 
rum. köptem k$pic$ (ein háufchen heu). 
A N. S. helyesen utal a »kupac« szóval való összefüggés

re, amennyiben úgy a magyar. mint a rumun alakok az ószl. 
kupü szóra viendök vissza v. ö: bolg. kup^, szlov. kup, szerb kup 
(cumulus); ófelném. hüfo, houf, kfelnéni. hrife, houf, angolszász 
heap, újfelném. hauf. haufe, haufen; magy. kup aeervus. Ezen szláv 
»kup« alapszó egyik diminutivumától (v. ö. szerb, szlov. kupac, ku
pec erdhaufen) származik kupac szavunk, másikától pedig f* kupica) 
a rum. k^pict; (kopice.) és a magy. kapica szó. A magyar alak oly 
hangárnyalatot mutat. melyből a származás, illetve kölcsönzés 
közvetlenségére nézt nem vonhatunk következtetést. 

47. k a r u c a vasalatlan kis kocsi B. T : 
rum. kerúc. k<.*rüee (lat. * carruceus). E szó akar (lat. carrus, 

carrum) alapszó diniinutivuma. v. ö : 
ol. carruccio, carrozza. sp. carroza, pont. earoea, fr. carosse. 
48. k a s k a v á l havafiion készült hétfalusi sajt X. 0 . 

UT, S'21: 
rum. kaskavál (fromage). v. ö: oz. qafyaval eine art káse von 

sehr fadem geschmacke (Zenker). 
49. k á m o t a kamat N. Ö. I I . 477 : 
rum. kamftf (zinsen, hiteressen, wucher). E szó különben gö-
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rög eredetű: X«JU«TOJ (labor, qiiaestus a xajw-igegyökből). v. ö: óor. 
kamato, szerb, horv. kamata (fenus, usura). 

50. k e c e 1 kutyakölyök T. S: 
rum. kqcel ugyan az. A rum. alak a lat. catellus mása v. ö: 
ol. catello, sp. cadiello, fr. caieu (* caticulus). 
Vámbéri úr (N. K. VI I I ) a öa^ kecel (kopasz, szőrtelen) szóra 

gondol. 
51. k e t r á n gyufa NI Ö. I I I , 327 : 
rum. ketrán (kátrán, méreg). A magyar alak egészen a rum. 

hangváltozást tünteti vissza, s bár a rum. szótárak a »gyufa« jelent-
ményt nem ismerik, alig kételkedhetünk, hogy az »tájlag« ilyjeleht-
ményben is előjö, 

52. kertica kis seb, kelés N. Ö. II , 577 : 
rum. k\rtic% (egér). Az átvitt értelemre nézt v. ö. magy. egér: 

az egérhez hasonló daganat (B. T ) ; lehet, hogy a rum. szó is bir 
tájlag ily jelentménynyel. 

A szó különben (mintképzője is mutatja) szláv eredetű, v. ö: 
szerb krtica (maulwurf). 

53. k i r 1 á n éves bárány V. K : 
rum. kirldn (hammel, zweijáhriges füllen). 
54. k i r p á 1 foltoz ? N. Ö. I I , 235 : 
rum. kirpí (flicken, ausbessern) ebből: kjrpe (kendő, folt), v. ö : 
szerb krpa (lacinia,), bol. krepe_ (schnupftuch, fleck), alb. kerpe; 

(ceneiO; stracio, panno consumato). A rum. alak közvetlenül a szláv-
ból való ugyan, de szlávsága kétes. v. ö: 

oz. körpá (bettdecke, hülle) ; 
özb. körpá (takaró). 
55. k ó b o r ernyő N. Ö. II , 477: 
rum. kovór (teppich, teppichdecke). A Sopronvidéki kóbor 

(gömbölyű, szalmából font kosár) = néni. kober, a valószinüleg a 
fönnebbi alak is azonos ezzel. 

56. k u s z k u r a apa- vagy anya-társ N. 0 . II. 477 : 
rum. kúskru = lat. consocer (* conwcrut), kúskrq = lat. 

eonsocra. 
57. k o l n a lak, hajlék, borház B. T : 
rum. hóln$ (tectum; wagenschuppen; borház). A szó külön

ben szláveredetü, v. ö: szerb kóla (kocsi): kolnica (egy *kolnn di-
niinutivuma) kocsiszín; tót kolna, tengy. kolnia (sziu. faszín). 
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58. k o m p i 11 a mérleg N. Ö. II , 47 7 ; kompona súlymérték 
serpenyője. B. T : 

rum. kumpinv, k\mp\n$ (waage, waagschale; brunnenschwen-
gel). Miklosich szerint úgy a magy. mint a rum. alak szláv erede
tűek ; a szó román eredetére nézt v. ö: Cihac (cumpana alatt), Diez 
(campana alatt). A magy. alakok csakis a rumun nyelvbül szár
mazhatnak. 

59. k o p á c s cserje haraszt (B.T.); erdős, bokros hely (Sz.D.): 
rum. kopák, kopác (v. ö. berbék: berbéé; áárik: sariée) fa. 

v. ö: alb. kopác (wurzelstumpf eines baumes; block), az aradi rum. 
tájnyelvben kopák (kopáé) »erdőt« is jelent. 

60. k ó p é, (k ó b é, k u b ó, g ó b é ) pajkos, rakonczátlan gyer
mek B. T : 

rum. kopíl (kind, knabe). A rum. alak egy lat. *copillus-r& 
utal (e helyett pupillus — v. ö. popina: coquina). Az eredetihez 
legközelebb áll a kópé alak (e helyett: *kópély, *kópéj). Az ószl. 
kopilű, kopelü (nothus), bol. kopile, kopilóe, kopele, szerb, kopile 
(kopilad, kopilan, kopiliti), újgör. xnnsh, xonéXka (juvenis), alb. 
kopíf (arbeitsknecht, bastard, (schlau, aufgeweckt), kopile (magd) 
mind a rum. kopíl, kopile alakokra utalnak. Az albán kokíj-tc;, (ko-
piF többese) a.macedo-rum. kokíl (*kopíl helyett) alakra utal. 

61. k o v r i c s perecz N. Ö. I I I , 327 : 
rum. kovrig (bretzel, kringel). A magy. alak a rum. szó töb

besét : kovrt'j, vulg. kovríz tünteti elénk. A szó különben szláv ere
detű, v. ö: or. kovriga (panis formae rotundae), ószl. kovriga 
(eirculus). 

62. k o z s ó k bárány vagy juhbörből készített felöltő ; suba, 
hosszú bunda; kozsokdr szőcs N. ö . II , 477 : 

rum. kózók (schaafpelz), kózokar (szőcs). E szók szláverede-
tüek: ószl. koza (pellis): kozu/ (vestis pellicea) *kozuxar (kürsch-
ner — v. ö. szerb, kozuhar). A magyar alakok, hangtani jelenségeik, 
úgy a helyi körülményeknél fogva a runiunra utalnak. 

(33. k u r é 1 y e gyöngyfüzér N. 0 . I I I , 3 : 
rum. kure (többest1: kurele) = lat. corrigia, fr. couroie, sp. 

port. correa, prov. eorreja, ol. coreggia, cureá, eorreja. 
64. k u r k a pulyka N, Ü. I I I , 3 : 
rum. kúrke (truthenne), hurkán, Icurhoj (truthau). A rum. 

alak a szláYból való, s a kurd (gallus) szó diininutivuum. v. ö.: 
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újgör. xovoxog (aiyvartogTcioíg), xovQxag, xovoxávog (coq d' Inde), 
bolg. korkoj (a rumunból való, mert rendes nagyító — oj = lat. 
onius képzőt mutat), porosz kerko (taucher) lett kurka (truthenne), 
zend kahrka (huhn), óír cerc (gallina) ossét kjark (gallina), ógör. 
xéoxog ( = 'ahxTQvwr). Roesler a perzsa-török qarqán-ra.(colombe 
qui porté des lettres) gondol. A kaz. tat. kürká az oroszból való. . 

65. 1 á k tó, mocsár B. T : 
rum. Iák = lat. lacus. 
66. 1 i 1 i á k denevér N. Ö. II , 524 : 
rum. lilidk ugyanaz: v. ö.: szerb Fiiak (vespertilio). tör. ? 
67. 1 i m á n y hely, hol a víz utat vesztve, megcsendesül s lassú 

körben mozgást vesz fel (Kenessey) : 
rum. Urnán (hafen). v. ö. ógör. kifiijv, újgör. fapsvctg, ószl. 

limerií, szerb, orosz, ozmán liman (portus, sinus maris). 
68. 1 i m b a ide-oda lóbbálható készület B. T : 
rum. lirnbe ( = lat. lingua) — limbe klópotuluj (glocken-

schwengel). 
69. 1 i n d i k venus nyelve az asszonyi nem szemérmében T. S.; 

1 i n g y i k, 1 i n g y i k ó X. K. X, 334 : 
rum. lindik, vulg. Und'lk (kitzler, schamzüngelehen). 
70. 1 o k két hegy közötti keskeny tér V. R ; l ó k leereszke

dett kis völgyecske ; alanti hely, alacsony hely T. S : 
A »hely«, »tér« jelentményböl kiindulva a rum. lok ( = lat. 

locus)-ra lehetne gondolni, v. ö. kfelném. löch — ószl. lágü (nemus). 
Erre viendök vissza szl. lug (silva), or. lug. (pratuni), melyek *lug, 
lugas szóink eredetét is fölvilágosítják. 

71. m a t á s z készítetten nyers selyem, béka-selyem : 
rum. matásf, vietáse = lat. mataxa, metaxa, gör. i*eita£at 

ut'za^a, ol. matassa, fr. matasse. 
72. m á l é (*málaj) kukoricza lisztből készített sütemény, 

kenyér : 
A rum. mrláj ^*melárj) kukurutzbrod, mehl, egy lat. *>nilia-

riU8"T8k utal . 
73. m á r f a poggyász, málha X. 0 . .11, 523: 
rum. márfy (waare, merx). A rum. alak, melynek még márve, 

niárhc alakjai is léteznek »marha* (barom és vagyon) jelentmény-
nyel, a szláv marha (inaiba, marva, mrha) szóra utal (v. ö. Miklosich 
Fremdwörter 40). A magy. alak csak a rumunból származhat a ^ 
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(h): / (v) féle speciális rumun hangváltozás miatt. v. ö. szl. vi/rü 
— rum. vifór; szl. vr/ = rum. Vf'rf, ?fr?. 

74. m e r i n g y a úti eledel X. 0 . II, 236 ; m e r e n d é 1 beta-
risznyáz X. Ö. I I , 523 : 

rum. merínde (többese: merínde, vulg. merínde) vietuailles, 
provisions; merindí (fairé des approvisions) = lat. merenda, újgör. 
[AtgévŐv, 61. port. merende, sp. merienda. 

75. in i ú r a, m i 1 1 ó r a diszké, előhasu juh, egyéves bá
rány V. R: 

rum. miór (nőnem: miárq) brebis de deux ans. A rum. alak 
egy lat. *agniola (agnusdimiiiutivuma) vagy *gnioiá-vsL vezethető 
vissza, melyből egy *miöla (v. ö. lignuni =» lemn, dignus = demn) 
alakon át a fönnebbi miár$ alak állt elé. A lat. agnellus is hasonló 
átalakulást mutat a rumunban: nmei (mríel), niiel, riel. 

76. m ó c a macska M. N. V I 341: 
rum. mi'icfy m\c% ugyanaz. 
77. m ó s u l y apó N. Ö. I I I . 3; m á s a bába (N. K. I I ) ; 

m á s a másik anya, Öreganya T. S: 
• rum. mos (névelővel: mólul) greis; grossvater; masy (az 

előbbi szó femiriinuma), grossmutter, mütterchen; hebamme. v. ö: 
porosz moazo (nrulmie). litva mószu. 

78. m u k u c , m u k u c a , m u k u c k a végecske, gyertyavé-
gecske N. K. II , 378 : 

rum. muk (bout de chandelle) = lat. mucas; ennek diminuti-
vuma: mukúc, mukúcf. 

79. m u r g a p e j N. Ö. I I , 523: 
A rum. murfi (lem. niurge) braun, egy lat. *mauric%u (ebből 

maurus, iiuvon^)-víi utal. 
8U. m ú r kőfal N, Ö. I I , 523: 
rum. mnr = lat. mürus — v. ö: tót mür (fal) = ném. mauer. 
81. m u s a c ó l székfüvirág X. 0 . II, 523 : 
rum. mus$c$l (vulg. nmsecól) chaniille. 
82. m u s t y moh X. K. I I , 378: 
rum. muik\ vulg. must' = lat. muscidvs (muscus — iiócryoi 

demimitivuma) v. ö. ol. muschio. 
83. m ii t ii süketnéma; mutuj gyámoltalan természetű X. K. 

I I , 37H; 
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rum. mut (m.), mut$ (f.) — lat. mutus-a-um. A mutuj alak egy 
rum. *mutój-ra utal, mely az előbbi (»mut« alak) nagyitója. 

84. n a n á s a ki a legénynek leányt, a leánynak legényt sze
rez közbenjárása által V. K ; ndnás násznagy N. K. II , 374: 

rum. nanás vagy nas taufpathe, beistand, brautführer. Alap
szó nán$, melyre nézt v. ö: lat. nanus, nana, gör. mrtoj, vávog. ol. 
cat. ósp. nano, nana, újsp. enano, enana, port. anaa, anao, prov. 
nan, nant, nana, fr. nain, naine, újgör. vávog, mvcc, alb. nánne ,̂ nénne;, 
oz. niná (nagy anya). A felhozott nyelveken kivül el van e szó még 
számos úgy indgermán, mint turáni nyelvben terjedve. Az ugor 
nyelvekre nézt v. ö. Budenz Szóegy. 398. sz. a. 

85. n e p o t y a lányunoka N. Ö. I I I , 3 : 
rum. nepat%, vulg. nepat$ (neptis) = lat. *nepota. v. ö : cat. 

prov. neboda, vei. neboda, sp. nieta, port. neta, prov. nepta, ó ol. 
nezza, prov. netta, fr. niéce (*neptia). 

86. n é r á r á s fortélyos N. O. 423 : 
v. ö: rum. neráv (sitté, gewohnheit). A szó különben szláv 

eredetű: narav, narava (natúr, naturerell, gemüthsart). A nerdvás 
alak egy *neráva alapszóra utal, s ez nem a rum., hanem a szláv -a 
végű alak mása. 

87. n e r o d bolond N, Ü. I I I , 3 : 
rum. neród, (vujg. neród) dumm, einfáltig. A szó különben 

szláveredetü (nerod). 
88. n u n t a menyegző V. R; 
rum. núnte. mac. rum. númte (menyegző). A rum. alakok a 

lat. riuptd-isi (v. ö. nubor, nuptus) utalnak, mig a többi román nyel
vek a nuptiae alakból indultak ki: 

ol. nozze, cat. sp. port. nupcias, prov. nossas, ó fr. nopccs, 
újfr. noces. 

89. n y é g r a barna N. 0 . II , 523 : 
rum. négru (m. vulg. ríégru) neágr$, niágr$ (f. vulg. ndgre) 

fekete = lat. niger-a. 
90. n y e k e z s i 1 boszankodik X. Ö. II, 523 : 
rum. nekezl (ebből *nekazi), vulg. nekezi (quálen, plagen. 

argern, necken). A szó különben szláv eredetű (v. ö. nekaz). 
91. n y i r á s z a menyaszony N. 0 . III , 3 : 
A rum. mirds^ vulg. úirásq (menyasszony), a mire (íiire) vő

legény alapszó rendes (-ás<,- *= lat. — issa) által készült femininiuna. 
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92. u y i r e 1 y vőlegény N. Ö, I I I , 3 : 
rum. mire, vulg. ríire vőlegény. A magyar alak a rum. alap

szó *mirél (nirél) diminutivumára utal. 
93. p a k u 1 á r (pakurár) pásztor : 
rum. pqkurár vagy pqkurár — lat. pecorarius (ebből: peeus-

oris = rum. pekure), ol. pecorajo (*pecorario helyett), calabr. pe-
curaru, sic. picuraru, port. pegureiro. 

94. p a 1 a c s i n t a, p 1 a c s i n t a : 
rum. plecint^ — lat. placenta. 
95. p a l a j á s határszéli őr X. O. 11,523; plajás véghely

őrző 8. R; plajás mezei rendőr (Arad); p'ajasso -onis (a stylus 
curialisban): 

rum, piaját (vulg. plqjés) grenzwáchter, trabant. Alapszó plaj 
(ebene, pláne), mely egy lat. *planeux-v& (plánum helyett) utal Eb
ből késztilt a rumunba is át ment-as (magyar eredetű) képzővel a 
fönnebbi plajás alak. 

96. p o s z t i a, p u s z t i.a ebben: menj posztiába, pusztia ver
jen le! V. R : 

rum. pvstie (einöde, wtiste — pusztaság; átvitten pusztulás 
stb.) Az alapszó »pust(;« (puszta) szláv eredetű ugyan, de a lonjel-
zett magyar alakok, rumun képzőt mutatnak. 

97. p u c a, p u c u penis, membrum virile : 
v. ö: rum. puee (membrum feminíe). 
98. p u t r e g a 1 y torhadtéág — putregályos korhas, reves, 

•szúette fa N. K. I I , 374; putreyályos reves N. Ö. II , 523: 
rum. pntregáj (vermodertes holz, moder). Alapszó putred 

( = lat. 
putridus, ebből: puter). A pntregáj alak egy *putredá}-\'& vi

hető vissza, mely egy lat. *ptttredaneum-T& utal (v. ö. putredo-inis). 
99. r a m a s z így nevezik egy levágott fadereknak mintegy 36 

hüvelyk hoszszú darabokba rödalt részeit, melyek aztán felhasogat-
tatnak kazalfákká N» Ö. I I . 523: 

A rum. remás (rest, tiberblerbsel), a remin (rem-jj) ige rendes 
part. perfectije ( = lat. reinaneo). 

100. r oj b pirospej N. Ö. II, 527 : 
rum. rojb (m.) rajbr (f.) rouge, rougeátre, lat. *rubeus, oLrob-

bio roggio, sp. rubio, port. ruivo. 
101. r ús , r ó g k a vörheny eges B. T : 
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rum. ros (ruos) vörös, roxke rougeaud, roussmv. A rum ala
kok egy lat, *russeus, illetve *russicus-a-ra utalnak. 

102. s z é c s i t a szárazság, szomjúság N. Ö, I I I , 3; 
rum. s/eete (lat, siccitas) trockenheit, dürre. Alapszó sek •» 

lat, siccus. 
103. s z é m u n c i a, s z e 1 -e m u n c a mag V. R : 
rum. sem$nce, semunce (mag) = lat. semintia, A »szeleraunca« 

alaknál oly közbeszúrt »l«-lel talákozunk, mint a »mülóra« szóban 
(e helyett: mióra = rum. miárcj). 

104. s z k e p á 1 szabadit N. Ö. I I , 524 : 
rum. skepá (befreien, retten, entkommen) = lat, *ex-capare. 

v. ö: ol. scapitare (lat, *ex capitare). 
105. s z o k o t á 1 ki mindent számban vesz B. T : 
rum. sokót, sokáte (l)erechnung. rechenschaft), sokotí (berech-

nen, meinen). 
106. s z o m p o r büdöskö, kénkő: 
rum. sumpor, simpór ugyan az. Kétségtelen, hogy e szó a lat, 

sulphur-is-ra utal. A mac. rum. sklifure egészen a lat, alak mása 
(eredeti *slifure helyett — v. ö. szl. slab = rum. sklab (slab mel
lett), szl. sluga — rum. sklúge (slüge mellett); ámde a simpór alak 
szláv hangjelenséget mutat. v. ö. 

szerb. horv. sumpor, or. sumpor, sambur, oz. sumpara. Az alb. 
súlfurr, surful, sulful alakok közvetlenül a latin, a sk'úfur, skúfur 
alak pedig a macedo-rumun sklífure (eredetibb: *sklufúr<?) alakra 
utalnak. 

107. s z p 1 i n a pokolszökés X. Ü. I I , 524 : 
rum. splín% (*spline helyett) milz, milzsucht = lat. splen-is, 

üjgör. anl^ra — v. ö. ang. spleen. 
108. s z t r u z s á l dörzsölve lefejt málét csövéről N. K. 

I I , 374: 
v. ö: rum. strucl (zerquetschen, zerschellen, zerdrücken). A 

magy. alak egy különben ismeretlen *struzi ( = lat. extradere) alak
hoz közelebb állna. 

109. s z u f ia , szusz, lélegzet X. Ö. I I I , 231 ; s z u f 1 á 1 lehel 
X. Ö. 11.524: 

rum. suflá (blasen, athmen, hauchen) = lat. sufflare, ol. sof-
fiare, fr. souffler. A nép ajkán különben a sufc (n' are sufla nincs 
szuflája) mint substantivum is meg tan. 
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110. 8 z u r á t a leányját vagy drusza V. R : 
A rum. sár$ (többese sorór — lat. soror-is) alapszóból készül 

a surd (insurá) ige, melynek rendes part. perfectije: surát (m.), 
suráte (f. = gute freundin, schwester) a fönnebbi »szuráta« alak 
eredetijét állítja elénk. 

111. t o k a faharang, melyeta bányánszok jeladás végett hasz
nálnak B. T : 

rum. tak% (er. *t5k§) planche en bois ou enfer, surtout á l'é-
glise au lieu de cloche. T. Ö : ol. tocco, sp. port. toque, cat. toc, prov. 
toc, tocha, fr. touche — alb. tőke. 

112. t o k á n y (* tokán) juh- vagy malacz-hús paprikásan ké
szítve B. T ; apró falatokra vagdalt rántott hús V. R : 

rum. tokány (hachis de viande, fricassée, ragoűt). Alapszó: 
toka (v. ö. tokáré, toketúrej hacher, battre, charcuter. v. ö: ol. toc-
eare, sp. port. tocar, fr. toucher, melyek egy lat. *taecare vagy 
*toccare (e helyett: *tactare) alakra utalnak. 

113. t r a n k á 1 ó (*trankál) ügyetlen ficzkó N. K. II, 380 : 
A rum. szótárak csak a trankani (klatschen, ausschwatzen, 

plaudern) alakot ismerik, mig a nép ajkán annak tranka alap 
szava is él. (v. ö. a »Gura Satuim« czimü rumun élczlap »Tranca 
fsl Flanca«J alakját, 

114. t r o p o t y a tapota, totya, téplábolás ; t r o p o t y á i ide 
8 tova tipeg-tapog ügyetlenül N. K. II, 380: 

rum. tropótu (trab, lármen mit den füssen); ebből készült a 
tropotí (vulg. tropotí) ige, melyből a fönjelzett magy. alakok kol-
csönöztettek. A magy. alak különben egy rum. trőpote alak mása 
is lehet. 

115. v á p u r (vápor, vaápor) N. 0 . I I I , 3 : 
rum. vapór (vepór) dampf, dampfschiff = lat. vapor-is. ol. 

vapore, fr. vapeur. 
116. ve s á r mondja a leány a leánynak a kitől tojást ka

pott N. Ö. III , 3 :-
rum. iten'farg (a ver szó feminin diminutivuma) base. A magy. 

alak egy. *vérsár, v<'ssár alak médiumán át állott elé. 
117. v e r j e> v í r j e így nevezi a leány n legényt, ha írt to

jást adott neki N. Ö. I I I , 3 : 
rum. verte (venvandtsehaft). A rum. ver, vier alapszó magyar 

eredetű, ebből: vér, verj == rokon, család. 
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118. z á r a vert tej N. Ö. II, 524: 
rum. z$r (*ser helyett) petit lait, lait-elair lait de beurne; 

zár<> (milchwasser, molkemvasser). v. ö: lat. serum (lac), ol. siero, 
sp. suero, port. soro. 

P ó t l é k . 

A) A. rumunra utalnak még a következő szók is: 
1. I á k o n (*lákom) telhetetlen N. Ö. I l i , 564: 
rum. lekóm (gierig, ltistern). 
2. p a k u r a deget N. Ö. III, 564: 
rum. pekur% (theer, bergöl). mely egy lat. *picula, pecula (eb

ből : pix-cis) alakra utal. 
3. p i r k o r i c s kisértet, mely utána jár az embernek N. 0 . 

III , 564 : 
rum. prikoUc (wahrwolf; kisértet). A szó különben szláv 

eredetű. 
4. u r d a fejér túró N. Ö. III, 564: 
rum. úrd$ (der süsse káse, ziegenkáse). 
5. z a b u n kürti N. Ö. III, 564: 
rum. zebún (eine art wollener teppich ; kittel). 
6. z e s z t é r e névvel szólítja a nő férjének nő-testvérét N. 0 . 

III, 564: 
v. ö. rum. zéstre (lat. *ex-staura ?) mitgift, aussteuer. heiraths-

gut, brautschatz. • 
B) A »Vadrózsákban« (384—391) közlött család stb. nevek 

közül számosan rumun eredetre mutatnak: 
1. Albu (családnév) = rum. alb, albu (fehér). 
2. Borbát (u. az) == rum. b^rbát (férfi). 
3. Bardtic (u. az) = rum. berduc (bárdé diminutivuma); 

rum. család névként is előjő. 
4. Baric (u. az) v. ö. rum* Baritiu (olv. báric). 
5; Csobot (u. az) == rum. cobót, íóbot^; rum. család-névként 

is előjő. 
6, Mircse (u. áz) ~ rum. Mir^e (Mircea).. 
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7- Orbók (u. az) = rum. orbók (az »orb« alapszó nagyitója). 
8. Rumun eredetre utalnak még a következő családnevek : 

Bottyán, Boszorát, Botár, Csortán, Gruzda, Kolcz, Guzrány. 
9. Murga (lónév) = rum. murg, fem. murge. 

10. Mundra (u. az) == rum. mundru (lat. mundulus), fem. 
mundre (tk. mundru, mjndrej. 

11. Matuzsa (u. az) v. ö. rum. mottóé. 
12. Marucza (tehén név) == rum. Meriúce. 
13. Urszé (ebnév = rum. urs (medve). 
14. Lupe (u. az) — rum. lup (farkas). 
15. Kurbuj (u. az) — rum. korb (holló) korbój (az előbbi na

gyítója) ; család-névként is szerepel v. ö. a magyar Korbuly csa
ládnevet. 

16. Az állatnevek közül még a következők utalnak rumun 
eredetre: Dregán (dragc;), Blezoj, Gribej, Bozlán Dojbán. 

C) Pótsorok a kimutatás szövegéhez: 
3-dik szám. Igen valószinü a fönnebbiek szerint, hogy a rum. 

alak, nem az alakor, hanem az alak szót tünteti elénk. 
Az alak szó eredetét illetve kétségtelen, hogy a tatárságból 

való. v. ö: mongol alak, manju olya, török ala. Az utóbbi alak ál 
(er. *ala) szavunkban is meg van. A »tarka<z (külső) és »ál« (belső) 
fogalmak különben is rokonok, s a törökségben monnó fogalom egy 
és azon szó által fejeztetik k i : 

özb. adam alas[ irinda, haj van alas\ s ^ n d a : az ember tarkája 
(azaz álja, kétszinüsége) belül (van), az állat tarkája kivül (van). 

5-dik szám. A bárd szó eredete a fönnebbiek szerint homá
lyos. Miklosich a szláv nyelvekre utal, s most mi is valószinünek 
tartjuk ezt. Albárd alak e szerint *barda (bárda?) helyett való, s 
ezen alakot tünteti elé a rum. bárdé alak is. 

A szláv brada alaknak *barda alakká való átváltozására nézt 
v. ö: szl. slama =s magy. szalma; szl. sluga s r magy. szolga; szl. 
gradja = magy. gárgya. 

A rum. bárdc; alak a magyarból való, mert speciális magyar 
hangváltozást tüntet elé; a szl. brada a rumunban *brad$-nak 
hangzanék. 
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E r e d m é n y . 
A) Nyelvészet. 

a) H a n g t a n . 

Miután a nevezetesebb hangtani jelenségeket a kimutatásban 
megbeszéltük, csak kevés lesz az, a mit e helyt még ki kell emelnünk. 

1. A kimutatásban foglalt rumun kölcsönszók hangjelenségei 
rendesen csak igen csekély átalakulást, illetve hangváltozást tüntet
nek elé. így a kettős mássalhangzóval kezdődő szók közül egészen 
nyers, azaz a magyar nyelv hangtani szabványait mellőző átvételt 
mutatnak: 

a) t r . . . . tropotya — e helyett *torpotya; trankdl — e he
lyett *tarankál. v. ö: szl. trata • magy. taráta; szl. trába (tromba) 
= magy. toromba; szl. trem = magy. terem (tk. terem). 

b) s z k . . . . szkepál — e helyett *eszkepál, *iszkepál. v. ö.: 
szl. skoba = magy. eszkába, iszkába ; lat. schola (*sköla) = iskola 
(oskola). 

c) s z p . . . . szplina — e helyett *iszplina (*iszpilina). 
2. Az Önhangzókat illetőleg kiemelendők: 
a) A rumun accentuált szótagok a magyarban rendesen meg

nyugtatnak : 
rum. ardéj — magy. árdél (*árdély helyett); 
rum. busiók •= magy. bisziók; 
rum. belán = magy. bolán; 
rum. kozók 3= magy. kozsók. 

Az utóbbi szóban egyedül ezen szabály dönt a fölött, hogy a 
kozsók szó nem közvetlenül a szláv nyelvekből jutott hozzánk. 

b) Találkozunk azonban nem egy gyöktelen hosszal is: 
*6pril (ebben i'el-ópril) — rum. bprí; 
kópé (*kópély helyett) = rum. köpil; 
málé (*maláj helyett) = rum. meláj; 
vápor =*= rum. vapór. 

;;. A mássalhangzókat illetőleg kiemelendők : 
a) A rumun r gyakran == magyar 1: 

rum. kuráste = magy. gulászta ; 
rum. f)ekurár =s* magy. pakulár. 

XTELVTUD. KÖZLEMÉNYEK, XII. 8 
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b) A rumun j szóvégen == magyar ly (1): 
rum. hodáje = magy. hodály, bodáj: 
rum. éimpaje = magy. csimpolya, csimpoja; 
mm. putregáj = magy. putregály. 

Néha »ly« helyett »l«-vul is találkozunk : rum. ardéj = magy. 
árdél (árdély, árdéj helyett). 

o) A rumun szókezdő k » magyar g : 

rum. kuráste =*= magy. gulászta; 
rum. kirze = magy. g<*rzsa (korzsa mellett). 

Néha, így speciálisan »n« után szóközben is g-be megy át 
a »k« hang : rum. briiike — magy. bringa (v. ö: ném. Winkler = 
magy. Vingler). 

cl) Gyöktelen, közbeszúrt »l«-vela millóra (e helyett: *milóra, 
mióra =*= rum. miáre) és szelemunca (e helyett: *széinunca = rum. 
semince) szókban találkozunk. 

e) Különös figyelmet érdemel azon jelenség, hogy a rumun-
ból kölcsönzött fő- és melléknevek nagyrészt a nőnemű (-a végű) 
alakot követik: 

*szokota (ebben szokotál) — rum. *sokát<;. sokót, sokot'ále 
mellett; 

tropotya ~ rum. *trópotf, tropót mellett; 
ka ruca = rum. kerüce, kerúc mellett ; 
zára = rum. záiv, zcr mellett; 
m itk ura = rum. mukúce, mukúc mellett; ' 
muta = rum. mut (m.), múte (1.) ; 
márga = rum. nmrg (ni.), múrge (f) : 
nyégra = rum. ííegru (m.). úagre (f). 

b) 8 z ó t a n. 

A rumun kölcsönszók több fontos szótani adalékot nyújtanak, 
a mennyiben szótárunkat nemcsak puszta nyelvanvaggal öregbítik, 
hanem az egyes szók homályos, vagy helytelenül értelmezett jelent-
menyét is tisztázzák és helyesbítik. E tekintetben egyszerűen a 
bUziék, Lolán, imolya, kacsula, lok és marja czikkekre utalunk. 
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o) H e 1 y e s i r á s. 

A helyesírást illetőleg csak az »ly« végű szókra vonatkozó
lag nyerünk fölvilágosítást. A ruraun nyelv vallománya szerint a 
hodály, csimpolya, putregály és árdél szók egyszerűen j-vel Íran
dók »ly« és »1« helyett. 

B) Történet. 

A magyar nyelv rumun elemei új és legújabb, illetve régi éa 
új átvételről tanúskodnak, a mint ezt egyrészt a kölcsönszók hang
tani jelensége, másrészt pedig nyelvünk története bizonyítja. 

A régibb kölcsönszók közé azok számíthatók, melyek, ha nem 
is általában, de részben mégis követik nyelvünk hangtani szabvá
nyait, s ezen fölül a kisebb vagy nagyobb mérvű változékok eléállí-
tása mellett sarjakat is fejlesztettek. Ilyekül tekinthetők a bérbe, 
cserese, kocsán, kópé, mukuc stb. szók és sarjaik. A rumun kölcsön
szók legnagyobb része azonban csak a legújabb korban jutott nyel
vünkbe. 

Ezen, a kölcsönszók hangtani vallományából vont következ
tetést, nyelvünk története is megerősíti. Az ó-magyarban hiában ke
resünk rumun elemeket, mert azok a közép-magyarban sem talál
hatók fel, pedig a közép-magyarnyelv számos emlékei Kelet-magyar-
honban *) jöttek létre, ott, hol a magyarság a rumunokkal részint 
együtt lakik, részint érintkezik. 

E feltűnő jelenség arra enged következtetnünk, hogy a két nép 
hajdani érintkezése nem volt sem oly benső, sem oly nagymérvű mint 
mai napság egyrészt, másrészt pedig, hogy a rumunság nemcsak 
területileg} hanem számszerint is szaporodott. 

Eoesler szerint a rumun nép csak a 13-dik században kezd 
Erdélyben feltünedezni. A magyar nyelv rumun elemei e véletet 
megerősítik, mert a legrégibb magyarságban nem találunk rumun 
elemeket. 

*) Az ú. n. *Tatrosi CodeX« vunnni Területen (Moldvában) készült, azon-
ban ez sem tartalmaz rumun elemeket, 

8* 
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A kölcsönszók minőségét illetve az állam és egyházi fogal
mak, ügy egyáltalában a magasi műveltségi tényezők fogalmai, 
illetve nevezetei a kimutatásban nincsenek képviselve. A rumun köl
csönszók nagy része nomád életmódot tüntet elénk. 

C) Statistika. 

A kimutatás nemcsak a kétségtelenül román, illetve rumun 
eredetű szókat tartalmazza, hanem olyakat is, a melyek más nyel
vekből jutottak a rumunba, s onnan hozzánk. Föl kellett azon szókat 
is vennünk, a melyek a magyarból jutottak a rumunokhoz. Ezek 
fölvétele az eddigi vélet ellenkezőjének bebizonyítása végett eszkö
zöltetett. Fölvettünk végre oly szláv vagy más idegen nyelvbeli 
szókat is, a melyeknek eredete homályos volt. A szláv szókat ille
tőleg a rumun nyelv számos oly szláv szót is bir. a melyek a ma
gyarban is megvannak, s miután e téren nem egyszer a rumun nyelv 
volt a közvetítő, azokból is meg kellett — a közvetlenség kiderítése 
végett — egyet-mást beszélnünk, a melyek közvetlenül a szláv 
nyelvekből jutottak hozzánk. A kimutatás 118 czikket tartalmaz; 
hozzáadva a függelékbeli 6 czikket, lösz összesen 124 czíkk. E .124 
czikkből 7 magyar éa 7 szláv eredetű czikket tartalmaz; ezt levon
va, a rumun eredetű czikkek száma 110 lesz, azaz a kimutatás 124 
czikke, illetve szava közül csak 110 oly szót tartalmaz, a melyek 
közvetlenül a rumunból jutottak hozzánk. 

E 110 szó közül csupán 60 szó rumun eredetű, kétes 25, szláv 
eredetű 15, meg nem határozható 10. 



A ínythos-tudoniiíny jeleu állásdról és Aj problémáiról, 

i. 

-Igen régi idők óta foglalkozik a tudomány azzal, hogy számot 
adjon a régi népek mythosairól és kimutassa azt, mit értettek ve-
lök azok, a kiknek száján legelőször fordultak meg azon képzetek 
kifejezései, melyek az úgynevezett mythologidk elemeit teszik. De 
ámbár már FTerodotos és a stoicus bölcsészek óta mai napig majd 
csaknem minden nemzedék és minden iskola előteremtett egy-egy 
rendszert, melynek alapján volnának a régi mythosok magyarázan-
dók és értendők; ámbár épen a legutolsó századnak igen sok jeles 
elméje a mythosok értelmezésén fáradozott: mégis bátran mond
hatjuk, hogy a mytho8-tudomány alig állíthatná magát idősebbnek 
mint huszonöt évesnek. Mert ismervén azt a rendszert, melyet az 
illető szak tudósai alkalmaznak ez idő szerint a mythos-magyarázat 
terén, semmi esetre sem illethetjük a tudomány nevével azon hó
bortos kísérleteket, melyeket a múlt századok előteremtettek. 

Mit szóljunk — hogy a régieket ne is említsük — arról az 
egész iskoláról, melynek élén Creuzer áll zűrzavaros symbolicájával, 
és mely félig őrült végleteiben, mint pl. Nark müveiben, mutatja be 
a világnak azt a szomorü tanulságot; hogy mily hibát követ el az 
ember akkor, midőn a dolgozó szoba csendes magányában az emberi 
társadalom legnaivabb fokaira akar tukmálni oly képzeteket, me
lyek az illető tudós agyvelejében születtek, és melyek már bonyoló-
dottságuknál fogva is arra mutatnak, hogy igy az ó korban okos 
ember semmi esetre nem gondolhatott ? Mit szóljunk Schelling mély 
elméleteiről, a ki saját egyéni gondolkodásának fejlődését belevitte 
az ó korba és a mythosalkotó emberiségből egy theologiai facultást 
csinált — és még hozzá olyat, melyet mindennek, csak okosunk nem 
nevezhetnénk? Mit mondjunk azokról, kik a dolgot úgy képzelik 
hogy az egyes népek természettudósai afféle akadémiákban vagy 
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természettudományi társulatokban megfejtettek legyen a természet 
talányait, felderítették legyen a tüneményekben nyilvánuló törvé
nyeket, és ezen talányok megoldását és ezen törvények kifejezését 
hogy eltitkolják a nagy tömeg elől, azon hieroglyphicus nyelvhez 
folyamodtak, melynek inventára a mythologiákban fekszik előttünk, 
egyszersmind életet adván azon vallási rendszereknek, melyet ugyan
ezen bölcsek vagy utódaik a nagy tömeg fékentartására költöttek ? 

Kedvelt egy kifejezés volt minden korban ez a szó »tömeg«, 
oly szó, melynél inkább soha semmi nem degradálhatta az emberi
séget ! És épen ezért minden hypothesis között legjobban fogott a 
legutolsó. 

Századunk elején oly halmazával rendelkeztek már a hozzá-
vetéseknek, a rendszereknek, a legfinomabbnál íinomabbul kigon
dolt subtilitásoknak a mythologia terén, hogy — és ez az emberi 
nem józan Ízlésének tiszteletére legyen felemlítve — Hermann Gott-
fried német tanárnak, a hírneves lipcsei philologusnak, már senki 
sem akarta elhinni, hogy csakugyan komoly állításai azok, a miket 
a görög mondákról koczkáztatott; azt gondolták, hogy tréfál, hogy 
bolondot üz collegáival; pedig nem az ő hypothesisei a legva-
dabbak ezen agyonkínzott tudományban. Látott, hallott a világ 
azoknál sokkal furcsábbakat: lát azoknál vadabbakat évtizedekkel 
Hermann halála után is, oly időben, midőn a sok zagyvalékosból 
már kikelt egy oly rendszer, mely egyszerűségénél fogva is az igaz
ság bélyegét hordja homlokán, és melyet nem czáfolhatott meg 
senki, a kinek a régiségtudomány apró részletességei között meg
maradt azon izlése és lélektani tapintató,, melyek nélkül történeti 
kérdésekhez hozzászólni ne.m igen lehet. És hogy az új módszer 
világossága nem takarított el minden homályt, mely ezen tudomány
ban még mindig összezavarhatná a fogalmakat, azt legjobban mu
tatja Braun Gyula, a pár évvel ezelőtt meghalt müncheni régész 
és műtörténelem-iró, ki midőn összes tudományos gondolkodását 
egy ábrándos pontra épité,- a mythos tudományát is új zavarba dönt
hette volna, ha akadtak volna hívei. Braun még 1864-ben a világ 
összes mondáit le egészen az indián törzsekig, Aegyptushól szár
maztatja és a hieroglyph emlékek tartalmát azon elferdítésekkel, 
melyeknek ily nagyszerű eszmevándorlások természetesen mindig 
ki vannak téve, Chaldaea közvetitése folytán fel akarja találni min
denütt, a miről ;<kár a régi irók tudósításaiból, akár csak a későbbi 
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rabbik, egyházatyák stb. vagy épen az apokryph hamisítók állításai 
alapján tudomásunk van. Bebarangolja Tolnát, Baranyát, hogy mi
dőn egységet és világosságot akar előállítani, oly eszmezavart, oly 
bábeli chaoszt hagyjon maga után, aminőhöz hasonlót sem Creuzer, 
sem Nork, sem Görres nem voltak képesek eredményezni *). 

Keni mutatkozott ezen téren semmi fejlődés. Mig a természeti 
ismeretek a legrégibb időktől fogva egészen napjainkig, történeti 
folytonossággal haladtak, úgy hogy az egyik nemzedék elődeinek 
munkálatait haladta meg, és a táguló tapasztalat, a szélesbedő lat
kor mértéke szerint vitte fokonkint előbbre az ismeretet, mindig 
egy-egy világosságot terjesztő eszmét hagyván hátra szövétnekül a 
következő nemzedéknek; mig az erkölcsi, társadalmi és politikai 
világnézlet következetes haladással s nemzedékek 'összefüggő és ele
jétől kezdve napjainkig egységes szellemi munkálata útján küzdötte 
fel magát a mi korunk magaslatáig: addig a mythos-tudomány tör
ténetében semmiféle haladást nem észlelhetünk, és azért kellett meg
vonnunk a tudomány nevét azon száz meg száz kísérlettől, melyet 
ezen tágas mezőn tettek. Braun a maga hypothesisét épen oly jog
gal küldhette volna világnak Euhemeros korszakában, és Euheme-
ros rendszere nem lett volna nevetségesebb Creuzer idejében, mint 
volt századokkal előtte. Csak az apparátus bővült, a későbbi több 
könywel rendelkezett, több adatot ismert mint elődje, hallatlanabb 
eombinátiókkal lépett fel: de egészben véve nem fejlesztett semmit, 
nem juttatta az ismereteket magasabb álláspontra, nem teremtett 
új eszméket, csak másokat koczkáztatott, csak bővítette a rósz hy-
pothesisek lomtárát. 

Azonban volt egy egyetlen pont, melyben haladás mutatko
zott némileg, oly haladás, mely hogy magunk is meghaladtuk, egyik 
legnagyobb jótéteménye századunk legutolsó tizedeinek. Mondottam 
már, hogy legszívesebben hajoltak az emberek azon hypothesishez, 
miszerint a mythologiákban természettudományi titkok volnának 
lerakva, melyeket a tudatlan, éretlen tömegnek csak ily mythologi-
cus hüvelyben akartak volna a régi bölcsek nyilvánítani, hogy meg
értsék a kiknek való, és ne tudják meg valójukat azok. a kiknek az 

*) ffaturgetchichte der Sage. Rückfüimmg aller religiosen [deen, Sa^eu, 
Systeme auf ihren gemeinsamen Stammbaum und ihve letzte Wurzel von Julivs 
Braun. (2 kötet. München, 1864 -5.). 
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igazság talán megárthatna. Ezen természettani magyarázat, — 
melyet már a stoicus bölcsészek is megkisérlettek, midőn a mytho-
logiát ex ratione physica *) akarták értelmezni, — csakugyan al
kalmazkodott az egyes korszakok természettudományi nézeteihez, 
és változott haladásaikkal együtt. »Az alchymia virágzásának ide-
jében« mondja**) Schelling ezen tudomány avatottjai a trójai há
borút az úgynevezett philosophiai processussal azonosíthatták, még 
etymologiákkal is támogatván az efféle magyarázatokat, olyanok
kal, melyek mindenesetre valószinűségre nézve nem állnak a mai 
nap divó szófejtegetések mögött. Mert Helené, a ki végett a trójai 
háború támadt, nem egyéb mint Séléne ***), a hold, mely viszont 
az ezüstnek vegytani jele. Ilios pedig, a szent város, szintoly vilá
gosan mutat Hélios-rsL, a napra, mely az alchymiában aranyat 
jelent. Midőn az antiphlogisticus vegytan keltett általános figyel
met, a görögök férfi- és nőisteneit ezen vegytan elemeinek tekintet
ték, a mindeneket közvetítő Aphroditében pedig az élenyt. mely 
minden természeti processusnak előidéző oka, szemlélték.« 

A dolognak veleje az, hogy kiki a saját esze járását akarta 
reá tukmálni a régiekre, mert hiszen ez volt a középkornak, mely 
némelyek fejében még a legújabb korig is uralkodik, világfelfogása, 
hogy nem haladunk, hanem sülyedünk, és hogy az igaz ismeretek 
összességét, a valódi erkölcs délpontját, a régiségben kell keres
nünk, a mely mindezzel birt. míg az emberiség fokonkint elfelej
tette azokat, lebukott erről. 

I I . 

Körülbelül ily felfogások uralkodtak a mythologia terén ak
kor, midőn a mythosnak egy új, addig ismeretlen iránya tűnt fel 
;ÍZ irodalmi felfedezésekben oly gazdag századunk látkörén : az 
ind monda. 

*) Cicero L>t natura deorum III. 2-A *eos enim qui Di appellantur 
remin naturas esse non figurás deorum« II . 24. »Alia quoque ex ratione et guidem 
physica, magna fluxit multitudo Deorum qui induti specie humana fabulas poetis 
suppeditaverunt, hominum autem vitám superstitione omni referterunt.« . . . . 
>i Physica ratio non inelegans indusa est in inpias fabulas.« 

**) Einleitung in die P/ulosophie der Mythoiogip. (Összes műveinek Cotta-
féle kiadásában. 1856. II. Abtheilüng I. kötet p. 29.) 

***; Mely eset véletlenül hangtani jogosultsággal bir, ós az új mythos-
niagyavázó módszer által minden kétségen fölé van helyezve. 
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Valamint.a szanszkrit nyelv ismerete megteremtette az össze
hasonlító nyelvészet tudományát, midőn bemutatta az árja nyelvek 
viszonylagosan legrégibb fejlődési fokát és irányt adott a nyelvté-
nyek történeti tárgyalásának: úgy a régi szanszkrit irodalom meg
ismerése, lényegesen elősegítve a már megállapított összehasonlító 
nyelvészet által, a görög-római mythos-körnek is felismerteié ind 
hasonmásait teljesebb, eredetibb és ennélfogva az elemzés tekinte
téből hozzáférhetőbb alakban. Továbbá, valamint az összehasonlító 
nyelvészet alapján felismerhettük, hogy az összes árja csoport ugyan
azon (mindenesetre csak abstract) nyelvnek beszéli dialectusait: 
úgy a veda hymnusok megismerése legelőször vezetett azon úttörő 
gondolatra, hogy az összes árja mythös-kincs eszmei tartalma, 
anyaga ugyanazonos. De nemcsak erre, hanem még azon szembeötlő 
tüneményre is, hogy a görög-római mythos legelőkelőbb alakjai 
ugyanazon nevekkel vannak megnevezve mint az ind mythos meg
felelő alakjai, és hogy ezen nevek ugyanazon viszonyban állnak egy
máshoz, és ugyanazon hangtörvények szerint függnek egymástól, 
mint az árja nyelvkincs egyéb legősiebb tagjai. 

Mind ott találjuk őket, a görög mythologia csudálatos alak
jait, a szanszkrit hymnuszokban, oly teljességgel és oly prototypikus 
fokon, miszerint csuda, hogy akadtak mégis számosan, kik — mint 
a már fennemlített Braun — »a nyelvészczéh« kényekedvéből ere
dőnek és csak »'önkészitette hangtörvényeikre« táinaszkodóknak ne
vezték azon eredményeket, melyeket az új nyelvészet szorosan tör
téneti módszerrel és mindig kivétel nélkül érvényesülő törvények 
alapján mutatott ki. Kulin Alberté, a berlini tudósé, azon érdem, 
hogy legelőször vetette meg alapját ezen most már el nem tagad
ható ismereteknek, és joggal mondhatjuk, hogy mythos tudomány 
csak azóta létezik, mióta a nevezett tudós »Über die Herabkunft 
des Feuer's und des Oöttertrankes bei den lndogermanen« (1859) 
czimü munkájában legelőször mutatta meg egy széles adatkörön az 
új módszer menetét, irányát, czéljaít. Lehetetlen azonban nem emlí
tenünk mint Kulin elődjét még Grimm Jakabot, ki még mielőtt az 
árja mythos fogalma megszületett volna, a mythos egységét germán 
téren mutatta ki. 

Az új mythos-magyarázó módszernek tehát ez a legközvetle
nebb oldala: a nyel veszeti, az 'összehasonlító; és innen van, hogy 
ezen módszer az összehasonlító mythos-fudoiuány neve alatt mutatta 
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be jnagát, minthogy elsőleges iránya és czélja abban központosult, 
hogy azok, kik hozzá szólottak, az összehasonlító nyelvtudomány 
biztos törvényeinek fonalán mutatták ki az árja népek körén belül 
a mythos-kincsek egyazonosságát. De lehetetlen volt, hogy ezen út
törő kutatások egyszersmind világot ne vetnének a mythos tulajdon-
képeni tartalmára, eredeti értelmére. 

A mythosokban szereplő alakok azon hymnusokban és epo-
sokban, melyekből reájuk vonatkozó ismereteinket merítjük, már 
hússal vérrel bíró személyekként lépnek elénk, mint istenek, mint 
hősök. Világos, hogy se istenek, se hősök nem lehettek az emberi 
nem legeslegelső képzetei; kétséget pedig nem szenvedhet, hogy a 
nyelvben és a mythosban birjuk az emberiség legelső, legősiebb szel
lemi munkálatát: azok az emberiség lelki életének legrégibb lenyo
matai. De semmiféle képzet nem jut az ember szellemébe önmagá
tól és a nélkül, hogy keletkezésének valami szemlélet okot ne szol
gáltatott volna. Minden képzet valami anyagi behatás következ
ménye. A mondai képzetek tehát okvetlenül visszamutatnak az 
anyagi világ tüneményei közül azokra, melyek köztük a legszembe
ötlőbbek és melyek legelőször indíthatták az épen ébredő, és a kül
világot magával ellentétbe helyező emberi szellemet arra, hogy azo
kat a saját módja szerint felfogja, és midőn felfogja, róluk valamit 
mondjon, szóval megnevezze azokat, és midőn azokon változásokat 
tapasztal, róluk ítéletet alkosson. Az anyagi világ tüneményei közül 
gondolhatunk-e első sorban másra, mint azon nagyszerű égi tüne
ményekre, melyek az embert legelőször ösztönözhették arra, hogy 
róluk fogalmat alkosson, azon magasztos természeti változásokra, 
melyek az emberi nem keletkezése óta legjelentékenyebben foglal
koztatják a közönséges ember elméjét. 

Ott lehetnek csak ennélfogva a mythosnak is elemei; és az árja 
mythosanyag átkutatása fényesen igazolja ezen elméletet. Azt látjuk 
ugyanis, hogy mindazon istennevek és nősnevek, melyeket Homé-
rosból és Hesiodból ismerünk, sajátképen nem tulajdonnevek, hanem 
ép oly appellativ nevek, mint akár e szavaink: fényes, világos, bo
lyongó, siető, futó stb., és hogy ezek nem egyebek, mint sokoldalú 
nevei a napnak s az égnek, végre hogy feltaláljuk őket egymásnak 
mind hangtanilag, mind értelem tekintetében tökéletesen megfelelő 
módon a görög költészetben épen úgy mint az ind hymnusokban, 
vagy legalább is az ind nyelvben. Hogy példát hozzak fel: ha veszem 
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Uranos-t egyrészről és a szanszkrit Varúndt, úgy a hangtörvények 
alapján azt találom, hogy e két név azonos és hogy (szkr. Var = 
befödni) annyit jelentenek mindketten: a befödő, tudniillik a setét 
égi boltozat, a setétség. Épen úgy a Daphne neve a görögben nem 
egyéb mint az ind Ahana, mely egy régibb Dahaná-bó\ lett, és 
mely annyit jelent: a fényes hajnal. 

De azon anyag, mely fölött a ínythos-kutatúk és nyelvészek 
rendelkeznek, nem enged mindig ily kétoldalú azonosítást. Ilyenkor 
maga a görög vagy maga az ind költészet is szokott elegendő támpon
tot szolgáltatni a mythosi alak megértésére. Hogy mit jelent e szó 
Apolló, azt ma már nehéz megtudni, de ha ott látom, hogy Apolló 
Xanthos (sárgá)-nak neveztetik, vagy hogy a görög hymnusköltő azt 
mondja róla: Délios (a fénylő) és Lykegenés (a világosságból szüle
tett) : úgy látom, hogy Apolló csak a napnak lehet egyik neve. Ez csak 
egy pár rövid példa az összehasonlító mythos-magyarázat köréből, 
és nem is a legcsattanósabbak közül való, mert nem tarthattam al
kalmasnak e »Közleményekben« reproducálni Kulin és Müller 
Miksa mindazon szellemdús magyarázatait, melyek által a mythos-
magyarázatot az exact tudományok sorába emelték. És különösen az 
utóbbié az érdem, hogy az összehasonlító mythos-tudományt az árja 
körön belül a lehető legszélesebb alapra fektette, és annak ered
ményeit előadásának vonzó modora és könnyed folyása által a szak
tudósok szűkebb körén túl, a művelt közönség között népszerűsí
tette. Úgy gondolom, mindenki legkönnyebben győződhetik meg 
ezen összehasonlító mythos-módszer exactságáról és arról, hogy ezen 
módszer, midőn biztos alapra fektette és szilárd törvényekből vonja 
le az emberi szellem legősiebb tartalmát és munkáját, legelőször 
szabadította fel a mythos-értelmezés széles terét az önkényes elme
futtatásoktól : ha nem sajnálja elolvasni Müller-wok -essay-ét »az 
összehasonlító mythos4udományról.« *) Ott oly széles és oly vonzó 
combinátiókban egybeállított példa- és adattárt fog találni, hogy 
azonnal el fognak oszlani mindazon kételyei, melyekkel talán első 
hallásra ezen módszer irányában viseltetik. 

Az összehasonlító — vagy mondjuk inkább lélektani — my-
thos-rendszer nem elégszik meg azzal, hogy felderítse az egyes my
thosi alakok jelentését és érteményét, hanem tisztába hozza egy-

*) Essayx (uémet fordítás). Lipcse, 1860. II. kötet, 1 — 128. 1. 
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szersmind azon viszonyokat és vonatkozásokat is, melyekbe a my-
thologiákban az egyes alakok egymáshoz lépnek. 

Apolló szerette Daphnét, Daphné megszökik előtte és babér-
fává változik, meghal a mint Apolló meg akarja ölelni. — »Min-
denki,« úgymond Müller, »a kinek szeme van, hogy lásson, és szive, 
hogy érezzen a természettel, mint a régi korok költői éreztek vele, 
még ma is láthatja naponkint, hogyan siet a hajnalpír mindennap 
az égboltozaton, hogy eltűnjék, midőn a szerelmesen utána futó nap 
készül megölelésére.« (82. lap). 

És hogy babérfává változik, az egy későbbi görög vonása ezen 
általános árja mondának, minthogy a görög nyelvben a babért 
daphné-nak hittak. 

»Endymíőn, egy kitűnő szépségű fiatal ember, Seléné által 
álomba ringattatik azért, hogy Seléné őt zavartalanul megcsókol
hassa.* Endymíon (endyő = a víz alá bukni), a tengerbe bukó le
áldozó nap fölött nem látjuk-e minden éjjel szerelmesen ragyogni 
Selénét a holdat ? És ezen Endymion nem-e Kalykének (katyptó = 
eltakarni) az eltakarónak, a mindent elfödő éjjelnek a gyermeke ? 

De nemcsak szerelmeseket látunk a mythosokban, látunk ott 
harczokat is; mert hogy ne hatott volna az emberre az a szenvedé
lyes háború, melyet a fényes nap ví a setét fellegekkel, vagy a 
nappal az éjjellel, midőn ' 

»A szőke reg a barna éj 
Kétes csatában küzködik.« ? (Arany). 

Mert Herakles. Theseus, Odysseus, kik küzdenek és szenved
nek, nem jelölnek mindjárt eredetileg személyeket, hanem mint az 
összehasonlító nyelvtudomány kimutatta, csak nevei a száz meg száz 
nevezettel biró napnak, mely naponkint megküzd a setétséggel, a 
felhővel, az esővel stb., mely midőn az égboltozatáról letűnik, ten
gerre száll, vagy az alvilágba indul, hogy ismét más munkák vég
zésére és új harczok küzdésére újra meg újra megjelenjék a lát
határon. 

Nehezemre esik csak ily kevés és rövid példákkal beeléged
nem, mert attól tartok, hogy olvasóim közül azokban, kik tán még 
nem foglalkoztak közelebbről az új mythos-tudomány eredményei
vel, nem birok felkölteni ezen módszer iránt annyi hitelt, a mennyit 
megérdemel. 
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De hogyan hozhatnék fel több példát? Hisz akkor mindjárt 
le kellene fordítanom egész terjedelmében Miiller értekezését! Azt 
mégis meg kell említeni, hogy az új mythos-módszer képviselői 
ezen fejtegetéseiket távolról sem értik úgy, mintha Apolló és Herakles 
jelképei (symboluinjai) volnának a napnak, Daplmé, Eurydiké a 
hajnalnak stb. Semmi esetié! E nevek, és száz meg száz egyéb név, 
nem jelképezik va napot, a hajnalt stb., hanem épen úgy jelölik, 
megnevezik e tüneményeket, mint a megfelelő magyar vagy latin 
szók, épen úgy mint sol, lux stb. így értette az ember e mondai ki
fejezéseket akkor, midőn legelőször ejtette ki azokat, és az emberi 
szellem fejlődésének csak egy második foka az, melyen állva meg
feledkezett e szavak eredeti jelentéséről és azokat tulaj donnevek-
kéntj és azt, a mit jelölnek, élő személyekként fogta fel. És ezen 
személyesítése a mythosi alakoknak, melylyel együtt egyszersmind 
a régi vallásnak is meg volt vetve első alapja, a nyelvfejlődés egy 
jelentékeny mozzanatával áll összefüggésben : a synonymia apa-
dámmal. 

A régi ember, midőn estve a napot leáldozni látta, midőn te
szem a tengerparton lakó úgy látta, hogy a nap a tengerbe sülyed 
és nemsokára ezután a hold fénye tűnik fel az égboltozaton, e két 
tünemény között okszerüségi viszonyt képzelt. A nap elszökik a hold 
elől, mely őt szereti, víz alá bnkkanik, hogy elrejtse magát, a hold 
pedig őrködik a tenger szine fölött, mig varasából kifáradva oda 
hagyja helyét. Ugvancsak midőn a nap leáldozik, a nappal tiszta 
kék egét vörös szinben látja. A nap harczolt tehát a setétséggel és 
iszonyú vereséget szenvedett, ott van a vér a veres égbolton, mely
ről a nap leszorult és melyet most a setétség nagy tábora faglal el. 
Es midőn reggel a világosság ismét győzedelmeskedett a setétség 
fölött, a mely minthogy a reggelt megelőzi, annak atyja: Oedipus 
megöli saját apját (Laioet), és midőn estve ugyancsak Oedipus egye
sül az alkonyattal, mely alkonyat az éj neje, akkor Oedipus nőül 
veszi apja feleségét. Hogy Oedipus, Laios. Jokaste csakugyan azt je
lölik, a miknek a mythos-tudomány mondja azokat, az összehason
lító nyelvészeti alapon bebizonyítható, mert mathematikai bizonyos
sággal van kimutatva, hogy ezen nevek csakugyan mást nem jelöl
hetnek, mint épen ama fogalmakat. A régi ember a mindig más-
más körülményekbe kerülő, és minden egyes tapasztalat alkalmával 
más-más képzeletre és viszonyításra okot szolgáltató napot, ezen 
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viszonyokhoz és körülményekhez képest más-más névvel nevezi, és 
nem juttathatja még öntudata elé, hogy tulajdonképen csak egy 
alanynyal van dolga. Innen van az a szám- és szertelen név, az a 
gazdag synonimia, melylyel a mythos tárgyait megnevezi. De a' 
szellemfejlődésének történetében egy fontos fordulópont az, midőn 
a különféle jelek alapján elnevezett tárgy azonossága is az öntudat 
elé jut. A midőn ezen fordulópont beáll, okvetlenül egy név ragad
tatik ki a sok közül és megmarad állandó neve a tárgynak, úgy 
hogy a többi név jelentése lassan-lassan kihal az ember öntudatá
ból. A synonimiának ezen redukáltátása okozta azt, hogy ezen je
lentést vesztett neveket a későbbi ember tulajdonnevekként tárgyalta, 
hogy midőn a hajnal számos jelei közül felkapta az Eos-t, Daphné, 
Eürydiké, Eürüphaessa és még több Eüril-\e\ összetett név, mely 
mind annyit jelent, hogy a messze (BVQV) fényiig tulajdonnévvé, sze
mélynévvé lettek, és azon természetes viszony, mely a hajnal és más 
tünemények között forog fenn, genealógiai* viszonynyá változott. 
Mi egyszerűbb mint az, hogy Eürüphaessa anyja Héliosnak, hogy 
a messzire fénylő hajnalból születik a nap ; vagy hogy Eurüdiké 
lánya a vízbe sülyedt Endymion-n&k? 

Az összehasonlító nyelvtudomány ezen neveket mind megma
gyarázta és a mythos eredeti magvát kihámozta azon mondai hü
velyből, melybe burkolva van. A trójai háború, az argonauták uta
zása az arany gyapjúért, az Odysseus kóborlásai és számtalan ka
landjai, a Herakles tizenkét munkája csupa oly dolgok, melyeket 
minden nap látunk végbe menni az égen, ha a régi ember szemével 
pillantunk a magasba. És a régi ember csakugyan úgy is látta min
den nap és mythosában, mely nem akart sem mese sem bölcseség 
lenni, hanem puszta constatálása annak, a mit és a hogyan észlelte, 
egyszerű szókba öntötte ezen szemléletét. Csakhogy később, midőn 
ezen kifejezések érthetetlenekké váltak, kész volt a mese, és azt a 
mit Herakles minden nap véghez visz, hogy megöli az éj szörnyeit, 
azt a mesében egyszer mindenkorra teszi. 

A mythos ezen felfogása és magyarázása pusztán nyelvészeti 
alapon keletkezett. Ahhoz nem kell nagy philosophia, hogy az ember 
belássa, hogy oly nevek, minők a mythosban szereplők, puszta sze
szélynek nem lehetnek eredményei, és még kevésbé az, hogy puszta 
szeszély alapján nem fordulhatnának elő ugyanazon szereppel felru
házva Indiában és Hellásbau. De azt, a mit a nyelvészet a mythos 
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jelentésére nézve tisztába hozott, azt a.philosophia még erősebb és 
szélesebb alapra fekteté, midőn kimutatá, hogy a nyelvészet által 
tisztába' hozott mythos-alkatás lélektanilag véve egyik szükséges 
formája az emberi szellem fejlődésének, a mely nélkül sem a nyelv 
alakulása, sem pedig a gondolkodás későbbi fokai meg nem érthe
tők. És ezen psychologiai megalapítás, mely körül különösen Stein-
thal-nsbk vannak nagy érdemei *), annál biztosabbá tette a nyelvé
szeti módszert is és emelte ezen nyelvészkedő mythos-tudománynak 
hitelességét. Ma már kevés lényeges és számbavehető vitapont léte
zik a ínythos-tudomány kérdéseire nézve az illető kutatók között. 
Az egész az, hogy némelyek tágasabb tért engednek a zivatarnak, 
a villámnak stb. **) mint Müller és Kuhn, mig Angliában Cox egy 
tudós Reverend szorosan ragaszkodik Müller álláspontjához, melyet 
széles tudománynyal írt két kötetben ***) bőven kidolgozott és 
egy pár kisebb könyvben népszerűsített, sőt az iskolai oktatásba is 
bevezetett. 

De a részletekben való eltérés mellett minden józan mythos-
tndós azon igazságot megdönthetlen alapjának vallja a mythos-
tudománynak, hogy 1) az árja mythosok nem egyebek, mint legré
gibb szólása az árja fajnak a természetben végbe menő mindennapi 
tüneményekről, és hogy 2) a mythosban előforduló nevek eredetileg 
nem mások, mint régi elnevezései ezen tüneményeknek, és hogy 
ennélfogva a többi nyelvanyag rovatába tartoznak s az erre alkal
mazott nyelvészeti módszer által érthetők meg. 

Ezen Európa éjszaki részéből kiindult módszer Európa déli 
részének nem rég egy igen lényeges gazdagodást köszön. Azon mun
kát értem, melyet a szellemdus olasz tanúr Angelo de Gubevnatis 
angol nyelven írt ****) (már németre is le van fordítva) és melyről 
gróf Kuún Géza úr a »Budapesti .Szemlét-ben nem rég meg-
emlékezett. 

) A Zeit*chrift für VÖUeerpsychologie számos czíkkébeni 
i Különösen Schioarz, Kulin sógora és munkatársai {jDer Uraprung der 

Mythologie, Berlin, 1860) és Sonne, Mond und Sterne. (Berlin, 1864.), valamint a 
kérne linguistique által képviseli franczia iskola, különösen Bre'al. Idetar tozik 
még maga Steinthal is. 

***) Aryan mythology. London, 1871. 
****) Zooloyical.mytholoyy, London, 1872. 2 kötet. 
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De Gubernatis munkája az összehasonlító mythologiának kü
lönösen egyik érdekes pontját dolgozta fel minden részleteiben. 

Annyi tudva volt a mythos-tudomány megalapítása óta, hogy 
a mythosokban szereplő állatok nemcsak véletlenül választattak, 
hanem hogy a mythos-alkotók szellemében ezen állatok egy különös 
jelentéssel birtak, mely az illető mythos természetével összefügg, 
így legkorábban ismerték fel azt, hogy a kigyó vagy sárkány ren
desen nem egyéb, mint a villám vagy az eső, és ha pl. Herakles 
vagy Perseus kigyót győz le, úgy ez nem mond egyebet, mint hogy 
a nap győzedelmeskedik a zivatar fölött. Ezen felfogás, az tudni
illik, hogy bizonyos természeti tünemények bizonyos állatokkal ho
zatnak Összefüggésbe, a legtovább tartotta magát fenn a nép kép
zeletében —.hiszen mi is hányszor nem mondjuk hogy »bárány-
felhö.« Az állatok mythosi jelentése azonban oly furcsa jelen
ségeket tár elénk, hogy igen nehéz feladat volt itt tiszta képét nyúj
tani a régi emberiség felfogásának. Milyen összefüggésben van pl. 
a szamár a nappal, egy felfogás, melyet az árja (és mint ki lehet 
mutatni, a sémi) mythos oly gyakran mutat fel (pl. ^lidás szamár
füleiben stb.). E feladattal a szellemdús de Gubernatis birkózott 
meg, oly széles alapra fektetvén ebbeli kutatásait, hogy munkájában 
alapos feldolgozásban van előttünk azon egész anyag, mely (legalább 
árja téren) tekintetbe jő. Nincs elfeledve semmiféle nagy vagy ki
csiny állat, mely a mythosban szerepet játszik, és minden előforduló 
eset egybevetéséből ki van fejtve az illető állatoknak jellege a my
thosi kifejezésekben. 

Már Schwarz*) is nagy figyelmet fordított a mythos-tudomány 
ezen kérdésére; de a mennyiben ő egyrészről csak a hellén és ger
mán mondakörből indul ki, másrészről az állatországoak is csak 
eiiyes részleteit veszi fel, csak némi előmunkálataképen tekinthető 
de Cktbematis kimeritő tanulmányainak, melyekben nemcsak az 
árja mythosban előforduló összes állatok vannak tekintetbe véve, 
hanem melyek még az árja körön túl is némi odamutatásokkal szol
gálnak, így pl. hogy egyebet ne is említsek, a magyar nép mondából 
is megmagyaráz egyet mást és hébe korba a bibliai mondákra is 
tekintettel vagyon. 

'f) Urspruny der Mytholoyie első négy fejezeteiben. 
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Eddig az új mythos-tudományi módszernek csak nyelvészeti 
oldalát emeltem ki. Valamint mai nap alapos nyelvészkedést nem 
képzelhetünk lélektani alap nélkül, úgy a mythos-tudomány is, sőt 
még nagyobb mértékben mint a nyelvészet, lélektani alapon indul; 
Hogy mily fontos a mythos-kutatásra nézve ezen alap, azt röviden 
egy példán akarom kimutatni. 

Igen szembeszökő tünemény a legrégibb mythosok szemlélése 
alkalmával az, liogy pl. az éj setétsége és a felhős, esőző ég között, 
vagy a hajnal és az estszürkület között a mythos külömbséget nem 
tesz. Mindkettő a mythosi öntudat számára egy s ugyanazon tüne
mény. Midőn a nap legyőzi a zivatart, a mythos ezen tüneményről 
úgy ad számot, hogy azt mondja: a nap meggyilkolta az ellene fel
lázadó apát vagy anyát. Pedig csak úgy érthetni ezen kifejezést, ha 
figyelünk arra, hogy a mythos-alkotó ember az éj setétségét, mely
nek méhéből tör elő a nap világa, ez utóbbi szülőjének nézi. Hason
lóképen nem tesz külömbséget a nap működését megelőző hajnalpír 
között és az esthajnal között, mely a nappal után áll be. Mindkét 
esetben tehát csak a tünemény jő tekintetbe, az időre pedig nem 
reflectál az ember. Ez jegy nevezetes lélektani jelenséggel van össze
függésben, melynek valóságát a nyelvészi vizsgálódás ép oly bőven 
constatálhatja, mint a mythos-kutatás. 

Ugyanis a kategóriák között legkorábban fejlődik ki az em
ber lelkében a tér kategóriája, és ennél csak későbben az időé. Már 
az állatok is térben külömböztetik meg a tárgyakat, és a térben 
való felfogás a legelső öntudatos tette" az emberi szellemnek. Hogy 
ezen kategória bir elsőséggel az ember szellemi kifejlődésében, azt 
bőven bizonyítja a nyelv. Humholdt Vilmos egy jeles értekezésében*) 
törekedett legelőször kimutatni, hogy a pronomen eredetileg a hely
fogalomból indul ki. Igen sok, sőt mondhatnók, a legtöbb nyelvben 
a helyhatározó szavak használtatnak ott is, hol idő meghatározásá
ról van szó. A finn Kausi például, mely időszakot jelent, eredetileg 
az t'(t, irány értelmével bir, mint ezt Budenz kimutatta **). A ma-

*) Ulter dle Verwandlschaft Jer Ortsadverbien mit dem Pronomen. Berl. 1830. 
**) Magyar Nyelvőr 1875. 75. lap. 

NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK. XII. $ 
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gyárba előtt, után, -ig, melyek a térbeli irány és határ megjelölésére 
szolgálnak, egyaránt használtatnak az időviszony ugyanazon oldalá
nak megjelölésére stb. Különösen pedig a sémi nyelvekben tapasz
talhatjuk, hogy az időjelölő szók majd csaknem mindnyájan térbeli 
viszonyokat jelölnek eredetileg. Sdm (ott), lifne (előtt), achare 
(után), a héberben a tér fogalmáról, melyet eredetileg fejeznek ki, 
átvitettek az időviszony kifejezésére is. Az arabban van erre nézve 
egy igen érdekes szó. Bejna jedej . . . . szószerint annyit tesz: két 
keze között (vkinek), de a térfogalom kifejezésére használtatik ily 
egyszerű értelemben: előtt; p. o. Kuntu bejna jedejj al-melik : a ki
rály előtt voltam, álltam. Nevezetes már most az, hogy az arab 
nyelvnek elég klassikus szövegeiben is (pl. magában a koránban) 
találkozunk ily kifejezéssel: bejna jedejj al-zemán, ez v. amaz idő 
kezei között, azaz előtt. Ily példákon az ember legkönnyebben lát
hatja, mily másodlagos szerepe van az emberi szellem kifejlődésében 
az idő kategóriájának a tér kategóriája mellett. Az időt, midőn azt 
az ember legelőször megkülömbözteti, a tér szempontja alatt fogja 
fel*). 

Ugyanezen lélektani jelenség a'z, melyet a mythosban észlel
hetünk. A térben való megkülömböztetés a mythos-alkotás fokán 
már végbe ment. Azon nagyszámú mythosi kifejezések, melyek az 
tivn'-vel való összetételből eredtek, feltételezik azt, hogy a tér kate
góriája a mythos-alkotó ember öntudatában kifejlődött légyen, mig 
az időben való megkülömböztetés még nem fejlődött ki az emberi 
Öntudatban. Csak így érthetjük meg azt, hogy a mythos a hajnal-t 
majd a nappal anyjának, majd pedig leányának nézi. De más részről 
már az által, hogy a mythos a külömböző tüneményeket egymáshoz 
rokonsági viszonyba hozza, mint anyát-leányt, testvéreket stb., az 
egymás után való következés felfogásának csirái vannak megadva 
és velük együtt az időben való elhelyezés legelső alapja van lerakva 
az emberi tudatban. Az egymásután következő tünemények t. i. a 
cavsalitás szempontja alatt sorakoznak egymás mellé az emberi 
tudatban és ezen causalitds felfogása az, mely az idő kategóriájá
nak tudatossá válását előkészíti. 

;) A német Zeitraum szó erre nézve igen tanulságos. 
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IV. 

A mythos-alkotás, mint nem hiába hangsúlyoztnk, az emberi 
nem lelki életének legrégibb foka, legelső formája azon szellemi 
működésnek, hogy az ember a külvilágot saját énjétől megkülöm-
bözteti és mint tárgyat helyezi saját öntudatával ellentétbe. A my
thos-alkotás fokát, mely a nyelvalkotással egykorú *), nem előzi meg 
semmi más foka az ember szellemi fejlődésének, sőt épen ezen foka 
az, melyből még soká a későbbi fejlődés kiindul, midőn a mythos 
mindig más-más alakban lép elő az emberi szellem fejlődésének 
mértéke szerint. A vallási és nemzeti eszme ébredése a mythosi 
képzetekből indul k i ; mindketten a mythosból nekik megfelelő gon
dolatokat vonnak le, de maguk részéről megint ép oly erővel hatnak 
a mythos fejlesztésére. 

Ezen culturtörténeti igazság úgy gondolom elég világos czá-
folatául szolgálhat azon fejlődési schemának, melyet az úgynevezett 
positivista iskola, élén a tág pillantású Comte Ágost, állított fel mint 
megingathatlan szentirását az emberi nem fejlődése történetének. 
Legújabb időben még a Comte legnagyobb tanítványa és utóda Littré 
Ernő **) fejtegette ezen fejlődési schemát az ember szellemi fejlődé
sének valamennyi nyilatkozatain és irányain keresztül, és Németor
szágban, hol a positivismnsnak külömben nem akadt sok híve, Twes-
ten Károly foglalta össze eredményeit ***). — Ezen fejlődési schema 
röviden abban áll, hogy az emberiség három fejlődési fokon megy 
keresztül. Előbb világnézetének a vallási felfogás ad irányt, egy 
második fokon a vallási álláspont kritikátlanságát a metaphysikus 
felfogás (vagy másként a prioristicus) váltja fel, mig az emberi 
szellemet évezredes tévelygéséből a pos'itiv vagyis tudományos kí
sérleteken és tapasztalatokon alapuló felfogás szabadítja fel. 

*) Már Herder tisztában volt ezen igazsággal ; utána legelőbb SchdVmg 
adott neki kifejezést: »Beinahe ist man versucht zu sagen, die Sprache. selbst 
set 7iur die verblichene Mythologie, in ibr sei nur in abstracten und formellen Un-
terscbieden bewabvt, was die Mvtbologie nocb in lebendigen und concreten 
bewabrte.t (Eiiib'ituny in die Philosophie der Mylhologie. 52. 1.) 

**) La science souspoinl de vue de la philosophie. (Páiis, 1873.) 
***) Die relioiösen, polititchen und tocialen Ideen der asiatischen Cultur-

tölker und der Aegypter dargestellt von Carl Twesten, herausgegeben von Prof. 
Dr. Lazarus. (Berlin, 1872. Lásd különösen a bevezetési). 

9* 
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Egészen eltekintve ezen schéma egyéb belső gyengéitől, azt 
látjuk, hogy olyan szellemi fok van annak élére helyezve, mely az 
emberi nem lelki fejlődésének egy hosszú, Comte és követői által 
tekintetbe sem vett, korszak által van megelőzve: a mythos-alkotó 
kor által, melynek számára a positiv iskolának helye nincs. Az em
beri nem nem kezdette meg lelki életét azzal, hogy transcendentális 
eszmékkel foglalkozzék, hanem hogy öntudata elé hozza, lelke elé 
jelenítse a külvilág legközvetlenebb, mindenki által látható tárgyait 
és tüneményeit, és ezen öntudat elé jelenítésnek legelső formája 
mint láttuk a mythos. Csak lassú menettel fejlődött ebből a vallás, 
és ennek is csak igen késő foka az, mely az érzéki tapasztalat alá nem 
eső dolgokat fogadja be körébe. Comte rendszere ennélfogva hajó
törést szenved az ujabb összehasonlító mythos-tudományon és val
lástörténeten, a mint ezen nevezetes bölcsésznek épen a vallástörté
net construálása képezi leggyengébb oldalát. Még legnagyobb tisz
telői is e Comte által behozott úgynevezett positivismusnak is be
fogják látni, hogy nem egyéb mint merész félreismerése a história 
menetének, ha az ember az ókor végére teszi a monotheismus kelet
kezését, midőn tudniillik a római birodalom romjaira a katliolicitás 
eszméje épült *). 

Ha a mythos-alkotás az ember lelki életének legeslegelső fo
kát képezi, úgy nem lehet az korlátolva csupán csak az árja fajra. 
Sőt midőn látjuk, hogy lélektani szükség, hogy a mythos-alkotó 
öntudat mindig csak bizonyos körből vegye tárgyait és hogy bizo
nyos módon és meghatározott irányban hasson reá a természeti tü
nemények egymáshoz való viszonya: úgy adva van egyszersmind 
azon igazság, hogy a mythos-alkotás anyaga és iránya nem csupán 
az árja fajon belül azonos, hanem közös tulajdona az egész emberi
ségnek. Nem mintha az emberi család akkor kezdett volna a mythos 
alkotásához, midőn még a külömböző ethnográphiai fajok nem vál-

* tak volt el egymástól, mert az ethnográphia és őstörténet újabb 
eredményei**) bizonyossá tették, hogy a nyelv és ennélfogva a 
mythos is csak a faji élet bizonyos fokán keletkezett; hanem oly 
értelemben, hogy megengedve azt, a mit senki kétségbe nem von
hat, hogy a szellem fejlődésének törvényei s a lelki élet feltételei az 

*) Lásd : Cours de philosophie positive. (Kiad. Littré E. Paris, 1869.) V. köt. 
**) Miiller Friedrich, Allgemeine Ethnographie. (Bécs, 1873.) 33. 1. 
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egész emberiségre nézve ugyanazok, nem pedig ez ethnographia faj-
külömbség szerint különfélék: kell, liogy ugyanazon mythos-anyag-
gal találkozzunk azon ezerszínű néptörzsek között, melyeket egy 
jobb kifejezés hiányában sokan jog nélkül turániaknak neveznek, és 
ugyanazzal a sémi népeknél, mint a milyen elénk lépett az árja né
pek gazdag mythologiajában. Az újabb mythos-magyarázó módszer 
kezdeményezői, ezen igazságra még nem lehettek tekintettel, mert 
elég munkát szerzett nekik tételeik keresztülvitele az árja népek 
egész nagy során keresztül. És azon körülmény, hogy soká elha
nyagolták az anárja mythost ugyanazon szempont alatt nézni, a 
milyen az árja körön belül vált általánosan uralkodóvá, igen sok 
téves felfogást engedett átöröklődni egészen a legújabb korig. Ezen 
téves felfogások között a legnevezetesebb, és ezért csak ezt az egyet 
akarom itt kiemelni, azon nézet, mely a dualisticus vallásformára 
nézve uralkodik. Majd csaknem általánosan el van ismerve, hogy 
ezen dualisticus vallásforma, melyre nézve különösen a persa dua-
lismusból szoktak kiindulni fOrmuzd és AhrimánJ, azon morális 
probléma feltevéséből eredt, melyre a rosznak, a bűnnek stb. eredete 
szolgáltatott alkalmat, és ilyenkor rendesen el szokták hanyagolni, 
vagy pedig egyáltalában véve kétségbe vonni azon bizonyosnál bi
zonyosabb tényt, hogy a dualismus nemcsak oly művelt népnél ta
láltatik, minő a régi persa volt, hanem találtatik igen gyakran a 
szellemi képzettség oly alsó fokán álló és még a természeti állapot
ból alig kiemelkedő törzseknél is minők az Algonquintörzsek, Iro
kézek, Zulukafirok. Hottentottok, Khondok, a Loangót és Nyugat
afrikát lakó törzsek stb. *). El szoktak tekinteni továbbá attól, hogy 
az, mit a persa dualismus már abstractabb általánosságban mond 
el, azt concret korlátoltságban feltaláljuk mindazon népmondákban, 
hol a két testvér, rendesen ikertestvér, egymás elleni harcza és az 
egyiknek győzelme a másik fölött beszéltetik el; egyszóval elszoktak 
tekinteni a dualismusnak, melyet csupán csak a vallás szempontja 
alatt fognak fel, mythosi eredetéről és hátteréről. Mert mindezen 
dualisticus felfogásoknak alapja nem más mint azon théma, melyet 
a mythos ezer meg ezer változatokban mond el, hogy a két testvér, 
a nap és az éj, a nap és a setétség, a vidáman fénylő és mosolygó 
ég és a komor, zivataros, setét ég, vijják azon párviadalt, mely az 

*) Lásd: Tylor Edw. Primitive Culíure. (London, 1872.) II. 287. kk. 
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ősember lelkére a legközvetlenebbül hatott! És maga a persa dua-
lismus is még dogmaticai hüvelyén is átsugáraztatja mythosi ere
detét, midőn Ahuramazdaót (Ormuzd) összeköti a nappal, a vilá
gossággal, Agromainyust (Ahrimán) pedig a setétséggel, az éjjel, 
úgy hogy a persa dualisticus hitágazattannak kétféle szellemei, az 
Ormuzdfélék és Ahrimánfélék aszerint csoportosulnak, amint vagy 
a világosságot vagy a setétséget szolgálják *). Hogy mily hamis 
útra tévedezik azoknak felfogása, kik a dogmaticus dualismust nem 
szemlélik mint vallási tovafejlését a mythosi alapfelfog ásnak, azt 
leginkább láthatni azon férfiúnál, kinél jobban senki nem tanulmá
nyozta a parsismus és az eráni régiség részleteit, Spiegel Frigyes 
erlangeni tanárnál. O az eráni dualismust csupán csak dogmaticus 
fokán kapja fel és aztán még azt sem tartja bizonyosnak és kétsé
gen felülinek, hogy ezen dualismus az árja faj közös világnézetéből 
ered aminthogy a vedákban egész hymnusok találtatnak, hol a se-
tétség mint a hajnal egyenjogú testvére van felfogva, anélkül hogy 
ellentétes természetük említtetnék.^ Ezért sémi befolyást is enged a 
persa dualismusra annál is inkább, minthogy ezt eddig »csupán 
csak BabyIonra és Eránra nézve lehetett kimutatni« **). 

Valóban valamennyi mythosi formák között leginkább ezen 
harczokon, melyeket testvér testvérrel, férj feleségével ví, szemlélhet
jük a mythosi szempontok és a mythosi irány azonos voltát a leges-
legkülömbözőbb fajokhoz tartozó törzsek és népek között. 

»Régi időben«, így beszéli az eszkimó monda, »egy nagy esz-
kimó-hóditó oly nagy hatalomra tett szert, hogy az égbe is repül
hetett. Ily alkalommal egykor húgát is, egy csinos leánykát, magá
val vitte és azonkívül egy kis tüzet; melyből aztán a napot csinálta. 
Hosszú ideig teljes összhangzatban élt a két testvér, de későbben a 
fivér kegyetlen szokásokat vett fel és sértegette húgát. Eleinte ez 

• nagy türelemmel viselte el bátyja rósz modorát, mig egyszer amaz 
tüzet vetett húgára és egyik orczáját megperzselte. Szépségének 
ezen csorbítására felbőszült a szelid leány, megszökött bátyjától és 
holddá lett. Azóta üldözni kezdé őt bátyja és üldözi mostan is.« 
Ugyanazon mythicus felfogás nyilvánul ezen eszkimó példában, mint 

*) Ennek részleteit most legjobb átnézetben találhatni Spiegelnél, Era* 
nische Alterthumskunde. I I . kötet. (Leipzig, 1873.) 20—140. lap. 

**) Eran, Alterthumsk. 19. lap. 
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a melyet az árja mytliosokban találunk; az tudniillik, hogy oly két 
természeti tüneményről, mely egymás után következik közvetlenül 
és melyek közül az egyik kizárja a másikat, azt mondják, liogy a 
testvér kerüli testvérét, az egyik szerelemre gyulád a másik iránt, 
hogy ez kitér amaz elöl, vagy hogy az egyik gyűlölségből üldözi a 
másikat. Mondják ezt a napról és a liajnalpirról vagy szürkületről, 
a napról és a holdról stb. 

Ezen oly egyszerűnek látszó felfogás az anárja mondákat il
letőleg, bármennyire is folyjon az a mythosnak fogalmából, mégis 
csak a legújabb idő szüleménye, és az ide vonatkozó kutatások ed
dig is csak megpendítve vannak még, mert teljes feldolgozásukat 
meg kellene előznie oly óriási mythos-kincs czéltudatos gyűjtésé
nek, mely az ismert nem árja világ összes művelt és vad népeit és 
törzseit ölelné fel. Az e téren való kezdeményezés, vagyis inkább 
azon eszme megpendítése, hogy a turáni (nem szívesen használjuk 
ezen hibás kifejezést) mondák is csak azon irányban magyarázan-
clók és csakis azon módszerrel tárgyalandók, a mely az árja mythos-
sal szemben jutott érvényre, az utolsó három évből való és különö
sen két férfiú érdeme, kik ugyanazon időben, úgylátszik, egymástól 
függetlenül dolgoztak. Tudnillik Müller Miksáé, az összehasonlító 
mythos-tudomány körül oly lényeges érdemeket szerzett tudósé, ki 
e kérdéshez inkább sok oldalról, mintsem gazdag apparátussal ren
delkezve szól legújabb könyvében »Bevezetés a vallás tudományá
ba^ *) egy oly könyvben, melynek sok hibája mellett és daczára an
nak, hogy felületes pietisticus magatartása által oly nagy távolságban 
áll ezen úttörő tudós előbbi fényes munkálataitól, egyik legnevezer 
tesebb érdeme az, hogy a turáni mythologia egy pár egymástól a leg
távolabbra eső képviselőjén (eszkimó, hottentott) mutatja ki a my-
thosi szempontok azonosságát. 

Müller mellett egy fiatalabb angol tudós, Fiske, ki magát a 
nagy mester tanítványának vallja, ugyanazon kérdésnek szentel egy 
essayt: »A barbár világ mythosai,« mely essay-gyüjteményében 
(»A mythos és a myihos-alkotók*) foglal helyet**). Fiske egyéb 
anyagból indulva ki mint Müller, ugyanazon eredményre jut. 

*) Inlroduction tothe science of rclu/ion. (London, 1873.). Le van fordítva 
németre és francziára. A föntebbi eszkimó mytlios-példa is ezen munkából van 
véve. (382. lap angol ered.). 

**) Mythe and Mythemakers. (London, 1872.). 
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Brintőn, amerikai tudós, 1868-ban az amerikai népek és tör
zsek mondáit gyüjté össze, fájdalom tudata nélkül a már akkor árja 
téren megalapított mythos-tudománynak (»Mythes ofthe New World« 
^New York, 1868). Brlnton gyűjteményéből kölcsönzi Fiske a maga 
adatait; kár, hogy mint a mythos-tudósok angol részének egyálta
lában, a kérdéseknek inkább csak philologiai oldalát állítja elő
térbe, mig nincs érzéke az iránt, hogy lényegileg egy psychologiai 
törvény az,' melynek valósulását mutatjuk ki, ha akármily fajhoz 
tartozó népek mythosainak azonos szempontjait derítjük fel. 

Másfelől az amerikai és egyéb józan osztályozásnak sikeresen 
még alá nem vetett nyelvek összehasonlító ismeretének még nagyot 
kellene haladnia arra nézve, hogy az összehasonlító mythos-ismeret 
c téren is oly szilárd alapokon nyugodjék, mint nyugszik az árja 
téren, hol a nyelvészeti munka elősegítette és előkészítette a mythos-
tudomány fejlését. 

Addig, mig az amerikai, afrikai stb. mythosi alakok nevei és 
azok jelentései nincsenek az összehasonlító és történeti módszer 
útján tisztába hozva, addig magának a mythosnak értelmezése is 
csak félig van megoldva. I t t van tehát a mythos-tudomány legkö
zelebbi problémáinak egyike. 

V. 

Azokból, a miket eddig mint a mythosnak lélektani alapjáról 
hallottunk, önkényt az következik, hogy a sémi népeknek is hason-
értelmü mythosának kell lennie, mint az árja fajnak; hogy az, mit 
a sémiek mondáiból birunk, ugyanazon mythosi szempontokból Íté
lendő meg, és hogy annak ugyanazon mythosi alapra és eredetre 
kell visszavezethetőnek lenni. Feltűnőnek fogja a tisztelt olvasó ta
lálni azt, hogy ezt a sémiekre nézve külön hangsúlyozom. De úgy 
látszik, hogy épen ezen tekintetben nem oly általános a tudományos 
belátás, a mint az a mythos módszerből közvetlenül és visszauta-
síthatlanúl következnék. A sémiekre nézve tudniillik egy pár év óta 
egy oly ethnographiai paradoxon vált sok helyütt uralkodóvá, mely 
fellépésének biztossága által a mythos-tudományra igen káros visz-
szahatással volt. A »JRenan hypothesise.« 

A sémi philologusoknak régi idők óta meg volt az a hibája, 
hogy munkálataik tárgyaihoz csak fölötte külsőleges oldalairól já-



A MYTHOS-TÜDOMÁNY. 1 3 7 

rultak és hogy nem is igen vetették fel azokat a népek életének mé
lyeibe ható kérdéseket, melyek a classica és későbben az árja phi-
lologiát, fenkölt szellemekre nézve is a vele foglalkozásra méltókká 
tették. Egészen felrázta tehát a sémi philológiát hosszú álmából 
Renan, midőn egyik legjelentékenyebb művében »Histoire générale 
et systeme comparé des langues sémüiqiics« egy pár oly kérdést pen-
ditett meg, mely a szaktársakat rövid időre elvonta a philologiának 
legszárazabb provinciájától és a pliilologia anyagát és eszközeit 
bölcselkedési, néppsychologiai kutatásokra használtatá fel velük. 
Fájdalom, sokkal mohóbban kapták fel a hirtelen nyújtott alkalmat, 
mintsem kívánatos lett volna, és önkényes hypothesisek által oly 
annyira megrontották hitelét az ilyféle tanulmányoknak hogy mai 
nap különösen Németországban már •vállvonítva fogadnak minden 
kisérletet a Iienan által megnyitott téren és a régi iskolának száraz 
empiristái már fel is találták a magasra törő hypothesisvadászók 
számára a »léleklátő« (Geisterseher) gúnynevet. 

Renan ugyanis, abból kiindulva, hogy a sémieket egyrészről 
és az árjákat másrészről egymástól lényegileg külömböző szellemi 
irány jellemzi, fel is állította nagy vonásokban azokat a kategóriá
kat, melyek szerint volna megitélendő és igazolandó azon külömböző 
irányú világtörténeti fellépés és működés, mely határozott színt 
kölcsönöz ezen két faj képviselői históriai szereplésének. Felál
lított olyan általános jellemvonásokat, melyekről mindenki, ki fogé
kony az ily néppsychologiai meglepetések iránt, első pillantásra 
mélyen meg fog győzetni, — de melyekről, ha azokat a részletek
ben igazolni akarná, legalább is azt fogja mondani az alaposabb 
vizsgáló: »ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes.» 

Ezen problematicus voltát az ily általános jellemzéseknek, 
melyek nem törődnek a részletek kicsiszerüségeivel, leginkább ak
kor látjuk be legjobban, ha két tudóst látunk ugyanazon feltevé
sekből kiindulva, oly ellentmondó eredményhez jutni, a minőt azon 
példa mutat fel, melyet itt olvasóim tájékozására fel akarok hozni. 

Eenan, a mint később ismét lesz alkalmunk ez oldalról köze
lebb foglalkozni vele, abból indul ki, hogy a sémi faj lényegileg 
monotheisticus ösztönnel van felruházva, mig az árja népek a poly-
theismus felé birnak hajlandósággal. Ez Renán szerint onnan van, 
»hogy az árja népek a természeti tárgyakat és tüneményeket azok 
sokasága és különfélesége szerint szemlélik, mig a sémiek a termé-
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szeti tárgyak változatdús különféleségét az egység szempontjából 
vejetik lelkük elé; amott a sokaság szétbontja az egységet, itt az 
egység összevonja a sokaságot.« Ezen tételt sokan úgy tekintik, 
mint a tudomány megmásíthatlan dogmáját, a melyhez még kétely 
sem férhet és Renánnal együtt hajlandók a következő okoskodást 
magukévá tenni : 

»Miután a tudomány, lényegénél fogva köteles a tárgyakban 
megkülömböztetni és elemezni az egyes tünetkezési formákat és az 
egységet alkatrészeire felbontani, alapos analysis folytán a termé
szet egészében felismerni a különböző tényezőket és elemeket: en
nélfogva a tudomány csakis ott fejlődhetik, a hol a sokaság és kü
lönbféleség iránti fogékonyság már instinctlve meg vagyon adva; a 
tudomány tehát ugyanazon létfeltételek alatt keletkezik és fejlődik, 
mint a polytheismus, és pedig csupán csak az árja, mint a kat' ex-
ochén polytheisticus faj kezdeményezése folytán. A monotheisti-
cus sémi faj, minthogy a különbféleség iránt sem ösztöne sem érzéke 
nincsen, nem tudományos faj; a tudományok történetében nem is 
működhetett közre kezdeményezőleg, mert egyesítő ösztönénél fogva 
nem ismerhette fel a természetben a különbféleséget és sokaságot. 
Szóval a monotheismus légkörében a természet valódi megismerése 
nem tény észhetik, úgy, mint egy általában véve öntudatos, tudomá
nyos ismeret csat; polytheisticus világnézlet kisérőjeképen léphet fel.« 

Körülbelül így Renánék. 
De nézzük már most az érem másik oldalát. 
Nem is említjük a positivista philosophia megalapítóját, ki 

munkájának több helyén a tudományos tendentia tekintetében a 
monotheismusban kedvezőbb feltételeket talál, mint a polytheisti
cus vallásirányban, úgy hogy egyenesen a monotheismusban találja 
azon csirákat, melyekre később a metaphysicus irány közvetitése 
folytán a positiv azaz tisztán tudományos ismeretfok épült *). Nem 
említem bővebben azért, mert Comte más alapeszméből indul ki 
mint Renan, mert mig ez a faj veleszületett ösztönéből indul ki, 
addig amajmál a tudományos irány lábrakapása pusztán chronolo-
gicus dolog. 

De halljuk egy szellemdús német bölcsésznek, ki Renán alap
eszméjéből indul ki, nyilatkozatát e kérdésről. Lange Frigy. Albert, 

*) Coura de philosophie positive, V. kötet. 90. 197. 324. lap. 
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a materialismus történetének megirója*), ki, úgy látszik, a monotheis-
raus és polytheismus birodalmának felosztását eltanulta Renántól. 
0 pedig épen azért, mert a sémi faj monotheisticus ösztöne által 
tűnik ki, ott találja a természettudományi világnézet csiráit. A.sok-
istenüség minden egyes természeti tüneményt külön okra vezet 
vissza és így útjában áll a természeti erők működése okszerű 
és egységes szempont alatti szemlélésének; a monotheismus pedig 
mint azon világnézet, mely egyedül képes az emberben megindítani 
azon szemléleti módot, mely a természetben okokat és okozatokat 
keres, mely nem darabolja szét a természeti erőket, hanem felis
merni törekedik mindenben az egységes okra visszavezethető tör
vényszerűséget, a mennyiben az ezer meg ezer kereken járó gép 
mozgását egy egyetlen mozgató erő működésének tulajdonítja, — 
a monotheismus, mondja, egyedül képes a tudományos vizsgálódást 
és a természeti törvények felkeresését megindítani. (»Wenn der 
Heide alles voll von Göttern sieht und sich gewöhnt hat jeden ein-
zelnen Naturvorgang als einen besonderen damonischen Wirkungs-
kreis zu hetrachten, so sind die Schwierigkeiten, welche dadurch 
der materialistischen Betrachtung in den Weg gelegt werden, tau-
sendfálltig, wie die Gliederung des Götterstaates . . . . Der Mono
theismus hat hier der Wissenschaft gegenüber eine andere Stellung.« 
. . . . »Wenn nun in freier und grossartiger Weise dem einen Gott 
auch ein einheitliches Wirken aus dem Ganzén und Vollen zuge-
schrieben wird, so wird der Zusammenhang des Dinges nach Ur-
sache und Wii'kung nicht nur denkbar, sondern es ist sogar eine 
nothivendige Consequenz der Annahme. Denn wenn ich irgendwo 
tausend und aber tausend Ráder bewegt sehe, und nur einen ein-
zigen vermuthete, der sie zu treiben schiene, sowürde'ich schliessen 
müssen, dass ich einen Mechanismus vor mir habé, in welchem je-
des kleinste Theilchen in seiner Bewegung durch den Plán des 
Ganzén unabánderlich bestimmt ist.«) Épen.azért tartja L. termé-
szerünek, hogy a monotheisticus muhammedánok voltak azok, kik 
Európában a tudományos kutatást megindították, a mi szerinte 
kétségkívül összefügg azzal, hogy »der Monotheismus Muhammeds 
der Schroífste war und sich vergleiehsweise von mythischen Zutha-

*) Geschichte des Materialismus. I. kiadás. (Iserlolin, 1866.) 77. és 83. lap. 
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ten am freiesten hielt.« Említi ez utóbbi tüneményt elősegítő körül
ményül az arabok tudományos tehetségét is, a mi Renan szerint 
egyenlő volna: fából való vaskarikcí-Yíü. 

Ugy gondolom, ezen egy példa elég arra, hogy az ember be
lássa, menuyit érnek azon általános jellemzések, melyeket valamely 
tudós, eltekintve az egyedül mérvadó részletektől, bizonyos fajról 
nagyjában felállít; mily ellenmondó ítéletekre és következtetésekre 
nyújtanák alkalmat, és milyen bajos culturtörténeti dolgokban ilyen 
hypothesisekből kiindulni. És épen a sémiek, kiket Renán előtt tu
dományosan alig jellemeztek, voltak Renán után kitéve ily nép-
psychologiai merényleteknek, melyek közül mindegyik egy másik 
apró részletre támaszkodik, melyet a kérdés középpontjának tekint, 
elhanyagolván egy ezerszemű tüneménylánczolatot, mely lépten
nyomon meghazudtolja a constructiót. Ezen légvárak egy egész 
irodalmat teremtettek elő,melynek jellemzésétől ha megkímélem ezen 
»Közlemények« olvasóit, bizonyosan megbocsátanak, de melynek 
átolvasása kétségkívül meg fog óvni minden józan és müveit tudóst 
attól, hogy ezen y>léleklátók« légiójában felcsapjon huszárnak*). 

Azonban bármily eltérők, és mint láttuk, ugyanazon alap
eszméből való kiindulásuk daczára, egymást kizárok és egymásnak 
ellentmondók legyenek is a sémi fajnak szokásos néppsychologiai 
jellemzései: egyet még is mint sarkalatos tételt majd csaknem mind
nyájan el szoktak ismerni. Azt tudniillik, hogy a sémieknek, mint 
oly népeknek, kikben a monotheismus iránti ösztön velükszületett 
psychologiai határozottság, nincs mythologiája az árjákkal ellen
tétben, kiknek mint polytheisticus ösztönnel bíróknak, van mytho-
logiájuk. 

Czáfolgatták eleget azon tételt, mely a monotheismust oda 
itéli a sémieknek, a polytheismust az árjáknak. Viseltek mind a 
philologusok, mind a historicusok, mind pedig a mindnyájuk között 

*) Csak a legeslegutolsó kísérleteknek felemlítését nem akarom elmulasz
tani : Über Indogernianenthum und Semitenthum. Eine vülkerpsychologische Stu-
die von Johaimes Röntsch. (Leipzig, 1872.). Die semitischen Vblker, Versuch einer 
Charakteristik von Danid Chwolson. (Berlin, 1872.). Erre vonatkozik Nöldeke 
czikke : Über die Begabung der Semiten. (lm neuen Keich, 1873.). Léon Hugóimét 
mindenek között leggyöngébb kis értekezése : La civilisation arabé, défense dts 
peuples scmitiques en réponse a M. Renán. (G-enéve, 1873.). Tán mig e sorok nap
világot látnak, még egy pá fog lepotyogni az égból. 
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legmakacsabb theologusok elég szenvedélyes háborút Renán ezen 
proton pseudona ellen. Rámutattak arra, hogy a sémiek legnagyobb 
részét polytheismus között találjuk mindig, és hogy a hébereket is 
folytonos küzdelemben találjuk a monotheismus ellen; rámutattak 
arra, hogy a sémi arabok csak a középkorban vették fel a mono-
theismust; rámutattak másrészről az árják közt mutatkozó mono-
theisticus irányra — mert hisz Piátóról és meg egy rakás egyéb 
indoeurópai bölcsről csak nem fogja senki sem mondani, hogy nem 
volt monotheista *). 

De a mellett megmaradtak, hogy bizony sémi mythologia nin
csen. Mily furcsának tetszhetik ezen dogma azoknak, kik a mai 
mythostudományi módszernek lélektani eredményeit elsajátították ? 
Lehetséges-e embert gondolni a szellemi fejlettség bizonyos fokán 
a nélkül, hogy a mythosi eszmekörön keresztül ne ment légyen ? 
Avagy lehet-e okos embernek mondani azt, hogy az emberiség bi
zonyos faja az által különbözik egy másik fajtól, hogy amannak van 
nyelvalkotó ösztöne, ez utóbbi pedig nem birt nyelvet előhozni, hanem 
. . . . no hát mit hanem nyelvet ? . . . . És ha ez utóbbi tétel tisztán 
nonsens volna; nem-e ép olyan furcsa, ha azt mondaná valaki (és 
ezt Renán mondja), hogy van faj, melynek lélektani alkata olyan, 
hogy soha nem birt mythost előhozni, midőn lelkét legelőször tölte 
ki tartalommal ? Ép olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy létez
hetik emberi faj, melynek szeme épen nem bir látni . . . De hát igaz, 
hogy R. szerint is a sémiek szelleme működött, de nem csinált 
mythost, hanem monotheismust,- a mi annyi volna, hogy a sémiek 
átugrottak a lelki élet vagy négy-öt fokán, és mindjárt a hatodikat 
fejlesztették. És mégis R. az, a ki mondja,hogy a sémiek a kurtább 
lelkűek. 

Az olvasó észreveszi, hogy ezen zsákutczába a Renán iskolája 
nem szorult volna, ha először a mythos lényegéről meg van azon 
helyes fogalma, melyet az összehasonlító mythos-tudomány képvi-

*) Azokat, kik e kérdéssel bővebben akarnának foglalkozni, az ellenira
tok egy egész seregére kellene utalnom. Legyen elég i t t a legtalpraesettebbeket 
kiemelnem. A monotheisticus ösztön fogalmát lélektanilag megczáfolta Steinthal 
Zeitschrift für Vóíkerpsychologie und Sprachwissenschaft I. kötet. (1859.) a sémi 
monotheismus tényét meghazudtolta Max Miiller Essays I. 297. ki a héberekre 
korlátolta. Műnk Salamon a College de France-b&n mint Renán utóda tar tot t 
székfoglalójában (1863.), a monotheismusnak Renán által történt méltatása el
len kikelt Geiger Abr. (Das Judenthum und seine Geschkhte, I. köt. Breslau, 1865.) 
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sel, ha másodszor nem zavarja bele a vallást a mythosba és ha 
végje haimadszor nem keveri össze e két szorosan megkülömböz-
tetendő jelenséget: a szellemi élet eredetét az irodalom kezdetével. 

Mert pusztán abból a tényből, hogy bizonyos népeknek Ho-
mérosuk és Hesiodjuk nincsen, még nem lehet következtetni, hogy 
mythosuk sincsen. Sok körülmény működik közre azon, hogy bizo
nyos időben irodalom keletkezzék; s ha keletkezett, hogy az utó
korra maradjon. Ha véletlenül Firddszi nem eped a gaznevi szultán 
Mahmúd zsiros honoráriuma után, ma nem tudnók hírét Rusztem-
nek és Iszfendiárnak, és viszont ha véletlenül meg nem égetik a 
Ptolemaeusok alexandriai könyvtárát, (a melynek helyén mai nap 
az egyiptomi osztrák-magyar general-consulatus épült), akkor tán 
még dúsgazdagabbak volnának európai múzeumaink papyroszgyüj-
teményei! 

De mindenesetre egy a mythosból kiinduló irodalom hiánya 
még semmi esetre sem bizonyít a mellett, hogy ott, a hol hiányzik, 
soha semmiféle mythos nem lehetett. Tény az, és nem tagadhatja 
senki, hogy a sémi mythos kútfőit gazdagságra nézve még egy füst 
alatt sem lehet említeni a görög, ind vagy germán mythos mellett. 
Mert a phőnikiai nép votiv-táblái vajmi kevés mythosi anyagot 
szolgáltatnak, az aramaeus és az aethióp népeknek pedig alig van 
más irodalma mint olyan, a mely keresztyén időben keletkezett, az 
arabsnak irodalma is mind a középkorból való és legnagyobb
részt — egy rakás költeményt kivéve — muhammedán jellegű. De 
ott van két ág, mely még reconstruálni enged egy nagy mythoskin-
cset: a mesopotamiai (babylon-assyriai) és a héber kg. Az elsőre 
nézve, melynek kőbe örökített nagy irodalma, a jelen- és utókor 
tudósait híjjá ki verejtékes megbirkózásra azon elemi nehézségek
kel, melyeket csak elolvasása nyújt, már az is, a mit a legutolsó 
években fejtettek meg, jó anyagot biztosít azok számára, a kik nem
csak olvasni és lefordítani képesek azt, a mit évezredekkel ezelőtt 
rejtélyes vonásokkal karmoltak a mesopotamiai paloták falazataira, 
hanem egyszersmind olvashatnak azok lelkében is, kik a karczola
tok között sétáltak és nehézség nélkül olvasták el azokat, mint mi 
az újságot és a regényeket *). 

*) Ezen évben (1874.) az assyriologia körül oly sok érdemet szerzett né-
tnet tanár Schrader Eberhard »Die Höllenfahrt der Istar« (Gieszen, 1874.) czimü 
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A héber ágnak pedig van egy kis régi irodalma, melynek meg
értése külső nehézségeket nem gördít elénk, mely ha nem is oly 
számmal mint az ind és a görög, de mégis ád elénk mondai elbeszé
léseket, hymnusokat stb. Ebből az tűnik ki, hogy a tudomány mai 
állása szerint lehet szó sémi népek mythosáról nemcsak elméleti
leg, de hogy van legalább is egy sémi nép, melynek positiv mythos-
anyagáról ép úgy lehet szólni, mint a görögről: s az a héber. 
De még tovább is mehetünk. Még szón népeknek is, melyek nem 
hagytak reánk eléggé kimeritő mythos-anyagot, hagytak maguk 
után nyelvet és költészetet; és amint egyrészről a nyelv már Schel-
ling szerint is abstract megkövesülése a mythosnak, úgy a költé
szet azon idők számára is, melyekben a mythosteremtés már rég 
megszűnt, megmenti egyes kifejezésekben, melyeket a későbbi 
müitészet rendesen képletes beszédnek nevez, a régi mythos egyes 
residuumait. így pl. elmondottuk az arabról, hogy egész irodalma a 
középkorból való, és hogy legnagyobb része muhammedán szellemű. 
És mindamellett a nyelv és a költészet még a szellemi tevékenység 
legősiebb korszakára enged visszanyúlnunk. Ha az arab ember a 
setétséget eltakarónak, a napot ugrándozának, látónak, futónak, 
vtazónak mondja, úgy ez egy mythosi gondolatkörre mutat vissza, 
mely szerint a setétségről egy kifejezést használtak, körülbelül 
olyat, hogy eltakar valamit (aztán valakit), a nap pedig épen ügy 
vtazik mint Odysseus, vagy megfutamodik miként Daphné stb. 
Vagy ha ott találom, hogy a hesetétedés kifejezésére használt egy 
sereg szó annyit jelent, mint gyenge szemmel birni, akkor a beseté-
tedésnek egy mythosi hátterét látom magam előtt, ugyanazt, melyet 
felfedezek, ha ezerszer találom e kifejezést: a 'nap szemöldökei. A nap 
tehát egy szem, melynek sugarai e szem öldökei és melynek látereje 
elgyengül, ha közeledik az alkonyat. Ez csak egy korlátolt kis pél
datár oly anyagból, melyhez csak okszerűen kell nyúlni, hogy bő 
aratással jutalmazza a munkást. De csakugyan okszerűen kell hoz
zányúlni, nem mint sokan, kik ily tárgyakhoz illetékesség nélkül 
hozzá mernek szólani, pusztán csak a rósz szótár lidérczei után 
indulva. Csak egy példát még arra nézve, hogy az arab nyelv mily 
bő kútforrás a mythosi szempontok felderítésére. Olvasóim legna-

munkájában egy igen kerekded assyriai mythos-körre derített fényt. Hasonló 
anyagot nyújtanak Lenormant franczia tudós Rémikres civilisations. (Paris, 1874.) 
czimü értekezései. ((?. Smith ujabb felfedezései). 
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gyobb része ismeri ezen arab szót kájir. Hogy ne ismerne rá, ha 
megmondom egyszersmind, hogy ebből van eltorzítva ez a szó 
»f/yaur« ? Már most veszem ezen szó jelentéseit és látom, hogy az 
orákulum azt mondja rá hogy: »Dei beneficia abnegans, infidelis, 
Muhammedicae religionis dogmata negans . . . . Nox . . . . Tenebrae 
. . . . Tenebrosa nubes stb.« Már hogyan való egymás mellé ez a két 
jelentés: hitetlen gyaur és setétség vagy éj vagy felhő ? 

Úgyde az, kinek van egy kis theologicus sensusa, az mindjárt 
készen van a számadással. A ki hitetlen, az setétségben vándorol. 
Azért hát egy szó van erre hitetlen, és erre éj, setétség. Ámde csak 
egy elárvult példában találtatik e szó kájir használva e fogalomról: 
setétség. Ember legyen az arabok közt az, a ki megértene, ha alko
nyatkor azt mondanám neki: Elérkezett a kdfir, hogy mást akarok 
mint »Jő a tatár .U Inkább botot fogna, hogy elűzze a gyaurt, 
semhogy gyertyát gyújtana, hogy kivilágítsa azt a kájirt, a kire 
én gondolok. 

Ez a tő kfr az arabban annyit jelent hogy: befödni; kájir, 
az említett tő jelen részesülője: a befödő. Az arab theologusok azt 
mondják, hogy a hitetlen azért neveztetik kájimak azaz elfödőnek, 
mert Allah hatalmát és jótéteményeit elfödi, azaz el nem ismeri; 
és azért mondja a régi költő is az éjről hogy kájir, mert a régi em
ber az éjt egy setétszinü függönynek, paplannak vagy bundának 
(az ujgur költő még ingnek is) mondja, melylyel a világ (már akár 
a lux, akár a mundus értelmében) elfödetik. Reggel lassan-lassan 
»elhengeríttetik« (ez nevezetesen a sémi mythos kifejezése) az a se
tét függöny vagy egyáltalában elfödő, úgy hogy a nap világa foko
zatosan mindig láthatóbbá válik. 

A nyelv azonban csakis általános mythosi képzeteket tár fel 
előttünk, melyekből aztán mythosi kifejezéseket reconstruálhatunk. 
Concrétebb anyaggal szolgál a költészet, a régi mythos örök letéte
ményese. Valamint a költői nyelvezetben megvan valami conserva-
tivismus a régi nyelvhasználat tekintetében, úgy anyagilag is sok 
tekintetben megőrzi a mythos kincsét, midőn ez már veszendőben 
van. És hogy az arab költészet ezen szempontból mily megbecsül-
hetlen kútforrása a mythosok kutatásának, azt mostan, midőn kivá-
lólag idevágó tanulmánynyal foglalkozom, igen sok példával bizo
nyíthatnám, ha ezen folyóirat volna a helye az ilynemű kútfőfejte
getéseknek. De hogy tételemet illustráljam, mégis egy példát vá-
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lasztok ki a sokból. Al- Aggdg arab költő leírván és feldicsérvén lo
vának sebes vágtatását és a maga türelmetlenségét hogy szeretőjét lát
hassa, végül azt akarja kifejezni, hogy egész éjjel szünet nélkül lo
vagolt és csak a hajnal hasadtával pihent meg. Ez utóbbi pár szót 
így fejezi ki: »miglen a csillogó reggel jobb kezével belekapaszkodik 
a fekete éj sarkába.« Ez nem puszta költői kép, mert bizony kép-' 
nek nem szép kép, még arab költői képnek sem. De ezen furcsa 
kifejezés okvetlenül mythosi szólás. A hajnal belekapaszkodik az 
éj sarkába, megfogja az éj sarkát és azt mondja: menj útból, most 
én jövök ! A Mózes első könyvében is Jákob megfogja az Ézsau 
sarkát, mint a bibliában olvasott embernek azonnal eszébe jut. 

Ez utóbbi párhuzam által önkénytelenül összefűztük volna 
fejtegetésünk fonalát a sémiek héber ágával Mert úgy gondolom, 
hogy ha sémi mythosról szólunk — már feltéve. hoj<y az, a mit a 
mythos hiányáról a sémieknél mondani szoktak, az hamis felfogás 
— akkor legpositivebb képet épen a héberek mythosáról alkotha
tunk. Mert itt már nem szorulunk csupán a nyelv és a költői nyel
vezet kifejezéseiből vett adatokra, melyek ámbár támpontokat 
igen, de tartalom és kerekdedség tekintetében mindig csak fölötte 
általános és szakadozott képet nyújtanak, hanem varinak elbeszélé
sek, melyeket ép úgy kell alávetnünk a mythos-tudományi módszer
nek, a mint alávetették neki a germán, hellén és ind mondai elbe
széléseket. A héberek hős- és ősmondáihoz kell a mythos-tudomány 
módszerével járulni, és az, ki e feladatához kellő komolysággal 
nyúl, nem sokára tisztában lesz azzal, hogy a mythosi kutatások 
héber téren ép oly biztos eredményekhez vezetnek, mint vezettek 
árja téren. Mert okos ember nem tagadhatja, hogy a héberek hősi 
és ősi alakjai csakis ugyanazon lélektani és nyelvtörténeti törvé
nyek útján lettek a nép szellemében hősökké és ősökké, a mint let
tek azokká Odysseus, Herakles stb. 

Eddig csak egy tudós akadt, ki e téren megkezdte a tudomá
nyos, módszeres kutatást: Steinthal Henrik *), a ki a bibliai Sám
son mondát elemezte. Minden részletek, a melyekre Steinthal ezen 
értekezésében fényt derített, megmutatták azt, hogy Sámsonnak, a 
héber Heraklesnek, harczai és szenvedései és végül megvakíttatása 

*) Die Saqe von Simson. (Zeitschrift für Yölkerpsychologie und Sprach-
wissenschaft. 1860, II . kötetében). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII. 1 0 
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nem egyebek, mint a nap harczai a zivatar, a setétség és egyálta
lában a napvilággal ellentétes tüneményekkel. Sámson nem a nap 
symboluma. Semmiképen! Sámson, e név maga nem jelent mást, 
mint a nap (semes), és csak azon korszakban lett a nép szellemében 
személylyé, midőn a synonymia apadása a mythosi alakok személyi-
tését és a szoros értelemben vett monda keletkezését tényezte. 

Jól tette Steinthal, hogy épen a Sámson mondát választá fej
tegetése tárgyául. Mert épen Sámson az a mythosi alakja a hébe
reknek, mely, valamennyi solaris alak között birja azon nevet, mely a 
synonymia fogyása után megmaradt mint neve a napnak és kiszoritá 
a többi neveit, valamint a görög Helios, mely a mythoson túl is 
fennmaradt mint nomen apellativum, mig a nap többi neveiből a 
személyesítés processusa folytán tulajdonnevek lettek. Sámson sola
ris jellege tehát mind között a legátlátszóbb, úgy hogy ezen jelle
géhez semmiféle kétely nem fér. 

Azt gondolta volna az ember, hogy Steinthal fényes kísérlete 
után *) a tudósok azonnal neki fognak menni a héberek gazdag 
monda-kincsének, reá alkalmazandók az új mythos-tudomány mód
szerét és fényt deritendők ilyformán a héber nép szellemi életének 
legelső eredetére. Azonban ez Steinthal óta mindmáig meg nem 
történt. 

Nem véltem tehát sem fölösleges, sem pedig minden fontos
ságnélküli dolognak, a héber mythos kérdését egybekötve a sémi 
mythos némely pontjaival beható tanulmány tárgyává tenni és re
ményiem, hogy ezen munkámmal, melynek kidolgozása épen midőn 
e sorokat irorn, befejeztetésnek indul, sikerülend a héber mythos 
anyagára és egyszersmind a régi culturtörténet egy nevezetes és 
feldolgozatlan fejezetére fényt deritenem és az imént jelzett mythos-
tudományi problémát csekély erőm mértéke szerint megoldani, és 
az összehasonlító mythos- és vallás-tudományt egy lépéssel előbbre 
vinni. Nem lehet ezen sorok czélja e munkának egész tartalmát 
már egyelőre is átnézetileg bemutatni. Czikkem keretébe ezen te
kintetben csak némely megjegyzés tartozik. 

Már mondottuk fennt, hogy a héber mythost illetőleg nem 
szorulunk egyedül a nyelvanyagnak és a költészeti kifejezéseknek 

*) Még a Prometheus mondáról írt értekezése is e kísérlet körébe tarto
zik, (u. o. 28. lap és kk., hol a Mózesnionda elemzésére aü Bt. némi útmutatást.) 
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megvilágosítására, hogy a mögöttük lappangó mythosi hátteret fel
elevenítsük. Mert, a mint már jeleztük is, előttünk fekszik az ó tes
tamentum könyveiben az elbeszélések egy egész halmaza, mely arra 
vár, hogy a mythos-tudomány egyedül helyes módszere fényt de
rítsen rejtélyeire. De mindamellett, hogy a positiv adatoknak hiá
nyában nem vagyunk, és tán épen ezért is, a nyelvészetnek munkája 
e téren annál háladatosabb és termékenyebb. Másrészről itten is 
épen úgy mint az árja mythos-tudományban a mythosi alakok nevei 
azok, melyeknek jelentése már magában véve megmondja, hogy 
mily jellegűek maguk ezen alakok, úgy hogy a név megmagyarázása 
is legtöbb esetben mértékadó kritériumot nyújt arra nézve, hogy 
jól fogtuk-e fel a mythost vagy sem? íme egy példa. Azt beszéli 
kútfői okmányunk, hogy Ábrahám fel akarja áldozni fiát Izsákot. 
Az első név az eredeti nyelvében igy hangzik Ab rám ; annyit je
lent : magas atya; a második igy hangzik: Jiszchak, jelentése: 
ö mosolyog, azaz a mi nyelvünk szellemében a mosolygó. A régi 
ember, mint az árja mythos is mutatja, az éj és reggel váltakozását 
egy heves tusa eredményének szokta nézni, hogy az éjeli ég harczol 
az előtűnő hajnallal, a vidáman mosolygó napfénynyel, a mit aztán 
specialiter a héber ember igy fejezett ki : »Ime a magas atya meg
ölni szándékozik fiát (mert a hajnal az éj után következik, tőle szü
letik) a mosolygót.* És hogy ezen mosolygó csakugyan a nap, azt 
a régi mythos egybevágó használata, sőt még a későbbi poesis is 
mutatja. Csak annyit, hogy pl. az ind, mythos is Ushas-t, a haj
nalt, a mosolygó melléknévvel említi (Rigveda VI. 64. 10.), hogy 
az arab nép románczokban minden pillanatban találkozunk e kife
jezéssel: »közeleg a regg vidám mosolyával*., hogy az ujgur költő, 
kinek munkáját Vámbéry bocsátotta, közzé, szintén gyakran a 
reggel leirása alkalmával használja ezen kifejezést: »Mint egy 
vidáman mosolygó, ügy fénylett a világ,« mig estve »a világ homá
lyos ruháját ölti fel.* (Ujgurische Sprachmonumente 238. lap), és 
hogy költőnk is igy szól: »Majd meg'teli vidám sugár.* (Arany J. 
Keveháza 35) stb. És nevezetes, hogy még a későbbi héber hym-
nus is magáévá teszi ezen mythosi szólamot: »Az égben ülő 
nevet« (Zsoltár I I . 4.), csakhogy itt nem a felkelő nap vidám mo
solya, hanem a zivataristen vad nevetése forog fenn, azon istené, ki 
»dühében beszél hozzájuk, és haragja által ijeszti meg ökct,« tehát 
ugyanazon vad, sardonicus nevetés, melyről Homéros mondja, hogy 

10* 
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Szünetlen nevetés támadt ezen isteni rendben 
Látván Héfaisztoszt futkosni körösleg a házban. 

(Iliász I. v. 599. Vályi-Nagy F. fordítása). 

Ezen példából látjuk, hogy a héber mythos megértésére kezet 
fogott a nevek nyelvészeti megfejtése az elbeszélés tartalmával. És 
hogy a mythosi elbeszélés, melyet felhoztunk, csakugyan nem vo
natkozhatok más természeti tüneményre, mint arra, melyre értet
tük, mutatja ezen mythos egy másik versiója, mely szerint Jephta 
fogadalma következtében kényszerül feláldozni leányát. Látjuk, 
hogy a mythos ugyanarra megy ki, a mire az Ábrahám és Izsák 
közötti viszony, arra, hogy az apa megöli gyermekét. Csakhogy 
amott az éjeli hős harczol fia, a mosolygó hajnalpír ellen, mig emitt, 
a nap áldozza fel gyermekét. És hogy Jiphtach (ez a Japhta ere
deti héber alakja) a régi héber nyelvben, (azzal tudniillik, mely a 
mythos-alkotással egykorú) a nap egyik neve, az jelentéséből tűnik 
ki a névnek. Jiphtach annyit jelent mint: ö megnyit, megkezd (t. i. az 
idő rendjét), valamint a római Janus, mely névrokon ezzel janua 
= kapu, annyi mint a megnyitó nap *). Ezen magyarázatra tudom 
sokan fejcsóválással felelnek. De úgy gondolom, egyet fognak érteni 
velem, ha bemutatom Jiphtáchnak, a megkezdőnek, mythosi corre-
lativumát Jakabot, kinek neve az eredeti nyelvben igy hangzik 
Jáqöb és annyit jelent: az, a ki következik más után. Jiphtach, a 
nap, mely megnyitja, megkezdi a napot, Jákob az, a ki utána kö
vetkezik. Ezen követő úgy születik, hogy megfogja bátyjának sar
kát **), Ezsauét, a kivel folytonos küzdelemben van. Az ikertestvé
rek ezen küzdelme ismét csak a nap küzdelme, az éjjel és azon 
természeti tüneményekkel, melyek az éjnek társaiként szerepelnek. 

Hogy Ezsau (ered. 'Esáv) csakugyan naphős, azt nem nehéz 
belátni. A monda vadásznak nevezi őt, vörösnek, és olyannak, ki 
szőrfedte testtel született. Mind e három vonás, az árja és turáni 
mythosban kiséri folytonosan a solaris alakokat. Vadásznak neve
zik a napot, mert sugarait lövelli, (Hcrakles, Apolló) a mely suga
rakat nyilaknak nevezik. Vörösnek azért, mert a nap színe rende
sen vörös, sárga és egyátalán világos a mythos nyelvén. A szőröstül 

*) Mommsen Kömisclie Gescliichte. I. kötet. 168. lap. (5. kiad.) 
**) Követi nyomdokát valamint a Rigveddban II . 38. 6. az éj, szávitrinak 

R napnak nyomdokába lép. 
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születő pedig a nap, mely sugaraival együtt jelenik meg az égbol
tozatán. Azért emeli ki a monda solaris hőseiről rendesen, hogy 
hosszú hajzatuak (a turániaknál: hosszú szakálluak), és midőn az 
erőteljes nyári napot a télnek bágyadt napja váltja fel (hiemis sol 
languidus Lucretius V. v. 758.), akkor a régi héber azt mondja: 
a napnak hosszú, nyiratlan hajzata (Apolló a nyiratlan, Phoebi cri-
nes), mely neki erőt kölcsönöz, megnyiratik Delílá által (e név a 
héber nyelvben annyit jelent: bágyadt). 

így mutat rá a héber nyelv maga a mythosi alakok jelenté
sére és jellegére, és nem okozott nehézséget ily úton megérteni 
József (a szaporitó), Ráchel (a bárány), Lábán (a fehér), Kajin 
(a kovács), Ábel, Jabal (a szellő, az eső) stb. mythosi értelmét éa 
nem került semmi erőlködésbe e nevek jelentését igazolva látni 
azon mondai elbeszélések által, melyek e nevekhez fűződnek. 

Valamint a nyelvészet kulcsa a mythos-tudománynak, úgy 
másrészről a mythos nem egyszer bővíti a nyelv ismeretét. A héber 
nyelvnek nincs ismerve egész szókincse, mert vajmi korlátolt és quan-
titative csekély terjedelmű azon irodalom, melyből a szókincs merít
hető. Tény ennélfogva, hogy a héberek régi nyelvének egy nagy 
része, mely ezen irodalomban nem foglaltatik, előttünk ismeretlen. 
Midőn a mythos tudomány egyes nevek jelentését a mondában el
beszélt dolgok alapján hozzávetőleg és conjecturális módon vissza
helyezi, ennélfogva bővíti a nyelvismeretet is. Vannak skeptikusok, 
kik ezen eljárást igen olcsó bölcseségnek neveznék és eredményeit 
megbízhatóknak semmiképen sem fogják tartani. Ezek számára 
van egy példám, melyet mindenkor felszoktam használni azok ellen, 
kik az újabb mythos-tudomány módszerének a héber mondára való 
alkalmazását már láttatlanul is elitélik. Ott van a Genesisben azon 
elbeszélés, hogy Skhem szerelemre gyulád T)íná, Jakab lánya iránt, 
és elcsábítja azt. (Genes. X X X I V . fejez.). Mint valamennyi sze
relmi história, mely az árja úgy mint a héber mythologiában sze
repel, (és tudjuk, hogy ezek között van egy pár elég förtelmes is, 
melyeknek mythosi bonczolása egyenlő az őskori emberek kedé
lyének becsület mentésével), úgy ez is vonatkozik azon égi szere
lemre, melyre a reggeli hajnal a nap iránt (Lásd fönnebb: Apolló . 
és DaphneV vagy ez utóbbi a hajnal iránt gyulád és mely azzal végző
dik, hogy a hajnal vagy meghal, megszűnik, midőn a nap eléri őt, 
vagy pedig azzal, hogy a szerelmes elrabolja szeretettjét és egyesül 
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vele (Zeus és Europé). A megemlített héber mythosban ez utób
binak van helye, csakhogy itt a viszony úgy van előállítva, hogy a 
hajnal csábítja el a napot és egyesül vele. Hogy Diná egyik neve 
a napnak, azt csak az összehasonlító nyelvtudomány módszerével 
lehet bebizonyítani, és azért e helyt apellálok az olvasók hiszékeny-
ségére. De hogy Skhem a hajnal neve, azt már csupán csak a héber 
nyelv anyagával is könnyű bebizonyítani. A héber nyelvben bizo
nyos helybe vagy bizonyos időbe való belépést, azt hogy valamit 
bizonyos helyen vagy bizonyos időben teszek, úgy fejezem ki, hogy 
a helynek vagy időnek nevét igévé változtatom. Ugy mint a mi 
nyelvünkben is éjjel-ezn\, telel-ni, annyi mint az éjjelt, a telet eltöl
teni, úgy van körülbelül a héberben is, ha azt mondom ebből 'erebh 
esfve ha-arebh (belépni az éjjeli időbe) stb. De van egy szó haskem, 
a mi annyit jelent korán reggel, hajnalkor tenni valamit; a mely 
igének nem akad az ismert nyelvkincsben főneve, mely reggelt, 
hajnalt jelent. Már most képzeljük, hogy a magyar nyelvből kive
szett volna ez a szó: regg, és csak ezen igében maradt volna meg 
reggelizni. Ugy-e azonnal azt mondanók, hogy ez a szó regg azt 
jelenti, hogy . . . . no már azt, a minek ismerjük. így a héberben is, 
hol tényleg nincs meg megfelelő jelentéssel az a szó, mely a haskem 
igének megfelel. Mindenki jogot fog adni arra, hogy azt következ
tessem, hogy ezen szó egy skhem névre mutat, mely hajnalt jelen
tett. És csakugyan a mit a nyelvészeti combinatio kitalálgathat, 
azt a mythos fényesen igazolja, mely Skhem (a hajnal) és Diná 
(a nap) között szerelmi viszonyt sző. íme mily szép dolog a szere
lem még nyelvészeti kérdésekben is! 

Mindenki látja az említettem esetekből, hogy a mythos-tudo-
mány új problémáinak egyike, a héber mythos, ép azon alapon old
ható fel, a mily alapon túl esett a tudomány az árja mythos kérdé
sén. Nyelvészeti tapintattal és lélektani igazsággal kell és lehet 
kihámozni az öseredeti mythos-magot azon mondaliüvelyböl, mely 
azt betakarja, és kritikai elemzés folytán kell és lehet kideríteni 
azon mythosi kifejezéseket, melyeket a mondai alakok személyitése 
után még csak megkezdték történeti pályafutásukat. 

Ebben áll a héber mythos kutatójának második feladata. A 
mondák a mint a kútfőkben mai nap előttünk feküsznek, ethikai, 
vallásos, nemzeti szinezetüek. Nem igy és ily irányban keletkeztek. 
Kell tehát, hogy culturtörténeti tényezők működtek legyen közre 
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arra, hogy a régi mythos azon erkölcsi és vallásos színezetet felölt-
hette, a melyben mi ismerjük azt. Ezen művelődés-történeti ténye
zők tisztába hozása, ámbár a történettudomány körébe tartozik, 
még sem választható el a mythos-tudomány kérdéseitől, melyek 
között természetesen nem alárendelt természetű azon kérdés is, 
hogy mily tényezők által indíttatva, mily fokokon ment keresztül 
az ős mythos, míg mondává, legendává lett? És valamint a mythos 
kérdésénél a nyelvészet volt az, mely a mythos-tudománynyal kezet 
fogott, olyképen, hogy mindkét tudomány egymásnak szolgálatába 
állott: úgy ezen új kérdésnél a történelem lép a nyelvészet helyébe 
és a mint egyrészről a mythos fejlődésére kell fényt derítenie, ugy a 
kultur történelem homályos és kitöltetlen rovatai másrészről azon 
tüneményeKből vonhatják adataikat, melyeket a mythos fejlődése 
bizonyos korszakokra nézve nyújt. 

VI. 

A mythos-történeti kérdés azonban a mythos-tudománynak 
még egy másik és a mythos-alkotás korszakába visszanyúló problé
mát kelt fel bennünk. *) 

A mythosnak történeti fejlődése ugyanis nem azon pontnál 
kezdődik, midőn a nyelvtörténet azon korszaka, melyet a synonymia 
apadása jelez, a mythosi alakok személyitését vonja maga után és 
előkészíti azon harmadik fejlődési fokot, melyen a mythosi alakok 
már a vallási gondolatkört ébresztik: hanem magának a még teljes 
tisztaságában és eredeti jelentésében élő mythosnak is meg van 
története, tudniillik alakulásának története. 

Ha igaznak ismerjük el, hogy a mythos nem egyéb, mint 
azon kifejezésmód, mely által az ősember a reá liató természeti 
tünemények jelenkezését, de még inkább azok váltakozását és egy
másra való hatását, egymáshoz való viszonyát, megnevezi és jelöli: 
akkor igaznak fogjuk elismerni azt is, hogy a mythos minősége és 
iránya más-másnak kell hogy mutatkozzék a mythos-alkotó emberi
ség culturfokaihoz képest. A cultura fokait nagyjában azon viszony 
haladó fejlése jelzi, melybe az emberiség a külső természethez jut 

*) Nagyrészt fennemlített könyvemnek : »A héberek mythosa. Mythologiai 
és vallástörténeti tanulmányok.* VI. fejezete alapján. 
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Midőn valamely nép a nomádéletből kibontakozva a földmivelö élet 
fokára lép, legelső sorban a külső természethez való viszonya vál
tozott ; ugyanez történt, midőn a vadászattal és halászattal foglal
kozó ember a nomadismus fokára lépett, és midőn a természettudo
mány a jelen századdal a cultura egy új korszakát nyitotta irieg a 
emberiség szellemi fejlődésének történetében, ismét a természethez 
való viszonyunk lépett egy új phásisba. 

A mythos az emberiséget fnüvelődésének legelső csírázásától 
kezdve egészen a legmagasabb művelődési fokokig kisérte, egyfoly-
tán alkalmazkodva az emberiség szellemi látköréhez és mértéke 
szerint módosulva. A mythos hü tükre az emberiség világnézetének, 
mely sehova oly találóan nem veri vissza sugarait, mint épen a 
mythosra; sőt mondhatni, hogy a mythos azonos ezen világnézlet-
tel, melyet semmi sem karol fel oly tökéletesen, mint épen a my
thos. Anyaga és tartalma ugyanaz marad mindvégig, de iránya és 
minősége mindig az emberiség műveltségi fokához, világnézetének 
irányához fűződik. 
' Ezen történeti módosulás nyomai nagy művelődési korszakok 
apróbb részleteiben alig válnak észrevehetőkké; de nem kerülhetik 
ki a kutató szemét, midőn maguk a nagyobb mivelődéstörténeti 
korszakok forognak szóban. Ezen korszakok, melyek között különö
sen három (az emberiség természeti állapota egybekötve a vadászat 
és halászat korával, aztán a nomád korszak és végre a földmivelés 
kezdete) egybeesik a mythos alakulásával, okvetlenül reá nyomja 
bélyegét azon mythosokra, melyek ezen korszakokban keletkeznek, 
és midőn ezen korszakok lenyomatát a megfelelő mythosban keres
sük, vagy inkább midőn minden korszaknak kiválasztjuk megfelelő 
mythosat, a mythos-tudomány legújabb problémáját tűztük ki. 
Azért mondjuk, hogy legújabb problémáját, mert tüzetesen ugyan
csak Kuhn Adalbert egy legújabb értekezésében*) van röviden 
megpendítve azon megkülönböztetés, mely az árja mythos-körön 
belül a vadá-z, nomád é--földmivelö korszakra visszamutató mythos-
elemek között teendő. Kuhn úgy véli a problémát megoldhatónak, 
houy a mint a mythosban valamely alakra a vadászati élettel össze
függő kifejezések alkalmaztatnak, a megfelelő mythost a vadászati 
korba itéli, épen úgy járván el a másik két korszakkal. De ily eljá-

*) Über Entwicklungsstufm der Mythenbildung. Berlin, 1874. 
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rás azon nehézséget vonná maga után, hogy ha következetesen ke
resztül viszszük, nagy zavart okozna a mythos történeti elemzésé
ben, mert tudva van, hogy a régibb korszakkal együtt nem vész el 
azon terminológia, melyet életviszonyai teremtettek, hanem fenn
maradnak azok azon életviszonyok elmúlásának daczára; sőt maguk 
ezen életviszonyok sem múlnak ki akkor, midőn kizárólagosságuk 
meghaladtatik. így pl. a nomád ember nem törüli ki szótárából a 
vadászatra vonatkozó szókat, sem pedig a földmivelö ember nem 
zárja ki foglalkozásából a vadászatot: csak ezen életviszony kizáró
lagosságát haladta meg, midőn a cultura egy magasabb fokára há
gott. Hogy mily nagy tényező pl. a nomád élet jellemző körülménye, 
a marhatenyésztés és nyájtartás még a földmivelö stádiumban, azt 
sem constatálni, sem bizonyítani úgy gondolom, nem szükséges, és 
a vadászatról mindenki tudja, hogy a legmiveltebb életviszonyok 
között, ha nem is mint életfeltétel, hanem legalább mint sport tar
totta fenn magát. *) 

Mily zavart okozna ennélfogva, ha Kuhnt követve, a mythos 
korszakait oly élesen, mint ő, vágnók el egymástól ? Ezen zavart 
csak akkor kerülhetjük ki, ha a művelődési korszakokat nem úgy 
akarjuk felismerni a mythosban, a mint vagy a vadászat, vagy a 
juhtenyésztés, vagy a földmivelés szerepel azokban, hanem azon ma
gasabb világnézeti szempontok szerint, a melyek lenyomatát a my
thosban észlelhetjük. A pásztor ember életét nyája után tarthatja 
csak fenn. Élelme azon legelő minőségétől függ, melyet nyája szá
mára feltalál. A jó, friss, egészséges legelő az, mely szerény kívá
nalmainak összeségét képezi. A borús égboltozat, mely számára 
esőt küld, az ő szemében azon barátságos elem, melynek győzelmét 
a fényes nap tikkasztó és legelőjét a bekövetkező szárazság által 
megrontó sugarai fölött folytonosan óhajtja. A nomád arab önma
gát ezért az esö fiának nevezi. A nomád embert szüntelen vándor
lásra utalja életmódja és élelmének keresete. A forró nap ezen 
szempontból kiindulva is, ellenségeképen lép -fel. A csillagos éjjeli 
ég, a hold az, melyet barátjaként és ótalmazójaként tekint, és szí-

*) Hogy a régi korszak mennyire hat át ujabbra, azt a sémi faj körén 
belül a népnevekben is láthatjuk. A héberek (ihrim) és a philisztüusok (plistim) 
nevei annyit jelentenek : az ide-oda vándorlók, járók-keló'k, azaz nomádok. Ezen 
neveket megtartották még akkor is, midőn földmivelö és állandó lakhelyekkel 
biró népekké lettek. 
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vesén engedi legyőzetni ellenségét, a nappal forró hevét az estve 
langyos szellője által, a nap fényében tündöklő eget a nomád ember 
számára nem borzalmas, hanem jótékony éjjeli setétség által, mely 
őt árnyékkal ajándékozza meg. A szellő, a felhő az éjjeli égen jelen-
kező égi tünemények fogják tehát mondáiban elvállalni a kedvencz 
szerepét. 

Már akkor nem úgy, midőn a nomád élet földmivelö életté 
fejlődik. A szélvész, a zivatar, a túlságos eső mind megannyi ellen
ségei a földmivelö embernek; a nap hevitő sugarait, melyek a föld 
termékeit érlelik, örömmel üdvözli és szivesen engedi nekik oda a 
győzelmet a borús, a setét, az éjjeli ég fölött. 

A nomád ember azért kezdi időszámítását az estével, és fűzi 
a holdhoz, az éjjeli ég királynéjához évszámítását, mig földmivelö 
népek a nappallal kezdik az időt és a nap szerint osztják be éveiket; 
amazoknál az éj, emezeknél a nappal a prius. 

Valamint a nomád élet szükségképen megelőzi a földmivelö 
fokot, úgy a mythosnak is azon foka, melyen az éjjeli, a borúit, a 
szellőző, az esős ég lép előtérbe, okvetlenül régiebb azon monda

toknál, melyen a fénylő nappali ég játszza a kedvencz szerepét. Ezen 
szempontból vélem megitélendőnek a mythos-alakulás első történe
tét, és e-czikkemben ez alkalommal nem terjeszkedhetvén arra, hogy 
ezen tételemet példákkal illustráljam, csak annyit akarok még ezen 
pontra nézve itten felemlíteni, hogy a nomád és földmivelö mythos 
említettem egymásután következése, az árja mythos egy feltűnő ne
hézségére is fényt deríthet. Tudva van ugyanis és mai nap általán 
el van fogadva, hogy az árja népek mythosának legelőkelőbb alakja, 
mely később a vallási fokon istenné fejlődött : Dyaus, a Theos, 
Zeus, mely alak felé központosult az indogermán ember összes 
csodálkozó áhítata: a fénylő sugárzó ég, a nap. 

De nem kerülhette ki az árja mythos-tudomány művelőinek 
figyelmét, hogy minden árja népek között épen az ind nép az, mely itt 
kivételt képez. Náluk nem jut a főszerep Dyv-nak vagy Dyaus-nak 
(mint istennév nem is fordul elő),hanem Indrá-nak (az esőző ég; indu 
== csepp) és Varuná-nnk (a borús vagy éjjeli ég; var — befödni). 
Müller ezen idegenszerű tüneményt úgy magyarázza, hogy Indra 
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kiszorította volna helyéből az ind nép legrégibb főistenét Dyti-t *), 
oly feltevés, mely általa kellőleg bebizonyítva nincsen. 

Fennt kifejtett nézetem szerint ezen tünemény is igen egy
szerű megfejtést nyer. Az t. i. hogy az indeknél a »fénylő« helyét 
a »borús« és az »esőzö« foglalja el, összefügg ezen népnek legré
gibb, a Ganges és Indus partjain történt letelepedését megelőző 
pásztor nomád életével. A görög mythos egy a nomád életet meg
haladott nép világfelfogását adja elénk, midőn főszereplője Zeus 
»a fénylő ég,« őrzője a szántóföldnek és az, ki gazdag aratást 
küld **), inig az ind mythos az esőt küldő Indra kitüntetése által a 
nomád foknak emlékét tartotta fenn, úgy mint a szanszkrit nyelv
ben is, a nyelvtörténet egy régibb fokát tünteti fel. De még tovább, 
magát a görög mythologiát nézve is azt látjuk, hogy Zeus uralmát 
megelőzte az Uranos uralma (Uranos azonos a szkr. Varunával) 
mint Hesiódból tudjuk. Különben is találjuk a görög mvthosban 
nyomait a nomád foknak. Mindenütt, hol a solaris hős mint az éjjel 
fia mutattatik be, azaz, hol az éjjel a prius és a nap a következő, 
a nomád fok alkotásainak reminiscentiáit találjuk. (Oedipus és 
Perseus apagyilkossága). Ezen tételt kellelt a héber mythosra is 
alkalmazni, midőn e téren a mythos-alakulás legrégibb története, 
mely a mythos megjegeczülését megelőzte, forgott szóban. 

A földmüveléssel kezdődik csak a tulajdonképeni cultura. Az 
állandó lakhelyre telepedő ember, talajára van utalva és abból kell 
előteremtenie mindazt, mire élelmének fenntartására szüksége van. 
Szerszámok és egyéb a természet által közvetlenül nyújtott eszkö
zöket meghaladó segédszerek kitalálása egyrészről, valamint más
részről ez együttlakók között lassankint létrejövő rendezett és sza
bályozott viszonyok, legelőször ragadják ki őt, egyfelől a természeti 
tünemények ellenében való gyámoltalanságából, és teszik másfelől 
lehetővé, hogy a nomád élet korlátlan szabadsága és önkénye er
kölcsös életnézetnek adjon helyet. 

Valamint a földművelő korszak mythosa, mint kifejtettük, a 
nap alakjait helyezi előtérbe; úgy a mythosból kifejlődő vallás is 
kiválóan nap cultus. Sőt mi több, a földmivelő ember a napra vezeti 
vissza azon haladást, melyet a nomád élet culturfokával szemben 

*) Vorlesungen iiber die IVissenschaften der Sprache. X. í'elolv. (II. 402.) 
**) Welker. Griechische Gótterlehr.e. p. 1*59. 
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megtett. Társadalmi rend és törvények a nomád emberre nézve, ki 
úgyszólván még nem is él társadalomban, tökéletesen fölöslegesek. 
A legelők, kutak stb. fölött keletkező vitákat nem egyszer minden
korra megállapított törvények egyenlitik ki, hane-m vagy a kar 
ereje, vagy pedig midőn a perlekedők békés természetűek, egymás
tól való elválás vagy egyébkénti kiegyenlítés. Egy igen találó példa 
erre nézve a Genesis könyvében a X X V I . fejezet 13—22. vers 
(Izsák és Abimelekh pásztorai) és különösen még a X I I I . fejezet
ben 7 — 11. vers. »És egyenetlenség támada Ábrám juhászai között 
és Lóth juhászai között . . . . és szóla Ábrám Lóthhoz: Ne legyen 
czivakodás köztem és közötted, valamint az én juhászaim és a tieid 
köztt, hiszen testvérek vagyunk! Nemele az egész föld előtted fek
szik, váljál el tőlem; ha te balra indulsz, úgy én jobbra fordulok,, 
ha pedig te mégy jobbra, úgy én bal felé tartok.« 

Művészetek és mesterségek pedig a társadalom ezen fokán el 
sem képzelhetők, a nomád ember igényei oly korlátoltak lévén, 
hogy sátraival, nyájával és a számára való legelővel ki van meritve 
mindannak sora, a mi életének feltételeit képezi. 
! A törvények keletkezése, a társadalmi rend alapitása, a mű

vészetek és mesterségek kezdete a földmivelő élet eredetével függ
vén össze, ezen javitások rendszerint a napistenekre vezettetnek 
vissza. Jól -tudjuk ezt a rómaiakról és görögökről *), és régibb 
időben is belátták némileg ezen vallástörténeti tünemény létezését, 
csakhogy a mythos felfogása még oly zavart volt, hogy furcsán fog
ták fel a napistenek összefüggését is a művészetekkel és törvények
kel. Csak azon tudós férfiú nyilatkozatát akarom idézni, kinek 
jubilaeumát nem rég ülte a művelt világ : »Inventores artium qua-
rundam post mortem divinitatis honori cultus audivimus, grate 
quidem potius quam pie . . . . Hinc A pollinem cithara, hinc eundem 
ipsum atque Aesculapium medicina, Saturnum Liberumque et Ce-
rem agricultura, Vulcanum fabrica deos facit.« **) 

így van ez a héber mythosban is. Kajin (azaz a kovács) ki 
megöli öcscsét fíebelt (a szellő, vagy Jábál az eső, mindkettő, mint 
a nomád élet alapitója említtetik, Grenes. IV. 2. 20.), földmivelő 

*) Orpheus, a zene és a nap fia, híja^Sí erdőkben élő embereket a váro
sokba és művelt életviszonyokat rendez közöttük ; Vaivasavuta az ind törvény
hozó, mint a nap fia van bemutatva. 

**) Petrarca De vita solit. I. 



A MYTHOS-TUDOMÁNY. 157 

és az első város-alapitó, Kajiri a bolyongó, a ki midőn végig bo
lyongott, Keleten jelenik meg, mint minden bolyongó alakja a my-
thosnak (Hágar, Odysseus, Diana omnivaga, Cicero de Nat. Deo-
rum. I I . 27.) a nap egyik régi nevét viseli. Az általa alapított vá
ros, azon mythosi alak nevét viseli, Chandch, Henoch, a ki 365 kor
szakot él és egeknek száll, mint akár hány más solaris alak, (Genes. 
v. 23, 24), No'é (Noách) »a ki az embernek nyugalmat szerez keze 
fáradságától,« az emberi társadalomnak megalapítója, az első, ki
vel törvények hozatnak összefüggésbe, mint tudjuk a legelső bor
termesztő. O az, ki felfödi szeméremrészét (Genes. IX. 21.), a 
mely mythosi vonást csak úgy érthetünk meg, ha összehasonlítjuk 
azzal, a mit az ind hymnus Ushas-ról, a napról, mond: hogy »fel
takarja kebléH *) azaz lehúzza testéről azt a takarót, mely által az 
éj láthatatlanná tette a napot, »széttépi fekete ingét és megnyitja 
fényes arczát« mint a tatár költő fejezi ki **). Úgyszintén a mester
ségek és művészetek feltalálói, a mint a Genesis IV. fejezetében 
vannak felsorolva, homlokukon hordják solaris jellegüket. így pl. 
(v. 22.) az ekevas első készítője Kajin nevét viseli. 

A mi az árja és a sémi culturmondákról áll, ugyanaz áll azon 
népekről is, melyeket Miiller Miksa turániaknak nevez. Legyen 
elég csak egy példa, melyet egy másik Miiller, bázeli tanár, adat
halmazából meritek : ***) a muyszka nép (lakik a terra firma Bo
gotá nevű rónájában) cidtur mondája. » Midőn még hold nem léte
zett és a Muyszkák még vad állapotban éltek nem ismervén a föld
művelést, a vallást s az állami rendet, egykor reggel egy szakállos 
ősz jelent meg köztük, kinek három neve volt és ki ennek megfele-
lőleg három fejjel szokott ábrázoltatni. O tanította a vadakat a ruha 
használatára, a föld mivelésére, az istenek tiszteletére és az állami 
életre. Neje, ki szintén három névvel bírt, ragyogó szépségű volt 
ugyan, de szörnyű mód gonosz és oly rósz akaratú, hogy férjének 
minden vállalatát meghiúsítani törekedek. Alattomos fondorkodásai 
által c nő csakugyan kivitte, hogy a Funzha folyó (most Rio Bogotá) 
annyira megáradt, hogy az egész Bogotá rónát egy nagy árvíz lepte 
él. Az embereknek csak egy kis része birt menekülni a vész elől a 

*) Migveda VI. 64. 2. és 10. 
**) Vámbéry. Ujgurische Spraclmionumente p. 218. 
***) Geschichte Jer amerikanischtn ürreliaionen. (Bázel, 1867.) p. 423. 
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hegyek csúcsára. De Bocsikának már most felgyuladt jogos haragja 
és nejét örök időkre elüzé a földről és holddá változtatá őt. Azóta 
létezik a holdvilág. Bocsika ezután megnyitotta a sziklafalat, gátok 
által szárazzá tette a földet és a hátramaradt embereket művelni 
kezdé, behozta a napimádást, a papságot, számos ünnepeket, búcsú -
járást és áldozatokat rendelt. Az államok élére egy világi és egy 
vallási fejedelmet állított, az évszámitást szabályozta és 2000 évi 
élet után Idacanzas neve alatt visszavonulta 

íme, a mit a monda közlője be nem látott, az amerikai cultur-
mondának fővonása az éjjeli ég (hold), a túlságos esőzés, harcza a 
nappal *). A nomadismusnak földmüveléssé, törvényes társadalommá 
való fejlődése. És ezen rend és törvényesség a hosszú szakállú 
istenre, (mint fönnebb láttuk, sugarainak mythosi elnevezése) a 
napra van vissza vezetve. A hold itt is mint egyebütt az áradásnak 
okaként szerepel. A nomadismus itt is ellensége a földmüvelésnek, 
melyet a nomád világnézet isten átkának és sülyedésnek tekint 
(Genes. I I I . 17.), mert a vele foglalkozó »arczának verejtékével eszi 
kenyerét.« „Ezen szerencsétlen ellenszenv a földmüvelés ellen, úgy
mond Montesquieu, a vadásznépekről **), oly erős, hogy midőn el
lenségeik valamelyikét átkozni akarják, nem kivannak neki egyebet, 
mint azt, hogy a földmiveléssel kelljen neki foglalkoznia« . . . . 
És ezen ellenszenvet igen bő készlettel lehetne kimutatni a sémi 
népek legkiválóbbjainak, a hébernek és arabnak mythosaiból és 
vallási irodalmából. 

Valamint a nomád culturfok mindig és mindenütt megelőzi a 
földművelő életet, úgy mindenütt, a hol vallás mutatkozik, a holdcul-
tus okvetlenül megelőzi a napimadást ***), és ezen tünemény az ép 
jelzett művelődéstörténeti jelenséggel áll összefüggésben, nem pedig 
azon hírhedt nöuralmi elmélettel, melyet pár évvel ezelőtt alkal
maztak a régi cultur valamennyi jelenségeire •{•). A nomád héberek
ről is, Kánaánban való letelepedésök előtt, ki lehet mutatni az éjjeli 

*) ITgyanez áll a perui cultur-mythosról, hol a nap két gyermeke 
Muma Copas és Mama Oella szerepel mint culturtanitó. Mi'dler u. o. p. 305. 

**) Lettres persanes. CXX. levél. 
***) Spiegel. (Auslanil, 1872. pag. 4.). Zur veryleh-henden Religionage-

schithte. I. 

t ) Bacuofen. Die Gynuiohraiit im Alterthum. 
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tünemények cultusát, és azon sovány positiv adatokból, melyeket 
a nomád héberek vallásáról leirunk az tűnik ki, hogy abban a sátrak, 
a kigyó, Ábrám és Jákob alakjai nagy szerepet játszottak. Kigyó 
különösen a mythosban az esö neve, valamint a czikázó villámé 
szökő kigyó, (Jes. X X V I I . 1.). Szinaj hegye (szin = hold), vala
mint az »egek királynéjának* (Jeremiás VII. 18. XLIV.) imádása 
egyenesen holdcultusra mutatnak vissza. De itt azon pont. holamy-
thos-tudomány tiszte megszűnik és az összehasonlító vallástörténet 
köre kezdődik. 

Dr. Goldzihor Ignác*. 

Könyvismertetés. 
Grammatik der Ehstnischen Sprache, zunachst wie sie in 

Mittelehstland gesprochen wird, mit Berücksichtigung der andern 
Dialecte. Von F. J . Wiederaann, ordentl. Mitgliede der Kaiserli-
ehen Akademie der Wissenschaften. St. Petersburg, 1875. XVII I . 
és 664. lap. (Ara 2 rubel, 60 kop. vagy 2 tallér 17 újgaras). 

Eddigelé legteljesb Cn legkritikaiabb észt szótár a' Wiede-
manné (Ehstnisch-Deutsches Wörterbuch, St. Petersburg, 1869. 
nagy 4° 1672 hasáb, meg három hasábu CXLI I I . lap, melly utóbbi 
a' német betüsoros szókat tartalmazza). Ez idén ugyanaz író egy 
észt grammatikát ád, melly minden eddigieknél jóval teljesebb és 
tökéletesebb. Az észt nyelv barátjai tehát mindenütt, de kivált 
Észt- és Livországban, nagy köszönettel tartoznak Wiedemannak. 
O a' nyelvet úgy fogja fel és tárgyalja, a' mint most valósággal van, 
's ezzel is méltán hiszi, hogy megérdemli azoknak háláját is, a' kik 
a' történeti nyelvtudománynyal foglalatosak, mert azok kénytele
nek a' mostani nyelvet fogadni el kiindulásul. — A' Bevezetésbon 
Wiedemann az észt grammatika történeteit hozza elő, 's azután a' 
nyelvjárásásokrul és irpdalmi nyelvrül beszéli. Az észt nyelvet 
mintegy 800,000-en beszéllik, kik nagy területen laknak. A' nyelv
nek azért is sok járása van, mert a' XVII . századig irodalma nem 
volt; a' nélkül pedig minden nyelv számtalan helyi nyelvre oszlik. 
Ez ügy van az észt nyelvben is. Két fő idoma uralkodik mind a' 
mellett, a' révedi és a' dorpati. A régiebb iratokbul az tetszik ki, 
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hogy a' két nyelvidom hajdan közelebb állott egymáshoz mint 
most: de mikor voltak még egy és azonos idom, azt tudni nem 
lehet. Viszontag sok tüneménybül az is világos, hogy a' dorpati 
fogy, 's a' másik terjed. A' dorpati nyelvidomot többi közt a' vocal-
hármonia tünteti ki, a' melly a' revali idomban nincsen. Legtelje
sebben van meg a' dorpati nyelv a' vero-esztben. A' revali esztség 
is az éjszak-keleti és nyugat-déli nyelvjárásokra oszlik. — Wiede-
mann lehetőleg ügyel a' külömböző idomokra és helybeli sajátsá
gokra, 's ez által igazán nagybecsű munkát ád nemcsak annak, a' ki 
magát az észt nyelvet tanulja, hanem annak is, a' ki a' históriai 
aetiologiai nyelvtudományt üzi (így nevezi W. az egybehasonlító 
nyelvtudományt). 

Még Ahrens (Wiedemann előtt legjobb észt nyelvtan-író) 
1853-ban is az esztek költői nyelvérül, a' mellyet a' nép-költemé
nyek és dalok tartottak meg, úgy itélt volt, hogy annak a' gramma
tika nem igen veheti hasznát. Mert igazi ó szóalakok mellett nagyon 
sok önkényesen csinált ragokat és betoldásokat használ *). Wiede
mann másképen és bizonyosan helyesebben látja a' dolgot. Mert 
nem mind, a' mi a' finn nyelvvel nem egyez meg, már azért hamis. 
Azt meg is mutatja Wiedemann, összeállítván a' hosszabb ragok és 
betoldások példájit, a' mellyek vagy a' régi nyelvet tükrözik vissza, 
vagy némelly már elveszett képzőket tartottak meg. Végre azon 
igyekezeteket említi meg W., a' mellyekkel egy általános irodalmi 
nyelv teremtését czéloztak, mert eddig elé a' könyvekben és iskolá
ban a' revali nyelvidomon kívül a' dorpati is divatos, bár sokkal 
szűkebb körben. 

Maga a' grammatika áll, természet szerint, hangtan-hu\, mellyet 
W. először tárgyal kimeritőleg, szó-képzés-bü\, a' melly a' névszók, 
igeszók és adverbiumok képzőjit előszámlálja és értelmezi, meg az 
összetételeket adja, alaktan-bu\, a' mellyben VII I declinatio és VI I 
conjugatio foglaltatik, végre a' mondatta n-hu\, melly rendesen Wie
demann grammatikájiban kitűnő rész. H. P. 

*) Für die Grammatik habén die Volkslieder nur geringen Werth. Denn 
ihre Sprache enthalt neben echten, alterthümlichen (d. h. Finnisclien) Formen 
eine Unzahl willkürlich gemachter Anhángsel und Einschiebsel. Ahrens Ehstn. 
Grammatik, zweite Aufl. Reval, 1853. — A' 192. §. 
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