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SVÉD-LAPP NYELVMUTATVÁNYOK. 

Az 1873-ban Budapesten megfordult négy lapp ember északi 
Svédországból való volt (még pedig Mahí egyházközségből, mely a 
Pite Lappmarkban fekszik, Skellefteá-tól fölfelé, észak-nyugatnak). 
Nyelvükben is könnyen felismerhető volt az úgynevezett svéd-lapp 
fődialectus, mely a norvég- vagy finnmarki-lapptól tetemesen kü-
lömbözik, nem csak hangtani sajátságoknál fogva (a milyen p. o. 
szókezdő k,t,p a finnmarki-lapp g, d, b ellenében, vagy szóköze
pén az eredetibb kt, mely a lappF.-ban ft-vé lett), hanem eltérő 
grammatikai alakok (p. o. -b ragos accusativus, -sne ragos locativus) 
és szóhasználat által is. Eddigelé a svéd-lapp nyelv ismeretét job
badán a már közel százéves Lindahl- és Öhrling-féle »Lexicon Lap-
ponicum«-ból (megjelent 1780-ban) s egy ehhez csatolt rövid gram
matikai vázlatból kellett merítenünk; mert a későbbi Possart-féle 
kis grammatika (1840) csak a Lindahl-féle vázlat után készült, a 
Rask- és Friis-féle lapp grammatikák (1832- és 1856-ból) meg tü
zetesen csak a finnmarki-lappal foglalkoznak, a svéd-lappot csak 
itt-ott mellékesleg érintve. Nagyon becses volt tehát az alkalomi 
melyet az említett lapp emberek ittléte a svéd-lapp nyelvnek élő 
szavával való ismerkedésre nyújtott, a mennyiben ebbeli ismere
tünknek megbecsülhetését, illetőleg megigazitását és kiegészítését 
Ígérte. A velük folytatott tanulmányból csakhamar meggyőződtem, 
hogy az ő nyelvük elég jól egyezik a Lindahl-féle Lexicon-ban 
számos mondatokban ismertetett svéd-lapp nyelvvel, csakhogy amab
ban, csekélyebb ejtésbeli eltéréseken kívül, még több hangalaki 
momentum megkülömböztetése volt észlelhető, melyet Lindahlnak 
helyesírása ki nem fejez(p^o. vocalisok hosszúsága; a-nak a-re vál
tozása következő i előtt; némely nyomatékosan ejtett, consonansok-
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nak megelőző gutturalis spiránssal (%) való ejtése: hk, ht, hp, 
he, he). Pedig ilyen hangalaki momentumok is a kutató és hason
lító nyelvtudományra nézve esetleg igen érdekesek és fontosak le
hetnek: így p. o. az ejtés szerint való svéd-lap kuhta »hat« (Lind. 
kota) szorosan összetalálkozik a szintén hosszú ít-val való finn kűte-
val. Fölfedeztem azonban az ő nyelvükben egy eddig ismeretlen 
grammatikai alakot is: a 3. személynévmásnak dualisbeli nominati-
vust sönoi, a közönségesebb elrövidült soi mellett; amaz megmagya
rázza a casusalakokat, melyekben a tő söno (gen. sönon, acc. sönob). 

De mind ennél fontosabb,hogy a malii lappoktól néhány ösz-
szefüggő textust is nyertem, népmeseszerü kis elbeszélléseket, me
lyeket elmondásuk után följegyeztem, s velük ismételtetve szorosan 
a hallott ejtés szerint leírtam. Úgy is közlöm ezeket most, el sem 
enyésztetve belőlük kisebb szóalakbeli külömbözeteket és ingadozá
sokat, melyek még egyazon darabban s így egyazon embernek 
ejtésében is találhatók; mert csakis így adnak hü képet az élő svéd
lapp nyelvről, melynek szintúgy, mint minden más beszéllt élő nyelv
nek, bizonyos alak-variatiót kell megengednünk. S népies szövegek, 
tudtommal, eddig még nem is jelentek meg svéd-lapp nyelven, míg 
finnmarki-lapp nyelven való meséket már elég szép számmal gyűj
tött és adott ki Friis (Lappiske Sprogpröver, Christiania, 1856.). Ez 
igen becses lapp szöveg-gyűjteményből föl is használtam egy mesét, 
mely a svéd-lapphoz közeledő Vefsen-vidéki tájbeszédben van írva, 
(Friis, 106. lap. Jetanassen hegke), hogy amalai lapp embereket ily 
szöveg-elmondásra rábírjam. Ezt ugyanis mindjárt értették s nagy 
kedvvel hallgatták, a mint nekik fölolvastam, itt-ott még jobban al
kalmazva a kellő svéd-lapp nyelvalakokat (megjegyzem, hogy a 
tiszta finnmarki-lapp szövegek nekik teljesen érthetetlenek voltak); 
azután újra maguk beszélitek el a mesét (lásd alább közleményem 
10, h. számát) s egyszersmind hasonló saját tudásukra is kezdtek 
lassanként visszaemlékezni. Különösen érdekes az így tőlük nyert 
szövegek közt az 5-dik szám, mely tartalom szerint egyezik egy 
Laestadius lapp missionarius által utazó naplójában (1831) csak 
svédül ismertetett svéd-lapp mesével (fölvette Laestadius-ból Friis 
is, a »Lappiske Eventyr og Folkesagn« czimű lapp mese- és rege-
gyüjteményébe, Christiania, 1871. a 26. szám alatt). 

Hogy az alább közölt svéd-lapp szövegeket az érdekeltek lapp 
nyelvtanulmány alapjául használhassák, készítettem hozzá szótárt 
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is, a melybe egyéb a maLfi emberektől hallott szókat is fölvettem. 
E mellett a Lindahl szótára elején találtató grammatikai vázlat 
a szövegek megértésére legszükségesebb alakismeretet nyújthatja. 
Hozzájárulhat mint segédeszköz akár Friisnek finnmarki-lapp gram
matikája is (Lappisk Grammatik. Christiania, 1856.), vagy a »Lapp 
nyelv« ismertetése Hunfalvy Páltól (Nyelvtud. Közi. V.), melyekben 
ugyanis mellékesleg svéd-lapp grammatikai alakokról is van szó. 

Eredeti svéd-lapp közleményemet kiegészítem még két szám 
mutatványnyal egy svéd-lappra fordított kátéból (Dokt. Mórt. Lu-
therusen Uc'c'eb Katekes aktén calgestemin Dokt. 01. Svebiliusest. 
Same kialei puoktetum G. E. Rhenest. Hernösandesne 1847. = 
Dr. Luther M. kisebb kátéja, Dr. Svebiliiis magyarázataival. Lapp 
nyelvre áttétetett Rhen G. E. által. Hernösandban, 1847.), még pe
dig: 11. szám alatt »Rövid religio-történet« és 12. szám alatt maga 
a »Luther-féle kis káté« öt fejezetben. Ez utóbbi mutatványokban 
még egyik-másik grammatikai alak észlelhető, mely az előbbi csak 
elbeszéllő szövegekben nem igen fordulhat elé. A lapp nyomtat
ványnak csak annyiban változtattam az Írásmódján, hogy a két
betűs consonansokat egyszerű jegyekkel írtam {íj és, szóvégén, ts 
helyett c; sj helyett s; ds helyett 3 ; ts helyett c, meg dtj h. 33); 
szintígy qw helyébe, az ejtés szerint ku-t tettem meg á helyett o-t 
(a mint már Stockflethnek »Norsk-lappisk Ordbog«-ja is teszi az 
egybevetett svéd-lapp szók rovatában). Egyébként érintetlenül hagy
tam a vocalisok írását, mely pedig azoknak esetleges hosszúságát 
ki nem tünteti; csak a személynévmásoknak gyakran eléforduló 
egyesszámi acc. és gen. alakját írtam 0 helyett, az eredeti szövegek 
szerint, w-val (p. 0. sn »eum, ejus«). Az eredeti szövegekkel vetve 
össze a lapp kátébeli mutatványt, könnyen megitélhetjük, mennyire 
marad el a valóságos ejtéstől a nyomtatványbeli hangjelelés. 

A svéd-lapp szövegek írásában egyébiránt csak keveset térek 
el az ujabb finnmarki-lapp könyvekben is használt elég czélszerü 
írásmódtól, melyben jelesen már a c, %, c, 5, n egyszerű betüjegyek 
divatoznak = cs, ds, ez, dz, ng (az utóbbinak x\ az alakja); szintígy 
S (d alakban) = lágy angol f/?-féle dentalis spiráns. E szerint a 
consonansok jésitését (új l') még y-vel jelöltem, s az t-végü iker-
önhangzókat ugyancsak t-vel írtam fai, ei, oi, ni). Különös jelö
léseim csak a következők: 1) egy á, e-vel ikerhangzót képző igen 
rövid i kisebb alakú s feljebb emelt i-vel ('a, *«)\ — 2) az i-hez 
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közeledő e-hang e-vel; — 3) a némely kemény eonsonansok előtt 
hallható, azoknak nyomatékos vagy erősbült ejtését éreztető, ke
mény gutturalis spiráns A-val (hk, ht, hp, he, he); — 4) apostroph-
jegy a szóvégen már ki nem ejtett h-t ( = finnmarki k) pótol; az 
előtte álló vocalist egy kicsit meg kell nyújtani, p. o. almacé ( = al-
maceh) majdnem így: almacé; ta1 (= tah): ta. 

(Svéd-lapp népnyelvi szövegek.) 
l. 

Té lijen adna same', juhko' lijen küllam: pahatahkeje' (veho-
laeV) kaikén pöhtet sijen hohketemen tet. te sije karvetaeen adna 
kedkit aktén varén nalla. te ku sije cohketijen ollast, té kullajen 
taite skialmit. te akté olbma manni (vuelgi) tai veholace kőik. te 
kaikén ta' veholace' tohbelet tab olmab, men te vasteti tat olbma 
(ólmai): jus mu pajabehte viesot, te kalkab tijeb ohpetet anabi 
almaöi kőik. te sije pajen sü viesot. te sodn va35Ígöti tan varén 
kőik ja va33en paijas tan várén met. ku pőhten sije kaska laidoi 
tan varin, te ta' adna' same' jollartahtelején taite adna k'edkite tan 
várén met vuoles, tai veholaci hohketemen tet, tassa ko hohketejen 
kaihkit. ja te kolbma (taiste pahatahkejist) pahterejen ruvva autest. 
te lejen mannemen tassa ko kaunatejen 'ánabi skiálmi kuim. te saf-
dnotijen siji abmase sije mannet tohko, te sije hohketuvve'. te sije al-
vetijen (sorganijen) tan sagga ja jorgetijen vist merraje. 

2. 

Té li sömes pálen akt olbma, juhko li meheeb vagjemen ja 
luddite vuohcemen. te sodne cajani ja icíi tist sodne heibmai kauna, 
ko saddi seudnjet (seudnjet, v. ijja). te sodn pöti vist í^as loddi 
(keinon nalla). te sodn vuini, ahte sömes le va3am sü mangesne. 
te sodn sorgeni, ku sodn i ville heibmai kaune. té sodn nssotác'i aía 
tollob pollajahtet. te sodn ices.karvob nuoli ja pieji tab tollon 
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páldi. ja te sodn icci tuosta tollon paldesne vállahet, ainat sodn 
va3esti tollon pignoles ja vuerdi tassa ku tat pöhta, juhko lei sü" 
marigesne vaggemen. te tat pöhti ja te vueci pirsoin tan karvoi, 
juhko le tollon paldesne. te váji taté vuehceje olbma ja ussoti, ahte 
sodne le hohketam tab vállaheje olmab; i lam líkan tat almac, 
ainat tat karvo, mab tat cajanem olbma le piejem tollon páldi. té 
áska tat olbma vueci pirsoin tab pahatahkojeb. te vist sodn leggasti 
tan tollon paldesne tása ku peive saddi; te áskan manni icas heibmai. 

3. 

Te li sömes olbma ja ahka, ja kolbma mána' lejen sönesne. 
te sömes pálen soi kalkiken kuilide peutet. te sönoj váldiken fá-
rosne porrasumus pardneb, ja kuikte lápiken köten sisne; tollon ai 
láhpiken köten sisa, kukte tá' kuikte mana' kalkiken pivvat. te ku 
soi leikan kuilide peutam, té sűgiken vist heibmi. té vuinigen ahte 
köhte li puöllemen. té tat olbma viági spaihtemust mati, ja cohketi 
tai puöllem manai táktite (rubmahit). te tat porrasumus pardne 
püti ja sardnoi: cicám varresti jaurai, — ja te tat olbma varresti 
tohko sü tolvot, abma sodn hohkanet (ícebs hohkatet). naute ko 
sodn joksi sü, te sodn tobbeli sü ja jorgeli roptot jaurest. 

4. 

„ Sömes paikesne lei kerhko (kirhko) ja te lejen adna sáme 
tasne tan sisne. te herra li lohkamen kirjesne. ja te sodn lohki ja te 
vajesti ulkos spaihte (ruvva), ja ÍRsi (tahpesti) kirhkon okseb. te len 
pöhtam skielma' (pahatahkoje'), juhko' káhtejejen tan kirhkon plra, 
ja sobmase' pollejehten kirhkob. te lejen kaihka same' tan kirhkon 
sisne. ja akté pöres olbma jehti: te kalkabete kaihke nőre' puollet 
tasne. te varrestijen kolbma ólma' ulkos glasen cada ja karten pai-
jel varresteika kuektes; akteb tobbelijen ta' veholace' ja koddelijen 
sü. no te to kuekte ólma' vulgika spaihte pahteret ja manneike hei
bmai (sítai). té valdika juoksite ja té manneika tai veholace vuoce-
men tet (hohketemen tet). te pohten tá' ;ádna' (modde') veholaée', 
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ku lijen suolatem tai puöllem sami herkite (puocite). ja te lijen sije 
vuojenien merraje, vai kaikén sije valjeb adnet, tan tét ku hohketi-
jen alniugeb. te li stuorra devva. te leikan sonnoi tan cohkesne jap-
temen, ku ta' veholace' pöliten vuojemen. te vuostes pöhti vuojenien 
tain lierkin: te vuociken tab veholacob. te mubbe pohti: te tab vuo
ciken, tassa ko nobken kaihk. te lei herra (obpeteje) mangemusen 
vuojemen; te sodne cuoceti tan íces vuojen-berken tuohkai ja roh-
kolaei taiti kuekte ólmait, vai kalkiken pajet sü viesot. te soi jehti-
ken: ku ie todn arbmalaste obbo almugen paijel, te i' todn kenna 
0330 viesot. te píneteika sü tassa ku janii, ja te lei jaurac tan piábmo-
saijen lülelisne: te soi taite jabmesite kesiken tan jaurin kőik, ja te 
cadneteikan kedkit, ja te tan jauren podnai luihtiken (vojoteikan). 
e lé' sije ville tasne jalhkabemen. 

5. 

No te léikan kuikte nuorra ólma' ja akté neita. ja te le taté 
neita reudnotemen pocit melicesne. te sodn kauneti staloi kuim. te 
ta tobbelijen sü aktén sü puvvin (áloin). ja te ta' stálo' mannen 
Icase heiman kőik. ja te pöliten aktén jauren kőik, te manneköbten 
tan paijel; jü li tat jaure kalbmam, abte li jágna, kukte maliten va33et 
ja mannet tai pöcoi kuim. te taté neita adni kuorestakeb (laikeb), 
mab sodn lorí'köti paijel tan jauren,. te nau mannen kukte pöten tai 
staloi heibmai. te ta' stálo' piábmostallen taite pöcite ja karvetijen 
porramasan. te tan neitan kuikte válj a' jorragütiken, kussa tat sö-
nen óbba katoi tan málgatab (kuhkeb). te sönoi va33Ígütiken sü oh-
cemen tet, ja te manniken (pohtiken) tan keinon nalla, kuggo lijen 
ta' stalo' vuolgatam sönon obbab aktén sü poci kuim. te nau man
niken tan keinon met ja pohtiken tan jaurai. ja nauhte kuöriken, 
kuggo li tat laike lodkotovvum. ja te manniken tassa ko pötiken tai 
staloi heibmai. te li tasne cahce-laddo ja te i kuhkes CO330Í mórra 
tan paldesne. te sönoi küciken paijas tan cohkai. te tat neita pöti 
taté laddost íaceb vá^et . te sodn voidnaji sü válji arodejeb: te 
sodne kiáhcesti paijas tan mören mete. te ta' sü vélje' vasteteikan: 
maktes vieso'? »kalle mon viesob puorekikt.« ja te ta' vélje'kahca-
teikan, maggaracite piábmoite ta' stálo' karvete'. te sodn vasteti: 
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»eobbite ja vadnemite ja kerbmait. te sodn taite i mahte porret.« 
te ta' vélje' kahcateikan, mab lé' sije maiestemen? te sodn vasteti: 
»vadnemen piargoit.« te kacateikan, maste ta' stálo' palle' abmase 
mige pöhtet tan sijen mallasi. te sodn vasteti: »könist,« te to velja' 
jelitika ara tat sönon óbba tahket storra tollab, vai krühten paijel 
lebma pöhta, vai kőne' lülin pohtet tan mallasi. ja te nauhte tömeti 
sönon óbba, ja naulite akta porrasumus stalost jehti : — — — *) 
ja te nauhte saddi alite ta' stalo' kohcon tab nuorra neitab aca sodne 
kueddet taite piárgoite tan laddon kőik vadnem-kausoi, ja te sodn 
kuiddi taite tan cahce-laddon kőik. té ta' sü velja' váldigen taite 
piárgoit ja porriken. no te kahcateikan, maggar karvob tat stalo 
adna? te sodn vasteti: »röuteste.« te kohöoiken tab obbabsken aci 
sodne o^ejebmai piejet tab karvob tollon páldi, vai tat kalka pah-
kes saddet. ja naulite sodn tömeti, ja te valdiken ta' velja' pöcen 
corvit ja te skuolateikan taite. te ta' stalo' ussotijen, ahte ta' lé' 
puoce'. ja té akté porrasumus staloi velja kalki va3estet ulkos. té 
kalki sodn cahket (piejet) tab röute karvob, men té li taté páhkes 
saddam. te sodn varresti nau écasa pirsoin, vai sodn kalki vuehcet. 
té ko ulkos pöti, té to kuekte ólma' tobbeleikan sü ja hohketeikan. 
ja naute te pöti olkos mubbe stallo : te tab ai sönoi hohketeika. naute 
pöti ulkos kolmad stallo: te ai tab hohketeika. té sönoi caniken (va-
3Íken) kötin sis. té lei akta porrasumus stálon ahka cohkahemen. 
té kacateikan sönoi suste: kusne lé sijen pednik. té sodn sardnoi: 
kaska-ragnon vuelesne, posso-ragnon vuelesne, ja ukse-ragnon vue-
lesne. ja té sönoi caimetaciken ja jehtiken: ic todn taiti, kie tusti ped-
niki pira kacataci? té taté vuores ahka jehti: cuinidi mu éalmi' ja 
kulmi'. té sü calmi' rappasejen, ja té to kuekte ólma', sü hohketei
kan, ja té valdiken kaihke pedniket ja sönon obbab, ja té mamiikén 
heibmai. 

6. 

Té lén sömes palen adna same', juhko' lén éoigatemen pireb. 
té li akté taiste olmaiste keuremus. té tat <xoigati tasa ku joksi tab 
pireb. té sodn posketi saihtin tan pírén njalmen sís, ja te sodn fag-

*) Vagy tíz szóból álló mondat következett itt, melyet azonban jól 
meg nem érthettem s így biztosan le sem írhattam. B. 
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gáti málgateb, ja nauhte vauti sihpeken mange kiáci mörite, ahte 
sodn jorri. te taté pire stl kasski ja krohkesti síi inubbeb calmeb 
(mubbeu calmev), ja te sodn vállahe savót (tat ólmai), te tat pirre 
cohketi paldi, ja te nau sodn paihki sü (tan olman) njuonen nalla 
ja kocei tan calmi nalla. ja tat pirre ossoti, alite sodne le koddam 
(hohkatam) tab olmab. te sodn vuelgi érit mehcai. ja te pnten sü 
fáros-olma', jubko' lejen sü maíígesne. te vuoidnen, atte lé tat ólmai 
vállahemen; ja naute ku pöhten paldi, te vuojdnen atte sodn lei vie-
somen. ja té ta' ólma' áska v'áhketijen sü heibmai. 

7. 

J a te li sömes palen akté nuorre olmae (pardne), jukko lei 
va53emen mehcesne. te sodn kauneti staloi kuim. te ta' stálo' usso-
tijen sü tobbelet. te sodn varresti spaihte autest, ja naute sodn pöti 
aktén pírén köten paldi. te sodn cagneli tan köten sís, ja naute te li 
pirre tan köten sisne. te tat pardne höleti píreb: aijam, tauhkest 
mű iecat tohkai, vai é' ta' stálo' mü koddele. te tat pirre váldi sü ja 
pieji ecas paldi. te akté stallo pöti tan köten sTs ja ussoti tab par-
dneb valdet. te tat pirre kaskesti sü oiveb érit. ja nauhte pöhti mub-
be : te tab ai sodn kaskesti; ja te kuoci ulkos ja koddeli taite kaihke 
stáloit. te taté pardne piási ulkos ja pöti viessoi heibmai. 

8. 

Te li sömes pálen bonda ja nisun (ahka). ja te tat nísun sö
mes palen 0550Í mnnab. te sodn ulkos va33am li ja láhpi tab má-
nab aktuk. ja te pöti roptot: te tat sü mána valló (cerro), i kössek 
(i altér) savót orro. té tat rökoi muihtaje, atte stálo' le' suina mánait 
lodnetam. té tat ahka váldi lodden monneb ja raigiti tan kieíeb. té 
sodn tevti tab monneb melkest, ja te sodn tahkaköti storra riárro. 
ku sodn tab tahki ollast, te ossotáci easketet smálegeb, ja té váldi 
tab storra n'árob, atte kalki taina suevetet (easketet). te tat mána 
őaimeti (éaibmati) ja höli: viesom leb kuikte lohke jápi, ib le likán 
voidnam tan kaives almaceb. te tat ahka tobbeli sü ja slövi tasa ku 
stalo' cassken sü mánab roptot. te tat mubbe kátoi. 
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9. 

Té lijen sömes pálen ai aktán saijesne sámi' ja te li taiste 
akté porrasurnus ahka, juhko adni jádna pednikit stuorra kiston 
tievob. te kálgen akta pálen ta' same' vuölget kirhkoi; té tat porres 
ahka paci heibmai ja akté pardne. té tat porres ahka váldi táb Ices 
planka kistub ja kueddi táb kőten pignoles ja játti : i nágen táb 
0330 í-ken mü mána' jálla mánai mána' autel ku cihca vielljai varra 
tan kiston paijel kolka. té tat pardne tab küllai, kukte sodn höli. 
té sodn ohcai ja váldi uhees loddaeen cihca ceukit ja tai éiá-
potit nahpi nlpin tan saijai, kossá táte porres ahka pieji tab pine 
kistub. te varra tai loddaci kolki tan kistun nalla ja sodn 0550Í 
taite pednikit. 

10. 

Léi akt olbma, kuhte léi valdom, ja pahas ahka léi susne; i 
tain ahkain mahte viesot (biergetet) párkel (káhceleje). té lei tag-
gar muerje-jápe ja te lei vessél cogget murjit tat ahka. aktén pei-
ven leiba soi aktesne murjit coggemen, ja te lei raige ádnamen sisa 
(cáda). te ku talle coggiken tan paiken plra murjit, te hoikoti (pal-
kesti) vuoles tan écas ahkab raikensisa, ja tohko sodn kátoi (jauki). 
mutto tan mangel tat podnje vaivastovi sagga, ku sodn icci adne 
ahkab, ku sü ahka jaukai tan raikai. te sodn ossotáci: puoreb luli, 
jus tat pahas ahka luli pöhtet paijas roptot. juhte sodn sagga vai
vastovi ku paci aktáin, te sodn podnjagüti piesutakit kolbma jape. 
ku tait olleti, te sodn eadni kiedkeb kieccaje, ja té loihtegöti tan 
raike met ádnamen sis modde peivit. ku tat kiedke léi mannám 
podnai (podnai joksi), té paijas kessegöti. té sodn kuli: lossades li, 
ja ku sodn léi puoktam paijas, té léi tat párkel. té párkel sardnoi 
(jehti) tan olbmai: mab kalkab (kalkacab) tunji makson vaddet, 
ku mü paijas kiessi' tan pahan ahkanlute (luhte)? kallemon rádeb 
adnab makset tunji. mon talle vuolgab sömes öses-olman orrom-
saijai sű pinetemen tét. todn kalka' tohko mannet, ja jus küla' atte 
mon léb sü pTnetemen, té kalka' sodn sardnot: mon mahtab tü cou-
tet taté pinost (vaivest). 
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10, b. 

J e t a n a s e n h á g g a . 

Te lei pöres alikasne kalles (olbma), kuhti lei cica jápe tor
rom jetanasin, ku jetanes olici koddet tan pöres ahkan podnjab 
(kalleb), vai sodn kalka o^o t valdet tab pöres abkab ícases ahkan. 
ku cica jápe (jáke) ollanam lien, te aska puokteti koddet tab pöres 
olmab. mutto te lei tan pöres alikasne ja tan pöres kallasne (olmasne) 
akt pardne, kuhti ai olici (obceti) jetanaseb koddet, vai 0330 had-
dotet (makset baddoin v. vostallostet) tan tét ku jetanes lei kod-' 
dam aldas ahceb, vai kalki o ^ o t valdet aldas cíceb ícases ahkan. 

J a tat pardne (alke) jetti icas eiccai: »tieta' todn, kusne jeta
nasen hágga le, ku mon ib mahte koddet sü ? todn kalka' kacatét 
jetanaseb, kusne sü hagga le.« te kacati cicce jetanaseb: »kusne 
le, jetanes, tii hágga ?« te vasteti jetanes: »manne (man-tet) todn 
kahcata' tan píra?« te vasteti pöres ahka jetanaseb: »jus mon 
nietastuvvab, te mon 0330b torvostallet tü hággai.« — Te sardnoi 
jetanes hággas pira ja jetti : »puölleje mieran tuokkesne le suolo, 
ja tan suolosne le todno, ja tan todnon sísne lé akta sauca, ja tan 
saucan sisne le vuencis, ja tan voncan sisne le monne, ja tan mon-
nen sisne le mü hágga.« té pöhti pöres ahkan pardne cices kőik 
(lussa) ja jetti: »juoko lé' todn ciccam o^om küllet, kusne lé jeta
nasen hágga ?« te vasteti cicce iíías (étfas) pardnai (alkai): »juo 
leb o^om kíillet, pardnam (alkam)! puolleje mieran tuokkesne, 
supcesti jetanes, sü hágga le; ja suolo le tovven (tuvven), ja tan 
suolosne le todno, ja tan todnon sisne lé sauca, ja tan saucan sisne 
le vuencis, ja tan voncan sisne lé monne, ja tan monnen sisne le 
jetanasen hágga.« te jetti pardne ciccasas: »te mon covorab (vir-
deb) palhkit (palhkitet) icasan teudnarit, kei kőim mon mahtab 
mannet puolleje mieran cada.« te sodn palkiti birreb ja seipekeb 
(gumpeb) ja hapikeb ja divvekeb, ja te sodn manneji (mannaji). íc 
manni kasko vadnaseb route-loutuken vuollai, ja valdi hapikeb ja 
divvekeb icas kőik loutuken vuollai, vai ta' kuikte e' kalke puöllet 
(puellet), ja birreb ja seipekeb pijaijei sühkat (siihkamen). te le 
nau atte birre adna ruskis ja cáhpes kuolgit, ja seipek adna ai 
vilkes ja cahpes ja ruskis treplit (fl'ákkait) kuolgaisne, ku puolleje 
mieran cada lé mannám, te pöhtin tan suolon kőik, kusne jetana-
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sen hágga lei, ja té va33en paijas suoloi ja pölitin todnon kőik. té 
loski birre ícas autes-juelkin (rabmin) todnon bodneb irit, ja té van
jekati (vulgi) ulkos sauca, ja seipek vanjekati mannesne (mangesne) 
ja tobbeli tab saucab cauk ja kaihkoli. tan saucan sist halani 
vuencis, ja tan voncan mannesne halani hápik ja kremsi tab ja 
kaihkoli. tan voncan sisne lei monne, ja tat monne kaccai cácai ja 
vuojoi (vojoi) bodnai. te divvek v'eihkai tan mannesne; ja vuostas 
aiken vieihkai divvek monnen mannesne ja kuhkeb katoi, ja ku 
icci sodn killa kuhkebu aktén aiken orrot cacen vuolesne voine-
napta, te spöhkiti sodn paijas voidnosis cacen nall voinastemen tét. 
ja ku sodn lei voinastam, te v'eihki vist mubbadest ja katoi anje 
(ville) kuhkebu ku vuostes aiken, mutto icci kauna. te vist pöti 
voidnosis éacen nall voinastemen tet, ja ku voignastam lei, te v'eihki 
kolmaden aiken ja anje ville (vill'e) kuhkebu katoi ku tan kuikten 
aiken (pálen). te kaunai monneb mieran bodnest, ja pöti paijas 
cacen nall. te voidni (voidnaji) pardne, monne lei divveken njal-
mesne, ja té püekti (pukti) divvek monneb pardnen kőik. ja pardne 
váldi tab monneb ja puollajitti tollob tadnak suolusne, ja pijaijei 
tab monneb tolloi puöllemen (puöllejen tolloi). ku puöllegöti, te 
sühkaji roptot tat pardne, ku 0330111 lei ulletet tab man-tét lei 
mannám, te pöti sodn tan saijai, kuste sodn lei mannaijam, ja man
nái tallak ku kaddai lei pötam, jetanasen kőik, ja voidni: jetanes 
lei sammalahkai puöllemen ku monne, mab sodn mieran suolusne 
pijaijei tolloi. ja pardne va33Í cices kőik, ja cicee saddi stuora 
avoin, ku voidni: sü pardne lei pöhtam varres roptot; ja ainemust 
avosi, juhko síi pardne lei vidnam ja atte sodn lei oibmatam koddet 
jetanaseb. tat pöres ahka klti pardnebs ja jetti: »stuorra kíhto 
(klto) tunji, mii pardnam, ku todn lé' vidnam jetanasen hággab.« — 
ja ku anje tat pöres ahka supcestallemen lei écas pardnai, te lei 
anje vill'e unna hággac jetanasesne, ja jetanes vasteti tan pöres ah-
kai: »aj ! manne leccib (leccvb) supcestam tan pahas ahkai mü hág-
gan p"ira!« ja te haukesti jetanes silait ja knnait icas sisa, ja te 
pueli jetanasen ujaimén kuebme ja habkai (habkatuvvi), ja te nohki 
sü rubmaha tollost, tat mi mahti puöllet, ja te jamkai (v. jaksai) 
tolla, ja nohki síi hágga aktén tollin. 
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(Mutatványok egy svéd-lapp kátéból). 

11. 

Onekes religionen-supcastallem jálla Omanjes Jubmelen kir-
kon ja eoggolvasen pira. 

Obbo váraid le sudnetum akt puore, vises ja kaikvekses jub-
melest. Tah vuostes almaceh leika Adam ja Eva, káiste mije kai-
keh maddob a'dnebe. Soi sudnetoveika visasin ja puorakin, accaba 
likkokasin saddet kuUogesvuoten cada jubmelen ailes situdi, jukko 
lei sis-caletum sonnon vaimoi. Válla soi pajika pettet ecebska, erit-
kaccika jubmelest ja massika taina salogvuotebska. Suddon peisko 
ja vaive te poti almac-verregen nal, jukko tan cada ekeven aikai 
lei o-salogen saddam, jus i lam jubmel vaddam ja olletam jatob akt 
lodnestejen pira. 

Almaceh ádnanin ja peisko ádnani. Jubmelen tobdem ja kudne 
aimon adnetovi koros akt páradén (slágtan, kárreken) ludne. Sitta pa-
havuot kaikasaeen saddi, ja jubmel paji akt tulveb potet, jukko kas-
kestatti kaik almacit.Tan jubmel-pallolacNoaken kote akto varjelovi. 

Noaken mangel-potejeh poddanin ádnamen pir. Sije kaÖcin 
poito-jubmeli teudnoi. Válla jubmel aimon adneti tobdemeb eöes 
pira tan rekts-miálak Ábrahámén pakto, jukko 0330Í tab jatob, atte 
kalkai saddet váraidén lodnestejen madder-acce, ja atte alde man-
geltes puolvah (verreg) kalkin radet Kánaánén landeb, konne jub
mel lei meretam kattet eces namman passotemeb kitt lodnestejen 
potemen rajai. 

Ábrahám ja alde pardne Isak viesoikan Kánaánén landesne. 
Válla Isaken pardne Jákob jotti, akt karras nelgen tet, Egipten 
kőik, kusne alde pardne Josef lei saddam stuora oiven. Jákob ai 
koccotovi Israel, ja alde mangeltes puolvah Israelen manah, jukkoh, 
alde pardni lokkon mete, juoketovin kuekte lokke naln slágteisne. 
Sije viesob takkin Egiptesne, ja kierdin tasne, Josefen jabmemen 
mangel, losses svainestemeb tassa ko jubmel couti sijeb Mosesen 
cada. Jubmelen tobdem lei te massak apca tossanam (aipanam) 
sijen kaskan. Tan-tet jubmel vaddi siji, Mosesen cada, akt caletum 
lagab, jukko kocöotova jubmelen »lokke budah« ja sis-pieji akt 
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jubmel-teudnestemeb, jukko laitateke kalkai muitajattet siji jubme-
len jatob varaidén poteje lodnestejen pira. 

Taté mangel Israelen manah tolvotovin Josuast sijen aitigi 
landai Kánaáni, kusne torjotovin vuostaken »duobmarist« ja áskan 
»konogasist.« Jubmelen tobdem ja kudne aimon adnetovi, ja tat 
ulkoldes jubmel-teudnestem, jukko passotovi tan jotteles »taber-
naklesne,« 0350Í áskan akt visses saijeb Jerusalemesne, kusne Sa-
lomo, konoges Davidin pardne, ceggi akt hárloges tempeleb, man 
sisne jubmel-teudnestem fart peiven adnetovi, ja kusas kaik fuolke 
fart japen cokani. Válla Salomonen jabmemen mangel fuolke juo-
ketovi kuekte rikai. Israelen rikai küllőin lokke slágtah. Tah varga 
kaícin poito-jubmeli teudnoi, njeitetovin Assirien konogasest ja 
erit-tolvotovin fangavuotai. Judan rikesne, juosa kulloikan kuekte 
slágtah, paijani ai poito-jubmeli teudno ; válla dauk jubmelen kudne, 
kallekaci jubmel-pallolac konogasi ja prófétai puoleje hugson í-ada, 
poddaceb tasne aimon paci, tassa ko fuolke, jukko lei kaíícam jub-
melestes, vidnetallai ja erit-tolvotovi fangavuotai Babilonén ko
nogasest. 

Ceca lokke japeh tan mangel potin Judareh ruoptot Jerusa-
lemi, paijas-ceggin oddosist jubmelen tempeleb, ja sis-piejin jubmel-
teudnestemeb. Te cokai puoktetovin Mosesen, prófétai ja tai áöasi ca-
logeh, jukkoh Obme Testamenten kocíotoveh, juoi cada tan akta 
jubmelen tobdem aimon adnetovi Kristusen rágatemen rajai. 

Askan dauk jubmelen jato ollani. Jesus Kristus, jubmelen 
pardne, váraidén lodnesteje, rágatóvi. Eces jubmelaíí láron, ailes 
viesomen, kierdemen, jabmemen, paijas-cuo^elemen ja almai vuol-
gemen cada, olleti sodn oives ammatebs, almac-verregen paijas-
cuoukemi, puoretemai ja lodnestemai. 

Aldé oppetes-olmah o^oin tan ailes vuoigenen famob, puod-
gestin kaik almaciti Evangéliumén lárob Jesus Kristusen deuras 
liktemen pira, ja sardnotin armob jubmelest, puoretemen, jakkon 
ja ailéstemen cada. Sijen kátist mije adnebe tan Oddo Testamenten 
calogit, jukkoh sis-adneh Jesusen viesomeb ja lárob, ja tan sisne jub
melen situdeb ja radeb mijén salogvuoten pir. Kösse Jerusalem au-
detum lei (hokkani), te nokkoi Judari jubmel-teudnestem, kutte i 
lam tarbes, kösse Jesus, tat cuoukes, lei potam váraldi. 

Judareh lejin, sijen o-jakkon tet, takkam ecebse o-vuokasin, 
vele koccotovet jubmelen fuolken. Tan-tet jubmel karveti allasas 



174 BÜDENZ JÓZSEF 

akt funlkeb taggarist, jukkoh tuostotin evangéliumén armob, ja 
koécotovin Kristegaseh. Táh kierdin, sijen jakkon tet, karras tolvo-
temit, tassa ko keisar Konstantin tat stuores eces varjelemen vuo-
lai sijeb valdi, ja ai ec kristegasen saddi. 

Tan mangel evangéliumén láro Romén Povist áeatovi ja apca 
spiejetovi pettoges oppetusi cada. Fuolkai vadnotovi (almaceh puor-
gotovin) jubmelen pakob ec lokket, ja jubmelen passotem molsotovi 
tidestallemi. Almaceh sitta kitt tan merai eajaniű, atte jubmelen 
armo ja suddoi andagas-luoitem pikó vuobdetovi pednikist, kaik 
puoretemen, jakkon ja ailestemen vana. Rekts-miálak ja jubmel-
pallolac oppetejeh tuodast mai hugsoin taite cajetemit vuoste-co^ot, 
dauk igjin olles autanemin, tassa ko Morten Luther ja ai aőa pai-
jas-cuouketum olmah jubmelen vekken cada, ruoptot puoktin evan
géliumén larob tan rainésvuoti ja sadnesvuoti, juob tat algost lei 
adnám. 

Mijén aitig-land poven cajetemesne ai stimpeldi, tassa ko tat 
stuores konoges Gustaf tat vuostes, mijén eceles kongalac koten 
madder-aéöe, tasne sisa-puokti tab raines evangéliumén tobdestemeb, 
jukko kristelas konogasi morrahemen, vises lagatasi ja kristelac 
oppetusen cada, calgokvuotebs mijén kaskan anje aimon adna, ja 
takka mijén salogvuoteb, kösse tan vuost nau modde acah landah 
kopcetoveh seudnjedest ja vaivetoveh naggost, vaimon-tobdon ja 
jakkon kautoi. — I. Kor. 3 : 11. I kuttek matté aca vuoleltes nanno-
taseb piejet, ko tab, jukko le piejetum, mi le Jesus Kristus. — 
Joh. 12 : 35. Onekes poddaceb le anje cuoukes tijen ludne: mannet 
tan-tet tab poddeb, ko adnebet cuoukeseb, abma seudnjed tijeb 
loutada. 

12. 

D o k t. M o r t e n L u t h e r u s e n TI c c e b K a t e k e s. 

Vuostes oive-pekke: Jubmelen lokke budah. 

Vuostes buda: Todn ih kalka aca jubmelit adnet mu auten. 
— Mi le tat ? — Mije kalkebe kaiki paijel pallat ja ecet jubmeleb, 
ja piejet kaik jakkob ja torvob su nal. 

Mubbe buda: Todn ih kalka tossen valdet herran tu jubmelen 
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nammab ; jutte lierra i kalka luoitet su pakkateke, jukko alde nam
mab tossen valda. — Mi le tat ? Mije kalkebe pallat ja ecet jubme-
leb, vai epe bruko alde nammab paha savatesit (niddoi), karroi, 
tidestallemi (noitastallemi), kelestemai ja pettemi; válla kalkebe 
cuorvot tab kaik hetesne, rokkolet, kitet ja rampet. 

Kolmad buda: Muitaje, vai todn ailesen adnah lággestem-
peiveb. — Mi le tat ? •— Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, abma 
tossen adnebe predikob ja jubmelen pakob; válla kalkebe adnet tab 
ailesen, kuliét tab gárdnast ja láret. 

Neljadbuda: Todn kalkah kudnetet accabt ja ednabt, vai 
tunji puorest saddali, ja todn kukkeb viesolih ádnamen naln. — 
Mi le ta t? .— Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe tossen 
adne mijén aitigit ja herrait, jálla sijeb moradatte; válla kalkebe 
sijeb kudnesne adnet, teudnahet sijeb, kultelet sijeb, ecet ja adnet 
sijeb calmi auten. 

Vitád buda: Todn ih kalka koddet. — Mi le ta t? — Mije 
kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe skadab takka mijén kuei-
men hággai, jálla su vuost medde; válla kalkebe vekketet ja mor-
rotet su kaik vádaisne ja viesomen tarbahemisne. 

Kotad buda: Todn ih kalka horab takkat. — Mi le tat ? — 
Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai adnebe akt cabbes ja skuor-
nes (raines) viesomeb kobbacak pakoisne ja pargoisne; ja vai fara-
kutte eca ja kudnesne adna kalac kueimebs. 

Cecad buda: Todn ih kalka suolatet. — Mi le ta t? — Mije 
kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe erit-valde mijén kueimen 
pednikit jálla taverit, jálla tait tarok osasin ja pettemin mijén 
vuolai puokte; válla kalkebe vekketet, vai su taver ja viesom-rade 
luli ádnanet ja varjelovet. 

Kaktsad buda: Todn ih kalka kueddet falskes vittenastemeb 
kueimat vuost. — Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe 
keleste, pette, pokcost hole mijén kueimeb, jálla puokte su nal paha 
sakab; válla kalkebe kobdotet (autest vastetet) su, ussotet ja holet 
puoreb su pira ja cálgestet kaikét puoremusi. 

Oktsad buda: Todn ih kalka ustob adnet kueimat kotai. — 
Mije kalkebe pallat ja ecet jubmeleb, vai epe sluokesikt rite mijén 
kueimen arbeb jálla koteb, jálla mainek vuokin lagan ja rektasen 
cagge tait ecene vuolai puokte; válla kalkebe sunji vekkin orrot, 
vai sodn omites luli aimon adnet ja niktet. 
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Lokkad buda: Todn ih kalka ustotet kueimat nisuneb, jálla 
alde teudnareb, jálla alde tárdnob, jálla alde vuoksab, jálla alde 
osnab, jálla mabke áéaseb mi su le. — Mije kalkebe pallat ja ecet 
jubmeleb, vai epe kese, allote jálla sluokke, mijén kueimest alde 
nisuneb jálla teudnarit j . v. Válla kalkebe vakotet ja viggatet sijeb 
tassa, vai lulin orrot ja jakkosikt takket mab sijen válkokesvuot 
rauka. 

Maite játtá tale jubmel kaiki tai budai pira ? Taite játtá 
sodn: Mon herra tu jubmel leb vekses haddoteje, kutte straffob 
aitigi asseb manai nal kitt kolmad ja neljad puolvi, taite jukkoh mu 
vassoteh; válla takkab armokesvuoteb modde tusanit, kutteh eceh 
mu ja adneteh mu budait. — Mi le tat ? — Jubmel aita (nitta)? 

jutte sodn sita straffot (pakketet, rangastet) kaikit sijeb, kutteh 
taite budait paijel-manneh; tan-tet kalkebe pallat alde straffest, 
abma meddebe alde budai vuost; válla armobs ja kaik puorit toi-
vota sodn siji, kutteh tait budait adneteh; tan-tet kalkebe ecet su, 
torvot su nal ja gárdnast viesot alde budai mete. 

Mubbe oive-pekke: Jakkalvasen artikeleh. 
Vuostes artikel: Jubmelen aeéen ja sudnetemen pira. — Mon 

jakkab jubmelen accen, kaikvekses, almen ja ádnamen sudnetejen 
nal. — Mi le ta t? — Mon jakkab, atte jubmel le sudnetam mu ja 
kaik omit, vaddam munji kroppeb ja sálob, calmit, peljit ja lattasit, 
jerbmeb ja kaik miálait, ja atte sodn tait anje paijas-adneta; tassa 
ai morrota mu valjet ja fart perven piktasin ja piábmoin, kotin ja 
viesoin j . v. ja kaik taina, mab aikasae viesomi tarbahab; katta ja 
varjela mu skadast, vadast ja kaik pahast. J a tait kaik takka sodn 
calg armostes ja accelae' puorevuotestas, vana kaik mu ansetemen 
ja vuokesvuoten. Juoi kaiki autest mon leb válkokes (mon berrib) 
su kitet ja rampet, karotet ja teudnahet. Tat le vissast sadnes. 

Mubbe artikel: Jubmelen pardnen ja lodnestemen pira. — 
Mon jakkab Jesus Kristusen, jubmelen aina pardnen, mijén herran 
nal; jukko le sakkanüm ailes vuoigenest, rágatum neita Máriást, 
vaivetum Pontius Pilátusén vuolen, krussinauletum, jabmetum ja 
gruoptetum, vuolos-luoitadam hantái; kolmad peiven vast paijas-
Suo^elam jabmeki lute, paijas-vuolgam almai, cokkahemen kaik
vekses jubmelen accen olkes kátén naln, tobbelt vast potejen duo-
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binecet viesojit ja jabmekit. — Mon jakkab atte Jesus Kristus, sad-
nes jubmel, rügatum acceste ekevesne, ja ai sadnes almac, rágatum 
neita Máriást, le mu lierra, jukko mu erit-lappom ja duobmetum 
almaceb coutam, lodnestam ja vidnem le kaikist suddoist, jabme-
mest ja perkelen famost, i gollin jalla silbain, válla ailes ja deuras 
varrainis ja eces mainetes kierdemin ja jabmemin. Tan-tet, vai mon 
lulib saddet alde ómen, orrot ja viesot su vuolen, alde rikesne, ja 
teudnaliet su ekeve rektsfárdogvuotesne, mainetesvuotesne ja salog-
vuotesne; nau ko sodn jabmemest paijas-cuo^elam le, vieso ja 
torjo ekeven aikai. 

Kolmad artikel: Tan ailes vuoigenen ja ailestemen pira. — 
Mon jakkab tanailes vuoigenen nal: akt ailes, kaikasac kirkon, 
tai ailesi sebrevuoten, suddoi anclagas-luoitemen, tai jabmeki paijas-
euo^elemen ja ekeve elemen. — Mon jakkab atte mon ib ecen jerb-
mest jalla famost matté jakket Jesus Kristusen, mu hcrran nála, 
jalla potet su kőik (lusa), válla tat ailes vuoigenes le mu koccom 
evangéliumén cada ja cuoulutam eces vaddesi kum, ailestam ja 
adnetam mu akt rektes jakkosne; nau ko sodn obbo kristelac cog-
golvaseb adnamen naln kocco, cogga, paijas-cuouka, ailesta ja Je
sus Kristusne adneta ja varjela, rektes jakkosne. Juon kristelac 
coggolvasesne sodn munji ja kaik jakkolaciti peivest peivai arnio-
sikt andagas luoita kaikit suddoit, ja kalka mangemus peiven paijas-
rossot mu ja kaikit jabmekit, ja vaddet munji ja kaik jakkolaciti 
Kristusesne akt ekeve elemeb. 

Kolmad oive-pekke: Herran rokkolvas. *) Acce mijén, jukko 
le almesne. — Jubmel sita t . ina libbesikt njuoratet mijeb, vai jak-
kalime, atte sodn le mijén rektes acce, ja mije lepe alde rektes ma-
nah; vai lulime jaskeslaka ja kaik torvoina su rokkolet nau ko 
puore manah eceles accebs. 

*) Egyik mal;°i lapptól ilyen ejtéssel jegyeztem föl a »mi-
atyánk«-ot: »Ahce mijén, juhko le almesne; — ailesen saddes tű 
namma; — pőhtes tü rihke; — saddes tü vé'lju kuh almesne, nau1' 
ai ednamen naldne; — mijén fái t-peivasac laipeb vadde miji udne ; 
— ja loihte mijén suddoit andages; —ja1' ali sise-laite mijeb kiib-
celebmai; — válla varjele mijeb pahast. — juhti tií le rTbke ja 
fabmo ja herlugvuohte, ihkeven aikai. Ámen. 

NVELVTUP. KÖZLEMÉNYEK. XII. 1 2 
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Vuostes rokkolvas: Ailesen saddes tu namma. — Jubmelen 
namma le ecestes ailes; válla mije rokkolebe tan rokkolvasesne, 
vai tat ai mijén ludne luli ailesen adnetovet. — Kokte sadda tat ? 
— Kösse jubmelen pako rektj ja eálgesikt oppetova, ja mije tan 
mete, ko jubmelen manaiti berri, aileslaka viesobe: tab vadde miji 
puore almen aece! Válla kutte aealaka oppeta ja vieso ko jubme
len pako oppeta, sodn o-ailesta jubmelen nanmiab mijén kaskan: 
taste varjele mijeb, o almen aece! 

Mubbe rokkolvas: Potes tu rik. — Jubmelen rik pota mai 
ecestes, mijén rokkolemen varia; válla mije rokkolebe tán rokkol
vasesne, vai tat ai mijén kőik potali. — Kokte sadda ta t? — Kösse 
mijén almen aece vaddá miji ailes vuoigenebs, vai mije, alde armon 
cada, jakkebe alde ailes pakob, nau atte jubmel-vuokasikt viesobe 
tadne elemesne ja salogin saddebe ekevesne. 

Kolmad rokkolvas: Saddes tu situd, ko almesne nau ai adna-
men naln. — Jubmelen puore ja armokes situd sadda ai vana mi-
jen rokkolemen; válla tán rokkolvasesne mije rokkolebe, vai tat 
ai mijén ludne saddali. — Kokte sadda tat ? — - Kösse jubmel ajeta 
mijén o^elac situdeb ja erit-valda kaik palia radit, perkelen ja vá
raideri pa^emit (aikomit), kutteb áh paje mijeb ailestet jubmelen 
nammab, ja alde rikeb mijén kőik potet; ja kösse sodn veksota ja 
nannost adneta mijeb eees pakosne ja jakkosne kaik mijén viesom-
peivisne; te sadda su puore ja armokes situd. 

Neljad rokkolvas: mijén fart-poivasac laipeb vadde miji udne. 
— Jubmel vaddá mai, mijén rokkolemen vana, fárt-peivasae laipeb 
kaik almaciti, ai tait pabaiti; válla mije rokkolebe tán rokkol
vasesne, vai mattalime tobdet tab puorevuoteb ja kitemin tuostot 
mijén fart-peivasac laipeb. — Mi le fárt-peivasac laipe ? — Kaik 
mi kroppi sátta piábmon ja tarbeken, nau ko porromas, jukkemas, 
piktes, kote ja vieso, oker, álo ja kaudneli, taver ja pednikeh, puore 
kalac-kueime, puore manah, puore teudnareb, puore ja jakkoles 
oivalaceli, puore torjotem, puore ja sáttok talke, varresvuot, eab-
bes tapeb ja kudneh, puore vánakeh, jakkoles grannah ja vele 
taggareh. 

Vitád rokkolvas: Ja luoite miji mijén laikoit andagas,nau ko 
ai mije luoitebe mijén válkolaciti. —• Mije rokkolebe tán rokkol
vasesne, vai mijén almen aece i lulu káeet mijén suddoit ja sijen tet 
nadot mijén rokkolvaseb; jutte mije epe le vuokaseh ojgot maite 
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adnobe, epeken matté tait ansetet: válla vai sodn sitali kaik taite 
miji vaddet armostes; jutte mije fárt-peiven moddelaka suddob tak-
kebe, ja epe ansete ácaseb ko straffeb (pakkatuseb). Tan vuoste 
mije ai sitebe vaimost andagas luoitet ja gárnast puorit takkat siji, 
kutteh mijén vuost meddeh. 

Kotad rokkolvas : J a ale sis-laide mijeb káccelebmai. — Jub-
mel i kuttebken káecela; válla mije rokkolebe tán rokkolvasesne, 
vai jubmel sitali mijeb kattet ja varjelet, abma perkel, varaid ja 
ecene 055c petta ja cajeta mijeb vadne-jakkoi (poito jakkoi), kuektas-
tallemi ja áca vastes suddoiti j.a máddoiti; válla jus taina kácce-
lovebe, abma te pajebe eceme vidnetallet, válla vai torolime tai 
vuost ja mangemusta vidnarin saddalime. 

Cecad rokkolvas: Válla varjele mijeb paliast. — Mije tán 
rokkolvasesne mangemusta rokkolebe, vai mijén almen acce luli 
mijeb coutet kaik pabast ja vahakest, kobbaeak kroppen ja sálon 

•kautoi, ja áskan, kösse jabmem-aike pota, vaddet miji akt salog 
nokkemeb ja ai'mosl valdet mijeb taté vaives váraldest eees kőik 
almai. 

Ámen.— Mi le ta t? — Vai inon visses orrolim tan pira, atte 
taggar rokkolvaseh likoh mijén almen accai, ja lah suste kulluto-
-vum; jutte sodn ee le koccom mijeb naute rokkolet, ja toivotam 
•atte sodn mijeb kuliét sita. Ámen, ámen, tat le.: ja, ja, tat kalka 
nou saddet. 

Neljad oive-pekke: Kastatemen sakrament. Mi le kastátem? 
Kastatem i le koros cace, válla akt eace, jubmelen budasne kocco-
tovum ja jubmelen pakoin aktetum. — Kutte la tat jubmelen pako ? 
Tat, juob mijén herra Jesus Kristus játtá Mattheusen mangemus 
kapitelesue: Vaget ulkos ja takket kaikit almáéit mu oppetes-ma-
nain; kastatet sijeb accen ja pardnen ja tan ailes vuoigenen nam-
masne. — Maite aukit puokta kastatem? Kastat-em parga suddoi 
andagas-luoitemeb, eouta jabmemest ja perkelest, ja vaddá ekeve 
salogvuoteb kaikit siji, kutteh jakkeh maite jubmelen pakoh ja 
toivotaseh sis-adneh (jateh). •— Kutteh lah tah jubmelen pakoh ja 
toivotaseh ? Tah, juoite mijén herra Jesus Kristus játtá Márkusén 
mangemus kapitelesne: Tat kutte jakká ja kastatova, sodn kalka 
salogen saddet, válla tat juok i jakke, sodn kalka duobmetovet — 
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Kokte mattá cace taggar famokes pargob takkat ? Cace sadnesikt-
i tab takka, válla jubmelen pako jukko le cacin ja cacesne, ja jakko-
jukko tuostota tab cacin aktetum pakob ja tan nal torvostalla. 
Jutte jubmelen pakon vanaletat koros cace, ja i le kastatem ; válla 
jubmelen pakoina le tat akt kastatem: tat le akt armo-teuvas ele
men cace ja akt passalvas oddo rágatemai, tan ailes vuoigenesne, 
nau ko apostel Paulus jattá Titusi kolmad kapitelesne: Eces armo-
kesvuotest takkai sodn mijeb salogin oddo-ragatemen passalvasen 
ja tan ailes vuoigenen oddestemen cada; juob sodn mijén pajel 
valljast ulkos-njorkotam le, mijén lodnestejen Jesus Kristusen cada, 
vai mije rektesfardogin takkatum alde araion cada, lulime juo toi-
vosne arbolacin orrot ekeven elemi. Tat le akt corges pako. — 
Mab marki taggar kastatem cacesne ? Tat márki atte tat vuores 
almac mijén sisne kalka fiirt-peivasac sangertemen ja puoretemen 
cada hapketovet ja jabmetovet kaik sucldoi ja paha ustoi kum, ja 
akt oddo almac peivest peivaivast paijanet ja cuo^elet, juokrekts-
iardogvuotesne ja ai\gsvuotesne ekeven aikai jubmelen auten viesot 
kalka. — Kusne le tat caletum? Apostel Paulus jattá Romariti 
kotad kapitelesne: Mije lepe kastatasen pakto, Kristusen jabme-
men sebrai, gruoptetum suina, vai, nauko Kristus le paijas-rosso-
tum jabmeki lute accen hárloges fámon pakto, kalkebe mije suina 
mannát oddo viesomesne. 

Vitád oive-pekke: Altaren sakrament. 
Altaren sakrament le mijén herran Jesus Kristusen sadnes-

rubme ja varra, laipen ja vinen vuolen, miji kristegasiti porret ja* 
jukkát, ecesest Kristusest koccotum ja sis-piejetum. — Kusne le tat 
caletum ? — Nau caleli evangelistah Mattheus, Márkus, Lukas ja 
apostel Paulus: Mijén herra Jesus Kristus, tan ijan kösse sodn 
pettetovi, valdi laipeb, kiti, toji tab ja vaddi oppetes-olmaitis ja 
ját t i : valdet ja porret! tat le mu rubme jukko tijen autest ulkos-
vaddetova. Takket tab mu muitolasen. Naute ai valdi sodn kalkeb, 
kiti ja vaddi oppetes-olmaitis ja jatti: valdet ja jukket taste kai-
keh! tat kaik le tat oddo testament mu varrasne, jukko tijen ja 
moddasi autest ulkos-njorkotova suddoi andagas-luoitemi. Man tai-
vai tije tab takkebet, takket tab mu muitolasen. — Maite aukit 
puokta tat porrem ja jukkem ? Tab teteteh tah pakoh: tijen autest 
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:ulkos-vaddetum ja ulkos-njorkotum suddoi andagas-luoitemi. Tat 
le: atte miji tán sakramentesne suddoi andagas-luoitem, elem ja 
salogvuot tái pakoi cada*vaddetoveh ; jutte kusne suddoi andagas-
luoitem le, tasne le ai elem ja salogvuot. — Kokte mattá kroppe-
lac porrem ja jukkem taggar famokes pargob takkat? Porrem ja 
jukkem sadnesist i tab takka, válla pakoli, kutteh tasne cog^oh: 
tijen autest ulkos-vaddetum ja ulkos-njorkotum suddoi andagas-
luoitemi ; kutteh pakoli, aktén tan kroppelac porremin ja jukkemin, 
láh tán sakramenten oive-pekke ; jutte tat jukko jakká tait pakoit, 
sodn adna, mab sije sis-adneh ja toivoteh: suddoi andagas-luoite-
meb. — Kutte tuosto táb sakramenteb vuokeslaka ? Porrok orrot 
ja kroppen kautoi ecebs karvetet (reitet) le mai akt ulkoldes sát-
tesvuot (vuokasvuot). Válla koros tat le vuokas ja puorest karves, 
jukko jakká táit pakoit: tijen autest ulkos-vaddetum ja ulkos-njor
kotum suddoi andagas-luoitemi. Válla tat jukko tait pakoit i jakke, 
ainat kuektastalla, sodn le o-vuokas ja karvetkenna; jutte tát 
,,pako : »tijen autest« rauka ainesikt akt jakkolac vaimob. 

13. 

I d d i e t e s - rokkolvaseh. — Jubmelen accen ja pardnen ja 
tan ailes vuoigenen nammasne. Mon kitab tu, jubmel, mu keres al-
men acce, Jesus Kristusen, tu eceles pardnen cada, atte todn mu 
tán ijan kaik pabast ja vadast varjelam leli, ja rokkolab tu, vai luoi-
tet lulih munji Tcaikit mu suddoit andagas, ja mu tán peiven ar-
mosikt varjelet suddost, o-likkost ja kaik pahast, atte mu viesom 
ja kaikeh mu pargoh mattalin tunji likot. Mon vaddab ecem aktén 
kroppin ja saloin tu katai sis; lekes tu accelae morraha mu varje
lem ! Ámen. 

Akt aca: Armokes jubmel ja acce, jukko lek sudnetam mu 
tu manan, juon paijel todn fárten iddieten odostattah armobt, ja 
tan-tet leh pajam mu viesot tán oddo peiven rajai! Lekes todn, 
tan tu armon autest, kaik vaimostan hevetum. Valde, herra, mu 
aktén fuolkinan (kotekundinan) ai udne, tu accelae morrahemen 
vuolai. Vadde, vai orrolim akt puore mana, vai munji puorist jottali 
;aikesne ja ekevesne. Ámen. 
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E k k e d e s - rokkolvaseb. — Mon kitab tu, jubmel, mu ke 
res almen acce, atte todn mu tán peiven kaik pahast ja vadast var-
jelam leh, ja rokkolab tu, vai luoitet lulih munji kaikit mu suddoit 
andagas, ja mu tan ijan armosikt varjelet suddost, o-likkost ja kaik 
pahast; vai sáddosen vuoignastet lulim ja, tu kudni, avoin kocajet. 
Mon vaddab ecem aktén kroppin ja sáloin tu katai sis; lekes tu 
accelac morraha mu varjelem! Ámen. — Koce mijén paijel, herra^ 
almen acce! ja varjele mijeb kaik pahast kobbacak kroppen ja sá
lon kautoi. Vadde miji armob, tán ijan tu morrahemen vuolen síid-
dósén vuoignestet, tu pardnen Jesus Kristusen mijén herran cada. 

Por rem-rokko lvaseb . — Mállásén autela: Kaiki calmeh 
kaceh tu nála, lierra kaikvekses! Todn vaddab siji piábmob rektes 
aiken; todn rappah kátabt ja kalletah kőik tab, mi vieso, vainote-
mes melt. Rainpo lekes accai ja pardnai ja tan ailes vuoigeni ai-
kesne ja eke vésne. Ámen. — Puore-sugnade mijeb berra jubmel, 
almen acce, ja tait tu vaddaltakit, juoite todn miji kroppen piábmon 
vuollesikt vaddam leh, ja vadde miji tu ailes armob, vai tait mud-
daklaka ja kitolesvuotin mattalime tuostot ja niktet, tu pardnenr 

Jes-us Kristusen, mijén herran cada. Ámen. — Mállásén mangel: 
Kitet herrab, jutte sodn le puore; alde puorevuot orro kitt ekeven 
aikai; jutte sodn kalleta nelgojit, ja teuta ádnameb puore-sugnadu-
sines. Rampo lekes sunji aikesne ja ekevesne. — Mije kitebe tu,. 
almen acce! tái tu vaddaltaki autest, juoite todn leh pajam mijeb 
puorevuotestat tuostot; ja rokkolebe tu, vai, nau ko mijén kroppe 
táte piábmost kallanam le, nau luli ai mijén salo tu ailes pakoin 
nannostovet ja svargelovet. 

P s a l m . 102. — Herra! kulla mu rokkolvaseb ja tipte mu 
cuorvomeb ecet auti potet. Ale musté arodejabt cáka njádasnan. 
Neikele peljabt mu kőik; kösse cuorvob, te vastete mu rua. — Jutte 
mu peiveh láh nau ko suovan tossanam, ja mu takteh láh nau ko 
tollost poldetum. Mu vaimo le slovetum ja koikam ko suoine: jutte 
ojaldattab laipam porret, ceromestan ja suoketemestan. Mu takteh 
ilcasan káujahaddeh. Mon leb aktalakac pelikánén mecesne ja ko 
ija-juglo hávanam stadaisne. Mon kocab ja leb ko akt aina loddac 
taken nalne. Fárten peiven mu vassolaceh mualbeteh, ja tah;kutteh 
mu vuost eceitesa rampeh, vuordnoh mu paijel. Jutte mon virteb 
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kunait porret ko laipeb, ja jukkemasam kadnjeli sákotet, tu aiton 
ja tu morén tet, juoina leli mu paijas-lognem ja apca vuolos slovam. 
Mu peiveh láb. ko tossaneje suoiven ja mon koikab ko graseh ádna-
men nalne. Válla todn herra orroh ekeven aikai, ja tu namma puol-
vest puolvai. — Cuo^ele ja arkalaste Sionen paijel: jutte tale le 
aike, atte taina armob takkah; tat toivotum poddo le potam. Tu 
teudnareh ussoteh kukkahemin tan saren nála ja armit pesteh tan 
muldest, — Vai ammas fuolke-slajah tu nammab pallalin, herra, 
ja kaik konogaseh ádnamen nalne tu árob, ko herra Sioneb vast 
cegga ja vuoidneta ecebs hárlogvuotasnes. Sodn kutte mece-loddi 
cuojenasi eeebs jorgela, i sodn teudnares-ken rokkolvaseb tossen 
ane. Caletovus tat mangebui puolvei, ja tat fuolke, jukko taste tokko 
sudnjetova, rampus herrab! Jutte sodn vartaha vuolos eces ailes 
allakasest, herra káca almest vuolos ádnamen nála, accas kuliét tai 
suoketemeb, kutteli fangetum láh, ja luoitet sijeb luovesin, kutteh 
jabmemi láh autel méretűm, vai Sionesne herran nammab kullatet 
lulin, ja su mainob Jerusalemesne, kösse fuolkeh akti-cokaneh ja 
konogrikah, herrab teudnocet. — Sodn vaipeti mu famoit, ko anje 
lijeb káinon nalne ; sodn oneti peivitan. Mon játtib: jubmelam, álloh 
mu erit-valdo mu peivi kasta-lakke mucidon; tu japeh orroh ekeven 
aikai. Todn leli tollenádnameb vuodotam ja alme le tu kátéi pargo. 
Tah hávaneba, válla todn orroh; tah obmoh kaikah ko piktes: nau 
ko adno-karvob todn tait ácatattah, ja tah ácatoveh. Válla todn 
orroh tana vuokesnat ja áh tu jakeh kössek nokko. Tu teudnari 
manali kalkeh landasne viesot ja tai sakkus kalka laitatketta tu 
auten orrot. 

P s a l m . 130. — Kiágnelist corvob mon tu'koik herra, herra 
kulla mu kiálab! Tipte peljitat kultelet mu kivit elvas kiálab! — 
Jus sodn, herra, sitah suddoit lokket, herra, kuttes te staiket mattá ? 
Tu ludne le andagas-luoitem, atte almac kalka tu paliét, — Mon 
leb herran torvosne, mu áálo orro torvosne, su pakon nála mon 
toijab. Mu galo vuorda herrab stuorabu vainoin, ko ija-kocejeh 
vuordatalleh iddietes-poddob. — Israel orros herran torvosne ; jutte 
herran ludne le armokesvuot ja adna lodnestem. Sodn kalka lo-
dnestet Israeleb kaikist tan suddoist. 

P s a l m . 143. — Herra, kulla mu rokkolvaseb, jorgele peljabt 
mu kuitemi, sadnesvuotat tet, vastete mu rektesfárdogvuotat tet. 
— Ale duobmoi manna teudnarinat, jutte i le tu auten aktek vie-
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soje rektesfárdog. Viholaö niddota mu ja sita mu hokketet, sodn 
slova mu hággab mutkes, ádnami; sodn sita mu seudnjedi piejet 
tai kaski, kutteh láng autel jabmam láb. Huinos le mu vuoigenes 
mu sisne ja mu vaimo sisnjelestan le heikalam. — Válla mon niui-
telab autoc aikit, ussotab kaiki tu pargoi nála, ja ajatallab tu kati 
takkoit. Mon kalgab káteitan tu kőik; mu sálo le tu auten, ko koi-
keje ádnam. — Herra, kultele mu varga; vaipa musté vuoigenes 
vainotemest; ale musté arodiabt cáka, abma mon tai lakacen sad-
dalulib, kutte sluggon sisa vuolos vuolgeh. Tipte mu aret iddietest 
armobt kuliét, jutte tunji mon oskeldab. — Pakkate munji tab 
káinob, juob va3et kalkab, jutte tu kőik paijetab mon sálom. Coute 
mu, herra, viholacestan ; tunji kuitab mon njádam savotesvuotesne. 
Oppete mu takkat miálat mete, jutte todn leh mu jubmel; tu puore 
vuoigenes tolvos mu jalges káinon nalne. — Jelaskatte mu, herra, 
nammattet ; kajo mu sálob hetest, rektesfárdogvuotat tet. Tipte 
mu vassolacit, armot pakto, savotovet ja poddete tait, kutteh mu 
sálob vaiveteh, jutte mon leb tu teudnar. 



Svéd-lapp szótár 
(az 1—1*». s/. szövegekben előforduló s egyéb a malii 

lappoktól hallott szókról). 

Betűrend: a, a, e, i, o, u ; k, g, li, j , fi; c, c, 5, 3 ; t, ti, 
••S, n ; p, b, f, v, m; r, 1. — A consonans-erösbítö h nem számít a 
rendben, vagyis lik, ht, hp, he, hc-vel való szóknak sorhelyét c?ak 
a k, t, p. c, c betűk határozzák meg. 

Rövidítések: L. = Linda hl : *Lexieon Lapponicum« ; 
— IpF. = finnmarki-lapp,• — / . = finn: — l. = lásd; — v. ö. 
= vesd össze; — id. = idem ; — v.frequ. = verbum frequentafi-
vum ; — v. inch. = verbum in'choativum ; — v. mom. = v. momen-
taneum ; — v. pass. — v. passivum ; — v. caus. = v. causativum ; 
— dim. = diminutivum. — A számok {1—10.) a fent közölt 
eredeti svéd-lapp szövegdarabokra utalnak. 

puor-

ednam 
— L. 

ai is, szinté)}. 
aike idö ; -szer (mai) 11. 

aik {jó időt) jó napot. 
aija nagy-apa, öreg-apa. 
aihtike' szülék: aihtiki 

haza (patria, heimat) 
(aitigeh parentes, aitigitas p. 
suos). 

aise- gyújtani, égve tartani (tol-
lob tüzet). 

ainat hanem 2. 
ainemust leginkább 10. 
aibmote- bírni, tehetni (posse, 

vermögen). 
ailes szent. 
auke haszon. 

aute: 
autest elöl; el (varresti autest 7.) 
autel: autel ku (ko) előbb mint, 

mielőtt, antequam. 
autelen id. (autelen ko). 
autes első, elülső (au.-juolke 10). 
auteb előbbi, az előtt való. 
autoe id.: virhtom autoeist (u. ö. 

jinn entise). 
ahka asszony, feleség. — L. akka. 
akté, akt egy. 
aktesne, aktén együtt, öszve. 
aktáin egyedül. 
aktuk egyedül, magári 8. 
a£a c. inf. »hogy« (»ut« finale 

2. 5.: aca tahket hogy csinál-
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jon; I. acca: accabe takket 
tab ut hoc faciamus). 

alice atya, L. acce. 
acol -reá, -nek (menni, törni) : 

mu acol pöti; v. ö. njeik ; — 
L. aeolen. 

ajjek csak imént (nuperrime). 
at, at res, ding (izé, dolog, vala

mi : voudnajas ateb le tahkam 
szörnyű dolgot mívelt) ; fárhta 
atai minden dologra {akár
mire). 

ate- izélni (ati sü ulkos kiizélte 
öt, ejecit). 

ahte hogy, úgy hogy (dass); L. 
atte. 

addem velő. 
adne- bírni {habere), tartani, 

használni. 
adnetovve-, pass. adne- (le adne-

tovvum). 
adno rendesen használt (a. karvo 

vestes quotidianae L.). 
adno- követelni. — L. adno-, ano-. 
aste- ráérni, ráérkezni (i sodn 

ásta). 
andagas, -ges: a. loihtet megbo

csátani (finn anteeksi). 
anje, iínje még {adhuc), még to

vább 10. 
apca egészen, nagyon: a. leb noh-

kom pláne exhaustus sum. 
abma c. inf. »nehogy« (abma sodn 

nehogy ö ó\, abmase nehogy ök). 
avo öröm. 
avose- örülni 10. 
ammas idegen, ismeretlen • já

ratlan valamiben (imperitns). 

arodeje arcz, kép (facies) ö. 
arbmalaste- irgalmazni, kegyel

mezni 4. 
arret korán, reggel (kösse peive-

li paijanam) — L. aret, 
ale, l. ele. 
alo mindig, egyre (alo joika sem-

per cantat). 
altér : i altér 8. = i kössek 

{svéd. aldrig). 
alvete- megijedni. 
almae ember (mensch)S., modder 

almace' multi homines. 
albme ég, coelum, L. alme. 
almiig nép, néptömeg. 
ajlas: állasán enmagamnak, ál

lasat tenmagadnak, allasis 
neki magának • allasete ma-
gatoknak. 

allé : allét nyugatról (a. jalla 
lullde). 

alke fitt ( = pardne). — L. alge, 
alge- kezdeni {praet. algi, álgi). 
aldas az ö, a maga {ipsius: a. ah~ 

eeb, a. cíceb az ö atyját, any
ját) 11. 

áihtike' asa aihtike' (áihtiki kőik).. 
áca más, egyéb, a többi (afia olb-

ma alius). 
acas: ib acaseb tiete mást nem 

tudok. 
áska még, aztán, aztán meg, vég

re 6. (vuostak inon, aska te 
todn először én, aztán meg te).. 

adna ('adna), 'adnak sok ('adnak 
almiig sok nép; man 'adnakab 
mennyit). 

anab több. 
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anaeumus legtöbb, a legnagyobb 
rész. 

'áno ('ádno) folyó. — L. áno. 
ádnam föld 10. 
alo nyáj. 

e', 'e' (éli) 7. (tagadó ige, praes. 
3. plur. —finn eivát), L. áh. 

eime, eime (praet. 1. plur). 
sehked, ehked este (ehkeden vuost 

este felé, ehkedi ad vesperumj. 
'ehkedes-podde tempus vesperti-

num). 
ókto, 'ekto (éjjto) tegnap. 
öcas maga (gen. : écas páldi 

maga mellé 7.); ecat, 'ecat 
magad (gen.) 7.; ecenn ma
gam (gen.: ecenn pír a ma
gamról)', ecenne magunk {gen: 
mijén ecenne plra magunkról 
(beszéllünk ) ; écenes magá
val ; l. icas. 

éca-radak önfejű (eigensinnig). 
eőas: écasist a többitől fi. áöa). 
ece- szeretni. 
ednam = ádnam. 
érit el, félre (vuelgi érit 6\). 
ele {tiltó ige, 2. sing. = finn 

álá) : ele lahpet ne felejts ; ele 
jahke nehigyj; elemüpoceste 
noli me preme,re ; — L. ale. 

ellus id. (3. sing.), L. állus. 

i (tagadó ige, praes. 3. sing. — 
finn ei) ; p.o. i — orro 8); i-ken 
sem 9. = finn ei-ká, ei-káán). 

i' {tagadó ige, praes. 2. sing.: 
i'-kns —finn et-kö). 

ihkenes: kuhte i.(le) akárki{van)t 

quisquis. — L. ikkenes. 
ihkeve örök, örökké való. — L* 

ekeve. 
íhko éjjel, noctu ; — L. iko, 
ijja i?; L. ija. 
ic magam, magad, maga stb~ 

(nom., személyrag nélkül = 
finn itse): ic todn tab tieta* 
magad tudod ezt. 

icas, íces önnön, maga (gen., 3* 
személyraggal); icase maguk 
(ipsorumj ö.; icebs magát, 
Icasan magamnak 10.; — L 
écas. 

icci {tagadó ige, praet. 3. sing,. 
L. ig^i); ícen (3. plur: iceii 
sije jahke). 

iddiet, iddet reggel ; iddietest 
reggeltől. 

iddietes reggeli (i. ravvem). 
intamindig (i.sodn le vuolegesne-

ö mindig részeg). 
irit 11., I. érit (érit), 
illa szerfölött, nimis, — A. ila. 
illci bőr Qiaut), L. ilce. 
ilbme: vuolgi ilbmases elment 

haza (hazájába). — L. elme-
regio, terra. 

oixe fej. 
oivoc hírvétel, értesülés: oivocob 

o^o t hírt venni valamiről. 
oivote- tanácsolni, utasítást adnL 
oibmate- bírni, megbírni (vala

mit tenni) 10.; — l. aibmote-^ 
oktse (oktsi) kilencz. 
oks ajtó ; L. uks. 
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ojaldatte elfelejteni] L. ojaldat-
te-, vajaldatte-. 

ohce- keresni 5. 9.; — L. oce-. 
ohcete- 10. (v. frequ.J. 
0350- kapni, nyerni; módot kap

ni valamire, -hatni, -hetni 
8. 11. 

oggote- (v. frequ.J : allasis 0. 
magának szerezni. 

ossote- vélni, hinni 6.; — l. us-
sote-. 

ossotace- fv. inch.) 8. 
oddo, oddos vj. 
oddo sebhely, forradás. 
ode-, o^e- aludni. 
odaje-, oíaje-, o^'eje- (v. inch.) 

elaludni, obdormiscere 5. 
odalmes^aíntZ, kicsiny (p.o. lodde 

madár). 
ose rész, osztályrész (osebs 0550^. 
öses áru, merx: öses-olbma ke

reskedő 10. 
oste- venni, emerc. 
öne, önekes rövid. 
ohpe- tanulni (le ohpam tanúit); 

— L. oppe-. 
olipcte- tanítani, valahová eliga

zítani ; — L. oppete-. 
obpeteje tanító, pap. 
obdes ép, egész (o. karvo). 
óbba soror 6. 
obbo egész. 
obme 0, ócska, elnyűtt (0. karvo) ; 

obmet régen, hajdan (tollen). 
öme, obme holmi (mi ömit le tat 

micsoda, miféle ez). 
öniasse' mindenféle: 0. almace' 

m. emberek. 

omanjaste- mesélni, elbeszéllni. 
óra ér (véna). 
orro- lenni (esse), lakni: lé or

rom volt; orrom-saije lakó
hely ; savót orrot veszteg lenni, 
hallgatni 8. 

orrotatte- lakhatónak lenni (i 
tat adnám orrotatte). 

orjas délnek, délfelé. 
olle- elvégezni, elkészíteni, végre

hajtani (le ollem pargobs). 
ollete- id. 10. 
ollane- elvégződni 10. 
olles teljes, egész (olles saddon 

neita virgo adulta) ; adv. ollast 
egészen, teljesen (L. ollast, ol-
lasikt). 

olkos ki (kivé) 5. — L. ulkos. 
olkolist kividről (siste belülről). 
olbma ember (vir), férfi 5. 
ólmai id. (tat ólmai 6.). 
olmae id. (nuorre 0. = pardne) 7. 

ukse ajtó 5. — L. uks. 
ubce, ubces kicsiny, kis 9.; ub-

ceb kisebb. 
ussote- vélni, hinni 5. ; szándé

kozni, akarni. 
ussotace- (v. inch.) 
ussolmes vélemény. 
udne ma; udnek: ville udnek 

még ma. 
unna kicsiny, kevés 10. 
ulkos ki (hinaus) 5. 7. (raja su 

ulkos kiküldi). 
ulkon kiint (u. le). 
ulme természet, erkölcs, fajta (in-

doles: matté ulmest le sodn). 
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nllete- véghez vinni 10. = ollete. 
ullem derék (test dereka). — L. 

ölem. 

kaihk mind, omnis (L. kaik): 
akté kaihk le muirji mindegy 
nekem; plur. kaihke' (k. al-
mace'). 

kaihko-, kaihkode- szaggatni ; 
(coive musté kaihko rágja a 
belemet); L. kaiko-. 

kaihkole- szétszakítani, széttép
ni 10. 

kaigele- szemére vetni, exprobra-
re; L. kaigale-. 

kaidno kötél, L. kaino. 
kaives ostoba, stultus 8. 
kaudne- találni. 
kaudnete-, kaunete- ő. 7. talál-

. kőzni vkivel (staloi kuim 7 ) . 
kaudno- sichjinden, reperiri. 
kauso szuka (hündinj 5. 
kaktse (kaktsi) nyolcz. 
kahce-, kacce- esni 10. 
kahca- kérdezni, L. kacca-. 
kahcate-, kacaté- kérdezni 5.10. 

L. kacaté-. 
kahcoste-/öZaifcassía?ii (ecebs k.); 

L. kacoste-. 
kace köröm (adnele kacaitat ab-

stine manus tuasj, L. ka3e. 
kahcem nyakszirt, L. kacem. 
káto- abesse, eltűnni 8., L. kato-. 
kahto- id. (kusne lépet kahtom 

ubi abfuistisj. 
kahte- őrizni (kahte écebt őriz

kedjél), v. ö. kahte-; L. katte-. 
kadde part 10. 

kaska közép: kaska-ragno 5. 
kasko közepére, közepén (kasko 

vadnaseb 10). 
kasske- harapni 6. (piádnak lé 

su kasskam); L. kaske-. 
kaskeste- harapni, elharapni 7. 
kastate- nedvesíteni, megáztatni. 
kassák vastag (kassaken sadda) ; 

L. kassá, kassok. 
kadnjel köny (kadnjalit sakkar-

tet). 
kahpe- ugrani (k. jolikan rasta), 

L. kappe-. 
kahpeste- id. (mom.) 
kap te tunica. 
kamaté- csizmát fölhúzni, L. kab-

mate-. 
kabmak lábbeli (csizma, czipö). 
káré idény, L. karé. 
karte bekerített hely, kerítés 4., 

L. gaide. 
karvete- készíteni ő. 
karvo ruha ő. 
karvote- ruházni. 
karres kemény (k. ko kedge). 
karrok kemény, szigorít, (karrok 

olbma). 
kalo- hüvesedni (té kaloi udoe). 
kalke-/o</ni (u. aux. »ioerden, sol-

len«J, akarni; kalkacab 10. 
kalge- ( = kalke-): kálgen vuöl-

get 9. 
kalses hideg (kalsesvaimo hideg 

szív). 
kalbme- fagyni, befagyni: kal-

hm&m. fagyott. 
kallane- elégedni, jól lakni (pia-

bmost kallanib). 
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kalle bizony, ugyancsak, nagyon 
is 10. ( = / . kylla). 

kalle hány : kalle pálen hány
szor : kalle-lálikai hányféle
képen • man-kalle hány. 

-kalle- átgázolni, átkelni (folyón)] 
L. kale-. 

iálete- átkeltetni (mijeb kaleti 
johkab). 

•kalles (acc. kalleb) férj, öreg 
ember 10. (v. ö. olbma). 

,k'á ki (v. k'e). 
i kiáke senki (i k. tiete). 
k'ása kinek (k. kalka' todn tab 

vaddet). 
li'iisek: i k'asek senkinek (ele 

vuosete k.) 
kaude-, k'áude- elfáradni. — L. 

kiáude-. 
„k'áureb erösebb, L. kaureb. 
k'áurote- erősíteni. 
k'ágnel mély, L. eágíiel. 
k'áce, k'ece vég. eMremitas 6'., L. 

kefe. 
lí'áhee- nézni (kiahca sü puorist 

viseld jól gondját), L. káece-, 
káce-. 

Jk'ahceste- id. (v. mom.) 5. 
k'áhcele- próbálni, megkísérteni. 

L. káccele-. 
Mhceleje kísértő (ördög) ÍO., L. 

kacöeleje. 
káhceleni kísértés. 
káhte- őrizni, óvni, szemmel tar

tani, L. katte-. 
kahteje- 5. (v. inch.) 4. 

Jtásket a minap (k. leb küllam), 
L. kacket. 

k'árge- megtenni, szándékát tel
jesíteni (icci k'árga), L. kárge-. 

kalgen 9., I. kalge-. 
k'e ki 5. (L. ka), 
kieb kit (k'áb). 
keino út, L. káino. 
keure erős, L. káura, kiáura. 
k'ece, kiecce vég, extremitas 8. 

10., L. kece. 
kesse-, kr'sse- akarni, kész lenni 

(kessa'-kus); L. kissé-, 
késsel kész, hajlandó ; L. kisses, 

kisseles. 
kedge, k'edke kő 10., L. kedke. 
kése- húzni, vonni (kesiken 4). 
késsé-, k'esse- id. 10., késsegöte-

(v. inch.) 
k'esse nyár (pahkes k'esse); L. 

kese. 
-ken is (-que): i sodn i-ken todn 

sem ö sem te • i kusne-ken 
sehol. 

k'ehpesac könnyű, L. keppesac. 
k'eres drága, szeretett; L. keres, 
k'ero- beleszeretni (mon kierob 

tunji) ; kierom verliebt (kierom 
neiti). 

kerhko, kirhko templom, egyház; 
L. kyrko. 

kerge, k'erge kő; L. kedke, kerke. 
k'ergac kövecske, L. kedkac. 
kerbma kígyó 5., L. kárbma. 
k'eles hazug, L. kelés, 
keleste- hazudni. 
kiáta kéz. 
kialle nyelv, L. kiál. 
kierde- kibírni, eltűrni (ib kierde 

coskemeb). 
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kiiíse- repedezni, vizet ereszteni 
(káré kiiísa). 

kinsetakes repedezett (leck: k. 
vadnas). 

kíhte-, klte- köszönni 10. 
kihto-, kito- köszönet (k. léhkes 

jubmeli). 
kitta usque ("== finn asti): k. tan 

raijai eddig, idáig; k. mána 
pálest indea pueritia; k. kos
sas meddig. 

kistó láda 9. 
kirhko =s kerhko ,9. 
kirje könyv ; levél. 
kille- kibírni 10. (ib killa nem 

bírom). 
kilase- hevülni, forrni (kllasem 

almai esceb koihka). 
ko = ku mint, a mint. 
kőik -hoz, -hez (koikosan hozzám); 

tü kőik hozzád. 
koihke-, koike- aszni, kiszárad

ni: eacebk. szomjazni (vizet)] 
L. koike-. 

koihkate- kiszárítani, L. koi-
kéte-. 

•kőim -vei, -val 11. ( = k u i m ) : 
almaei k. az emberekkel. 

koibme társ, felebarát (koimes 
taverit), l. kueibme. 

koggo hol, merre (v. kusne). 
koece- hugyozni 0., L. kog^e-. 
koecate- iá. 
kohco- hívni, parancsolni 5.; L. 

koeeo-. 
kohce- ébren lenni. L. koce-. 
kolicete- ébren taitani, L. kocete-. 
köte, köhte ház, L. kote. 

köhto- legelni (suoineb kölito) ; 
L. kuoto-. 

kodé-, koSe- szőni, L. kodhe-. 
kodo, ko^'o szövet, szövés (kodo-

cehpe szövés-tudó; koSob luot-
kelet telam retexere); L. kodho. 

kodde- ölni, megölni 6. 
koddele- id. (v. mom.) 4. 7. 
kosso hova. 
kössek valaha (i — k. soha) 8. 
kosseken : (i — k. soha : ib le k. 

voidnam). 
kossmo-: kossmom piábmo koz

más étel, L. kuosmo-. 
kőna hamu í>., L. kuna. 
kopce- befedni (kop6e oivabt). 
kobba melyik {kettő közül), uter: 

k. keino, k. le vieksab ; akta k. 
egy valamelyik. 

kobbaöak mind-egyik, uterque 
(k. p'elest ab utraque parte). 

kobbelt, kubbelt melyik részről. 
kobdok széles (man k. mily sz.J 
kovve kép (i lé sodn almacen k.); 

L. kov. 
kobmete- kiönteni (eáceb kárest). 
kordé- ártani (todn korda' eeebt 

ártasz magadnak). 
korro bal: k. kiáta bal kéz. 
korro- varrni, L. koro-. 
körrohk varratlan (k. lé anje tü 

karvo'); L. korok. 
koike- folyni 8. 
\LQWQÍQ- folyatni, kiönteni. 
kolbma, koibme három. 
kolmad harmad, harmadik 5.10. 
kolmok v. kolmos hárman (há

rom együtt: k. leimé). 
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kollel hol van t (k. tü heibma). 
kollo- fázni, L. kolo-. 
ku mint, a mint. 
kueibme társ (kueibmam puoram 

kedves társam). 
kuekte, kuikte két, kettő. 
kuede- hagyni (Í551 aktebke kue-

de); L. kuode-. 
kuedde- hordani 5.; elleni (kussa 

lé kueddam). 
kuebper köröm (-rit cuoppet); 

L. kuepper. 
kuebme íny (gaumen) 10., L. 

kuobnio. 
kuele hal (piscis). 
kuikte = kuekte (moi kuikta mi 

ketten). 
kuiht bizony, legalább (taleb k. 

0550b); L. kuit. 
kuim -vei, -val. 
kuibme: kuimist paheet a tár

saktól elmaradni ; l. kueibme. 
kuokso hajnal (k.-naste). 
kuobce-, kuoce- futni, szaladni ; 

hágni, fölmászni (morri fára); 
praet. küci í>.; L. kuoce.-

kuoutot kétfelé (juoket osztani). 
kuouteli -nek, -ra (kierge k. kab-

cai a kőnek v. köre esett; L. 
kedke kuouto jorroi). 

kuosse vendég. 
kúopes boszorkány (k. abkakuc). 
kuovto : k. ose fele rész. 
kuövtelen, kuöutelen közepett, kö

zepén (jauren k.); L. kuöutelen. 
kuovle-, kovle- tekinteni, ki- v. 

benézni; L. kuoule-. 
kúora : k. calme' oculi malevoli. 

kuorestak fonál ffilumj; L. ko-
rosták. 

kúoren -nál (v. ö. kőik). 
kuoros üres, L. koros. 
kúorre-, kuöre- nyomozni (vadat, 

juhtusit); L. kuore-. 
kúola mony (testiculus). 
kuolak monyas: kuolak tompa 

csődör. 
kuolg, kuolga szőr 10. 
kubke hosszéi (acc. kuhkeb, kuh-

k'eb: man k. meddig, quam. 
dia); L. kukké. 

kuhkes, kulikas messzire (vuelget 
k.); L. kukkas. 

kulikét messziről. 
kulikebi messzibbre. 
kuhkebesne messzibb, távolabb 

(leb mon). 
kuhkalie- hosszúnak tartani,hosz-

szallani (kulikahab vuordet 
tü) ; L. kukkalie-. 

kubkes (kubk'es hosszú (laido v. 
mannos út, járat)] L. kukkes. 

kukte (kukt'e, ku/t'e) miképen, 
hogyan, hogy, mint 9. ; úgy 
hogy (finn joten) ő.; L. kokte. 

kuggo merre, hol, L. koggo. 
küci, l. kuobce. 
kühta, kuta hat; L. kot, kota. 
kubti, kubte a ki 10.; fiirbta-k.,. 

fiiira-k. mindenik, mindegyik; 
ib mon tobde kubtebke (sen
kit). — L. kutte. 

kubtek valaki (kubteken cdicu-
jus, kuhteki v. kulitekessi va
lakinek); i kubtek senki (lé 
pohtemen). 
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kuhtes (kuhtes) ki (k. tieta ki 
tudja); L. kuttes. 

kusne, kusnes hol. 
kussa, kussas hova. 
kuste, kustes honnan. 
kussa tehén, L. kosa. 
küna hamu 10., I. köna. 
kuni, l. kuim. 
kumpe farkas. 
külos hír, fáma (nauhte le k.). 
külonak érezhetoleg, ugyancsak 

hallhatólag (k. suova hapsit); 
L. kullonak. 

külle-, küle- hallani, érezni 10., 
érteni (kiáleb). 

küllaje- id. (v. inch.) 
kültele- hallgatni, meghallgatni. 
kíílteladde- tapogatni (sarjeb se

bet). 
kulbme szemhéj, -pilla ő. 
kradnestallem társalkodás fum-

gang: ellet suina -meb ane). 
kreine- megmagyarázni. 
kremse- megkarmolni, körmei 

közé fogni 10.; L. kramso-, IpF. 
gremse-. 

krohkeste- kaparni, kikaparni 
b\, L. kruoke-, kruokaste-. 

krühte fazék 5., L. gruto. 
glas üveg, ablak. 

haukeste- hirtelen elnyelni 10. 
haddo bosszú, megtorlás. 
haddote- bosszút állani, megto

rolni 11. 
hapik héja, ölyv 10.; L. hapak, 

hapke. 
hapsite- szaglani (-lik). 

KYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII. 

habke- megfúlni 10., L. hauke-. 
habkatuve- id. 
halete- röpülni. 
halane- röpülni (ki-,föl-r.) II. 
hágga, h'ágga lélek, élet 10. 
hájo, hejo szegény. 
heihte- abbahagyni, megszűnni 

(heihti hölemest megszűnt be-
szélleni). 

heibmai, heibmi haza; L. heimi. 
hcibmasas id. (3. szem. raggal) : 

vuelgi roptot h. 
herke hím iramszarvas. 
herra úr; pap, lelkész. 
herlugvuohte dicsőség, L. hár-

logvuot. 
helles kegyes, érzékeny (vaimo 

szív). 
hissek = tosso hiába. 
hirvies szép, csinos (h. neita ; v.ö. 

cabbak, fauros); L. hárva or-
namentum, híirvok splendidus, 
speciosus. 

hoikote- h"jtani, elh., vetni, dob
ni 10.; L. hoikete. 

hohkane- elveszni, perire; L. hok-
kane-. 

hohkate-, hohkete- elveszteni,meg-
ölni (umlringen) ; L. hokkete-. 

höle- mondani, szólni, beszélle-
ni 8. 

hölete- valakinek beszélleni, rá-
beszélleni valakit 7. 

höleste- egy kicsit beszélleni. 
huggso gond. 

ja és. 
jauke- 10. — káto. 

13 
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jaure- tő 5. 
jaurac kis tő. 
jaké év, esztendő 10 ; oddo jaké 

új év ; l. jape. 
jahke- hinni, L jakke-. 
jahko hit, hitel (jahkob piejet); 

L. jakko. 
jakse- elaludni (tüz) 10. 
jahte- igérni, L. jate-. -
jalito igéret (i jahtoines CU0350). 
jape év, esztendő 8. 
japte- lesni. 
jámaltuve- elzsibbadni (juolke lé 

jamaltum). 
jabme- halni, meghalni. 
jabmes halott, mortuus. 
jamke- elaludni (tüz) 10. 
jalos merész, bátor. 
jalhkalie- heverni, L. jalkahe-. 
jágna jég ő. 
jahte- mondani 0., L. jatté, 
jáhtemas mondani való (ana'-kus 

maitek jáhtemasen). 
jádna 9., I. adna. 
jami, l. jabme-. 
j'árgasac után való, után követ

kező (sodn le mu j .) . 
jalla, jella vagy (oder). 
jehkate-, jekate- engedelmesked

ni, szót fogadni (i tat pardne 
ednebs jehkat). 

jéhcan: j . aihtiki kuni szideim-
mel; l. ecas, icas. 

jetanes mesebeli óriás 10. 
jehte-10. = jahte- mondani. 
jerbme ész. 
jerbmajes eszes, okos (j. pardne 

okos fi ií). 

jo (pron. rel.) : gen. jon, gen. pl. 
joi; L. juo ; — v. ö. juhko. 

johksi folyó, Jluvius; L. jokka. 
jokse- érni, utolérni 6. 10. (joksi 

mu viáhkemin ; podnai joksi). 
johte- költözni, vándorolni (ak

tét stadest mubbai) ; haladni : 
johta ohpet halad a tanulás
ban ; L. jötte-. 

jorgete- visszatérni. 
jorgele- fordítani, megf. 
jorgale- id.; elcsábítani (neitab). 
jorgeste- megfordítani, kifordí

tani (karvoitat jorgeste mubbe 
pelai). 

jorre- forogni, körüljárni 5.; 
esni, elesni. 

jollartahte- gördíteni, hengerí
teni; L. jollerte- volvere. 

jollartahtele- id. (v.frequ.) 
jü, juo már (juo-kus cali' ?) — L. 

jo, juo. 
juoko már-e 10. 
juoks íj, kéz-íj. 
juolke láb 10. (juelkin). 
juhke- inni, L. jukke-. 
jühkales nagy ivó, iszákos. 
juhko a ki, a mely 6. 7.; L. 

jukko. 
juhko mert, azért hogy 10. 
jahte, juhti mert 10., L. jutte. 
juhtus állat, vad ; L. juttus. 
jus ha 10. 
jupce leves. 
jubmel isten. 

caimete-, caibmate- nevetni 8. 
caimetace- id. (inch.) 5. 
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cauk erősen ffest,=f. kiinni: 
tobbeli cauk 11.) 

caute ujj, digitus; L. cute. 
cahkane- férni (c. aktén) ; L. ca-

kane-. 
cakca ősz, autumnus. 
cajane- eltévedni. 
•íagne-, cane- bemenni 5. — L. 

cagne-. 
cagííele- id. 7. 
cahce, cace víz, L. cace. 
•cada, cada -on által, keresztül 

(glásen c., üdnamen e.). 
icaske- vetni, ledobni 8. (caskib 

vuolos). 
caskete- verni, habarni (y. ö. sue-

vete-) 8. 
cadne- kötni 10. 
cadnete- kötözni 4. 
cahpok fekete, L. cappok. 
cabbe, cabbak szép (i tat lé cab-

be; cabbak neita). 
cabre- szorítani, sürgetni (cabre 

su vuolget). 
cavvelk hát, dorsum (c. nalne 

kueddet). 
cale- írni. 
cálog írás, irat. 
cáulak büszke (c. neita). 
ciilike- elszökni, L. cákke-. 
-cahpes fekete 10.; L. cappes, cap

pok. 
-c'üpot nyak 10. 
calge- világosodni, derülni (juo 

le cálgam). 
•cilllga tiszta, világos (klar) • 

ciillga le tat cace; L. cülg, 
cálga. 

cállgos józan (c. olbma); L. eal-
gos. 

cálgok tiszta (c. samen hölet 
tiszta lapp nyelven beszéllni). 

ceuke madárfi, kölyök 9., L. cuk. 
cehpe jártas, mester valamiben 

(kodo- c.); L. ceppe. 
cepot nyak. 
cerro- sírni 8. 
ciekon rejtekben, rejtve (c. orrot 

rej.őzni); L. cakón, 
ciliea, cica hét {septem) 9. 
cicce (acc. (Mceb) anya 10. (ci

cám 3). 
cierro- sírni (mon cierob). — L. 

cero-. 
coigate- hótalpon futni (s így ül

dözni, vadászni) 6.', L. cuoi-
kete-. 

coive has (c. neita gravida). 
coivo- teherbe esni, hasasodni 

(coivom). 
coute- fölnyitni (ukseb ajtót), 

szabadítani 10. 
cohke tető, csúcs; L. cokk. 
colike rakás, L. coke. 
colikete- összeszedni,gyűjteni; L. 

coke-. 
cohkahe- ülni, sedere ő.; L. eok-

kahe-. 
colikete- leülni 6., L. cokkete-. 
cobkele- véget vetni, abbahagyni, 

desistere (cohkele calemest); 
L. -kk-. 

cobko- fésülni (oivabt cobko) ; 
L. cokko-. 

cohkoste- megczibálni (cohkost 
oivest sü) ; L. -kk-. 

13* 
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cohkolde- csiklándani; L. cok-
kolde-. 

cogge- gyűjteni, szedni. 
eoggo- Összegyűlni. 
coggfio púp, 'púpos (c. cavvel-

kesne; c. cavvelk). 
S0330-, CU0350- állani 5.; — L. 

CU0350-. 
cog^ote- állatni, engedni hogy 

álljon (ele mii co^ote) . 
éoj^ele- fölállni, fölkelni (605-

jel paijas); L. cuo^ele-. 
öoskem hideg, hidegség. 
coskes-lahkac hideges, hűvös (c. 

talke). 
covo-, cuovo- követni; L. covo-. 
covore- coactum esse, debere 10. 
corges erős, állhatatos, megbíz

ható. 
corge-: allases c. magában bízni. 
eorbmo ököl. 
corve szarv 6. 
colde- elválasztani, L. cuolde-. 
cuehte, cuete (cueti) száz. — L. 

cuote. 
Suinide- sötétülni, elsötétülni ő. 

L. seudnjete-. 
cuoukes fényes, világos. 
cuocete- megállani, odaállani;, 

L. co^ete-. 
cúoce- hozzáfogni (praet. cueci: 

cúecime parget fámost). 
cuoppe- vágni, metszeni. 
cúorvo- kiáltani. 
cúolo rézsútos (c. cálmi kácestet 

limis oculis adspicere). 
cuvva torok; L. cuv. 

f cahke-, cake- bedugni (puonai 
kebelbe, vuossi zsebre), fölöl-
teni 5. 

cahke- égni, L. cakke-. 
cahkajatte- meggyújtani (tűzet); 
cagge- kitátani (njalmeb szájat). 
caggas kinyílt (caggas cálme* 

kinyílt szemek). 
cagge- visszatartani, akadályoz

ni (ib mon cagga tű), 
cagg'e: küllőn (v. külemen) c. 

hír v. hallomás által, h. útján; 
L. cagge juxta, secundum. 

cahpe- szabdalni, apróra vágni 
(tubakeb dohányt); L. cape-

cahpe- vesztegelni, várakozni 
(piággast o^uime cahpet pei-
veb). 

cágge- behatni, fogni (akso cág-
ga morri). 

cággahe- erectum stare ; L. ceg-
gahe-. 

cöhke sekély víz, L. coke. 
cogge- tömni, megtömni (vuosseb 

zsákot). 
copco- megállhatni ('e' juolke" 

copco). 
cobb béka 5., L. cuobbo. 

sadde- lenni (jierij. 
saddo: olles s. aetas adulta (0. 

saddon neita). 
savót csendesen, hallgatva, vesz

teg 6. 8. (s. orrot). 
sávotes csendes, hallgatag (sav. 

olbma). 
sáhtete- kiegyezkedni, L. -tt-. 
seudnjet = seudnjet. 
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s'árat derű, szép idő (S. lé udae). 
L. sarat. 

„sila égő szén 10. 
söve- ömleni, hullani (eső). 
áövat esöhullds, záporeső. 
suevete- habarni 8., L. Suove-. 
áuvve- ereszteni (suvvet mu sisa 

ereszszetek be), engedni (keinob 
utat), L. suve-. 

suvvok, suvvis kész, készakaratú 
(icillig, bereitiodlig) ; L. suves, 
suvok. 

snjorre- bőven lefolyni, csurogni; 
L. snjore-. 

taite- tudni, scire 5. L. taide-. 
taissolie- hóbortoskod ni, őrjönge

ni ; L. taiso-. 
tauhkeste- takarni, rejteni; L. 

tauke-, taukeste-. 
tak fedél (dach, svéd. tak). 
tahke- tenni, csinálni; L. takke-. 
tahkaköte- id. (inch.) 8. 
tahkohk csinálatlan(ungemacht); 

L. takkak (v. ö. körrokk). 
takte csont, tetem. 
taggar ilym, olyan 10. 
taggo erre, e helyen. 
tajete- érteni, megértene 
tat , taté ez, az (casusokbeli tő ta : 

tab, tasne ; n. plur. ta'). 
tas megint (t. algi rasotet). 
tasa, tassa ide, idáig; addig: 

tasa ku (v. ko) addig hogy, 
míg. 

tasne itt (nem: tanne L.J 
tan-ka peiven ugyané napon. 
tadnak = tadne+k (tane+k) 10. 

tahpe-, tahpeste- bezárni; L. -pp-. 
tabben: t. ja többen imitt és 

amott. 
tabbebuk idébb, közelebb ide 

(vase t.). 
tabbelen, tabbel -on innen (t. va

rén cis montem). 
tabbane- közelebb jönni (tabban 

tehke). 
tafo vidék, táj (tané tafosne, 

fárhten tafosne). 
taver jószág. 
tarje- bírni (valere, posse: ib 

tarja odet). 
tarbes szükséges. 
tarbalie- szükségelni. 
tálak, tallak azonnal, mindjárt 

10. 
talac mostani (t. almace'). 
tale íme, itt vaú (t. nipat). 
talke idő, ivetter (maggar t. le 

udne). 
talkes orvos-szer. 
talkuteje orvos, L. talkoteje. 
talle most 10. 
talloi akkor. 
tápco- nyomni, szorítani (kiátin 

kézzel). 
tíibbote- nedvesíteni. 
tálmo- taposni. 
te akkor, hát, aztán (áska te 

csak most; varga te kalka* 
kuliét majd fogod hallani). 

teudnahe- szolgálni. 
teudnar szolga. 
téliké ide; L. teke, tek. 
tet -ért, végett; L. tiet. 
tcte- = tiete-. 
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tedde- nyomni. 
tevte- megtölteni 8., L. teute-. 
devva halom, hegy, L. tava. 
tiete- tudni 10. 
tievva, tievas tli, teljes (tievva 

manó teli hold, holdtölte); L. 
tavas, tava és teuvas, teuva. 

tievvo id.,teleség (kiston iievob 9.) 
tikke (tikk'e) biztos, bizonyos 

(sshka hír, tudomás). 
tihke tetű, L. tikke. 
tije ti (vos). 
tist tölbé (i le tist fámo musne); 

L. tast, tist. 
divvek bizonyos búvó madár (bú

vár) 10. 
tímac tavali (i le sodn t. miesse). 
to (to') azok ö. (v. ö. tuot); L. 

tuoh. 
toi (casusokbeliiö töno) ti ketten. 
toije munka, mii; L. tuoje. 
toije- bízni valamiben. 
toije- törni ; kényszeríteni ; L. 

tője-. 
toivo- vélni. 
toivote- igérni. 
tohkai mögé 7., L. tuokai. 
toliko oda 10., L. tokko. 
tosse üres (tossen adnet semmi

nek tartani). 
tosses üres, hiába való (t. pargo). 
tossane- enyészni, semmisülni. 
tosso hiába (v. Ö. hissek). 
todn te (casusokbeli tö tu; tus-

ne, tuste, tunji). 
tódnak : i t. te sem. 
todno hordó 10., L. tudno. 
tobbele- megfogni ő . L.tuobbele-. 

tobde- érteni, ismerni ; érezni 
(tobda'-kus coskemeb). 

tobdeste- vallani. 
tobdahakse- valamennyire föl

ismerni. 
tobdos ismert, ismerős (t. keino).. 
tovven amott, jó távol 10. 
torna igazán, csakugyan. 
tömete- eljárni, cselekedni <>., L~ 

tomete-, tomote-. 
tompa ló. 
törés transversus. 
torjo- fenntartani, kormányoznia 
torvostalle- megbízni vmiben 10. 
torro háború, harcz; L.'toro. 
torro- hadakozni, tusakodni; L, 

toro-. 
torroles veszekedő, L. toroles. 
tölte- főni, forrni (piárgo le toi-

temen); L. tuolte-. 
tolvo- vezetni, vinni; utána menr-

ni, üldözni. 
tollen egykor, hajdan. 
tollo, tolla tüz 2. 10. 
tolloc egykori, hajdani, régi (t-

almace'). 
tuekkesne 10. = tuokkesne. 
tuele nesze, ott van (tuele tuog-

go); L. tuole. 
tuina te veled (t. hölestet). 
tuobkai mögé; L. tuokai. 
tuokkesne mögött, -on túl 10. 
túohko oda (túohko ja tehke); L-

tuoko, 
tuoggo arra, az tájt. 
túot az, amaz. 
túobtek épen az (tuot+k) ; L. tuo-

tek. 
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túos oda (pieje tab t.). 
tuoste- merni. 
tuobben (tuöbben) amott, tá

volabb. 
tuorre- húzni (verbmeb hálót); 

L. tuore-. 
tüte- támasztani (f ideire). 
tüdne : kailike t. almaee' vala

mennyi emberek mind (uni-
versi, v.'ó. finn kaikki tyyni) ; 
L. tun. 

tíísan ezer. 
tübak doh íny, L. tobak. 
tuvve odább e&j, távol (t. suolu); 

L. tavve. 
tuvven, l. tovven. 
trámke- behunyni (tramke cál-

mitat); L. tramke. 
treple folt (fiecken) 10. 

saije hely 9. 10. 
saihte kopja, szúcza 6., L. saite. 
sauca juh, birka 10. 
saure kitartó (s. pargoi mun

kabíró). 
sahka hír, újság; L. saka. 
sakkarte- megtörülni (kadnjalit 

könyeket). 
sagga nagyon, igen, erősen 10. 
saggabe erösebben, L. saggebi. 
sagnete- viszketni, L. sagnite-. 
sangerte- bánni, megb. vmit. 
salita hacsak (s. vall todn síta' 

si modo vis), L. satta. -
süde* lehegni, fiijni, horkanni 

(tompa sada); L. sadhe-. 
sadnes igaz (verus). 
sava- kívánni. 

Sabme lappság, lapp nép, lapp 
nyelv (samen v. sSmin hölet 
lapp nyelven beszéllni ; sSmin 
höleje lappul beszéllö); plur. 
sáme' lappok, lapp emberek. 

sámaste- tömi a lapp nyelvet. 
sammalahkai azonképen 10. 
saro-: tat lé jubmelest naute sa-

rom ez istentől így van alkot
va v. intézve; L. sare- creare, 
formare. 

sarjé seb, vidnus. 
sardno- mondani o. 10. 
sardnote- id. 
sarvies iramszarvas (s. corvit 

tahka); L. sarves. 
salla öl (kuikte salla' két öl). 
sáhto határozat, parancsolat; L. 

sato. 
sángo, s'ángo ágy; L. sángo. 
sálbma küszöb, L. sálma. 
seike- teríteni, vetni (odem sai-

jeb cdvó helyű, ágyat). 
seipek farkas 10. 
seiva tenger (s.-kadde) ; L. sáv, 

sava. 
seudnjet sötét, sötétség. 
s]ebre részes tártaság (s'ebren lön 

moi); L. sebre. 
síje ők. 
síta falu. 
sTdot akarat, ki.ánság (s. le 

munji calet) ; L. sitiid. 
s~sa, sls -belé, -be (finn sisiian); 

kötin sls a házba 5. * 
siste belülről (s. lö cáhpes). 
sisne -ben (köten s. házban 7.) 
sihpek hJtalp 6; £.sippek,sappek. 
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sivvo készség, kedv vmire (siv-
vob tassa ani). 

soi (casusokheli tö söno) ok ketten. 
soggo- elenyészni, eltűnni. 
sogrio leánykérés. 
sognote- megkérni (leányt). 
sodn, sodne ö (casusokheli tö su : 

susne, suste, suina, suirji). 
sönoi 3. 5., sonnoi 4. = soi. 
sopt hab (spuma). 
sömes valamely, némely,' filur. 

sobmase'. 
sorgane-, sorgene- megijedni; L. 

suorgene-. 
suellet titkon (s. kültelet); L. 

suollet. 
suoine széna. 
súone, súane in, ideg (sehne) 

(suonit podnet). 
suorge ág. 
suolate-, suolade- lopni, ellopni. 
súola, súolek tolvaj. 
suolo, súolu sziget 10. 
sühke-, sühka- evezni 10. — L. 

sokké-, 
sühkaje- id. (inch.) 10. 
süde- harapni, csípni; L. sude-, 

sudhe-. 
suddo vétek. 
supces elbeszéllés. 
supceste- beszéllni, elbeszélleni 

10. 
subma hiába. 
surre- : surrab tasne viesot ne

hezemre van itt élni. 
skiálbma, skielbma gazember 1. 

4. (svéd. skálm). 
skene- érteni (ib skene tab). 

skuolate- csörgetni ő. 
skuolgatak hasmenés. 
stad város. 
stallo mesebeli óriás (akté stallo 

7.), plur. stálo'. 
storra, stuorra nagy 5. 9.; L. 

stuora, stuor. 
stúores nagy. 
sneihte- megdorgálni; L. sneite-. 
snirce-: pánit s. fogát vicsorgat

ni ; L. snerce-, snerce-. 
snogge- szaglálni, schnüffeln ; L. 

snuogge-. 
snjárra egér ; L. snjára. 
spaihte gyors, sebes ; (adv.) ha

mar, gyorsan (s. va^e t ) ; L. 
spaite. 

spelike- tenyérrel csapni (niárab 
s. pofon csapni), L. spekke-. 

spöhkite- fölbukkanni 10. — L. 
spokkete-. 

svaines szolga. 
svárge-, sv'árge- vonaglani, L. 

svárge-. 
sveleg rege, mese (tolloc s.). 
smáleg bizonyos leves 8., L. sma-

leg offa cnm farina permiita. 
slepkete- enyhülni, megkönnyeb

bülni (talkesist). 
slebbe- kiönteni (caceb). 
slimberte- hízelegni. 
sliákt rokonság, rokon (ta' mü 

sliakta'); L. slákt. 
slöve- verni, ütni 8. 

nau így, ügy. 
nauk amúgy, ingyen (vaddet n.) ; 

ugyancsak, igen (moratovi n.). 
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nauhte (nauh'e) így, úgy 5., L. 
naute. 

nak pedig (iccib toivo, nak té li 
sodn nem gondoltam. pedig 
hát ö volt). 

nahkahe- bírni (valere, vermő-
gen); L. nakkalie-. 

nahkar /ttom, somnus; L. nakkar. 
nágen : i nagen senki 9. (svéd. 

n*goú)i 
nagge- szorítani, kényszeríteni. 
naggo kényszerítés. 
naste csillag. 
nanno- erősödni. 
nahpe- levágni 9., L. nappe-. 
napkete- . elkopni, elnyüvedni 

(karvo' lé' napketam). 
nabnice' druszák (n. moi lön), 
namma név. 
nale: ib n. jahke nem igen hi

szem, alig hiszem. 
nalla -ra, -re 1.5.6.; L. nal, nála. 
naldn (noldn), naldne -on, -en 

(rajta) (juolki n.) — L. nalne, 
naltne. 

neita, neite leány. 
neuhto- gondozni, curare (n. má-

nabs); L. neuto-. 
neure gyenge, hitvány, rossz (neu-

reben adnet = meddaben a.), 
nelgo- éhezni. 
nelje (nélje) négy. 
neljad negyedik. 
níára orcza, icange; L. njara. 
nietastuve- szorultságba jutni 10. 

L. njádastove-. 
niddo gyűlölet. 
iüsun asszony, feleség 8. 

nisunattis nőtelen (n. olbma) ; L. 
-ttes. 

nisko- lopni, csenni. 
nipe kés 9. 
nirbmo- haragudni, gyűlölködni 

(nirbmoi munji\ 
nolike-, nuhke- véget érni, vég

ződni, elfogyni, enyészni, oda
veszni 10.; L. nokke-. 

no-liko-: apca leb nohkom pláne 
exhaustus sum ; L. nokko-. 

node teher (nodeb kueddet). 
nör, l. nuorra. 
norres csipő (hiifte). 
nuoka elég. 
nuokahe- elégleni. 
nüov úgy (icci vastete nuov jálla 

nau). 
nuorra, nuorre ifjú, fatál 7.5. (n. 

neita, n. olbma); L. nuora,nuor. 
nuole- oldani, leoldani, levetni 

(ruhát). 

njalbme száj 6. 
njákete- álmodni. 
njáko álom {somnium : njákosne 

voidnib). 
njálle- nyelni, L. njále-. 
njeik -nek (pöhti mu njeik recta 

ad me venit). 
njisse- sírni, ríni (mána njissa). 
njomo- hozzáragadni, ráragadni 

(njoinoi cepoti collum ample-
xus est). 

njolo- nyalni. 
njuone orr 6. 
njute: salteb nj. sót törni ; oiveb 

nJ- fejben keresni (lausen). 
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paike hely. 
paihke- cacare, L. paike-. 
paije (föntvaló, fölsüj : paije-

sZmé1 fólsö (hegyi) lappok. 
paijas föl, fölfelé. 
paijet fölidröl (p. pöti). 
paijel fölött, rajta át 4. 
paijelt fölülről (p. le cáhpes). 
paíjane- följönni, -menni, emel

kedni (peive le paijanam). 
pahka meleg, hö, hőség (pahka 

ja coskem; pahka peive me
leg, forró nap). — L. páka, 
pak. 

pahkes, pahkes hö, forró, izzó ő. 
(p. kiesse, p. jupce) ; L. pakes, 
pakas. 

pakovajes szólásmód, közmondás. 
pakces fájós (juolke le p.) 
pakcite- fájni (oive pakcit caput 

dolet.) 
pakceke- : lé pakcekam elijedt, 

irtózik (tollost tűztől). 
pakto által. 
pahas rossz, gonosz 10. 
paha-tahkeje gonosztevő (rabló, 

ellenség). 
paje- engedni, hagyni (paja tab 

orrot). 
panksem ajak. 
p a ^ o betegség, bnj (vidna paj

kost puoca). 
pace-, pabce- maradni 9., hátra

maradni (pargaabmakuimist 
pahcet ne relinquaris, L. abma 
pacah); L. pace-. 

pahta alfél, segg (pahtab ruo-
pet), L. pattá. 

pahtere- elfutni, megszaladni; L-
pátere-. 

passa- mosni. 
passatahke mosatlan, mosdatlan 

(p. kiati porret ülotis mani-
bus); L. passateke. 

paste harapófogó (pastin kiesset). 
paste- behatni, fogni {kés: i tat 

íilpe paste nem fog). 
pane (padne) fog, dens: adnete 

panabt (tene dentem) hallgass; 
pánit snircet; L. pane. 

panak fogas, dentatus. 
panetove- fogát veszteni (fogat-

lanodni) : juo leb panetovam. 
parge- igyekezni, sietni; dolgoz

ni, munkálni. 
pargo dolog, munka. 
pardne fú. 
pale kor, idö: taté palest attól 

fogva, kitta mana pálest gyer
mek-kortól fogva • ija palen 
éjjel, peive palen nappal. 

palen -kor, -szer (-szór); sömes 
palen valamikor, egyszer * 
fárhta palen mindenkor, min
dig. 

palkeste- vetni, dobni 10. 
palhki-, palhkite- bérelni, bérbe

fogadni 10.; L. paike-. 
palga út (palgab vuosetet). 
paldesne mellett, -nál. 
palden id. 
paldelen mellett el ; nélkül (vie-

sob mon tü p.). 
palves felhős (p. talke). 
palle- félni Ő. 
park el ördög. ö. 
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pálhke- veszekedni, perelni; meg
dorgálni (sodn pállika mü); 
L. pálke-. 

pálhko veszekedés, perlés (torro 
ja pálhko). 

páldi -hoz, mellé (t>, ö. paldesné). 
-pe (ugyancsak) : tustepe mon 

küllib. 
peiste- megrontani. 
peive nap (sol, dies). 
peute- fogni (halat, madarat) ; 

L. pivte-. 
pehke darab (pehkest pehkai 

cuoppet); L. pekke. 
p'esutak fűzfa 10. 
pednik, plur. pednike' pénz. 9. 
p'ele fél, oldal (mubbe p'elai 

túlsó partra; kobbaéak p'e-
lest mindkét félről, oldalról ; 
p'elestan a meaparfé); L. pele. 

p'elak: calbme-p. félszemű. 
pelje fül. 
piágga szél, ventus. 
piádnak kutya (p.-lahkac olbma 

kutyaember, szemtelen gaz
ember). 

piáse- oldódni, szabadidni (piási 
ulkos 7.). 

piábmo eledel, étel. 
piábmotalik eledel nélkül, L. -tak. 
piábmostalle- étkezni; megenni 

o., L.- piábuiotalle-. 
piávves izzadság, L piáves. 
piávveste- izzadni. 
piárgo hús 5, 
pieje- odatenni, rakni vhova ö. 
piehto- tiltani, dtiltani (piehtoi 

sü hölemest), L. pietto-. 

biergete- boldogulni, ellennivmi-
vel 10., L. birge-. 

piedegnes, pieignes lapoczka 
(váll-l), L. pedges, pergnes.-

pikte- melegíteni, melegen tárta--
ni (ruha). 

piktas ruha. 
pijaje-, v. inch. pieje- 10. 
piiínos hátra (p. va5et), L. pi-

gnos. 
pianoben hátrább, távolabb (pl. 

léb mon) ; L. pignoben. 
pignoles -töl el, -töl félre (kueddi.. 

koten p.) 9. 
pTno kín 10. 
pmete- kínozni 10. 
pivve- melegen lenni, nem fázni,, 

L. pive-. 
pivem-lahkai melegen (karvot. 

ceebt p.). 
pivales meleg (p. köhte, karvor. 

talke). 
pira körül 10., -ról (man píra leh-

pet hölemen miről beszélitek). 
plre, pirre, birre medve 6. 10.t 

L. bire. 
pirso, birso puska ő. (birsoin 

vuocet). 
pilhke tréfa (i le p. nem tréfa),. 

L. pilke. 
poihto nem igaz, hamis, rossz 

(p. keino), L. poito. 
pokco hát (dorsum). 
pöco iramszarvas ö. 
posso a lapp kunyhónak legbel-

seje, átellenében az ajtónak, 
(egyszersmind a háziészközök 
helye): p.-ragüo ő. 
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pohtane- földagadni, L. pottane-. 
pölite-, ipöte-jönni, L. pote-. 
pölitejassa jövendő (venturus). 
potkane- szét-, elszakadni. 
poddo idő, kor (mijén poddosne). 
podne, bodne fenék 10. 
podne- fonni (suonit p.) 
podnje- csavarni,fonni (gúzst) 10. 
podnje férj 10. (p. ja nísun). 
posske lábsark. 
poskete-, poskate- döfni, szúrni; 

L. poskete-, poskote-. 
honda (ponda) gazda, családapa 

8.; gazdag (pondab gazda
gabb). 

pörre- enni, megenni 5. 
porrejes, porrojes nagyevő, vorax 

(p. olbma). 
porramas étel, étek 5.; L. porre-

mas, porromas. 
porrak étlen, jejunus (p. coive). 
porrostuce- megéhezni, enni 

akarni. 
porres, porras örrg, vén (porres 

ahka 9.); L-. vuoras (IpF. 
boares). 

pőres id. 4. 
pollejehte-, pollajahte- meggyúj

tani, L. puollajatte-. 
puoikete- érteni vmihez (ib tása 

puoiket nem értek hozzá, nem 
vagyok benne jártas). 

puoite (kövérség) : pelje-p. fül-
czimpa. 

puokte- (puökte-) vinni, hozni 
10. fpraet. puekti, pukti). 

puoktete- odavinni (a dolgot), 
boldogulni vmivel 10. 

puonak tömött (nem likacsos : 
p. corve), L. puonghak. 

puogno-, pogno- vastagbodni, 
kövéredni, L. puongho-. 

puoiia kebel (puonai caket). 
púoces beteg. 
puoce- betegleni, aegrotare. 
puoco iramszarvas 4., I. pöco. 
puohta átellenben (p. kirhkon), 

L. puott. 
puodo- elzárni. 
puore jó: adv. puorest, puorist 

(orro p. valef) 
puorekj'o; adv. puorekikt jól 5. 
puoreb jobb 10. 
puorat jó idő (p. le udne). 
puorane- javulni, gyógyulni. 
puoranace- id. (inch.: talkepuo-

ranaca). 
puorgo- tiltani, visszatartani. 
puolle- (puölle-) égni, elégni 10., 

L. puole-. 
puollegöte id. (inch.) 10. 
puollajette- meggyújtani 10. 
püte- = pöhte-, pöte-. 
pudno test dereka, L. podn. 
puvve marha (pecusj 5. 
puvve- fojtani (strangidare) ; 

L. puve-. 
preute- külömbözni. 
planka vastag deszka 9. (svéd. 

planka). 

fauros szép (f. neita). 
faggate- birkózni, küzdeni 6. 
fahtug szegény, L. fattog. 
fatme-, fatmeste- átkarolni, 

öl Ini. 
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fadde- meggyújtani (tollab). 
fámo, fabmo erö. 
fámotebme erötelen. 
fáro költözés, kiséret, társaság. 
faros : f. olbma útbeli, járatbeli 

társ. 
f a ra : f.-kuhti mindenik, mind

egyik, L. fára-kutte. 
fart, fárhte minden (fárhten 

saijesne minden "helyen, fart 
almac minden ember) ; L. fart, 
fárta. 

íárt-peivasac mindennapi. 
íiárro habarófa 8., L. fárro, 

ferkem. 
fuelhke nép, háznép, család (f. 

lé" musne) ; L. fuolke. 
fuonus rossz (f. almace') ; L. 

fuonos. 
fraskos fris, eleven, virgoncz (f. 

neita). 
flákke folt (jlecken) 11. 

vai hogy (»íit« finale). 
vaijo-ceppe szabó (L. vaije-

szabni). 
vaino kívánság. 
vaipe vajha (utinam). 
vaipo- elfáradni, erejét veszteni 

(vaipob laidost), L. vaipe-. 
vaibmo szív, L. vaimo. 
vaive fáradság, kínlódás 10. 
vaivaste- aggódni, félni (L. star-

be- helyett). 
vaivastove- kínlódni, kínt érez

ni 10. 
vaute- 6. beleakadni, megakadni. 
vahkica legkisebbik gyermek v. 
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testvér (tat neita le mü v.; v, 
obbam); L. vakeca. 

vahko hét (woche). 
vasse gyűlölet, harag (sijen kas

kan le v.). 
v a 53 e " járni. 
va55egöte- id. (inch.). 
va5este- id. (mom. dim.). 
vada veszedelem (pericidum), L„ 

vahda. 
vadde- adni 10. (praet. vaddi). 
vaddes ajándék. 
vadnas csónak, sajka 10. 
vadnem hód (biber) ő. 
vadnone- hiányzani (fehlen). 
vadnuhte- tiltani (puorgo- h.)T 

L. vadnote-. 
vasse- elmúlni (praeterire) (lé 

vassam); L. vasé-, 
vaste csíinga (vastet adv. : v, 

hölet). 
vastahe- csúnyának tartani y 

utálni. 
vastete- felelni 10., megszólíta

ni 5. 
vának vmi nélkül való, vesztett r 

pelje-v. (fületlen) süket, miála-
v. esztelen. 

vanjekáte- szaladni, ugrani (\. 
ulkos) 10. 

váré hegy (kuekti vári kaskan 
két hegy közt). 

várokes óvatos, L. vahrokes. 
varga majd, majdnem (v. sü. 

koddin). 
varra vér 9. 
varres, varr'es fris, egészséges 

10. (v. leb; v. kuele fris hal)-
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varrást id. (adv.: v. viesob egész
séges vagyok). 

varreste- szaladni 7.; L. varre-, 
varreste- (dim.). 

valje bőség, fölös mennyiség (val-
jeb adnet löven élni, dőzsölni, 
vendégséget tartani); L. vallje. 

valde- venni (nehmen). 
valclo- megnősülni, házasodni 10. 
valpe hiba, baj (p. o. karesne), 
válla de, hanem (v. i sodn slta 

de nem akar). 
valló- jajgatni, sírni 8., — L. 

való-, 
va^je- hozni, vmiért menni />. 
vának, v'anak barát (v'ánakam). 
válja testvér, fráter 5. 
váljece' fratres. 
vallabe- heverni, feküdni 6. 
veije- bírni, erővel lenni, valere 

(ib veije); L. veje-, 
veijaje- id. (inch., juo le veijaje-

men incipit convalescere). 
veijeles erős (v. olbma). L. vc-

jeles. 
velike segítség ; L. vekké, 
vebkete-, v'ebkete- segíteni. 
veholac dlenség (finn vibollise). 
vessél serény, szorgalmas 10., L. 

vessél, 
verte-, l. virde-. 
velja = valja (plur. vélje'), 
velju akarat, L. viljo. 
velkat, veiket fehér (velkat ko 

muolita). 
viálike-, viáke- futni, szaladni 

(3. viagi praet.). 
viáhkete id. 6. 

v'eihke- alámerülni, alábújni 
(v 'zbe), L. váike-. 

viebkete- segíteni, L. vekkete-. 
v'eksab erősebb; L. veksab. 
v'eksote- erősíteni, L. veksote-. 
viesate- elfáradni (káude- he

lyett ; v. ö. finn vásy-). 
vieso lakás 7. 
vieso- élni 8. (maktes vieso' hogy 

vagy ő.) 
viesojassa élni való, ki éln> fog 

(victitrus) (v. le tat mána). 
viesotalle- v.frequ. vieso- (mak

tes viesotallebete hogy vagy
tok). 

viessek vagyon, jószág, L. viesek. 
vielja fráter 9., L. velja. 
vibke ok, hiba (mi le vibken ta-

sa), L. vikke. 
vigge- igyekezni, törekedni (vig-

gab naubte tabket). 
vllita, vita öt; L. vit, vita. 
vitád ötödik. 
vidna, vTna bor (pálinka), L. 

?ina. 
vidne- győzni 10. 
vist megint. 
vindek ablak. 
vivva vő (gener). 
virbto- elváltozni, megv. (vára

tom le autocist), L. virrto-. 
virde- kénytelen lenni, necessum 

habere (müssen) ÍO., L. virte-. 
vilkes fehér 10. (I. velkat). 
ville (vill'e) még, többé 10. 
voije, voija vaj, L. vuoja. 
voije- úszni, L. vuiije-. 
vojote- sülyeszteni, L. vuojote-. 



SZÓTÁR. 2 0 7 

voinaste-, voigneste Ulekzeni 10., 
pihenni ; L. vuoigfiaste-. 

voinenapta lélekzet nélkül 10. 
, voidne- látni, L. vuoidne-. 
voidnaje- id. (inch.) ő. 
voidnos látható, meglátszó 10., L. 

. vuoidnos. 
voksa, vuoksa ökör, L. vuoksa. 
vostalloste- ellent állani, ellene 

törni 10., L. vuostalaste-. 
Topt haj, crinis (voptit pesketet). 
vovdnai, vovdnajes rettenetes, L. 

vuoudnai, -najes. 
vuehce- = vuohce- lőni. 
vuencis, vuonca tyúk 10., L. 

vuenca, vuonca, vuences. 
vuerde- vávni, L. vuorde-. 
vuoidne- 6. = voidne-. 
vúoke-, vuohke alak, kép (mag-

gar li síi vuoke; pakces le 
munji tü vuohke sajnálom ál
lapotodat). 

vúokas illő, méltó. 
*úokok id. (v. kabmak possen-

der stiefel ; akta-v. egyféle, 
egyenlő). 

Tuokahe- helyeselni, illőnek v.kel
lőnek találni (ib tü vuokahe). 

vuojo- elmerülni 10. (?. vojote-). 
vuoje- hajtani. 
vuolice-, vuoce- lőni, L- vuoce-. 
vuosse- főzni. 
vuosete- mutatni. 
vuostak először (v. mon, aska te 

todn). 
vuostes, vuostas első 10. 
vuosse zseb (vuossi caket; mü 

vuosses. e). 

vuonnac: vuonnaeam kedvesem, 
édes barátom. 

vuobda mell. 
vuobde-, vuöbde- eladni, vendere. 
vuores öreg, koros o. (v. ö. pöres). 
vuorde- várni. 
vuörbe sors (vető sors); L. vuorbe. 
vuola sör: v. almac részeg em

ber. 
vuolavuot részegség. 
vuolatuve- megrészegedni, L. vuo-

latove-'. 
vuoleg: le vuolegesne ö részeg; 

L. vuolag, vuolek. 
vuole al (oive-v. fej-al, párna; 

kölite vuole neita puella in-
nupta). 

vuolesne, vuelesne alatt 5. 
vúolen id. (adnamen v.). 
vúolest alól (éacen v. paijani). 
vuoles le, alá 10. 
vuollai alá, L. vuolai. 
vuölte alulról (v. veiket). 
vuolge- menni, elmenni, elin

dulni. 
vuolgate- elvinni, anferre 5. 
maiste, maina — l. mi. 
maliko vájjon (num), L. makko-. 
maktes hogy, hogyan (maktes 

vieso' ő.). 
makse- fizetni 10. 
maksek (maksehk) fizete'len. 
makso fizetés, jutalom 10. 
maggar milyen ö. 
maggarac id. ÍJ. 
mafige utó (adj.) 6. 
mangesne, mannesne után (sü m. 

6., voncan m. 10.) 
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mangas hátra, (m. piejet hátra 
tenni, negligere; m. mannet). 

maiigai után (pőhte mü m. jöjj 
utánam). 

mangel: tan m. azután 10. 
mafigelt utóiról (m. jokset utol

érni). 
maíigeb utóbbi, későbbi, posterior 

(maiigeben v. mangebu peiven 
másnap). 

marígemus utolsó, postremus. 
mahcot két rétben, duplán (m. 

piejet); L. macok, macot. 
mat : matne meren (v. muddos-

ne) le talle peive mennyiben 
van most a nap — hány óra 
van most ? 

mahte- tudni, bírni, posse / L. 
matté-, 

mahte, matté: man-m. mennyi, 
tan-m. annyi (man - matteb 
sodn síta). 

madde- kérni, kívánni. 
madder-ahka nagyanya, ősanya. 

(L. m.-acceh majores, m.-aija 
proavus). 

massa, maste — l. mi. 
massak körülbelül, majdnem (m. 

obbo stad). 
massas mire, mivégett (m. le tat), 

l. mi. 
ma na gyermek 8. 
manac id. (dim.). 
manó hold (oddo m., tievva m.). 
manne- menni (manneje menő). 
mannegőte- id. (inch.). 
mannaje-, manneje- id. (inch.) 10. 
manne, mannes minek, miért 10. 

mab, mabke — l. mi. 
marje talán (m. todn tieta'). 
mallas étel, ebéd 6. 
máleste- étkezni, enni 5. 
málgat sok jsatis multum) ö. S.t 

L. mialkat, miálget, málked, 
máikat. 

máddo vétek. 
máddolac vétkes. 
mehce messze, remotus; L. mece. 
mehceb messzebb. 
mehcemus legmesszebb. 
mehces messzire, m. el (m. vuol-

gi); L. mecos. 
mehce erdő, vadon, L. mece. 
mete, met hosszában, mentében, 

-on el, szerint (lagen méte vie-
sot; tan raike met 10, paijas 
tan mören met 5.)\ L. mete. 

medde- vétkezni. 
meddab hitványabb, rosszabb, L. 

medeb. 
men de (svéd. men -»aber«). 
mere határ, mérték (matne me

ren), L. mere. 
merra tenger; tenger-mellék, L. 

mára. 
melke tej 8. 
mi (pron. interr., relat.) mi (casu-

sokbeli tő ma: acc. mab, gen. 
man stb.); maina mivel (m. 
kalkab tü makset); i mabke 
(semmit) tuste sfta; mab-tes 
sTta' mit akarsz ; maite todn 
tahka' quid facis; maste (mi
ből, honnan) tab tieta'. 

miála ész; kedv (mü m. neita 
kedvem szerint való n.) 
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mialak önként akaró, hajlandó. 
miekte-piügga kedvező szél (l. 

mete). 
miesso borjú (szarvas borjú), L. 

mese. 
míera tenger 10. 
mierré = mere (i le m., L. i le 

sátto). 
mige valami 5., L. miké. 
mije mi (nos). 
mivve- rávehetni magát, rá áll

hatni (ib mivve tü i ohkolet). 
moi (casusokbeli tö möno) mi 

ketten. 
moivane- zavarodni (cace le moi-

vanam). 
molike dolog, negotium (mi moh-

kit le tusne- mi dolgod van),lM 
mokke. . 

mokse- bírni magát, boldogulni, 
(moksa jerbminas boldogul az 
eszével, tud magán segíteni). 

mohtek hó (nix), L. muottek 
(l. muohta). 

modde sok 10., (m. almaié'; m. 
palen sokszor). 

moddase1 sokak (i tatjoksemod-
dasit). 

inon én (casnsokbeli tö mu : mus-
ne, musté, munji, muina). 

monne tojás 8. 10. 
mörak haragos (m. piadna). 
mörate- haragudni. 
mórra, muorra fa, L. muora. 
morraha gond (morrahab ad-

net). 
molgete- szólni, kimondani (mol-

get mab tarbaha'). 
NYEI.VTri). KÖZLEMÉNYEK. XII. 

molso- cserélni, változtatni (m. 
kairóit). 

muerje bogyó 10., L. muorje, 
muörje. 

muihtaje- megemlékezni, magá
nak eszébe juttatni 8., L. mui-
taje- (v. inch. muite-). 

muihtel emlékező, memor; L. 
maitel, muiteles. 

muihteli: ec m. önként, sua sponte, 
ec m.sodn vuelgi; L. muoitolcs. 

műin l. mon. 
muohta hó (nix), L. muotta. 
muoto (kép, szín) : ahce muotoin 

le sodn atyjához hasonló. 
muhcare- elmvlni (kaska-peive 

le muhcaram v. vassam), L. 
moccare-. 

mutto de 10. 
muhtem valamely, némely (m. 

olbma), L. muttem. 
mutkane- elkopni (kabmak le 

mntkanam). 
muddo (L. mérték, mód, mekko

raság, idő): matne muddosne 
(l. mat). 

míínen, münob — l. moi. 
mubbe másik, második ő. 0. 
mubbadest másodszor 10. 
murret kedves, kellemetes (m. le 

munji). 
murrite- jól találni magát, ma

gának kelletni (ib murrit or
rot stadesne). 

raike, raige lyuk, nyilas 10. 
raigite- átlyukasztani, L. raî -
kete-. 

14 
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raije-, rája- küldeni (rajé sü ul-
kos), L. rajé-. 

rauke boldogult (defunctus): ah-
cám r. 

rauke- követelni, L. rauke-, 
raukke-. 

rakke koros, élemedett (r. olbina. 
r. neita). 

aggot oldalra hajolva (pieje 
kareb r.). 

rajé (határ) : rajai -ig (man-ra-
jai meddig). 

ragiio fal (paries) ÍJ. 
rahee- iparkodni, L. racce-. 
rade mód, tehetség 10., tanács

adás (rádeb taliket). 
radak: akta-r. egyetértő, éca-r. 

önfejű. 
radde„ szél (margó). 
rasta -on keresztül, -on át (rasta 

johkob). 
rahpe- nyitni, kinyitni (ukseb 

ajtót), L. rappe-. 
rahpese-, rappase- nyílni, meg

nyílni .'">. (adnám ralipesi); L. 
rappese, rappase-. 

rappas ny'tott, a pertus. 
rabme medvetalp (tatze) 10. 
ravvem: iddietes r. hajnal, haj

nalpír ; L. ravem. 
rampe- dicsérni : eeebs r. dicse

kedni. 
reudnote- legeltetni, őrizni (nyá

jat) ; L. reinohe-. 
regadette- szülni (regadetti ma-

nab), L. ragate-. 
rlhke ország, L. rik, rike. 
rTdak bátor, merész, L. ridhak. 

.VM1TATVÁNY0K. 

roita ezomb, L. ruoita. 
route, röute vas, ferrum 5. 10. 
röuse tögy (iiber), L. ruouse. 
rohko-, rohkole- kérni, könyö

rögni (tü rohkob); L. rokko, 
rokkole-, rokkele-. 

rolikolace- id. (inch.) 
röko? tat rökoi 8. 
rogge- ásni. 
roptot vissza 10. 8., L. ruoptot. 
ropto-keino visszatérő út. 
ruokse ezomb. 
ruope- törülni, dörzsölni. 
ruobbe var, rüh. 
ruobbajes varas, rühes. 
rucos hátnak fölső része, marj; 

L. rocos. 
ruskis rőt. riska, 10., L. ruskes. 
rutte- kirántani (mii kiiitist rut-

ti). 
rubmaha test 10. 
ruvva gyorsan, hamar (r. va5jet); 

L. ma, rouvo. 

laike fonál (filum. 
laide-, laite- vezetni (laide sü 

kiátest). 
laido vt (iter). 
laipe kenyér. 
lahk közel hozzá (stáden 1. közel 

a városhoz) ; L. lakk. 
labkabesi közelebbre (pöte 1.). 
lalikabesne közelebb helyen (1. le 

sodn). 
lahkas közel való (1. sita), L. 

lakkas. 
lahkate- közelre hozni, elhozni; 

L. lakkate-. 
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lalike fél (dimidium), L. lakké, 
lalike mód (viesom-1. életmód). 

L. laké. 
lalikai: kuliti 1. mi módon ; L . 

lakai. 
lakkac -féle, -szerű, -hoz hasonló 

(tü lahkaeeb ib kaune). 
láge törvény (lagen raete), L. 

laga. 
laggaste- heverni (kicsit) 2., L . 

lagge- heverni. 
langa régen (juo lib mon 1. tab 

kü l l am) ; L . láng. 
laee- teríteni, vetni (ágyat) (v. ö. 

seike-). 
laddam érett, maturus (1. muor-

je'), L. ladte-, ladtem. 
laddo mocsár, tó. 
láse- bezárni. 
lande, land vidék, föld, ország. 
lalipe- (praet.Yiűvpi) hagyni, hát

ra hagyni, elveszteni 8. — L. 
lappé-, 

lahpete- id., felejteni (ele lahpet). 
lam part. praet. le- (esse): i lara 

non fűit; ib lam potam non 
veneram, ib lam küllam non 
avdiveram. 

larate- tanítani, L . lárete-. 
le- lenni (esse): kito lelikes (hála 

legyen); moi len valjeee'. 
leilike- önteni, k iönteni, JJ. leiké-, 
leihkese- ömleni (eace leihkesi). 

L . leikese-, 
leecib 10., I. le-. 
lebma, liebma leves, L. lema. 
lc-niae part. praet. lé-. L. liuiiar. 
Ükan mégis 8., pedig. 

líliko- tetszeni (piacere), L. liko-. 
I liliku szerencse, L. lykko. 

lTse-: i bse nem használ, nem ér
demes (i llse kelestet; i lise 
toliko maimét ) ; L. lisi. 

liste későn (kirje áska 1. pöti), 
L. leste. 

libbokes szelíd (1. almac), comp. 
l ibbokub; L. libbes, libboges. 

loihte- ereszteni, bocsátani 10., 
L. luite-, luoite-. 

loihtegöte- id. (inch.). 
loute- fedni, takarni. 
loutuk, loudek takaró, sátorfedö 

(ponyva) 10., L . loutak. 
lolike-, lohka- olvasni (legére, nu-

merare), L . lokke-. 
loiikctatte- légi posse (i lohke-

tatte). 
lohkok olvasatlan, nem szám

lált (1. pednik), L. lokkok. 
lohko szám (ib mon tuste lobkob 

adne te non cnro); L. lokko 
lolike tíz, L . lokke. 
lolikad, lokkad tizedik. 
lökte- nedvesíteni, áztatni. 
lognasikt fennhangon (hölc 1.), 

L. lognesikt. 
lődd nyom, útnyom, L . luodd. 
lodde- madár 8. 
loddae id. (dim.), 9. 
loduetc- kicserélni 8., L. lodnote-. 
lodkote- leeregetni (gombolyag

ról), legombolyítani 5., — L. 
luotko-, luotkele retexere: kai-
nob 1. funis globum evolvtrc, 
explicare (v. ö. IpF. lu^ki- le
oldani). 

14* 
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lossades nehéz 10. 
loske- ütni {caedere,percutere) 10. 
lohpe engedelem, szabad volta 

(le-kus 1. szabad-e), L. loppe-. 
lopte- {elvégezni), elfogyasztani 

(lopti mü taverit). 
lomot kettős, kétrétű ; két rétben 

(1. piejet). 
luihte- = loihte-. 
luoddene- repedni, rimas agere 

(muorra le luoddenam). 
luondu, londu natura, indoles 

(maggar le sü 1.), L. luondo. 
luksa kelet felé, L. luks. 
lute, luhte -tői, -bői el 1)., L. 

lute. 
luddite 2., I. loddc. 
lusa, lussa -hoz 10.: sü lusas ma

gához. 

luhpede- megengedni, odaígérni 
{y. ö. lohpe) ; L. loppete-. 

lüle keletre való (lüle landesne) ; 
L. lulle orientális (lullelen ke
leti részen). 

lullde keletről, L. lulde. 
lulldne keleten, keleti részen (1. 

le mü vieso), L. luldne. 
lullat: 1. piagga keleti szél, L. 

lulat. 
lüli, luli optat. lü-(sing. 3.): puo-

reb luli 10. — mint segédige 
infinitivussal: vai kőne' lülin 
pöhtet ő.; jus lülib tietet si 
scirem ; — az igével összeforr
va: savab vai todn kulikeb 
viesuli' (L. viesolululi) kívá
nom, hogy soká élj {élnél). 



(a 11—13. szán 

aikasac földi, e világi (zeitlich, 
temporalis). 

aikom szándék. 
aite- fenyegetni. 
aito fenyegetés. 
ama egyetlen egy (unicus). 
ainat hanem. 
ainesikt különösen, kiváltképen. 
aipane- eltűnni. 
aimo aevum (aimon orrot in sal-

vo esse). 
aileste- szentelni, megszentelni, 

sanctificare. 
auten előtt. 
autest {meg :) -ért (für). 
autela, autel előtt. 
autane- előbbre menni, boldo

gulni. 
autanem előmenetel, haladás, si

ker. 
aude-, audete- elpusztítani. 
akta-lakac hasonló. 
aktete- egyesíteni. 
akti egybe, öszve. 
akto egyedül. 
ajatalle- meggondolni, elmél

kedni. 

-pótlék 
i szövegdarabokhoz). 

ajete- akadályozni. 
accelac atyai. 
asse bűn. 
adnete-, l. adne-. 
adnetove-, v. pass. adne-. 
ansete- érdemelni. 
ansetem érdem. 
ammat hivatal (munus). 
arkalaste- könyörülni. 
arbe örökség. 
arbolao örökös (heres). 
arme: armit pestet, l. pesté-. 
armo kegyelem, irgalom. 
armokes kegyelmes, irgalmas. 
armosikt kegyelmesen. 
algo kezdet. 
altar oltár. 
alde az ö (ejus: A. ja a. pardn 

A. és az ö fia) ; l. aldas. 
albete- csúfolni, gyalázni. 
allakas magasság. 
allote- csábítani. 

áh, l. e'. 
acalaka másképen. 
ácatatte- változtatni, el-v. 
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ileatove- változást szenvedni, lm- \ 
mutari. 

ádnane- szaporodni, nőni. 
iiskan, l. aska. 
áro tisztesség, dicsőség. 
alloh, l. ele ftiltó ige). 

ekeve, l. ihkeve. 
eceles szeretett. 
edne anya. 
epe, l. i (tag. ige). 
ele- $ n í , L . ele-, jele-, 
elem élet. 

o-aileste- megszentségteleníteni. 
oive (meg:) főember, cliiljáró, 

feljebbvaló. 
oives dicső, magas. 
oivalac elüljáró, hatóság. 
oker szántóföld. 
oktsad kilenczcdik. 
o-jakko hitetlenség. 
055c hús. 
og^elac testi. 
oddoste- újítani, megújítani. 
oddostatte- id. 
oddosist újból, újra. 
osas, oses (l. öses) ; meg : adás-

vevés. 
o-salog boldogtalan. 
oskelde- bízni valamiben. 
osna szamár. 
onete- megrövidíteni. 
oppetes, -tus tanítás (o.-olma ta

nítvány). 
obmo- avulni, megavulni. 
o-vuokes méltatlan, nem méltó. 
Omanjes elbeszéllés, história. 

,V.MUTATVÁNYOK. ' 

: ome (l. öme), v.ö.finn orna. 
oriü- (meg:) maradni. 
o-likko szerencsétlenség. 
olkes jobb, deiter. 

ussote- (meg:) [ondolni. 
usto kívánság, vágyódás. 
ustote- megkívánni. 
ulkoldes kividről való, külső. 

kaikasac ált/dános. 
kaikvekses mindenha1ó. 
kautoi -ra nézve. 
kaudne, kaune holmi. 
kaktsad nyolczadik. 
kajo- segíteni, meg-s., ki-s. 
kaskan között. 
kaski közé: 
kasskestc- vízbe falni, 
kasskestat te- vízbe ölni. 
kastate- nedvesíteni, megáztat

ni- keresztelni. 
kastates keresztelés, keresztség. 
karote- engedelmeskedni. 
karves kész fparatnsj. 
karvetkenna készületlen. 
karnis , karres kemény, szigora, 

erős. 
karro átok, káromkodás. 
ka lae : k.-kueibme hitves tava: 

kalaccli conjnges. 
kalge- kibontani, kifejteni; ki

terjeszteni (kezet). 
kaik kehely. 
kállaiié- jól lakni. 
kallekaceh fplur.) néhány, non-

nulli. 
[ kallete- elégíteni, jól lakni. 
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káujahe-, káujahadde- hozzára
gadni. 

kiita, l. kiáta. 
kárrek csúcs; nemzetség. 
kitoles hálás, háládatos. 
kokte, l. kukte. 
koccotove-, pass. koceo- (kohco-). 
koceje vigyázó (ör : ija-koceje), l. 

kolice-. 
kotad hatodik (kühta). 
kotekunde háznép, család. 
kösse mikor. 
konogas, -ges király. 
konogrik királyság, ország. 
kongalac k'rályi. 
konne hol (v, kusne). 
kobdote- kimenteni, mentegetni. 
kobbacak—ja mind—miyid. 
koros, l. kuoros ; (adv.) csupán, 

csak. 
kuektastalle- kétkedni. 
kuite- panaszolni. 
kuitelvas panasz. 
kukkahem hosszallás, nehezen-

várás ; l. kuhkahe-. 
kudne tisztelet; gyönyörűség. 
kudnete- tisztelni. 
kum, l. kőim, kuim. 
kultele- hallgatni ; rá-h., szótfo-
• gadni. 
kullate- hallatni, hirdetni. 
kullo- audiri • tartozni vhova. 
kullogesvuot engedelmesség. 
kullutove- audiri, L. kullotove-. 
kristegas keresztyén. 
kristelac keresztyéni. 
kroppe test. 
krusse kereszt. 

gárdnast szívesen. 
golle arany. 
grase fii. 
granna szomszéd. 
gruopta sír. 

\ gruopte- temetni. 

liaute sír. 
hapkote- megfojtani. 
hürloges dicső, fényes,nagyszerű. 
hilvane- elpusztulni. 
heikale- elrémülni, elrettenni. 
hete szorultság, veszedelem. 
lievete- dicsérni. 
hóra meretrix (horab takkat pa

ráználkodni). 
huinos szomorú, csüggedt. 
hugso gond. 
hugse-, hugso- gondot fordítani 

vmire, azon lenni hogy. 

ja (ja) igen. 
jakkosikt híven, hűségesen. 
jakkolac hivő. 
jaskes bízó, bizalmas : j.-laka 

bizalommal, bono cum animo. 
jabmek halott. 
jabmete- ölni, elölni, megölni. 
jalges egyenes (planus, aequus). 
jelaskatte- föléleszteni, megeleve

níteni. 
jötte- haladni, költözni. 
jotteles könnyen mozgó, költöző. 
juok e- osztani. 
juok a ki, a mdy (casusokbeli tö 

juo: acc. juob; illat, juosa a 
melybe, a hova); l. jo. 

jukkem ivás. 
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jukkemas ital. 
juglo: ija-j. bagoly. 
jutte mert (juhte), hogy (dass). 
judareh zsidók (svéd. jude, plur. 

judar). 
jubmelac isteni. 

cajete- téveszteni, tévelyíteni. 
cabbes, l. cabbe. 
cake- elrejteni. 
cülg (adv.) tisztán, merőben, csak. 
ciilgesikt tisztán. 
cálgeste- magyarázni. 
ceca hét (clkca). 
cecad hetedik. 
coke rakás (cokai = / . kokoon). 
cokane- összegyűlni. 
eoggolvas gyülekezet, egyház. 
cuouke- lucere (i>&iyds-c. fölvilá

gosítani, erleuchten). 
cuoukem: paijas-cuoukem f'ölvi-

lágosodás. 
cuoukes világosság (lux). 
cuoukete- világosítani. 
cuouketum világosúlt. 
cuojenes hangzás, (madár-) ének

lés. 
cuogjele-, l. co^ele-. 
cuorvote- kiáltani, hívni. 

cegge- fölállítani. 

savotove- elcsendesedni, elhall
gatni. 

sar törmelék kő, kavics. 
sátte- illeni, alkalmasnak lenni. 
süttök alkalmas, kellő. 
salo lélek, anima. 

suokete- sóhajtani, fohászkodni. 
sugnade-: puore-s. áldani, bene-

d'cere. 
suguadus: puore-s. áldás. 
suduete- teremteni. 
sudnetove- (pass.) 

taivai gyakran. 
takkatove-, pass. takke- (tahke-). 
tape szokás : cabbes t. erény. 
taver jószág, kincs. 
taré- csalni (adásvevésben). 
tarok csalárd, betrügerisch (nincs 

meg L.-banJ. 
tarbek kellő holmi, szükséglet. 
tarbes szükséges. 
tárdno szolgáló (ancilla). 
teudnahe- szolgálni. 
teudnar szolga. 
teudno szolgálat. 
teudno- szolgálni. 
teute- tölteni, el-, meg-t. 
teuvas, l. tievas. 
tetete- tudatni. 
tidestalle- régi (babonás) szoká

sokat tartani. 
tidestallem babonaság. 
tipte- engedni, hagyni. 
toivotes ígéret. 
tője- tömi, szegni (toije-). 
tobdo ismeret. 
tobbelt onnan. 
toro, l. torro. . 
torjotem igazgatás, kormány. 
torvo remény, bizodalom. 
tolvote- üldözni. 
tuoda komolyság, buzgóság (tuo-

dast, tuodest komolyan). 



SZÖTÁR-: •PÜTLÉK. 2 1 7 

tuosto-, tuostote- elfogadni. 
tusán, tusén ezer. 
tulve víz-ár. 

dauk mégis. 
deuras drága. 
duobmar bíró (judex). 
duobme- itéhii, elitélni (IpF. 

duobmi-). 
duobmece- ítélni (f. tuomitse-). 
duobmo ítélet. 

sakkane- fogamszani. 
sakkanum conceptus. 
sakkus ivadék, proles. 
sadnesikt valóban. 
sadnesvuot igazság. 
savates kívánat. 
salog boldog. 
salogvuot boldogság. 
sakote- vegyíteni, elegyíteni. 
siiddos csendes. 
sebre társaság. 
sebrevuot id. (societas, commu-

nio). 
situd akarat. 
sitta végre. 
sisnjelest belid, belülről. 
silba ezüst. 
suoiven árnyék. 
suo\an füst, L. suova. 
supcastallem elbeszéllés. 
skada kár, ártalom. 
skuornes tiszta (castus). 
staike- megállni {el nem esni). 
stimpelde- tántorogni. 
straffe büntetés. 
straffo- büntetni. 

spieje- elrontani. 
svaineste- szolgálni. 
svainestem szolgálat. 
sva,rge\e-fölüdíteni, megvidítani. 
slaja faj, nem. 
slagt (slákt) nemzetség. 
sluokes ravasz; adv. -sikt. 
sluokke elcsalni. 
sluggo verem. 

naule-, naulete- szegezni. 
nado- megtagadni. 
nannos, nannok erős. 
nannost, nannosikt erősen. 
nannostove- erősödni. 
nannotes erősítés. 
nammatum azaz, névszerint. 
neikele- hajtani (inclinare), bó

lintani. 
nelge éhség. 
nelgo- éhezni. 
nikte- élvezni, használni. 
nitte- fenyegetni. 
niddo gyűlölet, irigység. 
niddote- gyűlölni. 
noitastallem varázslásalg. 
nou úgy. 
nokko- véget érni, megszűnni. 

paijete- fölemelni. 
pako szó, ige. 
pakkate- büntetni, feddni; meg-

njáda szorultság (iwt). 
njeite- elnyomni, meggyőzni. 
njuorate- könyörületre indítani 

készteni, indítani. 
njorkote- ontani, kiontani. 
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tanítani; pakkateke büntetlen, 
-lenül. 

pakkatus büntetés. 
pahavuot rosszaság. 
pagge- ingerelni, fölindítani. 
passalvas mosdás, fürdő. 
passe szent. 
passote- szentelni, ülleni (ünne

pet), szentül tartani, tisztelni. 
passotem (n. act.). 
pal lolac: jubmel-p. istenfélő. 
párad, pá ra t nemzetség, csalód. 
peisko vész, romlás. 
pette- csalni, megcsalni, elárulni. 
|)ettoges csalárd, hamis. 
pesté- elejteni, ereszteni, elvesz

teni : armit p. sajnálkozni. 
perkel? l. párkel . 
pikó nyilvánosan. 
pir = pira (pira). 
pokco : pokcost holet {háthói be-

szélleni), megszólni, árulkodni. 
podclac, clim. poddo. 
poddane- elszéledni. 
poddete- elszéleszteni. 
pove pápa (svéd. pafve). 
porrem evés. 
porrok, l. porrak. 
polde- égetni, el-égetni. 
puodgeste- jelenteni, hirdetni. 
puorete- megjobbítani; megtérni, 

bűnét bánni. 
puoretem megtérés, bűnbánat. 
puorevuot jóság. 
pnoremus legjobb. 
puolva térd; nemzedék, ember

öltő. 
prediko prédikáczió. 

1SLVMI ,'TA.TVÁNYOS. 

!j berri- dtbere, müssen ; kell (ma* 
naiti berri) . 

buda parancsolat. 
bruko- használni. 

fangavuot fogság. 
fange- fogságba vetni : fangetum. 
famokes hatalmas, erős. 

i. falskes hamis. 
fart, fárta minden; l. f a r t . 

I. vaino kívánság, vágy. 
vainote- kívánni, vágyódni. 

i. vainoterrí (n. act.). 
vaipe- = vaipo-. 
vaipete- v. caus. vaipe- (vaipeti 

l. nm famoit). 
vaive nyomorúság. 
vaivete- kínozni, bántani, sz,omo-

rítani. 
vaives nyomorúságos (v. váraid). 

'. vaimo (l. vaibmo) szív : vaimon-
tobdo lelkiismeret. 

vakote- inteni, meginteni (ad-
monere). 

valiak veszedelem. 
vassolac ellenség. 
vassote- gyűlölni. 
vaddaltak adomíny. 
vadne : v.-jakko hamis hit (svéd. 

', van-tro), L. vadn. 
vadnote- tiltani (l. vadnulite-). 
vast, l. vist. 
vastes rítt, csúnya. 
vana nélkül. 
varga hamar / majd, majdnem. 
varjelove-, pass. varjele-. 
vartahe- nézni. 
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valljastj valjet (L. valljet) bőven, 
bőségesen • l. valje. 

váraid világ (mundus). 
válkokes adós, hoteles. 
válkokesvuo-t adósság, kötelesség. 
válkolac adós. 
verreg nem, nemzet (emberi nem). 
vele még (l. ville). 
vieso : viesob t akke t letelepedni. 
viggate- igy ékeztetni, buzdítani, 

nógatni. 
viholac, l. veholac. 
vitten tanú. 
vittenaste- tanúskodni. 
vidnar győző. 
vidne- győzni, nyerni. 
vidnetalle- vv-ci, devinci. 
vises bölcs. 
visses bizonyos, Irztos. 
vissast bizonyosan. 
vuoigeneSjVuoigen lélek (spiritus) 
vuoigneste- lélekzeni, pihenni. 
vuoidnete- láttatni, mutatni. 
vuokesvuot méltó volta vala

minek. 
vuoksa ökör. 
vuoclote- alapítani. 
vuost ellen, ellenélen. 
vuoste-co-350- ellent állani. 
vuores (meg :) régi : v. almac. 
viiordatalle-, frequ. vuorcle-. 
vuorclno- esküdni. 
vuololtes alidvaló, alsó : v. nan-

notes fundamentom. 
vuolles kegyes : adv. -sikt. 

mai ugyan (quidem). 
mainek, l. miké. 

mainetes, mainetebme bűntelen, 
ártatlan. 

maino dicséret-
ma nge mus ta 1 dőlj ár a. 
madder-acce ősatya. 
maddo eredet (origó). 
masse- elveszteni. 
márke- jegyezni, jelenteni. 
merete- meghatározni, el-h. 
miké valami, valaki. 
moradat te- haragítani, bosszan

tani, bántani. 
more harag. 
morralia gond. 
morralie- gondozni, gondot vi

selni. 
morrote-, morrete- id. 
muitajatte- emlékeztetni, emléke

zetbe hozni. 
muitolas emlékezet. 
mutkes darabbá, szét (L, mutke-

conj'ringere, contundere). 
muddak, muddakes mértékletes. 
middé por. 

raines tiszta. 
rainesvuot tisztaság. 
raugaste- büntetni. 
r a d e : viesom-r. (I. rade). 
rade- bírni, possidere. 
rampo dicséret. 
rágatem születés. 
rágatove- születni. 
reite- készíteni, L. reide-. 
rektas jog; törvényszék. 
rektes igaz, helyes. 
rekts-miálak igazlelkü.. 
rekto helyesen. 
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rite- perelni, követelni. 
rokkolvas imádság, kérés. 
rosso- kelteni, föl-k. (paijas-r.). 
rossotove-, pass. rosso-. 
rubme, l. rubmaha. 
i'iia, l. ruvva. 

laiko, laigo adósság. 
laitateke szakadatlan, szüntelen. 
laitatketta id. 
-laka -képen, módon. 
lakké (l. lalike): kaska-1. fele

rész. 
lagatas rendelet, intézkedés. 
lattas tag. 
lappo- elveszni (perdi, amiül). 

lággeste- pihenni, nyugodni. 
lare- tanulni. 
láro tanítás. 
likkokes szerencsés. 
likte- engesztelni, reconciliare. 
libbesikt, adv. libbes (l. libbokes)* 
loutade- lepni, meg-l., rátámadni. 
logne- emelni, föl-e. 
lodneste- megváltani. 
lodnesteje megváltó. 
losses, lossed nehéz (l. lossades)' 
luoite-, l. loihte-
luoitade- ereszkedni, leszállni. 
luoves szabad, kötözetlen. 
ludne -nál. 

Utójegyzet. 

Az i-végü ikerönhangzókhoz (ai, ei, oi, ui) csatlakozik a svéd-
lappban még két i-végü hármas önhangzó (triphthongus) is: uoi cs 
uei, p. o. luoite-, puoikete-, kueibme. A többi önhangzó-bokrok, 
melyek csakis diphthongust tesznek {tehát nem két külön szótagra 
esnek), ezek: au, áu, eu, ou, öu; iá, ie ('a, 'e); uo, uö, Ue; meg 
triphthongusok: uou, uöu, 'áu, 'ei (p. o. kuoutot, k'áureb, vieihke-). 
Megjegyzem, hogy a malai lappok ejtésében az iá, ie, uo (uö, ue) 
diphthongusoknak néha az elöreszük hangzott teljesebben és nyo
matékosan, utórész'dk pedig jóval rövidebben. Ez ejtésbeli sajátságot 
a fentebbiekben {a mennyire t.i. jegyzeteimben is volt annak nyoma) 
azzal tüntettem ki, hogy a nyomatékosan ejtett elöhangzót megéke
zett betűvel írtam (úo, iá, íe), p. o. súone, kúopes, vúoke, níára, 
píávves, míera, cíerob. 

BUDENZ JÓZSEF. 



A nap és a hold nevei a sémi nyelvekben. 
. i. 

Szándékom ezen »Közleményekben« a sémiség nyelvészeti és 
etlmographiai viszonyait rövid áttekintésben ismertetni, mely fel
adat mai nap annál fontosabbá válik, minél inkább halad előre az 
ékiratok sémi rétegének nyelvészeti és történelmi felderítése. 

De jónak láttam, hogy ezen áttekintést megelőzze egy ta
nulmány, mely a sémi kérdés egy oly pontját tűzi ki, mely mintegy 
előkészítőül szolgálhat arra nézve, hogy amaz általánosabb kérdé
sek tekintetében mily álláspontot fogunk elfoglalni. 

A czím, melyet ezen tanulmány élére tűztem, elárulja az olva
sónak, hogy a következő lapokban ismét a mythologia terén fogunk 
mozogni. Múlt czikkünkben ugyanis kettőt, úgy gondolom, bizonyossá 
tettem: először is azt, hogy a sémi népeknél sem egyéb a mythos (ha 
elismerjük azt, mit mai nap már tagadni nem lehet, hogy t. i. ép oly 
irányban fejtettek ki mythosokat, mint az indogermán fajhoz tartozó 
törzsek és népek), mint oly szólásmód, mely az égi tüneményekre és 
egymáshoz való viszonyukra vonatkozik; másodszor azt, hogy ezen 
mythos nemcsak azokban az elbeszélésekben tűnik elénk, melyeket 
a közönséges felfogás a mythologia kizárólagos alkatrészeinek szo
kott nézni, hanem hogy a mythos ép úgy nyilatkozik az égi tüne
mények elnevezéseiben is. A mythologiát épen úgy lehet tanulmá
nyozni az elbeszélésekből mint a lexiconból. Amaz elbeszéléseket 
ép azon lélektani apperceptiók alkották, mint a nyelv anyagi részét, 
a szókat. Minden szó mögött egy-egy mythicus felfogás lappang. 
Ha a régi magyar nyelv szól a csillagok húgyairól, (stellarum cur-
sus), úgy ezen egyetlen szó mögött egy mythos nemcsak lappang, 
hanem maga a szó ily irányú használata egy mythicus apperceptió-
ból indul ki, mely a fénysugárban folyó anyagot lát. Hogy mily ter
mészetű ez a folyó anyag, arról a mythos a maga sokoldalúságánál 
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fogva töménytelen sokféle megfejtést nyújt. A Rigvedában (II. 34. 
12.) a tiszta fény, melylyel a hajnal elűzi az éj árnyékát, tejnek, 
a hold pislogó sárgás fénye méznek neveztetik.*) Innen van az, hogy 
a mythos, mely ilyféle apperceptiókból indul ki, magukat a fénylő 
állatokat tehénnek s méhnek nézi. Majd megint könycseppként tű
nik fel a fény: 

Bús fellegével nem fedi ott homály 
Arany hajadnak szálait, és ha köny 
Omol szemedből, égi harmat 
Lészen az, égi öröm könyüje. 

szól Vörösmartynk »a hajnalhoz« ; máskor — sit venia verbo — 
húgynak nézik; de mindezen esetekben folyadéknak**) 

largus fons liquidi Inminis 
mint Lucretivs mondja. 

Indogermán téren tényleges mythosokban mutatkozik ezen 
felfogás tágas érvényesülése. Nálunk a nyelv abban a fentidézett 
kifejezésben mintegy elsőleges sejtjét őrizte meg a mythicus apper-
ceptiónak, mely különben a költői nyelvben mai napig fenntartotta 
magát, midőn költőink a sugárfényről azt mondják, hogy földre 
ömlik. 

> Rejtezz gyűlölt nap, mely búmra világodat öntöde szól Vö
rösmarty ; és midőn mi mindennap fényteng'er-ről szólunk, ha 
valamely nagyszerű világítás hat érzékeinkre, úgy öntudatlanul a 
mythos fokán állunk. 

A nyelv tehát magában véve elegendő arra, hogy ott, hol a 
mythologia felismerésének forrásai gyérebben szolgálnak a tudo
mányos reconstructiónak, számot adjon valamely nép vagy faj my-
thosi apperceptióiról. 

A magyar mythologiára nézve ezen forrás megbecsülhetlen 
értékkel és fontossággal bir annál is inkább, minthogy őseink ere
deti mythosi képzeteinek különben majd csaknem teljes hijában va
gyunk. Az összeliasonlitó nyelvtudomány módszere fonalán induló 
eiymologia talán közelebb hozhat mythologiánk felismeréséhez és 
ezen forrás teljes felhaszüálása annál fontosabb, mennél inkább 

'') Angelo de Gubematis Die Thiere in der indogermanischen Myfhohgie. 
Leipzig, 1874. 21. 506. lap. 

**) Bővebben szól mindezen dolgokról Scbwarz Somié, Mond inul Stenw. 
IVrl'n. 1864. 80. lap és kk. 
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szoktak sokszor némely felfogásokról, melyekről kimutatható volna, 
hogy eredetük a bibliában keresendő, mint magyar mythologiáról 
szólni. Egy példa erre nézve az isten nyila. Bizonyosnál bizonyo
sabbnak látszik ugyanis, hogy a villámot a bibliai felfogás behatása 
folytán nevezi a magyar ember isten nyilának. Ilyen a hadúr is; 

mely fogalom eredetét Hunfalvy úr ezen Közlemények múlt füze
tének 70. és kk. lapjain utasította ki a magyar mythologiából és 
visszavezette annak idegen forrására. 

Az összehasonlító nyelvtudomány indogermán téren fényesen 
kimutatta azt, hogy a mythologiák aránylag ugyanazon rokonsági 
viszonyban állanak egymáshoz, mint a megfelelő nyelvek. Minthogy 
a nyelvnek és a mythosi képzeteknek fejlődése egy és ugyanazon 
lélektani processus két oldala, melyek egymástól el nem választha
tók, hanem tökéletes párhuzamban folynak: önmagából következik, 
hogy különbféle törzsrokon népeknél a nyelvre és a mythosra nézve 
körülbelül következő mennyiségtani képletet lehet felfillítani: 

M : m = N : n, 
hol N és n-el a rokon népek nyelvét és M m-el a megfelelő mythost 
jelöltem. Ha ez a viszony helyes, és abban, hogy helyes a priori 
nem lehet kétkedni, és azonkívül az indogermán téren tett tapasz
talatok lépésről lépésre megerősítik az embert: úgy szükségképen 
megkívántatnék, hogy a sémi népekre nézve is igaznak bizonyuljon. 
Sőt épen ezen viszonyból az következnék, hogy a sémi mytholo
giák között még szorosabb rokonság és egybevágóság mutatkozzék, 
mint mutatkozik árja téren. Ha ugyanis a sémi nyelveket egymás
sal alak és anyag tekintetében összehasonlítjuk: közöttük sokkal 
szorosabb rokonság mutatkozik, mint a különvált árja nyelvek kö
zött. A sémiség legéjszakibb hajtása az assyr nyelv például sok
szorta közelebb áll annak legdélibb hajlásához az aethiophoz, mint 
pl. az ind a germánhoz, nem is említve pl. a középsémi vagyis kana-
naniius sémiség egyes részeit (héber és phoenikei), melyeknek nyel
veit alig lehet külön nyelveknek nevezni, hanem egy ugyanazon 
nyelv dialectusainak. A nem rég felfedezett Mésa-féle oszlopot, 
melynek felirata a régi Möftb nyelvén való, az ember teljesen meg
érti héber nyelvtannal s szótárral — természetesen hozzávéve a 
megfelelő nyelvérzéket, mely nélkül a megfejtő tudós hiába zak
latja a szótárt s grammatikát. Ezen szorosabb alaki és anyagi ösz-
szefüggés arra mutat, hogy a sémi népek viszonylagosan hosszabb 
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ideig éltek volt egymással azon helyen, honnét később éjszak- s dél
felé széledtek, mint az árja népek, s hogy a sémiek közös ős anya
nyelve a szétválás idejében már tovább fejlődött volt, mint az árja 
népeké, midőn ezen törzshöz tartozó népek történet előtti időben 
megkezdek vándorlásukat. Okvetlenül következnék ebből az is, hogy 
a sémi népek mythologiái is sokkal több közös elemet mutassanak 
fel, mint az árja népeké, vagy legalább is annyit; hogy a héber 
mythologia oly közel álljon az aramaeus és arab mondaanyaghoz, 
mint a héber nyelv áll az aramaeus és arab nyelvekhez. 

Nevezetes dolog, hogy ezen jogos feltevést a tapasztalat nem 
erősíti meg; nem látszik megerősíteni akkor, ha a mythos felisme
résére csak történetekhez s elbeszélésekhez folyamodunk. Ez eset
ben a sémi mythologiára nézve nem igazolhatjuk e képletet: 

M : m •= N : n. 
De ebből nem következik az, hogy a sémi mythologia között 

csakugyan nem létezett a nyelvrokonságnak megfelelő rokonsági 
viszony. Sőt bízvást azt állíthatjuk, hogy említett képletnek kell, 
hogy épen olyan érvénye legyen a sémiségre nézve, mint a milyen
nel bir az árja körre nézve. A megegyező mythologiái elbeszélések 
és történetek hiányát igen könnyen magyarázhatjuk meg. A sémi 
népek irodalmi feljegyzései sokkal szűkebb és korlátoltabb körben 
mozognak, mint az árja népekéi. Nem azért, mert tán a sémiek az 
irás mesterségét nem alkalmazták oly bőven, mint az árja emberek; 
épen ellenkezőleg, az árják az írást átvették a sémiektől, ezeknél 
előbb volt meg, ámbár mai nap már eltértek attól, hogy az irás 
sémi felfedezés, mert igen valószínű, hogy maguk a sémiek is egy 
sem hozzájuk, sem az árjákhoz tartozó fajtól kölcsönözték ezen 
ügyességet. A sémi irodalmak relativ hiányosságát én onnan ma
gyarázom, hogy a sémiek egészben véve a szóbeli traditió emberei 
voltak. Az emberiség egyik fajánál sem visz oly nagy szerepet a 
szóbeli traditió, mely természetesen az irás használatának nagy 
concurrentiát csinál és nagyban korlátolja ezen ügyesség bő alkal
mazását, mint a sémieknél *). Ezért Írásbeli feljegyzéseik tökélete
sen más természetűek mint az árják irodalmi feljegyzései. Ezeknél, 
hogy pusztán a mythologia kútforrásaira vonatkozzam, ott vannak 

*) Más alkalommal megfelelő összefüggésben akarok szólni ezen itt 
csak röviden érintett kérdésről, t. i. arról, hogy mi a különbség a s:nbeli traditió 
természetére s szerepére nézve a sémiek s az árja népek között f 
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az indusok hymnusai a védákban, ott ugyanazon nép későbbkori 
éposai: a Ramayana, a Mababharata, ott a görögök liomerosi hym-
nusai, mellettük a két liomericus epos,. ott a germánok Nibelungja 
és Eddája stb. Ily bőséges anyaghalmaz könnyen nyújthatott min
den oldalról megvizsgálható és az összehasonlító tudomány fényé
vel megvilágítható anyagot a mythosi alakok felismerésére és elem
zésére, valamint megbízható támpontokat egymásközti rokonsági 
viszonyuk kimutatására, a népek geniusának történetelőtti időbe 
visszanyúló nyilatkozatainak felderítésére. 

Ennek ellenében hogyan vagyunk a sémi mythologiával ? 
A fennmaradt irodalom legnagyobbrészt históriai feljegyzé

seket nyújt, az ékiratokban nagyrészt szájaskodó despotok fenn
héjázó dicsekvését, viselt dolgaik s véghezvitt közhasznú, valamint 
saját hatalmuk megszilárdítására irányuló munkáik fölött; a phöe-
nikiai s az izlam előtti éjszaki és déli arab feliratokban csupán csak 
ájtatos emberek kegyes alapitványairól szóló emléktáblákat, sír
iratokat s az istenek tiszteletére készített votivtáblákat, melyekből 
egészben véve ugyan nagyon becses anyagot nyerünk, de már in
kább a mythosból képződött vallásra, mint magára a mythosra 
nézve. Mindezen anyag csak sovány töredékként tűnik fel, ha mel
léje állítjuk azt, a mit az árja mythosra nézve birunk az illető iro
dalmakban. 

Összefüggőbb sémi irodalmat, melyből a mythologiára nézve 
dúsabb anyag meríthető, csak a héber nép hagyott hátra; a hébe
rek a szóbeli traditiónak egy részét még jókor bilincselték egy oly 
irodalomba, melynek fennmaradását későbben még annak vallási 
használata és érvénye segítette elő. Jókor ugyan arra nézve, hogy az 
utókor számára tökéletesen élne veszszen, de viszonylag elég későn, 
mert a héberek irodalmi működése csak röviden a babyloniai fog
ság előtt keletkezett, nagyban folytattatott azonban a fogságban 
és utána, miután ezen talányokban bővelkedő történelmi kor
szak vége felé a persa befolyás ez irányban is hatott reájuk. Leg
újabb időben Smith (rcorifr, angol assyriolog, felfedezett egy pár 
nevezetes ékirati szöveget, mely az assyrok — mint fenntebb mon
dottam — többnyire históriai feljegyzésekből álló irodalmi marad
ványait egy pár mythologicus és epicus darabbal egészíti ki. De 
ezen szövegek a mythologiának csak legvégső hajtásait tüntetik 
elénk, a mennyiben már a kifejlődött esc.hatologia álláspontját mu-
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tatják fel (Isztar-eposa), másrészről pedig természetüknél fogva 
nem a sémi őskorból valók, mert pl. vízözönmonda csak ott fejlőd
hetik, hol erre hatalmasan áradó folyamok nyújtanak alkalmat. 
Az assyr vízözönmonda tehát bizonyosan már az Euphrates partjain 
fejlődött ki * ) ; de mindenesetre, a felfedezett maradványok arra 
adnak jogot, hogy még több s a régi mythologiára nézve nagyobb 
összefüggésben felvilágosító szövegek felfedezését reményeljük, vagy 
legalább is arra, hogy az assyrusokra nézve kifejlődött mythologiai 
elbeszélések létezését tételezhessük fel," melyek későbbkori alakulá
sának csak egyik töredéke az Isztar-epos. 

A phoenikiai mythologiára nézve még ennyira sem vagyunk 
szerencsés helyzetben. Az epigraphicus irodalom tökéletesen cser
ben hagy. És ezen körülményekből kiindulva nem szabad argumen
tum ex silentio-t alkotni. Sőt feltehető, hogy az a mythologia, mely 
a régi phoenikiai és assyr nép száján fordult meg, a nyelvrokon
ságnak megfelelő rokonsági viszonyban állott ahhoz, a mit a hébe
rek mythologiájából tudunk. Némely assyriologok, kik a héber és 
assyr mythologia közösségét minden áron positive szeretnék kimu
tatni, reámutattak oly ékirati istennevekre, melyeknek nyelvileg 
megfelelő alakjaival bővebben találkozunk a héber mythosban. 
Finzi olasz tudós az assyr Kaimi-t azonosítja a bibliai öhám-m&l, 
az ékiratok Síhnu-jíit Shém-mel, a sémiek bibliai ősapjával, a bibliai 
Kilsh-t az okiratokban előkerülő Kűsu-han véli feltalálhatni, sőt 
még a Mózes nevéről is azt mondja, hogy azonos az assyr Maza-
val **). Magam részéről bevallom, hogy nem táplálok annyi opti-
mismust, hogy ezen azonosításokat minden kétségen felül állóknak 
tartsam. Mert feltéve, hogy az említett assyr nevek graphikai te
kintetben helyesen vannak felismerve, úgy az azonosítást csak azon 
körülmény igazolhatná, ha kimutatható volna, hogy az assyrok a 
felhozott nevekkel ép oly mythosi tartalmat kötöttek össze, mint a 
héberek. Az sem helyes, ha a fent említett George Smith-íéle szöve-

*) Oly mondák, mint a vízözönről, valamint teremtési és a nyelv erede
tére vonatkozó mondák, egyáltalában a mythologiai fejlődés végső fokán 
tűnnek, elő. 

Hogy vízözönmonda csak áradó folyamok partjain lakó emberek között 
keletkezik, kimutatta Tuch (Commentar über die Genesis) 2. kiad. 1871. 117. 1. 

**) Felice Finzi Bicercheperlő siudio deli' antichitá assira. (Torino, 1872.) 
532. 1. 
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geket hozzák fel a héber-assyr mythologiai közösség bebizonyítá
sára. Tagadhatatlan, hogy a bibliai vízözön- teremtési- és a nyelvek 
eredetére vonatkozó monda feltűnő hasonlóságot mutat fel a mon
dák azon versiójához, melyet George Smith volt szerencsés nem 
rég Assurbanipal király bibliothekájában felfedezni. Ez, mondom, 
oly szemmel látható tény, hogy mindenki be fogja látni, hogy itt 
több mint véletlen találkozás forog fenn. De azt a nézetet már nem 
oszthatom, hogy ezen összefüggést a sémi őskorra kell visszavezetni, 
melyben a még egymástól el nem vált héberek és assyrusok együtte
sen fejtették ki az illető mythusokat; nem oszthatom, ámbár az 
assyriologoknak majdnem kivétel nélkül ez a felfogása. 

Nem oszthatom pedig az illető mythusok természeténél fogva. 
Mert nem ilyen bonyolódott az a mythusanyag, mely a régi ember 
szellemében fogamzik meg. A faji élet fokán a mythosalkotás a 
legprimitívebb természeti tünemények körül fordul meg. Mélyebb 
kérdések mint a kosmogoniai és az etnikai kérdés, valamint a nyel
vek eredetének kérdése egy későbbi korban, a speculátió fokán, 
lépnek előtérbe. Ha tehát az említett assyr és a megfelelő bibliai 
mondák között feltűnő egybevágóságot tapasztalunk, úgy szerintem 
ezen tünemény nyitja egyszerűen azon történelmi időben keresendő, 
midőn a héberek huzamos ideig és elég közelről érintkeztek a 
babylon-assyriai műveltséggel, úgy hogy világnézetük egyéb moz
zanataival együtt, ezen kosmogonicus és ethicus mondákat is át
vették tőlük. A Genesis könyvének legelején szereplő mondákat 
tehát a héberek a babyloniai fogság idejében kölcsönözték a hatal
mas éjszaki néptől, mely között éltek, semmiképen pedig a faji 
együttélés ősidejében velük együtt nem fejtették ki. Még az illető 
mondák irodalmi redactiójából is kitűnik a szóban forgó mondai 
darabok bahyloniai eredete *). 

A phoenikiai nép részéről még annyi és oly késő korból való 
mythologicus szöveget sem bírunk, mint birunk az assyriai nép ré
széről. De egy pontra nézve mégis előnyös helyzetben vagyunk a 
phönikiaiakat illetőleg. 

Byblusi Philo ugyanis, egy Hadrián ideje alatt élő és görögül 
író bölcsész, néhány phönikiai kosmo- és theogoniát közöl azon 

*) Ezen tételemet bővebben indokoltam : Der Mythos bei den Hebraern czímű 
(épen sajtó alat t levő) munkám 10. fejezetében. 

1 5 * 
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megjegyzéssel, hogy azokat a régi városi és templomi irattárakból 
merítő Sanchuniathon phönikiai nyelven írott müveiből fordította 
légyen görögre. Philo Byblius müve elveszett és csak azon töredé
kekbők ismeretes, melyeket Porphyrios (Contra Christianos lib. IV. 
De abstinentia I I . p. 94.) és Eusebios (Praepar. evang. I. cap. fi. 7.) 
őriztek meg belőle, mely töredékeket Miiller a Fragmenta histori-
corum graecorum (Paris, 1849.) 3. kötetében kritikailag kiadva 
lehet találni. Ezen töredékek hitelessége tekintetében ugyan nagyon 
szétágazók a tudósok véleményei. A Sanchuniathon-nevet ugyan 
mindenki phoenikiai névnek ismeri el, de hogy személyt jelentett 
volna, azt általában kétségbe szokták vonni. Könyvczímet vagy 
symbolicus elnevezést sejtenek alatta; Movers mondai személynek 
tartja Sanchuniathont, aféle Tóthnak vagy fíermesnek. 

De ha elismerjük azt, hogy az említett név •— már most akár
milyen jellegű — phoenikiai emlék, akkor nem hihetjük, hogy azt, 
a mit Philo Byblius e névvel összeköttetésbe hoz, merően ujjából 
szopta volna, vagy pedig mint Movers *) nézi a dolgot, hogy Philo 
közleményei egészen más kútfőre vezetendők vissza, mint az általa 
említett byblosi irodalomra. Lobeck oly nagyra csigázza gyanúját, 
hogy nem Philo-nál kezdi kételyeit, hanem Busebiosra süti reá a 
falsificatio Vádját, Nem kell bővebben bizonyítani ezen gyanú alap
talan voltát. Az ötvenes évek óta nevezetes tudósok megmenteni 
igyekeztek Philo és Eusebios becsületét. Ewald **), Bunsen ***) a 
németek részéről, Renan a francziák között-]-) és legújabban a 
hollandi tudós Tiele oly értelemben nyilatkoztak f f ) , hogy byblusi 

*) Die Unechtheü der in Eusebius erlialtenen Fragmente des Sanchon'xHhon. 
(Jahrb. f. kath. Theologie und christliche Philosophie. 1836. VII. 51 — 91. L). 

**) Abhandl. über die phönikische Ansichlen von der Weltseli'ópfung ". dcn 
getchichtl. Werth des Sanchuniathon. Qötting. 1851. és Grschichte des Volkes Israel. 
(3. kiad.) I. kötet 336. 1. 

***) Aetjtjptcns Stelle in der Weltgeschiehle. V. kötet 240. 1. kk. 
f) Mentőire snr V origine el le earactére véritable de V hisLoire qui porle le 

nom de Sanchoniathon. (Mérn. de 1' Acad. de l1 inscription et belles lettres XXIII. 
1858. p. 241. 

if) Vergelijkende Geschiedenia van de Egyptitche en Mesopotamischi 
Gúdudieusten. (Amsterdam, 1872.) 446. 1. kk. a kérdés bőven van minden ol
dalról bennitatva. Régibb időben Sanchuniathont Salamon héber és Hiram 
phoenikiai király kortársaként tekintették ; Tiele szerint a seleukidák ural
kodása alatt élt. 
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Philo csakugyan eredeti kútfők nyomán szól a phönikiai mytholo-
giáról, de hogy ezt az akkori idő iránya szerint görög mythologicus 
fogalmakkal zavarta össze, és így keletkezett az a synkretistikus 
előadás, melyet Eusebios és Porphyrios mentettek meg a tudomá
nyos kutatás számára. Meglehet, hogy az egyházatyának és az ale
xandriai bölcsésznek is van némi része e synkronistikus felfogás
ban. Nagy, és tán el nem is érhető mesterség a tökéletesen objectiv 
előadás. Az ember mindig egyébb ismereteihez méri az ismeretlen 
dolgokat. Görög ember csak a görög eszmekör világával nézhetett 
szeme közé a sanchuniathioni adatoknak. Ha ezt a kritika helyes 
álláspontjának elismerjük, akkor el kell ismerni másrészről azt is, 
hogy jogunk van a Philo Bybliusra visszavezetett mythologiai ada
tokból kihámozni bizonyos eredeti plioenikiai mythosmagot, melyet 
a tudósító a késő alexandriai hellenismus héjába burkolt. Es ha 
ezen jogunkkal élünk, akkor azonnal ráakadunk oly mythusokra, 
melyeken mindjárt felismerjük a héber mythossal való rokonságot. 
Azok, kik Philo Bybliust hamisítónak nézik *), ezen rokonságot 
egyszerűen úgy magyarázzák, hogy Philo B. egyenesen a héber 
irodalomból, vagy tán a bibKa görög fordításából vette át az illető 

*) Ezeknél fogva mi Philot becsületes Írónak tekintjük, és távol vagyunk 
attól, lvogy hamisítással vádoljuk ; de nevezetes, hogy Sanchuniathonra vissza
vezetett adatai alkalmat nyújtottak egy nevezetes hamisításra, mely az iro
dalmi mystificatiók terén ritkítja párját. Egy elég ügyességgel biró tudós csaló 
ugyanis, névszerint Wagenfeld Frigyes (meghalt 1846-ban Brémában) 1836-bau 
azzal a tudós világot meglepő állítással lépett fel, hogy ö feltalálta teljes kéz
iratát Philo Bybl. azon munkájának, melyet addig csak Eusebios és Porphyr 
töredékes kivonataiból ismertek. Ki is adta ily czím a la t t : Sanchoniathons Ur-
geschichte der Phoenicier. (Hannover, 1836.). A legelőkelőbb német tudósok is hi
telt adtak neki ; oly kifogástalan görögséggel volt írva e munka, és tartalma 
oly meglepően illett a már ismert töredékekhez. Nem sokára alaposabb vizsgá
lat véget vetett a csempésző tudós dicsőségének. — Sokkal korábban nyújtott 
alkalmat ily mystifieátióra Berosos, ki az assyriai régiségre nézve ugyanazon he
lyet foglal el, mint Sanchoniathon a phoenikiait illetőleg ; Berosos 260 körül élt 
Kr. e. és babyloniai kútforrások nyomán tudósít a babyl. kosmogoniáról. Az ő 
iratai is csak töredékesen jutot tak reánk Alexander Polyhistor, Eusebios és 
íáynkellos nyomán, kiknek adatait összegyüjté Richter Berosi Chaldaearum his
tóriáé quae supersunt (Lips. 1825.). Neki is akadt egy falsificatora t. i. Nannius 
viterbói domokos személyében, ki Berosi Antiquitatum lihri V. (Romae, 1498. és 
később többször utánnyomtatva és fordítva) czím alatt a teljes Berosost mu
ta t ta be a világunk. 
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pontokat, és hogy aztán phoenikiai mondakincsként árulgatta. 
ítenan is ezen nézetnek hódol. De a dolog úgy áll, hogy épen ezen 
rokonságban, mely a Philo adatai között és a héber mondák között 
létezik, lehet egyik jelét találni annak, hogy amazok valóságos 
phönikiai adatokon alapúinak. És ez nemcsak Philo Sanchuniathon-
jára nézve áll, hanem áll épen úgy a többi görög nyelven fennmaradt 
tudósításokra nézve is, melyek phönikiai dolgokra vonatkoznak *). 
Hadd említsek fel egy-két adatot, melyeken ezen rokonság észlelhető. 

Legszembeötlőbb azon harcz, mely Shamínrűm, a sátrakban 
lakó között, és a szőrös vadász, Usov között foly. Ezen harcz egy
bevágó azon harczczal, melyet a héber monda szerint Ja'kőbh, a sát
rakban lakó sima testű ember, a szőrös vadász 'Esáv ellen ví. Ja-
'kőbhról kimutattuk egyebütt, hogy neve nem jelent egyebet, mint a 
setét éjjeli eget **), a mi most annál bizonyosabb, minthogy azt lát
juk, hogy a phönikiai mondában, megfelelő neve Shamínrűm azaz : 
magas ég, mit synonymnak tartok ezzel is Ábrám = magas atya, 
mely név szintén az éjjeli ég egyik régi neve. Usov és 'Esav egy
másközti viszonyát, úgy gondolom, nem kell bővebben kimutatni; 
mindenki látja, hogy itt egy és ugyanazon név forog fenn, a görög 
átirás által persze egy kissé kificzamítva, de mindamellett még elég 
világosan felismerhetőleg. 

Még egyet akarok megemlíteni. Philo B. tudósítása szerint a 
phoenikiai monda Chusor-t említi mint a vaseszközök feltalálóját, 
a hajózás és a városi élet megalapítóját. Neve annyit jelent mint 
megnyitó dvoiysvg. Nem lehet ugyan biztos alapon a Chusor szót. 
etymologice restituálni; de azon adat, hogy jelentése = a megnyitó, 
arra mutat, hogy itt a mythos egyik solaris alakjával van dolgunk. 
A héber Jiphtách, ki megöli leányát = ö megnyit, épen úgy Cha-
nókh, ki 365 évig él és aztán mint sok egyéb solaris hős égbe száll, 
Ewald szerint = inceptor; hasonló jelentése van a rómaiak nap-
istene nevének a Janus matutinus-nak. Ezen solaris jeléggel töké
letesen megegyezik az, hogy Chusor a földmivelő eszközök feltalá
lója és a városok megalapítója, tehát egybevágó a héber Kajin-
nal; úgyszintén az is, hogy ő találja fel a hajózást, egy általános 

) Ezeket összeállítva találhatni Gesenii/snál: Scripturae linguaeque 
Fhoeniciae monumenta quotquot supersunt. (Lips. 1837.) I. köt. 342. 1. és kk. 

**) Lásd fennt 148. 1. 
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solaris jellemvonás. A lenyugvó napról azt mondta a régi ember, 
hogy tengerre száll és a tengert hajón bejárja míg másnap reggel 
a túloldalon ismét partra száll. 

I I . 

Ily adatok nyilván arra mutatnak, hogy szó lehet a sémi né
peknek szoros rokonságban álló mythologiájáról; csakhogy az iro
dalmi emlékek hiányos és egyoldalú fennmaradása nem engedi 
hogy inductiv bizonyítékokkal erősítsük e tételünket. 

De a mythologiának másik kútfeje, a nyelv, nem hagy cser
ben. Ha vizsgáljuk azon kifejezéseket, melyeket a sémi nyelvek 
teremtettek e két fogalom jelölésére: nap és hold, melyek a mytho-
logia fő tárgyai között a legelőkelőbbek, akkor azt fogjuk tapasz
talni, hogy 

a) ezen kifejezések jó része oly képzeteken alapszik, melyek 
számára a mythosban megfelelő felfogásból folyó elbeszé
léseket találunk; hogy továbbá 

b) ezen kifejezések között, azok közösek valamennyi sémi 
nyelvben, a melyek valamely őseredeti mythosi felfogásnak 
felelnek meg; hogy következésképen 

c) ama közös neveket valamennyi sémi népek csak egy közö
sen kifejtett mythos álláspontján alkothatták; hogy végre 

d) ezen mythosi képzetek még a szétválás után is elég elevenen 
éltek az egyes népek szellemében, úgy hogy ezek külön-
külön is alkottak elnevezéseket, melyek ama közös mythos-
sal vannak összefüggésben. 

Ha itt ismét tekintetbe vesszük azt, a mire már más alkalom
mal utaltunk, hogy az emberi szellemben a kategóriák között legko
rábban fejlődik ki a tér képzete, hogy a szellem legeslegelső műkö
dése, melyet a kültárgyak irányában érvényesít, az, hogy térben kép
zeli azokat, és hogy gondolkodása térben helyezi el a gondolkodás 
objectumait: akkor azon kérdés tekintetében, mely ez alkalommal 
foglalkodtat bennünket, is állni kell annak, hogy a mythosi képzetek 
között a legrégibb az, mely a napnak és holdnak a térhez való viszo
nyát ragadja meg. Az ember a napot és holdat úgy látja, hogy jár
nak, kelnek, sietnek, futnak, szóval tért változtatnak, mozognak. Igen 
könnyen érthető tehát, hogy a nyelv és a mythos legkorábban mint 
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mozgóról szól a napról. Különösen van ez így a sémi mythos és nyelv 
terén. Azon sok szó közül, melyekkel a sémi nyelvekben a nap 
elnevezésére találkozunk, mindnyájuk számára közös az, mely ezen 
mássalhangzó-csoportból: ÍTttíP van képezve : 

arab. shamsun 

héb. phoen. shemesh 
shimshln ) nap 

aram. shimslid 
assyr. samas 

Ezen névre nézve oly közösség létezik a sémi nyelvek között, 
hogy az assyr alakon kivül, mely a sh (ejtsd magyar s) helyett % 
(magyar sz) hangot tüntet fel, a rendesen előforduló dialecticus 
hangváltozást (Lautverschiebung) sem tapasztalhatjuk ezen név kü
lönböző alakjaiban. Az a hangtörvény uralkodik t. i. tapasztalatsze-
rüleg a sémi dialectusokon belül, hogy a héber sh (tt*)-nek megfelel 
aram. t, th (H), arab. t {^ assyr. aethióp s. 

héb. shéloshd \ shábhar \ móshól 
aram. telatha I tebhar I mathld / példa 
assyr. salsntu \ három sahara \ törni masal'*) \ ural-
aeth. s'alds i sahara i masala (állani) **)i kodni 
arab. talátá tabara ma*al 

héb. jashahh 
aram.jethébh 
assyr. asab 
aeth. vasába 
arab. vataba 

lakni, 
ülni 

shi-mone 
temáné 
samnatiL 
samanátu 
tam'ii&n 

nyolcz 

*) tanisil v. tansil = hasonlóság 1. Sclmuler Dic assyr. balnjl. Ktilinschrifteu. 
(Leipzig, 1872. 203. 1.). 

**) A sémi nyelvekben e fogalmak : uralkodni, például szolgálni, valamint 
e praepositio : val. vei mind az állás fogalmából (valaki előtt, vagy vele együtt 
állani) indulnak ki. Az aethiop nyelv a masal gyökben mutatja fel az állás 
jelentését. A többi nyelvek e gyökből a származott, másodlagos jelentéseket fej
tették ki. Érdekes, a mire nem igen ügyelt eddig tudtomra sémi nyelvész, hogy 
épen úgy, mint ugyanezen masal = állani-ból képezi az aethip e szót: mesla 
= együtt, -val, -vei, épen úgy a héber 'immádí — velem is ebből származik 
'ámad állani, mely aztán a <! hang elvetésével 'im-mé rövidült. 
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héb. shh- ' shen'tjitn sheleg \ 
aram. tóra I trien (trcn) I italgá j 
assyr. su-urru \ ökör sant \ kettő |sam. taglá \ hó 
aeth. sor i — i i 
arab. taur J itnejn J talg *) J 

Ezen hangváltozást a shemesh szónak megfelelő dialecticus 
alakokban nem látjuk végbemenni, ha eltekintünk az assyrtól, hol az 
sh hang nem fordul elő **) és az arab alak második s-étől, mely dis-
similátió folytán keletkezett. Ez szerintem arra mutathat, hogy a nap 
ezen neve már a faji élet fokán igen erős gyökeret vert a sémi tár
sadalomban. Csupán csak az aethióp nyelv nem osztozik ezen kö
zösségben ; ott a nap neve sahaj ***). 

De már most mi a nap ezen ős-sémi közös elnevezésének ety-
monja? Soká még a legjózanabb etymologok is a legvadabb magya
rázati kisérletek által fárasztották combináló telietségüket, és ide-oda 
tévelygésük leginkább azon körülmény által segíttetett elő, hogy van 
egy aramáeus szó: shammésh, mely annyit jelent szolgálni. Még az 
óvatos Geseniusf) is a következőre vetemedett: »Equidem shámash 
e quodam verbo reduplicato shimshém ortum proprie stuporem ex-
pressisse conjicio a simplici radice Dt- (shm) unde sol shemesh vi-
detur dictus esse quia stuporem oculis facérét, ita ut eius aspectu 
hominum veterum rudiumque animi facile horroré et superstitione 
imbuerentur et ad divinos honores ei tribuendos commoverentur. 
Eodemque fortasse referendum est aram. shammésh, ut ministrandi 
notio a stupore, admiratione et reverentia profecta sit.« Könnyen 
belátható, hogy a régi nyelvalkotó emberiség ily logikai ugrásokat 
nem tett, midőn tárgyakat és jelenségeket megnevezett. 

*) Ezen hangváltozásvól bővebben Merx Grammatica syriaca. (Halia, 
1867.1 I. köt. 96 — 98. 1. — Billniann Grammatlk der aetliiop. Spradte. (Leipzig, 
1857.) 45. 1. — Sayce Assyrian rjrammar for comparative puvposes. (London, 
1872.) 3tf. 1. 

*') Mindenesetre elvesztette a régibb időben birt bangót, mi épen ezen 
sh bangót illetőleg a sémiségben gyakori, mire nézve v. ö. Bwald Atíaführliches 
Lehrhiich der hebr. Sprache. 8. kiadás (Göttingen, 1870.) 130. lap. Hiszen az ae
thióp nyelv is elvesztette sb-ét, melyet Írásban még megjelöl, de a kiejtésben az 
egyszerű sz-szel azonosnak tartja. L. Dillmavn e. h. 48. 1. 

***) Hogy honnan van épen az aethióp nyelvnek eltérése : azt nehéz 
volna megmagyarázni. Mert azt alig lehet állítani, hogy az aethiópok a közös 
sémiségtől legelőször — és pedig még mielőtt a nap-nak közös elnevezését te
remtették meg — váltak el. Hiszen a hold elnevezése az aethiópban is, mint 
látni fogjuk, megegyezik a holdnak ős-sémi nevével. 

f) Thesaurus linguae hebr, et chald. 1446. lap. 
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Ügy gondolom, legjobban nézte a dolgot kedves tanítóm, 
Fleischer, ki a shmsh gyöknek »Den Begriff schneller Beiceglich-
keit, gescháftigen Hin- und Herlaufens« tulajdonítja *), mivel egy
részt összefügg a szolgálás, másrészt ezen aram. derivatum shum-
schmán arab. sumsumán = hangya (v. ö. Ameise és ámsig. emsig). 

A nap (shcmesh) is ennélfogva = a gyorsan mozgó, futó. 
»Mint a vőlegény, ki előjő szobájából, siet mint a hős, hogy befussa 
pályáját« szól a héber költő a napról (Zsolt. X I X . 6.). Hogy a 
nap ezen elnevezése mögött csakugyan mythosi képzetek lappanga
nak, azt bizonyítják azon mythosi elbeszélések, melyekben a nap 
mint futó, szökő jő tekintetbe. Egyike ezen mythosoknak a Kajin-
mythos. Kajin a solaris hős, a vadász a sugarait, azaz nyilait (v. ö. 
Strahl = stréla, szlávban nyíl) lövellő, megöli testvéröcscsét He-
bhelt (a szelet) és isten átka folytán futni kényszerül »mint kóbor 
és bujdosó a földön« (Genes. IV. 12.). A mythosalkotó ember a 
napot, melyet az ég boltozatán egyik helyről a másikra vándorolni 
lát, mig aztán estve a tengerbe sülyed, hogy ott bejárja a ten
ger mélyeit, és másnap reggel ismét a túlsó parton előtűnjék és 
elölről kezdje vándorlásait, nyugtalan, kóborló, bujdosó életű hőd
nek nézi. Ilyen a vándorló Odysseus is a görög mythosban, és egyéb 
solaris hősök az árja mythologiában, kiket a bujdosás jellemez-
Midőn az ember már az ethicai gondolkodás fokáig emelkedett, 
ezen bujdosást büntetésnek nézte, melyet a naphősnek szenvednie 
kellett egy elkövetett bűntény miatt. Kajin bujdosását a testvér
gyilkosság büntetéseként fogta fel. 

A héber mythosnakvan még egy másik solaris alakja is, mely 
a bujdosás jellegét viseli. Mig Kajin neve maga nem tartalmazza 
etymologice a bujdosás, szökés képzetét, egy másik solaris alaknál 
ezen képzet etymologice is bennfoglaltatik azon névben, melylyel a 
mythos a solaris alakot elnevezte. E névre gondolok ugyanis : Hágár. 
•A héber mythos elénk adja, miképen kényszerül futni Hágár 
a magas atya (Abhrám t. 1. mint kimutattuk: az éjjeli setét ég) és 
felesége Sára a fejedelemasszony (a hold, melynek neve a sémi és 
árja embereknél egyaránt fejedelemasszony, királyasszony t. i. re
gina coeli héb. melekheth ha-shamajím) elől, kinek féltékenysége 

*) Levy Chaklisches ÍVörterbuch zu den Tavgumim czímü munkájához írt 
jegyzetekben II . köt. 578. lap. (Lipcse, 1868.). 
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arra birja férjét, hogy űzze el házából Hágárt. Hogy Hágár sola-
ris jelentésű és jellegű, az kitűnik abból is, hogy az éjjeli ég és a 
hold elöl kell szöknie. De kitűnik, magából a névből is. Hágái-
nem egyéb mint egyike a nap appellativ neveinek, melyek aztán 
azon nyelvtörténeti és lélektani processus folytán, mely a gazdag 
synonymiát egy pár érvényben maradt név elől háttérbe szoritotta, 
tulajdonnevekké változtak. Hágár tökéletesen synonym ezzel She-
mesh, a mennyiben ez is amaz is = a futó. Maga a héber nyelv 
ugyan nem nyújt direct támpontot ezen etymologicus magyarázat 
számára, a mi könnyen érthető és semmiképen nem lehet feltűnő, 
ha tekintetbe veszszük azt, hogy a héber nyelvkincset egy korlátolt 
irodalomból merítjük, mely csak legkisebb részét nyújthatja elénk a 
héber nyelvanyagnak. Ha tehát a Hágár nevet magyarázni akarjuk, 
igen helyesen cselekszünk, ha a dúsgazdag arab nyelvhez folyamo
dunk, mely első pillantásra szolgál azzal, a mit keresünk, t. i. a 
kérdésben forgó név etymonjával. Még az is, ki arab nyelvvel soha 
sem foglalkozott, ismeri e szót hígra a történelemből. Tudja min
denki, hogy a muhammedán emberek így nevezik azt az eseményt^ 
melyből időszámításuk kiindul, Muhammed szökését Mekkából 
Medinába. Azon embereknek, kik ez alkalommal osztakoztak szö
késében, muhágirűn-nak, vele szökőknek nevezik. Ez az ige t. i. 
hagara annyit jelent: szökni, futni és kétségkívül ebből származik 
a héber Hágár = futó, szökő. A héber Hágármythos ennélfogva 
nem mond egyebet, mint az indogermánok mythosa, midőn ezen 
szólásmóddal nevezi meg azt a viszonyt, mely a nap és a hold, ille
tőleg az éj között létezik. Abhrám a magas atyának *), azaz az ég
nek két felesége vagyon: az ég fejedelemasszonya (a hold) és a, futó 

*) A sémi nyelvekben az ég a mayasnak neveztetik. A magasság kifeje
zéséve ezen nyelvek három gyöknek származékait használják ; a) az 7"h^i D) a 

HÖlPi c) a C H gyökéit. Az elsőből van képezve a héber 'eljön, a másodikbúi 
a héb. shámajim ar. sama, az égnek leggyakoribb neve a sémieknél. Ide tarto
zik ezen tulajdonnév is : Shém, mely egyik mythosi neve a napnak. A Q'H gyök 
van használva az aethióp rajam-bun, mi eget jelent és a tulajdonnévben Abh-
ram (magas atya), mely, mint többször említők, az égnek egyik mythosi elné
zése. E név második összetételi eleme Rám = a magas, synonym ezzel Shém és 
az Abh-ram név csak annyiban különbözik a Shém névtől, hogy az előbbi név 
az eget mint egy számos család apját appercipiálja, mig a Shém névnél nem 
jő tekintetbe az, hogy atya. Tehát ugyanzon viszony, mint midőn a görög my-
thosban a föld majd ATJ ( = Ttj) [XT/rt/p-nek, majd egyszerűen Faíot-nak neveztetik. 
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(a nap). A hold íéltékenynyé lesz a nap ellen és reá birja férjet, 
hogy űzze el házából a napot. így lett a hold az éjjeli ég egyedüli 
felesége. A nap szökik, és addig szökik, míg elérkezik a látó forrá
sához, azaz a napforráshoz (Genes. XVII . 7.13.). Hogy ezen forrás 
alatt csakugyan a napforrás értendő, az kitűnik onnan, hogy ezen 
forrásnál találkozunk Shimshon (már puszta neve is annyit je
lent : nap) a per excellentiam naphős története alkalmával is (Birák 
k. XV. 19.). 

Azon olvasók, kik a modern mythostudomány módszere és 
kiinduló pontja ellen skepsissel viseltetnek, azt gondolhatják, hogy 
Hágarra reá tukmáltam a solaris jelleget. Szerencsénkre azonban 
ismét a rokon arab nyelvvel állhatunk elő, hol ugyanazon szó par-
ticipiális alakja t. i. al-hágirá: a mi szó szerint annyit jelent: szökő 
(non.), a napnak egyik mellékneve, és akkor használtatik, ha a nap 
elérkezett délpontjára. 

Az arab nyelv tehát mint látjuk appellativ jelentésben birja 
még a nap azon nevét, mely a héberben régóta tökéletesen elvesz
tette appellativ erejét és a mythos egyik nomen propriumává lett. 
Ugyancsak az arab nyelv baráfyi-n&k is nevezi a nap hőségét. Ezen 
szó szintén annyit jelent: szökő, ezen igéből baraha, héb. b'hach = 
szökni: »Mippené Sáraj gebhirti ánókhi börachath« Sáraj elől, az 
én úrnőm elől vagyok szökö« így szól Hágár a sivatagban (Genes. 
u. o. v. 8.). 

Látjuk tehát, hogy a nap ezen neve: a szökő a héberben épen 
úgy mint az arabban, eltagadhatlan kifejezésre talált, és szerencsés 
véletlen, hogy épen e pontra nézve a nyelv és a mythos alkalmas 
kiegészitőképen szolgálnak egymás számára. A héber mythos, a 
melyet az irodalom megőrzött, megmutatja, hogy a sémi nyelv mi 
alapon nevezi a napot szökőnek, az arab nyelv pedig azt bizonyítja, 
hogy a mythosi apperceptio megteremtette a nyelvben a maga meg
szilárdult kifejezését. Mert kétséget nem szenvedhet a gondolkodó 
ember előtt, hogy a napnak ily nevei mögött: al hngira, al-baráhi 
= a szökő, megfutamodó, ugyanazon, vagy legalább is oly szellemű 
mythos lappang, a minőt a biblia a Hágár- vagy a Kajin-mythos 
alakjában megőrzött. 

' A napról szóló azon mythosi felfogás, mely róla mint szökö-
röl beszél, egyik mellékes tovafejlése azon általános sémi képzet
nek, mely a shemesh szó etymologiájából tűnik ki, hogy tudniillik a 
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nap ide s tovajárkáló, kóborló. Ezen képzet is nyilván való kifeje
zésre talált az arab nyelvben, hol a nap nevei között említtetik az 
is : al-garij i = a járó-kelő. 

TIT. 

Ismételnem kell azt, a miből a mordern mythostudomány mint 
alapelvből indul ki, tudniillik azt, hogy azon nevek, melyek a mytho-
sokban mint tulajdonnevek szerepelnek szemeink előtt, a mythos-
alkotás idejében mind megannyi appellativ nevek voltak. Hágái-
például eredetileg nem tulajdonnév, hanem ép oly appellativum mint 
Sol vagy 'Héhog vagy Aurora, melyeket a mythologiából szintén 
mint tulajdonneveket ismerünk, ámbár még a mi érzékünkre nézve 
is megtartották appellativ természetüket. — A mythosi tulajdon
nevek ennélfogva feltárják előttünk a nyelvek ősrégi fejlődési foká
nak gazdag synonymiáját, melynek egy nagy részéből mythologiai 
tulajdonnevek váltak. így pl., a Skhem~vŐ\ múlt czikkünkben kimu
tattuk, hogy okvetlenül egyéb nem lehetett mint a nap egyik neve, 
mely ez igében hishJcím is nyilatkozik. Ez alkalommal a mythosból 
egy-két másik sémi nevét akarom reconstruálni a napnak, melyek 
azonban szoros összefüggésben állanak kiindulásom pontjával, t. i. 
oly neveket, melyekben a nap mint járkáló, mozgó, kóborló van fel
fogva. Egyet kell azonban előrebocsátanom, mi inkább irodalom
történeti, mint nyelvtudományi dolog. Van a Genesis könyvének 
egy fejezete, a negyvenkilenczedik, valóságos crux interpretum. A 
traditió rendesen Jákob áldásának nevezi, és mint ilyen mutattatik 
is be a bibliai iró által. Jákob halála előtt egybehíja fiait és meg
áldja őket, vagyis inkább elmondja nekik, hogy »mi éri őket az idők 
végén.« Az exegeták sokat foglalkoztak azzal: mikor, mi czélból, 
hol szerkesztették ezt a talányszerü irodalomdarabot ? Rendesen a 
józanabb kritikai iskolához tartozó magyarázók úgy fogják fel a 
dolgot, hogy ezen darabban (mintegy vaticinia post eventum) el 
volnának mondva az egyes héber törzsek történetei és viszontagsá
gai egészen a királyok korszakának derekáig. Tehát ezen korból va
lónak is képzelik szerkesztését. Én részemről egészen másnak és más
kép nézem a dolgot. Ezen irodalomdarab velejét tudniillik ősrégi 
időkből valónak nézem, mely később, midőn az abban felhozott vo-
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natkozások érthetetlenekké lettek, mindenféle későbbi időből való 
toldalék által elvesztette eredeti jellegét, de a nélkül, hogy a kuta
tónak kétségbe kellene esni az eredeti jelleg felismerésére nézve. 

Hogy röviden és világosabban szóljak, az úgynevezett »Jákob 
áldásában« fennmaradt töredékeit szemlélhetjük a héberek egy régi 
hymnosgyüjteményének, mely a mythosi korból való, és mely a 
mythosi alakok, vagy istenekről elmondottakat tartalmazza. Szó
val: valami Veda-féle. Ezen héber Vedában AsMr-ről az mon
datik hogy 

»Asher által kövér az ő kenyere, és ő 
királyi (azaz fenséges) eledelt nyújt.« 

A mythos a napnak tulajdonítja a föld termékeinek megérle-
lését (Sol fruges caloribus expedit *) és egyáltalában véve a föld
művelést és az élet kényelmeit. A fennt idézett vers tehát egyik so-
laris hymnusnak töredéke, mely Asher-hez van intézve. Már ezen 
hymnus-töredékből is kiviláglanék az Asher név solaris jelentése. 
De azt, ki kétkednék benne, hadd győzze meg a nyelvtudományi 
analysis. 

Az a kérdés: mit jelent ez a szó »Ashér« ? Mint tudjuk, 
mythologiai kutatásokban mindig ez a bökkenő. Rendesen »felix, 
beatus«-nak tartják; de nem kell bizonyítani, hogy a nyelvalkotás 
fokán az ember még nem dolgozik ethikai és aesthctikai fogalmak
kal. Nézzük inkább az ashr gyöknek, melyből Asher van képezve, 
egyéb származékait. Ott van a héberben: ashűr = út mint főnév ; 
az ige: ishsher vezetni; a reduplicált (Pi él) igető ezen jelentéséből 
az következik, hogy az egyszerű igető áshar = menni, járni **). 
Ennélfogva tehát a mi kérdéses szónk: Asher = a járó, menő, 
tökéletesen bele tartozik a nap elnevezéscinek azon kategóriájába, 
melylyel épen foglalkozunk. A boldogság fogalma, mely ezen gyök 
származékaihoz fűződik, csak másodlagos; körülbelül előmenetel 

*) Tertullian Ad nationes c. V. ed. Oehler (Halae, 1849.) p. 347. A héber
ben mondatik a termésről: tebhúőth shemesh a nap hozománya. 

**) Az asher relatív szó szintén ezen ashr gyökből van képezve és mint 
számos mutató szók a tér képzetéből indulnak ki, melyen mint fennt láttuk, 
ezen gyök jelentése alapszik (mozgás). A rokon nyelvekben a megfelelő szók 
(arab: atar, aram : athar) helyet, nyomdokot jelentenek. Ezen összefüggésre 
legelőször egy magyar ember mutatott reá, a nagy Schultens erdélyi tanítványa 
Csepregl (Dissertationes Lugdunenses p. 171.). 
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(guter Fortgang mint a német mondja) a közvetítő képzet, mely a 
járást a boldogság jelentésével fűzi össze, hasonlóképen mint a 
magyarban is azt mondjuk, hogy jól jár valaki, jól megy dolga 
(a németben: es geht ikm gut, francziául: il va bien). 

Az Asher szó ezen valódi jelentésének felderítését nagy nye
reségnek tartom nemcsak a sémi lexiconra nézve, hanem a vallás
történetre nézve is. Általa egy másik mythologiai kifejezés, mely 
régi idők óta foglalkodtatja a vallástörténészeket és exegetákat, 
nyer világosságot és értelmet. A bibliából ugyanis ismerjük ezen 
bálványnevet Asherá. Ezen név az 0 Testamentumban épen úgy 
használtatik bizonyos oszlopokról, melyekhez a pogány héberek, 
a kana'anaeusok példájára, isteni tiszteletet kötöttek, mint magának 
egy istennőnek megjelölésére is. így pl. Birák k. I I I . 7. mondatik, 
hogy a héberek a Ba'aloknak és Asheráknak szolgáltak; I I . kir. k. 
X X I I I . 4, 7., hogy a Bd álnak, az Ashérá-nak és az egek összes 
seregének edényeket szenteltek, hogy az asszonyok házakat (való-
szinüleg sátrakat) szőttek az Asherá számára. Szó van továbbá 
I. Kir. k. XVI I I . 19. Asherá próphétáiról; úgyszintén többször 
(I. Kir. k. XV. 13. I I . Kir. k. X X I . 7. II . Chron. k. XV. 16.) em
líttetnek az Asherá számára készült faragványok. Mindezen helyek
ből kitűnik, hogy Asherá istennév, és hogy magának az istenségnek 
neve átvitetett magukra az istennő számára készült oszlopokra; úgy 
hogy egy Asherá felállításáról szól az író,midőn tulajdonképen az As
herá számára felállított oszlopra gondol, valamint £o/<(ú- a görögök
nél az istennek is és a tiszteletére szánt oszlopoknak is a neve *). Más
részről nem lehet kétség a fölött, hogy mit neveztek Ashérának és 
hogy a szaktudósok oly ferde utakon járnak az Asherá meghatáro
zásában, az arra mutat, hogy mily állapotban szenved még mai nap 
a sémi mythologia és vallástörténet. Gesenius a régibb tudósok 
szerint »Dea Fortuna«-t talál benne »i. e. secundum Phoenicum 
Aramaeorumque mythologiam Astarte s. Stella Veneris alibi Ash-
töreth dicta, Baalis, ut videtur, socia et conjux« **). Movers, ki a 

jashar ( = egyenes, a mi mindenesetre etymologice összefügg az 
áshar = járni gyökkel)-ra gondol mint etymonra, az Asherá-1 »die 

*) Lásd Alig. Knobel Die Bücher Numeri Deuteronomium und Josuu erklart. 
(Leipzio-, 1861.) 271. 1. 

* ) Thesmints 162. lap. 
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Grade«-no]í tartja »d. i. grade Siiule« *). Ha visszaemlékezünk 
egy fennt idézett kitételre, hol Ba'al Ashera és az egek összes serege 
említtetik együtt, úgy nem marad kétség a felett, hogy m it jelent 
Ashera. Ha Ba'al a napisten, a mi bizonyos, az egek összes serege 
pedig a csillagokat jelöli, a mi szintén kételyen kívül van, úgy 
Ashera számára nem marad egyél) hátra mint az, hogy a holdat 
jelentse; és hogy az összefüggés megkívánja, miként a nap és az 
ég összes serege között a hold foglaljon helyet, azt egy másik hely
ből látjuk, hol ezen czélra a hold egy ismeretes neve (járeach) 
van alkalmazva, t, i. Deuteron XVII . 3.-ből: »Megy vala és imád 
más isteneket és meghajol vala előttök, a nap előtt, a hold előtt és 
az ég összes serege elött.« Hogy Ashera a holdat jelenti, az a mon
dottak szerint combinátio útján is tisztába hozható. De még vilá
gosabbá válik, ha az Ashera szót nyelvileg vesszük tekintetbe. Ezen 
szó t. i. nem egyéb, mint a fennt elemezett Ashér szó nőnemű alakja, 
tehát annyi mint: a járó kelő (femin.). Az pedig nem szorul bebi
zonyításra olyanok számára, a kiknek mythologiai képzetekről fo
galmuk van, hogy ily szó : napné — mert az Ashér (nap)-rel viszony
ban ennek nőnemű alakja körülbelül ennyit jelent — vagyis a nap
nak felesége csak a holdra vonatkozhatik. íme ismét egy félreértett 
és ennélfogva fel nem ismert szót menthet meg a mythostudomány 
a szótár számára, Ashertí ugyanis a régi héber nyelvben a hold-nnk 
volt egyik neve: a vándorló (nőn.) mint egy Diana ontni vaga. 

IX. 

Az Ashera névvel áttértünk a hold elnevezéseihez, egyszers
mind látván azt is, hogy valamint a nap elnevezésénél a sémi ember 
azon viszonyból indult ki, melybe a nap a térhez lép, mint abban 
mozgó, vándorló, épen úgy uralkodik ezen apperceptió a hold meg
nevezésénél is. De, így fog valaki kérdeni, a vándorlás, járkálás 
tekintetbe vétele a hold ép említett elnevezésében csak mellékes, 
úgyszólván véletlen dolog. Mint Ashérá a hold a járkálónak neje, 
Ashér-né; váljon Ashér-nő is ? azaz: bebizonyitható-e, hogy a 
hold elnevezésénél, tekintet nélkül azon viszonyra, melyben a mythos 

*) Religion der Phönizier 562 lap. 
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a naphoz képzeli, a járkálás és kóborlás apperceptiója volt az ural
kodó ? Erre nézve felvilágositást ad a holdnak azon neve, mely a 
shemesh-nek megfelel annv iban, a mennyiben mint amaz, valamennyi 
ismert sémi nyelv közös birtoka. Ezen közös elnevezés a következő : 

Arab. Varh™-
Aeth. Varecha 
Assyr. Arhu 
Héber. JdreJaeh 
Aram. Jarchá 

Ezen csoport tünteti elénk a hold legeredetibb sémi elnevezé
sét. Ez az, melyet mindannyi sémi nyelv egyaránt felmutat *). 

Mi ezen csoportnak etymonja ? 
Maurer óta rendesen a járak = flavus fuit-ból szokták értel

mezni **), feltéve a eh és k hangok váltakozását. Ezen hangtani 
váltakozás a sémiségben persze elég gyakori és feltünóst nem okoz. 
Mindamellett esetünkben a »ílavus fuit« nem szolgálhat a hold 
elnevezésének magyarázására; és pedig egy pár oknál fogva, melyre 
nézve az olvasó, úgy gondolom, egyet fog érteni velem. 

1) Mai nap a psychologiai nyelvnyomozás bizonyossá tette, 
hogy a színérzék az emberekben sokkal későbben ébredt, mint 
egyéb a legprimitivebb szellemi működés folytán támadt képzetek. 
Nem szükséges e ponttal bővebben foglalkoznom, minthogy azt 
Geiger Lázár két helyen oly világosan és oly gazdag apparátussal 
mutatta ki, hogy az olvasót bátran utalhatom a fájdalom csak tor
zóként kiadott »Ursprung und Entwícklung der menschlichen Spra-
che und Vernunft« 2. kötetének idevágó kimutatásaira és ugyan
csak Geiger halála után kiadott »Zur Entioicklungsgeschichte der 
menschlichen Vemunft« czímü genialis gyűjteményében található 
és e kérdéssel foglalkozó felolvasásra. 

A színérzék az emberben oly előrehaladott fokon ébredt, 
hogy pl. a népek relative legrégibb irodalmi emlékeiben, a Védában, 
a bibliában, hol — különösen az előbbiben — az égről oly számos 

*) Megemlítem, ámbár nem sürgetem, a hold kopt nevének látszólagos 
rokonságát : IOH. Váljon rokon-e ez ős arab alak is júh, melyre nézve a lexi-
cographok nincsenek tisztában az iránt, váljon napot jelent-e vagy holdat? 
nem. akarom eldönteni. 

**) L. Gesenius Thesaurus 630. lap. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII. 1 6 

hold, 
hónap 
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vonatkozások között van szó, és róla tömérdek tulajdonság említte
tik, soha se találkozunk azzal, a mi későbben oly közönséges fel
fogássá lett, hogy t. i. kék színű. De még akkor is, midőn ezen 
érzék az emberek szellemében a kültárgyakról való tudat tartalmát 
bővítette, az nem keletkezett függetlenül a tárgyaktól, úgy hogy 
bizonyos önálló színképzetet a tárgygyal, melyen ezen színtulajdon
ság észrevétetett, összefüggésbe hoztak; hanem épen ellenkezőleg a 
színképzet a tárgyon függ, és oly tárgyakat, melyek színre nézve 
hozzá hasonlítanak, ezen tulajdonság tekintetében amaz előbbi 
tárgygyal azonosítottak, más szóval: az előbbi tárgy színtulajdon
sága appercipiálta a második tárgyat. Innen van, hogy a legrégibb 
színnevek nem a színt magát jelölik, hanem relativ szók bizonyos 
tárgyra nézve. így pl. xvánoi eredetileg nem színnév, hanem xvavog 
— aczél egy relativ származéka, és ha például a setét felhőről az 
mondatik: hogy Mváreog, ez annyit jelent, hogy az aczél bizonyos 
külső tulajdonsága appercipiálja a felhőről való képzetet. Vagy a 
latin caeruleus nem kék hanem: égféle; ha már most egy kék 
tárgyról azt mondom hogy caeruleus, akkor azt mondottam, hogy 
ezen tárgy olyan mint az ég, nem pedig szorosan véve azt, hogy 
kék. A legtöbb színnevek, melyekkel a közönséges ember határozot
tabb képzeteket kapcsol össze, ilyen természetűek: pl. maga a szó 
veres azaz vér-színü, aztán ibolyaszínű, rózsa-színű, tuli-piros, olyan 
mint a hó, mint a korom stb. De ha egy lépéssel tovább megyek, 
és az emberi szellem fejlődésének azt a fokát nézem, midőn a szín
képzet mint önálló képzet fejlődött ki, azt tapasztalhatom, hogy 
ezen képzet fölötte ingadozó, folyékony és határozatlan. Kék és 
zöld sok felnőtt ember által folyton összezavartatnak. Sok nyelvben 
azt tapasztaljuk, hogy ugyanazon egy szó a legkülönbözőbb színek 
megjelölésére szolgál *). Határozott jelleme csak az általánosabb 
színkategoriáknak van: világos és setét szín; ezen kategóriákon be
lől csupa ingadozás és határozatlan tétovázás. Feltehető-e tehát, 
ezeknek tekintetbe vételével, hogy oly ősrégi időben, midőn a még 
együttélő sémiek a holdat azon közös névvel nevezték meg, melyet a 
fennt egybeállított csoportban mutattunk fel, ezen elnevezésre egy 
határozott színkép zet adott légyen alkalmat, az t. i. hogy a hold 

) A sémiségre nézve ezt bővebben kimutattam fennt idézett könyvem 
(Der Mytbos bei den Hebráern 163—178. lapjain. 
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sárgás színű? Úgy gondolom, ezt nem lehet joggal állítani,és annál 
kevésbé nem lehet, mert 

2) Bizonyos, hogy midőn a szellemi fejlődés egy megfelelő 
fokán, a színképzet befolyt az égi testeknek elnevezésére, azt ta
pasztaljuk, hogy nem a flavitas volt az a színbenyomás, mely a 
holdnak nevet adott. Ennek kimutatására egy kis kitérést kell meg
engednem magamnak, mely azonban szorosan azon keretbe tartozik, 
melyet e czikkem kitűztem számára. Azon nevek között, melyekkel 
különösen a héberek, a többi sémiek kizárásával jelölik a holdat, 
ott van ez a szó: lebhdna. Mint mindenki látja ez a szó ismét nő
nemű alak, és bámulatos dolog, hogy a szaktudósok nem ismerték 
fel azt a masculin nevet, melyhez e szó tartozik. Lebhdna = álba. 
Grammatice megfelel neki ez a szó Líblvm — albus. Hogy fel nem 
ismerték eddig, miképen a héber mythosnak azon alakja, melyet a 
biblia Jákobh-al hoz viszonyba, Lábkán, apja Ráchelnek és Léának, 
lexicologice egy ugyanaz a Lebhdna masculin alapjával, azt csudálom. 
A Jákobh-Lábhán mythos tudniillik beletartozik a mythologia azon 
csoportjába, melyben az éjjeli ég küzd a nappal. 

Az éjjeli ég (Jákobh) legelteti a fehérnek (Lábhán) nyájait; 
ki nem gondol itt a napnak (Apollónak) nyájaira, melyeket Hermes 
legeltet ? Később az éj ellenkezésbe jut a fehérrel, és miután nyá
jának jó részét magáévá tette, elvonul tőle. A nap itt fehér-nek 
neveztetik. Ezen körülményből is kitűnik az, a mint föntebb hang
súlyoztam, hogy a színképzet, bizonyos állandó tüneményhez viszo
nyítva, mily folyékony és ingadozó még a szellemi fejlődés régibb 
fokain. Innen van, hogy a nap majd fehérnek neveztetik majd vörös
nek. Jákobh nemcsak a fehérrel küzd, hanem bátyjával is, a szőrös 
vörös vadászszal Edöm-msl (Esau egyik neve). A fényességet a régi 
ember majd fehérségnek, majd pirosnak nézte. A vele összekötött 
színképzet még nem volt határozott és más-más alkalommal a vilá
gos színt — ez az állandó — fehérnek vagy vörösnek mondta. Ha 
a mi nyelvünket nézzük, ezen tünemény igen csattanós illustrátiót 
nyer. A mi hajnal szónk, mint Hunfalvy kimutatta, a fehér színre 
vonatkozik, (haj = hó) ; mindamellett azt mondjuk : hajnalpír, azaz : 
a fehér pirossága, és azon képzet, mely a hajnalt vörösnek nézi meg
állapodott nyelvünkben és költőink képzeletében : 

. . . . »hűs szelek 
szól Vörösmarty »a hajnalhoz« 

16* 
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» . . . . Lengnek ki nyilt rózsás Öle db öl 
S víg öröm ül piros arczaidban.« 

De még másként: 

»Ilma. Azt mondottad, asszonyom, hogy 
Itt a hajnal honja van. 

Tünde. Úgy van, Ilma, ott ama ház 
Mely r öt t ajt ékből fuvalva 
S csillaggal van koszorúzva 
És e tündér kert megette 
A szép hajnal birodalma.« 

Abban, hogy a mythos a napot majd a Fehérnek majd a Vö 
rösnek nevezi, nincs tehát semmi feltűnő. Meg kell azonban jegyez 
nünk, hogy a sémieknél, későbbi fokon — és ezt bőven lehet az arai 
nyelvből és költészetből kimutatni — a nap megjelölésénél győzőt 
a vörös szín, míg a fehér inkább a szürkületre, a hajnal kezdetér 
vonatkozik, és a holdra. A héber költő, midőn azt akarja mondán: 
hogy szégyenbe borúi nap és hold, az előbbiről azt mondja, hog; 
elhalványul, fehérré válik (bőshá), a holdról hogy elpirul (cháfrá" 
amazt tehát eredetileg vörösnek, ezt fehérnek képzelte. (Jezs. XXIV 
23.) *) A nap vörösségét, a mint az lassankint az éj fekete setétsc 
géből fejlődik, felülmúInatlanul hasonlítja Hudibras a rákhoz 

>And liké a lobster boil 'd the Morn 
From Black to Red began to turn.« 

Ha megadjuk azt, hogy a Jákobh-al küzdő Lábhán a na 
egyik régi neve, akkor azt is látjuk, hogy a Lebháná szó ép oly v: 
szonyban áll hozzá, mint az Ashérá szó áll az Ashér-hez, valamir 
másrészről ép ez utóbbi viszony (Ashérá-Ashér) bizonyossá teszi 
Lábhán szónak solaris jelentését. Mert azt mindenki látja, hog 
Lebháná csak Lábhán-ból származhatott nyelvileg. 

Világos ennélfogva, hogy a héberek a holdat, midőn azo 
behatástól indultak ki, melyet színe az érzékekre tesz, nem jlavc 
nak, hanem alba-nak nevezték, és ha nem félnék attól, hogy eze 
érdekes tárgy a kellő határokon túl csábithatna, a sémi irodalomb* 
még számos későbbi a költészet köréből vett adatokat hozhatnék f 

*) Bősh = arab. hada = fehérnek lenni ; a eháfar tő" pedig a chmr cs 
porthoz tartozik, mely vörös színt jelent. 
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erre nézve. Most csak röviden azt akarom megemlíteni, hogy az arabs 
költészetben a hold fehér fényéről szólnak mindig és az assyr fel
iratokban egyszer a hold az ezüsttel hasonlíttatik össze, míg a nap 
aranynak neveztetik. így áll tehát a sémiségben a holdról való 
színképzet. 

A sémiek közös hold-neve, melyből kiindultunk, tehát minden
esetre más alapon alakult, mint ezen speciális színképzet alapján. 
Eii a dolgot így fogom fel. A fennt egybeállított csoport közös 
etymonja ez: THü (árach), a mi annyit jelent: utazni, vándorolni; 
órach = út, úré'ach utas. A héber jdreach szerintem nem egyéb mint 
ezen óreach egy mellékalakja, és jelentésére nézve vele megegyez
vén — az utazó, vándor. Az eredeti alakot még az assyr nyelv tün
teti fel, hol a kezdő hang pusztán spiritus lenis magánhangzóval, 
valamint az assyr nyelv többnyire ott, hol a sémi dialectusok v vagy 
j hangot mutatnak fel mint kezdő hangot, még csak spiritus lenis-
sel bir, p. o.: 

assyr. asa kimenni héb. jdsd 
» asab lakni » jdshdbh arabs, vatab. 

Ezen eredeti spir. len. közvetlenül u-vé lesz, és a hangváltozás 
ezen stádiumát mutatja fel az arab és aethióp nyelv. A héber nyelv
ben egyebütt is ezen kezdő vdv hang jod-Aéb változik, pl. : 

ar. valada szülni héb. jdlad 
» varada leszállani » járad stb. 

A héber nyelv oly annyira kerüli a tő kezdetén a v hangot, 
hogy némelykor ott, hol a tő kezdetén az arabban és aethiópban 
váv hangot látunk, a megfelelő héber alak ezen váv-ot beljebb a tő 
közepére tolja, miáltal a gyök középső mássalhangzójának jut a 
kezdő szerepe. így keletkezett: 

arabs vdha nyilvánítani-ból héb. chivvd 
» vasija parancsolni-ból » sivvá*) 

Rendesen pedig arabs u-nek tő kezdetén héber j felel meg, 
mindkettő puszta alef a/L&z spiritus lenisre megy vissza. Némely
kor mindkét alakot látjuk egymás mellett, Ilyen: 

*) Ha nem tévedek, úgy Esdrás VIII. 17. szövegében olvasható iltf^lJO, 
(kethibh), hol a massorethicus javítás H^llíN 1"* olvastat (kéri) a j-ftlt gyöknek 
ezen régibb alakját [-)iP] (kezelő váv-val) tünteti fel. Csak az nem érthető, ho
gyan tévedt ezen archaismus épen oly későkori textusba, minő Esdrás könyve ? 
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ar. ahad liéb. echdd mellett = egy 
» vahid » jdch^d ([mi különösen egyetlen-t jelent. 

Ezen osztályba tartozónak vélem a varli, járéacli stb. csopor
tot is. Az alef-es fHN gyökből származik, és ennélfogva jelentése 
nem egyéb mint: a vándorló. 

Ebből az világlik ki, hogy a régi sémiek a holdat is minde
nekelőtt annak mozgásáról, szüntelen vándorlásáról és kóborlásáról 
nevezték el. Még a későbbi héber költő is a holdat ezen epitheton-
nal látja el: hölekh = a menő (vejáré'ach jákár hölékh. Jób. X X X I . 
26.). Ezen nyelvészeti tény mögött, közös rnythosi képzetek lappan
ganak, de melyeknek kevesebb a nyoma, mint a megfelelő solaris 
mythosoké. Ki van ugyanis mutatva, hogy a lunaris mytlios és 
vallás megelőzte a solarisat, és így könnyen érthető, hogy az utób
binak maradványai kiszorították azt, mi az előbbeniekből fenn
maradt. 

V. 

Az eddig előadottak nyelvészeti és mythostudományi fontos
ságukon kívül, még két inkább psychologiai igazságnak szolgálnak 
bizonyító adatokként: 

1) Már múlt czikkemben oda mutattam arra, hogy a képzetek 
alakulásában a tér kategóriája bir prioritással az idő kategóriájá
val viszonyban. Ámbár a psychologia tudományában ezen igazság 
nincsen általánosan elismerve a szakkutatók által *),. a nyelvészet 
által nyújtott adatok mind mellette szólnak és bátran mondhatjuk, 
hogy a képzetek alakulása kérdését, mind psychologiai, mind kul
túrtörténeti tekintetben, első sorban a nyelv tudományos s össze
hasonlító szemlélete van hivatva véglegesen eldönteni. Oly pontokra 
nézve tehát, hol a nyelvtudomány alapján nyert philosophiai ered
mények nem egyeznek azzal, a mit az a prioristicus gondolkodás 
mint megdönthetlen dogmát állít, ott minden habozás nélkül az 
előbbenieket kell elismernünk mint döntő tekintélyt az utóbbinak 

*) Hazánkban, kitűnő bölcsészünk Kannán, kinek magam is köszönöm a 
tér- és időképzet geneticus fejlődéséről való azon felfogásomat, melyet mytho-
logiai kutatásaimban érvényesítettem, úgy egyetemi előadásaiban mint a tolxa 
alatt levő psychologiai munkájában, bizonyítja a térképzetnek priori 
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rovására. Biztos tudás legjobban biztos objectiv adatokra támasz
kodik. A nyelvet pedig minden ember biztos adattárnak tekintheti 
az emberi gondolkodás genesisének kifürkészésére nézve. 

A nap és hold közös, azaz legrégibb sémi elnevezései a tér 
kategóriájából indulnak ki. Ezen égi testek viszonya a térhez, azaz 
mozgásuk, szolgál ez elnevezés alapjául. Ez is egy adat amaz álta
lános psychologiai tétel bebizonyítására nézve. 

2) Oeiger Lázár, mint ismeretes, nagy könyvének első köteté
ben annak bebizonyítását vállalta el, hogy a nyelvalakulás külső 
orgánuma : a látó érzék, azaz, hogy a nyelv a külső tárgyakat azon 
benyomás szerint nevezi el, a melyet azok a látásra, nem pedig, 
mint sokan hitték és hiszik, azon benyomás szerint, a melyet a 
hallásra gyakorol (onomatopocesa). Ugyanezt látjuk a nap és hold 
legrégibb sémi elnevezéseinél. A tér képzete, mely ezen elnevezé
sekben érvényre jut, csupán csak a látásból indul ki és csupán csak 
vele függ össze. Midőn a sémi emberek legelőször nevezték el a 
napot és a holdat, ezen elnevezés eredménye volt a látás útján ala
kult képzetnek. A látással függnek össze továbbá a napnak még 
egyéb elnevezései is a sémi nyelvekben és a mythosban, azok tudni
illik, melyek a napot fényének kiemelésével nevezik el, és ilyen a 
fennt említett aethióp név sáhaj, melynek jelentése fényes *), to
vábbá azok, melyek a nap gömbölyű vagy kerek alakjáról szólnak; 
ilyen mythosi név véleményem szerint p. o. Zebhfdűn, melynek jelen
tése = gömbölyű **). A lenyugvó Zebhfdun-ró\} azaz a lenyugvó nap
ról mondja az az ősrégi hymnosgyüjtemény, melyet fennt a héberek 
Vedá-jának neveztünk : 

»Zehhíd>hi lechof jammim jishkon« 
azaz: 

»A gömbölyű a tengerek partján nyugszik le.« 
Csakugyan a ki a tenger partján szemtanúja volt a nap leál-

*) Ide tartozik e napnév is cheres, mely a fényből indul ki. 
**) Gesenius Thesaurus 403. lapján a 7 ^ * gyökről ugyan ezt mondja : 

»de nostra quidem sententia i. g. 7 2 " | rotundus fűit, rotundum fecit«, de a kér
déses tulajdonnevet habüatio-n&k fordítja ; könnyű belátni, hogy sz?mélyt nem 
neveznek soha »kvártély«-nak. Gesenius a Zebhúl szóból indul ki, mely a szöve
gekben lakást jelent. Megjegyzem azonban, hogy a sémi nyelvekben a lakás 
szónak sokszor gömbölyűséget jelentő etymonja van p. o. dúr = habitare, és 
circnmire mint fön. dúr = orbis. arab. dara *= körüljárni. 
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dozásának, az megérti azt, hogy épen a lenyugvó napot, midőn 
»a tenger partján száll le nyugalomra« nevezte a régi mythos-
alkotó ember per excellentiam »a gömbölyűnek.« 

Ezekből következik aztán, hogy 
3) Valamint a látó érzékből támadó képzetek között relative 

igen későn fejlődött ki azon qualitativ képzet, mely a dolgokkal 
színtulajdonságokat köt össze, úgy a nap és a hold elnevezései kö
zött azok, melyek már bizonyos határozott színképzetre vonatkoz
nak, későbbi eredetűek azoknál, melyek ama tárgyak viszonyát a 
térhez veszik tekintetbe. A későbbi fokon keletkezett nevek közé 
tartoznak azok az elnevezések is, melyekben a nap hatása az em
berre és egyéb földi lényekre volt a kiindulási pont. Ilyen azon név, 
melyet a többi dialectusok kizárásával a héber nyelv bir közösen a 
phoenikiai nyelvvel. A héberben találjuk ezt a szót chammd = nap ; 
tulajdonképen: melegítő. Kétséget nem szenved, hogy ezen feminin 
szó (á nőnemű végzettel) megfelel a mythosban előforduló ezen 
alakkal: Chám, mely ugyanazt a szót tünteti elénk hímnemű alak
ban. A mythosi Chám tehát nem egyéb mint a meleg (déli) napi 
mely ellentétbe helyeztetik Sém-me\, kiről fennt láttuk, hogy régi 
neve az éjjeli égnek ( = a magas). Csakhogy ezen esetben a hím
nemű és a nőnemű alak nem oly viszonyban állanak egymáshoz, 
hogy amaz solaris, emez lunaris elnevezés (mint Asher és Asherá, 
Lábhán és Lebháná), hanem mind a kettő solaris természetű *). A 
phoenikiai nyelv is birja ezt a napnevet, de már csak vallási ter
mészettel, mert a Chammán a phoenikiai emlékekben nem jelenti 
a napot pusztán mint égi tüneményt, hanem mindig csak a Deus 
Solaris-t és rendesen mint Baal Chammon fordul csak elő **). De 
minthogy kétséget nem szenved, hogy a vallásban szereplő isten
nevek mindig egy régibb fokon tiszta mythosi, még isteni jelentés
sel sem biró, alakok voltak, világos egyszersmind az is, hogy a hé
ber Chám, melynek a hébereknél csak mythosi szerepe van, és a 
phoenikiai istennév: Chammon egy régibb mythosi közösségre en-

*) Hogy a fennt kimutatott adatokat kiegészítsem, még felemlítem Dán-t 
és Díná-t, mely két név a héber mythosban szerepel. Szerintem ezen két név 
is correlative viszonylik egymáshoz ; az utóbbi feminin alakja az elsőnek. 
Mindkettőnek gyöke í" ,̂ mely az assyriai nyelvben mozgást (az arabban : köze
ledést) je lent ; tehát a solaris nevek fenntebb kifejtett csoportba tartoznak. 

**) Gesenius Momimenta. 170. lap. 
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gednek következtetnünk. Hogy mennyiben tartozik ezen csoportba 
az assyr chamnmi, mely vüágtájakat jelent*); e pillanatban nem 
merném eldönteni. 

VI. 

Még csak egyet. 
Nemcsak azok az elnevezések támadtak későbbi korban, melyek 

az égi testek hatását az emberre veszik tekintetbe, hanem azok is, 
melyekről fenntebb láttuk, hogy nyelvtani alakjukat tekintve, bizo
nyos correlativ viszonyban állnak egymáshoz, különösen úgy, hogy 
két név egy nyelvgyök származéka, de oly módon, hogy a napnév 
masculin alakú, míg a holdnak neve ugyanezen alakot mutatja fel 
feminin végezettel. A mythos- és a vele párhuzamosan induló nyelv
alakulás már magasabb fokig haladt, midőn a különböző égi tüne
ményeket rokonsági vagy egyéb viszonyba helyezi egymáshoz, mint 
az, mely a legelső behatás szellemi eredményét tünteti elénk. Innen 
van, hogy a napnak és holdnak közös, tehát legrégibb sémi elneve
zései, tökéletesen önállók, és arra engednek következtetni, hogy a 
régi ember ezen égi testeket anélkül szemlélte és nevezte meg, hogy 
közöttük bizonyos, a családi életből merített viszonyt képzelt volna. 

Nevezetes dolog azonban az, hogy míg azon közös elnevezés, 
mely valamennyi sémi nyelvben a napnak és a holdnak megjelölé
sére szolgál, ezen égitestekre egész általánosan, azaz a tünemény 
egyes stádiumainak tekinteten kívül hagyásával, vonatkozik: addig 
az egyes dialectusok kifejtettek külön elnevezéseket a tünemény 
egyes stádiumai számára. Hogyan értem ezt? A s&emesft-csoport 
valamint a VaWi-csoport egyes tagjai, annyit jelentenek, hogy nap> 
hold, nem pedig hajnal, déli nap, estveli nap stb., vagy újhold, teljes 
hold stb. Ezen egyes árnyalatok kifejezésére csak a dialectusok 
alkottak külön-külön elnevezéseket. Ha azonban e tekintetben a 
dialectusok között némi összhangzás mutatkozik, úgy azonnal észre-
veszszük, hogy ezen összhangzás összefüggésben van amaz általá
nos mythosi apperceptióval, mely a nap és hold sémi elnevezése 
alkalmával jut érvényre. 

*•) Schrader Die Ke'űinschriften u. das A. T. 347. lap. 
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Nem lehet itt feladatom, az ide vágó sémi elnevezéseket mind 
egybeállítani. Ez túlságos terjedelmet kölcsönözne ezen czikknek, 
mely nem akar egyéb lenni, mint egy bevezető kísértet. Példaként 
azonban kiemelek egyet. 

Azon sok kifejezés között, melyeket a sémi nyelvekben ezen 
fogalom megjelölésére találunk: kora reggel, ott találunk többet, 
melyekre nézve nem tapasztalunk hangtani azonosságot a dialectu-
sokban. 

Másként áll a dolog az illető elnevezések egyikére nézve, és ez: 

héb. shachar \ 
arab. sahar ' hajnal, reggel. 
chald. shachará J 

Ha ezen csoportnak etymonját kutatjuk, azonnal belátjuk, 
hogy ezen elnevezés tökéletes synonymja a shemesh csoportnak-
Hogy pedig az etymon iránt könnyebben juthassunk tisztába, néz
zük annak hangtani rokonait. A héber nyelvben ezen ige shachar 
= keresgélni, ezen főnév sócher = kereskedő, az arabban az utób
binak a hangtörvények szerint tökéletesen megfelelő sáhir = ku
ruzsló ; az aram. nyelvben sechar =•• körüljárni, sachar = ide s tova 
járkálni, sechar = köröskörül. Az aramaeus dialectus jár mind e kö
zött legközelebb a csoport közös tőjének eredeti jelentéséhez. A 
*[TWi "InD csoport származékai tudniillik mind visszamennek az 
ide- s tova járkálás fogalmára. A keres igének héber szava ennél
fogva tulajdonképen annyi mint = járkál ide oda. Az pedig igen 
egyszerű, hogy az arabs ember a kuruzslót, ki helyről helyre ván
dorol (még mai napig is), vándorlónak, utazónak nevezte. Épen így 
vagyunk a kereskedővel. A régi idők kereskedője a szó legszorosabb 
értelmében utazó, vándorló volt; legyen elég e tekintetben a kara
vánokra emlékeztetni. A kereskedőnek ily értelmű elnevezése nem
csak a sémieknél találtatik, hanem találtatik épen úgy a latin mer 
"atorban és a görög iunonág-bzin (ebből: nr«Vw»), mindkettő utazót 
jelent *). 

Ezek tekintetbe vételével könnyű belátni, hogy a fenntebb 
feltüntetett szócsoport, mely a reggeli napot ugyanazon tő szár-

*) Lásd czikkemet: Mahammedán utazókról a »Földrajzi közlemények« II I 
kötetének 9 8 . i a p ján. 
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mazékaival nevezi meg, tökéletesen azon mythosi apperceptioból 
indul ki, melyen maga a shemesh elnevezés is alapszik. A vándorló-
nak nevezték a sémiek a reggeli napot, a mint a hegy mögül elő
tűnt és a láthatáron mindig előrehaladva megkezdé pályafutását. 
Ezen momentumban keresendő a kérdésben forgó szócsoport ety-
monja, semmiképen pedig mint Meier Krnö és mások akarják, azt 
a sháchor = fekete szóval combinálva, a colore pullo et obscuio 
magyarázni*). Ezen nézet tökéletesen absurdum. Mert, egészen el
tekintve attól, a mit fenntebb a színképzetek keletkezéséről mon
dottunk el, józan eszű ember nem foghatja fel azt, hogy a régi em
berek valamikor a hajnalt a fekete vagy egyáltalában véve sötét 
színnel hozhatták volna kapcsolatba. Sőt épen ellenkezőleg, a sémi 
nyelvekben és a sémi költészetben azt tapasztaljuk, hogy míg az 
előrehaladott nap rendesen vörös színűnek nézetik (azonban fehér
nek is, már t. 'i. mint világosszínü), addig szeretik a nap első stádiu
mát a fehér színnel kapcsolatba hozni. Az arab költészetből számos 
helyet hozhatnék fel, hol ezen képzet élénk költői hasonlatok által 
van feltüntetve. Az éjjel — Abu-l-'Ala al-Ma'arrí szerint — meg
vénül és fekete hajai közé fehér szálak vegyülnek : — hajnal
lik, s. tef. 

Mindezt csak azért hoztam fel, hogy egy világos példán mu
tassam ki, hogy ottan, hol a nap haladásának egyes stádiuma a 
sémi nyelvekben oly elnevezés által van megjelölve, mely több dia-
lectusban közös s ennélfogva a közös sémi fajkorszakból való, ott 
azt tapasztalhatjuk, hogy azon mythosi apperceptio uralkodik, mely
ről a shemesh csoport elemezése alkalmával szólottunk: a .mozgásé, 
haladásé, vándorlásé. Könnyen érthető aztán az is, hogy ezen szó
hoz shachar = hajnal, a különféle sémi népeknél ugyanazon mythosi 
felfogás fűződött. Altalános mythosi képzet ugyanis az, mely a na
pot szarvakkal látja el; ez az indogermán, az amerikai s a sémi 
mythologiában egyaránt előfordul, minthogy mindnyájan a napsu
garakat többek között szarvaknak nevezik, a honnan van aztán, 
hogy a vallásos ikonographiában épen úgy mint a mythologiai mű
vészetben, a sólaris alakok, hősök s istenek szarvasán mutattatnak 
be. De különösen a héber és arab nyelv egyezik meg abban, hogy a 
felkelő napot, a shachaH s sahart nőstény szarvasnak mondják. 

*) Helraisches Wiírzclivövterhucli 171. lap. Thesaurus 1392. lap. 
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A héber nyelv szól ajeleth has-shachar »a hajnal nőstény szarvasá«-
ról és a gazáld, a mi ugyanannyit jelent, hasonlóképen előfordul a 
napnevek arabs synonymiájában az arab philologok és költészetma
gyarázók azon különös megjegyzésével, hogy csupán csak a felkelő 
napot lehet gazáld-nak nevezni. Ide értem azon héber irodalom
darabnak, melyet fenntebb a héberek Yedájának neveztem el, 
azon kitételét, hogy : 

Natdli aj áld shelűchd 
azaz : 

•»a font hajfürtil (ezt jelenti a Naftáli szó, ha fordítjuk) 
gyors futásit sza rvas.« 

(Genesis X L I X . 21.). 

és nehézség nélkül láthatja be mindenki, ki ismeri a mythosi phra-
seologia sajátosságait, hogy a mythostmondó ember a napot font 
hajfürtü-nek mondja, a mi általános mythosi felfogás. A héber 
mythos legkiválóbb solaris alakja Shimshőn, a nap, hajfürteit veszti 
el midőn megvakul — besetétedik. Delild levágja a nap fürtjeit. 

VII. 

Véletlenül történt, hogy épen Delilá-va, került a szó. Amúgy 
is vele és synonymjaival kell a hátralevő sorokban foglalkoznunk. 

A felkelő napról azt láttuk, hogy a sémi nyelveknek van meg
jelölésére egy, ha nem is mindnyájuk számára, de legalább egy jó 
részükre nézve közös kifejezés, mely mint magának a napnak álta
lános neve azon legrégibb képzetből indul ki, mely a tárgyakat a 
térben helyezi el. A lenyugvó napra nézve nem ismerek egy ily 
közös szót. 

Tudom, hogy némely olvasóm ezen állításom ellen kész elő-
állani egy súlyos czáfolattal, felhozván tudniillik a következő 
csoportot: 

héber: 'erebh 
arab: garb, magrib 
aethióp : 'arába (ige : occidit sol) 
aram: 'ardbhd 
assyr: 'iribu 

nap lenyugta, 
est. 



A NAP ÉS A HOLD NEVEI A SÉMI NYELVEKBEN. 253 

Ezen csoport egy oly közös elnevezését mutatja fel az est
nek, mely közösségére nézve bátran vetélkedik a shemesh és a varh 
csoporttal. 

Azonban tekintetbe veendő, bogy az ép feltüntetett csoport 
az estveit nem mint a haladó nap egyik stádiumát nevezi meg, banem 
tekintet nélkül a napra, a kezdődő setétségre vonatkozik. Más szó
val a nap elmultát, eltűnését jelöli meg. Az 'erebh stb. oly szók, 
minők a lajil, lejl stb., melyek a sémi nyelvekben az éj megjelölé
sére szolgálnak, és magukban véve nem állanak semmi viszonyban 
a naphoz. Valamint a lajlá-nak ellentéte a jöm (dies), úgy van — 
hogy csak a héber irodalomra, mely a régi sémi irodalmak közt a 
legátlátszóbb szövegekkel szolgál, legyek tekintettel — az 'erebh-nek 

• ellentéteképen is mindig boker, nem pedig shctchar, mely csakugyan 
a nap (sol) kezdő stádiumát jelöli, felemlítve. »Vajehi 'erebh vajehí 
bíiker« így végződik a hexaemeron felsorolásának minden egyes 
czikkelye a bibliai genesis első fejezetében, és ezen helyeken kívül 
egy egész sereg példa kínálkozik. Felemlítem csak a következő he
lyeket : Exodus XVII I . 13,14., Levit. X X I I I . 32., X X I V . 3., Num. 
I X . 21., Denferon. X X V I I I . 6, 7., Zsolt. LV. 18., Jób IV. 20., I. 
Chron. XVI . 40. stb. Csak a késő és nem annyira eleven mint 
iskolai nyelvhasználat, teremtette e két correlativ terminust sha-
chartth és 'ardbhUh, mely a talmudi nyelvben a reggeli és estveli 
áldozatról, imáról, vagy pedig adverbialiter magáról a megfelelő 
időről használtatik *) Egy igen késő midrásh még ezt az igét is 
alkotta mesterségesen: hishchír (ad analógiám tov hishkím) a he 
'eríbh ellentéteképen **). A régi és élő használat a shachar-t nem 
ismeri mint az 'erebh szó correlativumát, hanem mint ilyent mindig 
csak boker-t ismer. 

Az 'erebh csoportot tehát nem lehet ezeknél fogva czáfolat-
ként felemlíteni. Ki akarok azonban mutatni egy pár elnevezést, 
melyek a héber mythosban a lenyugvó napot jelölik és következés
képen a régi héber nyelvben ugyancsak ezen tünemény megnevezé
sére szolgáltak***). 

Láttuk, hogy a mythos- és a vele egyfokú nyelvalkotásban a 

*) A Mechiltá nevű régi midráshban is. (ed. Friedmann. Bécs, 1870. 47. la
pon) a két utóbbi ÍÚi képzős szó úgy basználtatik, mint a régi shachar és'erebh. 

**) Leviticus rabbá sect. 19. 
**"*) Hogy a Zebhűlűn név is e csoportba való, arról fennt szólottunk. 
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nap mint vándor lépett a szellem elé. Egész nap egyfolyton vándo
rol és ha lenyugszik, ez nem egyéb mint a vándor nap beléfáradása 
a sok útba. A mi költőnk is így mondja, hogy : 

»Mondani 
Hogy hét órakor és ötven perczkor nyugodott le 
A ragyogó vándor s akkor tölte ki robotját.« 

Arany J . Az elveszett alkotm. I. én. 36. v.) 
Ha tehát a sémi, vagy már most közelebbről, a héber mythos 

és nyelv a ragyogó vándort, midőn robotját kitöltve lenyugszik, így 
nevezi: a fáradt, a bágyadt, úgy ezt igen természetszerűnek és az 
általános mythosi felfogásból folyó dolognak tekinthetjük. És csak
ugyan van ilyen kifejezése a héber mythosnak több. Némelyike 
ezen kifejezéseknek csupán csak a nyugvást, vagyis inkább a nyug
vásnak indulást emeli ki, anélkül hogy maga a név a bágyadt-skgra 
különös súlyt fektetne. Ilyen e szó: Nóach, melyet a héber mythos-
ból ismerünk. Jelentése: a nyugodó. A lenyugvó nap az, mely a 
mythosokban, a hajózást találja fel. A tengerbe szálló nap hajón 
folytatja útját a túlsó partra, hol másnap reggel ismét a tengerből 
kiemelkedik. Hogy Noach egy solaris név, arról tanúskodnak sok 
körülmények. O szerepel a héberek kulturmythosában *). A föld-
mivelésre szolgáló eszközöket ő találja fel »nyugalmat szerezvén ez 
által« az embereknek »munkáiktól és kezeik fáradalmaitól, melyet 
a föld okozott, miután megátkozta azt Jehova« (Genesis V. 29.). 
A bortermesztést is Noach kezdi meg valamint ő az egész emberi
ség ősapja három fia Shém, Chám és Jepheth által. 0 vele van 
végre kapcsolatba hozva a társadalmi törvények keletkezése és 
a természet rendes törvényszerűsége (u. o. VIII . 22., IX . 4. 15.); 
csupa oly vonások, melyek nyilván mutatják Noachnak jellegét 
mint kulturhősét és következésképen mint solaris alakét. A név, 
mint mondám, arra mutat, hogy Noach a lenyugvó nap régi neve ; 
maga ezen név nem tartalmazza egyszersmind azt, hogy a lenyugvó 
nap, a ragyogó vándor, bágyadt és kifáradt. De erre nézve is a 
mythos, mely e névhez kapcsolódott, kiegészítőül szolgál. A lenyugvó
ról mint részeg-ről szól a mythos (u. o. IX. 21.) és ezen mythos 
volt alkalmasint legrégibb háttere magának e névnek. Noach leré-

*) A kultarmythos hőseinek solaris természetéről az 1. füzetben megje
lent czikkben bővebben szólottunk. Lásd fennt 155—58. lap. 
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szegedik és elkábulva keresi fel nyugvó ágyát; tulajdonképen ezután 
lesz csak azzá, a minek a név mondja őt t. i. Nőach-cliá, nyugodóvá. 

Míg az elkábulás nincsen kimondva a lenyugodó nap épen 
tárgyalt nevében, addig meg van két másik névben. Az egyik Lé'á, 
a másik Delilá. Azok számára, kik nem járatlanok a sémi nyelvek
ben, nem szükséges itt bővebben bizonyítanom azt, hogy e két név 
jelentés tekintetében tökéletesen azonos és hogy mindkettő annyit 
jelent, hogy: a bágyadt, languida. De arra nézve, hogy a bágyadt 
alatt, e két héber szóban LVá és Delilá, a sol languidust — mint 
a latin költő is nevezi a lenyugvó napot — értette a mythosalkotó 
ember, egy pár szóra kell még e Közlemények terét igénybe vennem*) 

»Le'á szemei gyengék« Ve éne lé'á rakköth (Grenes. X X I X . 
17.) e szavakkal van beniutatva Lé'á jellege. A »bágyadt« szemei 
gyengék. Ez a mythosi phraseologia értelmében annyit jelent, hogy 
»a pályafutását bevégző napnak, midőn a sok útból kifáradva nyug
szik le, gyengék a szemei, a nap estve elveszíti éles látását.« A 
mythos a napot rendesen éles látással ruházza fel **), a vallásban 
később ebből lesz a napisten mindentlátósága, míg lealkonyodása 
alkalmával elveszti éles látását; »a mosolygó (nap) vén korában 
megvakult« így fejezi ki ezt más szóval azon héber mythos, mely a 
napot Jischák-nak azaz »mosolygó «-nak nevezi (lásd f. 147. 1.). A 
hősi pályafutását bevégező naphős ShimsJwn megvakíttatik »a phi-
lisztaeusok által« mint e nemzeti mondává vált mythos fejezi ki e 
felfogást. Ennélfogva Lé\í — a bágyadt, a gyengeszemü sem egyéb 
mint egyik régi neve a lenyugvó napnak, mely később, midőn a 
mythos gazdag synonymiája veszendőbe ment, a többiekkel együtt 
tulajdonnévvé változott. 

Tökéletesen egyértelmű szó az előbbivel: Delilá, mely szó 
szintén a bágyadt, kimerült estveli napot jelölte a régi héberség-
ben. A naphős Shimshőn ő általa veszti el dús hajzatát, sugarait. 
Az est nyírja le a gazdag sugárzatu napnak haját, a nap ezáltal 
elgyengül, és az ellenség kezébe esik, hol megvakíttatik. Látni való? 
hogy itt a mythos az estveli napot tökéletesen önálló tüneménynek 
mutatja be. A nap különféle stádiumait még nem foglalta egybe? 

még nem alkotta meg a nap fogalmát, melyben egyes tünetkezési 

*) V. ö. azokkal, a mik az első füzet 149. lapján vannak elmondva. 
**) Lásd l. füzet 143. lap. 
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stádiumai részesek. A »bágyadt« esthajnal szeretője az erős nap
hős; de egyetértve a setétség daemonjaival (ezekből a nemzeti 
monda philisztáusokat csinált) vesztére esküszik össze velük. így 
veszti el a nap düs sugárhajzatát és szemei éles látását, egész erejét. 
A mytlios másik »bágyadt«-ja ellenben egyesül a setét éjjeli éggel 
(Jákobbal) és házasságra kel vele. így mutat rá a mythos arra, a 
mi a nyelvfejlődés későbbi fokaiból kiveszett. 

A régibb nyelvek teljesebb nomenclaturáját csak az összehason
í t ó mythologia állíthatja ismét helyre. Ez volt részben a nap és 
hold elnevezéseire nézve jelen czikkem közvetlen czélja. A felada
tot nem akartam kimeríteni, mert ekkor még reflectálnom kellett 
volna a napnevek egyéb csoportjaira is, azokra pl., hol a nap sző
rösnek, éles látásúnak stb. mondatik. Az olvasó könnyen átláthatja 
kutatásunk menetéből, hogy a nap és hold régi sémi elnevezéseiből 
csak azokra voltunk tekintettel, melyek a tér kategóriáján függnek 
és az égi testek mozgását hozzák az elnevezésben érvényre. 

Budapest, 1875. júniusban. 

Dr. Ooldziher Ignácz. 



Oöriig Színfigy. 
A s z í n p a d (^xrjí'rj). 

(Forrástanulmány.) 

A régi hellén színháznak tudvalevőleg három főrésze volt, 
úgymint-1) a déaroov vagyis nézőhely; 2) az oQ^tatga vagyis kartér 
(t. i. azon hely a színépület közepén, hol a kar tartózkodott); 3) a 
nxtjvrj vagyis a színpad. A &mrnor-i'ó\ már értekeztem s ugyanakkor 
az ógörög színháznak tervrajzát is közöltem *). Jelen értekezésem
nek tárgya a ffxttv^. Ezt a tudósoknak jobbadán csak a régi íróknál 
elvétve találtató tudósításokból kellett gondolatban összeállítniok, 
mivelhogy nagyobbrészt fából lévén, az idő romboló erejének ke-
vésbbé bírt ellenállani, mint a köböl épült tféaraov. 

Mikor még gyermekkorát élte a dráma, egy valaki a karbeliek 
közül felugrott az oltár melletti áldozatasztalra **) s onnan beszél
getett le társaihoz, a karhoz. Ez mindaddig így volt, míg nem Thes-
pis egy — nem a karhoz tartozó — színészt léptetett föl; — ekkor 
ugyanis — az óg^fftga a karnak maradván — a színésznek egy külön 
állványt (loyeíor) emeltek, mely mögött egy sátor ("xyvií) állott, 
honnan a színész kilépett s hová azután ismét visszahúzódott. — 
íme, a színpadnak kezdetleges képe! 

A gyarló sátor ***) (ffxrjví) helyén idővel hatalmas kőfal emel-

*) Ezen első s mindeddig egyedüli mayyar tervrajzot utasításaim szerint 
Zierer Géza, pozsonyi főgymn. tanár, rajzolta kőre. A megjelent munkának 
ozíme ez : »A theatron.« Görög színügyi értekezés. Pozsony, 1871. Angermayer. 

**) Ezen áldozatasztalról (l\eó;), melyen az áldozathúst konczolták, 
Pollux »Onomos<íI-oH«*ában a IV. könyv (A) 123. pontjában ezt olvassuk : »'EXeö; 
<57;v rpcíTTf̂ a áp^aíot, écp 9jv -pb Qéamoog zh TIC ájfttpág rot; '/opfural; á7t£xptVaro.« 

***) A sátor eltűnt ugyan, de a neve (axr^írj, scena) megmaradt csakhogy 
Inas jelentményben. Jelentette ugyanis 1) az egész színépületet a színészek szo
báival együt t : »dicta autem scena graeca appellatione eo quod in speciem do-
mus erat exstructa.« (Isid. Őrig. XVIII. 43.); 2) jelentett diszítményt, akár fá
ból (tabulata), akár szines függönyökből állott az ; 3) használták jJu/pftum, 
ioftloy vagy ícpwx^vwv értelemben is ; 4) értették alatta az egész színpadot 
(t. i. 7*poox/viov -f- Ú7rotfx/jVtov -f- -«p«avc/jVta = O/U/j'/j). 

NYELVI UD. KÖZLEMÉNYEK. XII. t ( 
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kedék, s ez volt a színpadnak sokáig egyedüli tömör épülete. — A 
kőfal előtti tért, hol ugyanis a színészek játszanak, ngoaxívtoi-itsik. *) 
(előszínnek) hívták. Ezen előszín jobbról balról egy-egy oldalépü
lettel volt határos, melyek a kőfaltól mint szárnyak nyomullak elő a 
nézőkör (p'éatgov) mindkét szarva felé és azért a színpad oldalszár-

*) Ezen előszínnek a Trpotfxrjvtov-on kívül még következő nevei fordulnak 
elő : óxpí/íae (melynek előrésze »őxpag« mellékalakja »axpt;«-nak, (1. Meyer Leo: 
Vergleich. Gram. I. a 105. lapon), Xoyéiov (a szólónak helye : Xoyeíov b TTJC Wfprifi 
rónoc, Iv til oí ÚTiO/tptTat A. é y o v a i v. Hesychius), pulpitum. E nevek magyarázá
sában nem'egyeznek meg egészen a tudósok. Sommerbrodt előbb azt vélte (1. 
Rerum scenicarum capita selecta, a 27. lapon), hogy a Áoyeiov nem egyéb, mint 
a Ttpoaxrjviof-ra állított pulpitum ; hogy mennyiben és hol mondja ugyanezt 
Schlegel, mint Mutter állítja (1. Philolog. Leutsch. 23. köt. 2. füz. a 309. lapon), 
nem tudom ; én csak ily kifejezést olvasok nála : »Das Proscenium und das Lo-
geum lagen auf gleicher Eláche« x). — Különben Sommerbrodt (1. De Aeschyli re 
scenica. Pars. I. Scripsit, J. Sommerbrodt. Liegnitz. 1848. a XXIII . lapon) nem
csak visszavonja ebbeli állítását, hanem Müller szerint ki is mutatja azt, hogy 
npwrx.fp>lov és Aofsíov azonosak. Nem tudom, mily módot követ Sommerbrodt az 
azonosság kimutatásában, mert említett műve nincs kezemnél ; de reménylem, 
így is elkészülök könnyű szerrel. Csak két idézetre van szükségem : Vergil Chorg. 
II. 381. versét: »Et veteres ineunt proscenia ludi« így értelmezi Servius: »Pros-
cenia sünt pulpita ante scenam in quibus ludicra exercentur.« — Vitrumus »De 
architectura« czímű 10 könyvből álló művének 5. könyvében a 7. fejezetben 
pedig így szól: »pulpitum, quod Xoyzwt appellant.« Most csak össze kell olvas
nunk egy huzamban e két idézetet: »Proscenia sünt pulpita; pulpitum, quod 
A ó y £ t o v appellant« — hogy lássuk, miszerint két elnevezéssel (proscenium és 
JUyeíov) van dolgunk, melyek egy harmadikkal (pulpitum) azonosak, s azért egy
mással is azonosak, vagyis proscenium = \oynov. Kimutattam tehát, hogy -ooir-
XTJ/'IOV és Xoyzlor egyet jelentenek ; ez azonban nem zárja ki, mit Sommerbrodt 
(1. Philologus, a 310. lapon) helyesen megjegyez, hogy a T-por/J,v«w tágabb ér
telmű a ).oyetov-nál; mely utóbbi szerinte valószínűen a színpadnak csak desz
kázatát jelölé, míg a TTpoax/'/ví-ov a a-Ar?tr\ előtti egész tért, »omnem qui ante sce
nam est locum, id est et ipsam substructionem ex lapide factam et pulpitum, in 
quo loquebantur histriones« jelentette. — Még tovább megy Schönborn, ki 
Futára (Lykiában) színházromjainak egyik föliratára (1. Wiesder »Theaterge-
báude und Denkmáler des Bühnenwesens bei den Griechen und Römern. Von 
Friedrich Wieseler, Mit 14 Kupfertafeln.« Göttingen, 1851. a 2. lap 5. pontját) 
támaszkodva kimutatni törekszik, hogy e feliratban e szó -rjoov.íjrior a »frona 
scenae«-ért használtatott egész terjedelmében. (L.erre Müller észrevételeit Leutsch 
Phil. 23. k. 2. f. a 310. lapon). 

') Aug. Wilh. von Schlegel'a Vorlesungen über dramatische Kunst und 
Literatur. Drítte Ausgabe. Leipzig, 1846. L az első rész 271. lapján. 
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nyainak (ttagaoktjPta)*) hivattak. Ezen szinszárnyak és a nézőkor 
(&éettQot) között voltak a nagy bejáratok (a már említett kőkapuk) 
a kartérre, melyek egyszersmind — a máskép egészen különálló — 
nézőkörnek és színpadnak egyedüli építészeti kapcsai. — A szárny
épületek valamint a színfal mögötti tér **) is a színészek és a kai-
tartózkodási helyei; ott voltak az öltözőszobák, ott tartattak az 
álarczok (melyekben játszottak), a jelmezek, gépek,, szóval az egész 
színi készlet. A kőfal és a színszárnyak által három oldalról kerí
tett prosceniumnak deszkapadolata volt, és elejét egy függélyes fal 
alkotta, a vnoaxijviov (a színalj) ***). 

• *) A színpad oldalszárnyairól beszél Suidas axrptj a la t t : »7rapa<jvu/jna 
^1 xá ívütv xctl 'évdzv tij?4 ptiarjg $'JQ<XS.« Az Etymologicum Magnum pedig úgy szól 
vólok, m i n t a színpadra nyiló bejárásokról: »TzaparATjvia ou eíg TTJV munyh? aíyo'joati 
ttaoho*.* Ezen szárnyak — úgy látszik — a legrégibb időkben csak fából vol
tak, melyeket később kőszárnyépületek váltottak föl. Ezen szárnyépületek a 
színpadra nyiló egy egy ajtóval voltak ellátva ; sok esetben e szárnyak hátsó 
ajtók által a postscenium-mal is voltak összeköttetésben. — It t még meg kell 
jegyeznem, liogy igen kevés emléken találhatók a rtapcKT/.t/via ; — tíz hellén 
színház közül csak három láttatja azokat. (Philol. 23. k. 2. f. 292. lap). 

**) E térre vonatkozólag ezt mondja hothmaan (Das Theatergebíiude zu 
Athén nebst drei lithographischen Abbildungen. Ein Beitrag zum Stúdium dei' 
griechischen Tragoedie. Torgau, 1852. a 13. lapon) : — »Der allgemeine Aus* 
druck für den ganzen Eaum hinter und seitwárts der Bühnenwand, den nach 
aussen hin die Umfassungsmauer des gesammten Buhnenlokales abgránzt, ist 
orxeuiL« — a nélkül, hogy állítását valamely idézettel igazolni tudná. Nincs 
is tudomásunk arról, hogy váljon a régiek csakugyan a-/.£uí)-nek hívták-e a kő
fal mögötti tért. — Hermann ezt gyanítja (N. Jen. Lit. Zeitung 1843. az 597. 
lapon és Jabn's Jahrb. 1848. az 5. lapon), de adatok hiányában nem merte biz
tosan állítani ; — igy kellett volna Rothmannalc is tennie. — Wieseler (»Über die 
Thymele des griecbischen Theaters. Eine archaeologiscbe Abbandlung. Von Dr. 
Friedrich Wieseler.« Göttingen, 1847. az 5. lapon a 11. jegyzetben) Hermann 
ellenében nyelvészeti szempontból igen föltünőnek találja a postsceniuni-imk 
wteiMj szóval való jelölését, de megengedve azt, nemcsak a kőfal mögötti tért , 
banem a nioatsv.íi'n'x helyiségeit is akarja a owu-q szó alá foglalni. — Müller 
(Philol. Leutsch. 23. köt. 2. füz. a 298. lapon) Hermann gyanítását magában 
véve sem találja valószínűtlennek, csakhogy annak a kőfal mögötti térre kel
lene szorítkoznia; mert hiszen a helyiségek oldalvást rtrtpaax^ta nevet viselének. 

***) Groddeclc-nek (»De parasceniis et hyposceniis« Anal. Wolf. I II . köt. 
B». lap) hibás a nézete a i57iotfx>/viov-ról (1. Schlegelnél Vorles. I. Th. a 286. 1.). 
Mai nap a OT.orAtfiirjv-vól általánosan el van fogadva (1. Rothmann »Das Thea-
tergebüude zu Athen« czímü munkáját a 14. lapon), hogy az a Xoyttov alatti 
tért, a színalját, jelenti, mely színi előadásokkor annyiból volt fontos, hogy 

1 7 * 
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A mi a színpadnak (t. i. a oxipy nevű épületrésznek) hosszát 
illeti, az Schönborn terve szerint (1. »Die Skene der Hellénen« a 
11. lapon) valamivel több mint a kör*) sugarának háromszorosa, 
mint három radius, míg a római színpad hossza négy radius; — 
így tanítja legalább Vitruvius (»De conformatione theatri facienda«) 
következő szavaival: »Scenae longitudo ad orchestrae diametron 
duplex fieri debet;« (V. k. 6. fej.), mely szavak azonban csak a 
római színpad hosszára vonatkoznak. — (Schönborn 21 római szín
ház tervrajzai közül csak hármon találta a vitrnviusi színpad
hosszúságot.) 

De ha csak három sugárnyi is a színpad hossza a görög szín
háznál **), még mindig feltünőleg tetemes az; — azért a mint a 

az ehülyesztö'nek és az úgynevezett charovi lépcsőnek ott kellett lennie. Pollux-
nak e szavait »TÓ SE UTZITAÍ^IOV xíoat %a\ <JyaX(j.cm'oig éxtxóajxijro, r.oh; xh SeaTfiOv 
7£r(i«fjifjt.EV>}>) vizb TÓ XO ŜTOV -/£t'[j.fvov« csak Schönborn értelmezi 5 oknál fogva más
kép (»Die Skene der Hellenen« a 101. lapon), mely okokat azonban MiUler nem 
találja eléggé meggyőzőknek (Philol. a 313.1. 23. k. 2. f.), ki azonkívül U'ilbery 
fényképeire utal, melyek az athéni Dionysos nzínház-romjait láttatják. Jól ki
vehetni ott a vnoav.rj'nov előfalát, szobrokkal (iyu\\>.ÚTia.) díszítve, épen úgy, 
mint Pollux mondja. — A u~oov.íi>uov általános magj'arázata tehát fényesen 
lett igazolva a leghitelesb tann, az athéni színház omladéka á l t a l ; — de azért 
épen nem valószínűtlen, mit már Sommerbrodt sejdített, hogy úKOOV.TI*>IOV alatt 
nemcsak a színpad (XO^EÍOV) alagját, hanem az egész (r/^j^-épület alatti ürege
ket is értették. — Gnhl és Knner mííve (»Das Lében der Griechen und Eömer 
nach antiken Bildwerken dargestellt. Mit 528 in den Text eingedruckten Holz-
schnitten. Berlin, 1862.) csakugyan a kőfal alá helyezi a VKOOXtjvlQV-t; — a 137. 
lapon ugyanis a ox^vij kőfalát láthatni (a telmissos-i színépület romjaiból), — 
»I)ie darunter befindlichen Thüren führten in das hyposcen'um, wo sicü die 
nöthigen Machinerien usw. befanden.« 

*) Azon helyen ugyanis, hol a színháznak épülnie kellett, köti vontak, s 
ez volt a theatron-n&li belső kerülete. 

**) Schönborn e hosszat megtalálta a színház alaprajzából, melyet Vitru
vius ismeretes utasításai szerint készített. (»In Graecorum theatris non omnia 
iisdem rationihus sünt facienda, quod primum in ima'circinatione, ut in latino 
trigonorum quatuqr, in eo quadratorum tr ium anguli circinationis lineam tan 
gunt. Et cujus quadrati latus est proximum scenae praeciditque curvaturam cir
cinationis, ea regioné designatur finitio proscenii, et ab ea reg<*one ad extremam 
circinationem curvaturae parallelos linea designatur, in qua constituitur frons 
scenae, per centrumque orchestrae e proscenii regioné parallelos linea deseribi-
tur, et qua secat circinationis lineas dextra ac sinistra in cornibus heniicyc li 
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nézőkörröl szóltunkban elmondtuk okát, hogy miért adtak a görö
gök annak a hippodrom és stádium idomától eltérő alakot: ügy 
itt is helyén lesz megérintenünk azt, hogy miért oly hosszú és e 
mellett oly keskeny a színpad nálok. — Ennek oka, mint azt Mid-

centra designantur; et circino collocato in dextra ab intérvallo sinistro cir-
cumagitur circinatio ad proscenii dextram par tém; itern centro collocato in 
sinistro cornu ab intérvallo dextro circumagitur ad proscenii sinistram partém.« 
De theatris Graecorum, az V. k. 7. fej.). — Schönborn alaprajza (Müller igazí
tásaival, 1. Philol. 23. k. 2. f. 285 — 286. lap) szerint tehát Vitruvius azt kí
vánja, hogy a párhuzamos az o'^fjtfrpa centrumán vagyis azon ponton keresztül 
vonassek, mely a rtpoaxijviov és a vele szemközt levő legalsóbb üléssortól egyenlő 
távolságban van. Ez a pont az ábrában p, és a keresztül menő párhuzamos a h. 
Most /i-ból, mint középpontból h v sugárral vonja az o v ívet, és a-ból, mint kö
zéppontból, ismét az o s ívet. Ezen ívek, mondja Schönbum, csak arra valók, 
hogy a proskenion hossza megállapíttathassék ; — mert míg Vitruvius a <rxi^ij 

szélességét a négyszögoldal és az érintő által határozza meg, a axrjvij hosszáról 
mitsem szól, de közli az eljárást, melylyel azt megtalálhatni. A mi az intervallu
mot illeti, azt Müller a per centrum orchestrae vont (a h) párhuzamoson keresi, 
melyen három pontot ismerünk; p pontot mint centrum orchestrae, továbbá a 
metszőpontokat a és h. Ennélfogva két intervallum van, és pedig Müller szerint 
a p mint baloldali, p h mint jobboldali. Ha most fc-bó] o h sugárral alkotjuk a 
körívet, akkor, mivelhogy o /; sugár valamivel nagyobb p h vonalnál, az ív az 
ap intervallumot metszeni fogja, — s ha ezen ív ;r-pontig vitetik, megnyertük 
azon ívet, melynek ab intérvallo sinistro ad proscenii dextram partém kellett vo
natnia. Épen úgy áll a dolog a körívnek (o s) a-ból való alakításánál. 
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leniek mély felfogásból eredő Ítélete után mondjuk, — a régiek 
egész műizlésében fenekük. A mint nálok a képzőművészet az ala
kokat egymás mellé hosszan (— s nem egymás mögé —) szerette 
fölállítni; a mint a festészet is az egyes alakokat teljesen körül
vonalazva szépen egymás mellett kivánta láttatni, s nem igen tűrte 
hogy az alakok úgy csoportosuljanak össze, miszerint az elüllevők 
a hátullevőket nagyrészt befödjék : úgy a színpadon is a személyek 
nek, a hősöknek, néha nagyszámú kiséretökkel együtt hosszú sor
ban egymás mellett kellett állaniok, hogy ugyanis kiki egyenként 
világosan és egészen láttassék. Innen a színpadnak is hosszúsága, 
aránylag csekély mélysége mellett; — s azért nem is lehetett ott 
hely nagy és zajos díszmenetekre, csatákra s más- ily színpadi szem
legeltetésekre. A tragoediairók különben sem éreztek kedvet ilye-
sekre, a mint ilyen hatásra-számítás a görög tragoedia csöndes 
nagyságával és ünnepélyes fönségével, valamint vallásos czéljával 
ellenkezett volna is. (Aeschylos' Eumeniden. griechisch und deutsch 
von Kari Ottó Müller. Mit erláuternden Abhandlungen über die 
áussere Darstellung und über den Inhalt und die Composition die-
ser Tragoedie. Göttingen, 1833. Dieterich.) 

Miután a (xxr/>r/-t mint épületrészt már ismerjük: lássuk most, 
hogyan volt az berendezve és az előadandó darabok szellemében 
díszítve. 

A dráma gyors fejlődése és különösen Aeschylos alatt óriási 
emelkedése szükségét éreztette annak, hogy a kezdetben puszta 
színfal a cselekvény helyét, a jelenetet, ábrázolja: s így vétetett 
gyakorlatba a színfalfestés ((Txrjvoyoacfiía). Vitruvius (1. »De architec-
turat írt művének 7. könyvéhez való előszava 11. pontjában) sze
rint Agatharchus *) volt az első (Aeschylos idejében), ki jeleneteket 
festett, és Aeschylos-t mondják névleg a színpad-díszítés feltalálójá-

*) »Primum Agatharchus Athenis, Aeschylo docente tragoediam, scenam 
fecit, et de ea commentarium reliquit.« (VII. k. Előszó.) E szerint egy munkát 
is hagyott hátra a »távlatfestészetről,« — mihől — mint Sommerbrodl mondja 
(»Das altgr. Theater« von Július Sommerbrodt. Mit Abbildungen in Holzschnitt. 
Stuttgart. 1865. a 34. lapon) — valószínűvé lesz, hogy már Agatharclios előtt 
kezdették azt gyakorolni; minthogy tudvalevőleg a gyakorlat az elméletet 
mindig néhány lépéssel meg szokta előzni. — Hogy Vltruvlns a »scenam facért* 
alatt csakugyan színfestést ért, kitűnik következő szavaiból, melyekben el 
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nak *). Hogy milyen volt e díszítés, abban eltértek a vélemények. 
Müller Ottó **) (Gr. lit. Gescli. I I . a 62. 1.) azt véli, hogy a görögök 

mondja, hogy Democritus és Anaxagoras ugyanazon tárgyban irának, hogyan 
kell t. i. a színfestésnél eljárni, s hozzáveti : »uti de incerta re certae imagine 
aedificiorum in scenarum picturis redderent speciem, et quae in directis planis-
que frontibus sint figurata, alia abscedentia (háttérben), alia promiuentia (elő
térben) esse videantur.« E szavakkal egyszersmind világosan tétetik említés a 
távlatról, mely azonban gyönge oldala maradt a különben nem kis tökélyü gö
rög festészetnek. Helyén látom itt egyúttal megjegyezni, hogy volt idő, mikor 
komolyan vitatkoztak a fölött, váljon a régiek ismerték-e a távlatot a festészet
ben ? — Lessing (Laokoón, a 274. lapon) még azt mondja: >Dieser Theil der 
Kunst ist den Altén ganzlich abzusprechen.« De miután Goethe és kivált Letronne 
(Lettres sur la peinture historique muraié) oly mély belátással nyilatkoztak és 
helyesebb nézeteknek tőrének u t a t : kiki tudja már mai nap, hogy Lessing Íté
lete egészen alaptalan. (Bővebben Schlegel »Scenographie« czímű fejezetében 
a 297. lapon.) 

*) Nyomába csakhamar mások is léptek, kik közül hirrekapott színfestö 
volt az alabandai Apaturius, kiről Vitruvius 7. könyve 5. fejezetében hosszasab
ban tesz említést. Ez a többi között a káriai Tvalles városának kisded színházá
ban (— in minusculo theatro, quod áxvdrjaioeíFCffotoj' apud eos vocitatur —) is 
festé a színt, — de nagyon czifrán és dagályosan. Midőn erre egy szakértő 
figyelmeztette volna, ő — belátván hibás eljárását — a díszitményeket újból 
festette, eltávolitván azokból az oda nem való czikornyát és természetellenes 
dagályt. (— »Itaque Apaturius contra respondere non est ausus, sed sustulit 
scenam, et ad rationem veritatis commutatam postea correctam approbavit.«) 
E vonás Apaturius-b&n eléggé meggyőzhet arról, hogy nem közönséges mázoló-
val, hanem síg xpsixTOí' törekvő művészszel van dolgunk. 

**) A »Vita Aeschyli* írója (a 159. kiad. Ritter) ugyanis azt mondja: 

yocí^ai; %ai tj.^/ctvaíc, PÍÜJAOÍJ TE XOCÍ rre'foic, aúXirty^tí', EÍSwAoi?, stb.« Áeschylos 
tehát ellátta a ax-qvrj-t díszitmónyékkel, gépezetekkel; a proseeniumot oltárok
kal és szobrokkal ékesítette; jelmezekről és zeneszerekről gondoskodott. — 
Meg kell azonban itt jegyeznem, hogy vita tárgya volt, váljon a oxr^oyoacpía 
csakugyan Áeschylos alatt vette-e már kezdetét ? Mert Aristoteles ellene látszik 
bizonyítni, ki is (Poet. IV. 16.) Sophokles-nek tulajdonítja ez érdemet, mondván : 
»roíí.' (uTtoxpiTag) oe %a\ mrpo*(pzyícii> 2ocpox̂ TjC.« (1. Bernhardyt az 582. lapon). 
Az ellenmondást Sommerbrodt oszlatja el, kinek véleménye ugyanis az, hogy 
Sophokles használta a axr^oy^acpíot-t először ; példáját azonban Áeschylos szintén 
csakhamar követte ; — különben, — mint helyesen megjegyzi, — Áeschylos-
nak már. Sophokles előtt előadott darabjai sem nélkülözték a ffXTjvoypOKpfet-t; 
mert mint minden művészet, úgy ez is bizonyosan már gyakorlati alkalmazás
ban volt, még mielőtt tudományosan kezelték volna. 
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élénk képzelmti nép levén, nem követeltek hü és a részletekig menő 
utánzást; hanem — »sehon eine geringe Andeutung genügte.« — 
Napjainkban azonban már alig akad e véleménynek követője, mondja 
Müller A. (Philol. 23. k. 2. f. a 318. 1.), és helyesli Schönboni-nak 
azon állítását, hogy a görögök tényleg illusio-t, csalódást, kerestek 
és kívántak. Schönborn azután Oenellí ellenében (ki szerint a díszí
tést jobbára a szobrászat és építészet tömör müvei, t. i. valóságos 
szobrok, házak, templomok stb. eszközölték) valószínűvé iparkodik 
tenni, hogy a díszítést (decoratio) a festészet eszközölte (v. ö. Die 
Skene der Altén. Lohde. a 6. lapon); habár nem tagadja, hogy egyes 
tárgyak, mint Aristophanes-i\é\ a philosophusnak égő háza, aztán 
egyes oltárok, melyeken az áldozat égett, sziklák (p. Prometheus-
ban) más módon, mint kép által jelenítettek. — Egy más kérdés az 
volt, hogy a hellének akarták-e a valóság hü képét a díszítményben 
visszaadni? Oeppert (Altgr. Bühne, 137. lapon) ezt bebizonyitni 
törekszik; — Hermann, Schönborn kétségbe vonják. Végül az a 
kérdés, hol volt a díszfal felállítva? Schönborn azt hiszi, hogy az a 
kőfalhoz volt erősítve, mit Lohde tévesnek bizonyított be. Ugyanez 
(»Die Skene der Altén« a 7. lapon) a következő — tetszésre talált — 
véleményt adja, hogy ugyanis a hátsódiszitmény fakeretü színfal 
volt, mely a kőfal előtt volt fölállítva. Rothmann (»Das Theaterge-
báude zu Athen« a 13. lapon) más véleményen van. — E pontra 
nézve teljesen hiáaiyozván az adatok, lehetetlen biztos eredmény
hez jutni. 

Vizsgáljuk most magát a kőfalát a ö-jí^jf-nek. Tíz (görög) 
színháztervrajzból ötön 5 ajtaja van a kőszínfalnak; két odeum-énak 
3 ajtaja; azután szabálytalanságok: egy színház kőfala 4 ajtót lát
tat, egy odeumé 6 ajtót és egyé csak egy ajtót. (L. Philol. 23. k. 2. f. 
a 292. lapon). — Most hadd halljuk, mit mondanak a régiek ezen 
ajtószámra vonatkozólag. Mind Pollux*) mind Vitruvius**) szavai bi
zonyítják, hogy három ajtó vezetett a kőszínfalon által a színpadra. 
S mit mondanak a tudósok ? Azok sokféle hibát követnek el, habár 

*) T p t ö v dk x üi v xctrá vqv mprty & u Q w i> ifj ,ui(J7] [xlv j3aaíÁeiov /, 
oitqXviov r\ olxog IVoo^oc íj mv TOÜ Trp'-üTâ ojvujTOiT xov SpúfAaroc, stb. Julii Pol-
lucis onomasticon ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolini. Anno 1846. 
Proatat in libraria Friderici Nicolai. 1. a 4. (ű) könyv 124. pontját. 

**) »Ipsae scenae suas habeant rationes explicatas ita, uti mediae valvae 
ornatua habeant aulae vegiae, dextra ac sinistra hospitalia stb.« (V, 6.). 



GÖRÖG SZÍNÜGY. 265 

mindnyája e két forrásra utal. — Legtöbb csalódást a kőszínfal és 
díszszínfal (Dekorationswand) felcserélése okoz. A különben oly 
szemes búvár Sommerbrodt is (De Aeschyli re scenica, Pars I. a 
XIX. lapon) azt mondja, hogy Polluxnak nincs igaza, mert »Pro-
metheus«-ban a háttér egy ajtót sem mutat, és »Philoktetes«-YQ sem 
illik az ő állítása. De Pollux a &ö'színfalat és nem cííszszínfalat ér
tette, mely utóbbin természetesen elmaradtak az ajtók oly darabok
ban, melyekben rajok szükség nem volt. Különben a jeles tudós, ki 
a res scenica körül maradandó érdemeket szerzett magának, leg
újabb müvében (Das altgriech. Theater. Stuttgart, 1865. a 30. és 31. 
lapon) maga figyelmeztet arra, hogy a &ó'-színfal a dísz-színfaltól 
gondosan megkülönböztettessék. Rothmann előadása is zavaros. 
A dísz-színfalnak, (mondja ő »DasTheatergebáudezu Athén* czímü 
értekezésének 12. lapján), rendesen három ajtaja van; ez helyes; 
— de midőn hozzáveti, hogy csak Kisázsiában találtak állítólag öt 
ajtóval színfalromokat; ki nem veszi észre, hogy a szerző elcserélte 
s egynek veszi a díss-színfalat a &ó'-színfallal ? — Schönborn megint 
azon hibába esett, hogy Vitruviusból iparkodott kimutatni, misze
rint a kőszínfalnak mind a római mind a görög színházakban öt 
ajtaja volt. (Erről bővebben a Philol. 23. k. 2. í. 299—302.). Pedig 
Vitruvius szavaiból *) (V, 6.) csak azt tanuljuk, hogy az ismeretes 
három ajtón kívül még két más ajtó van, s hogy e kettő (V, 6.) a 
szárnyakban létezik. Pollux-höl sem tanulunk egyebet, mint hogy a 
ffxrjv^ három ajtaján kívül még két ajtó nyílt a prosceniumra, me
lyek egészen meg látszanak felelni Vitruvius két ajtajának. Nem is 
kell ezt a két ajtót másutt keresni, mint a nccoaGxiína-h&n, a színszár
nyakban. Ezen oldalajtókat magokat is ncegauxijna névvel illették**); 
másutt «/ cívto náoodoi ***) a nevök. 

De sok színház kőszárnyain nem találtatnak ezen ajtók, sőt 
némely színpadnak szárnyai egyáltalában nincsenek. így hiányzanak 
azok Mura, Patára, Telmissos, lasos, Kibyra hellén színházaiban. 
Hol voltak tehát ezen színházakban az oldalajtók ? Oly színházak-

*) »Secundum ea lóca versurae sünt procurrentes, quae efflciunt una a 
foro, altéra a peregve aditus in scenam.« (V, 6.). — »Et unus meclius (angulns) 
contra se valvas regias habere debet, et qni erunt dextra ac sinistra, hospitalium 
designabunt compositionem, extremi duo spectabuut itinera versurarum. (V, 6.). 

**) Í\OIQOLT/.ÍIVIÚ lazív ííaoőoi oA zlg úy tr*.iiv^p> zltidyowxi. (Bekker. An. 292. 12. 
***) A'jrói őz zcírcí^dí, íóanep ol xpotyoiSoí, Stoc TIUV óífw zapóíiov. (Plut. Dem. 

34.). Tehát kétféle •núooőoi vannak ; a színpadra és az o^/rjirrpa-ra vezetők. 
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ban fából állíták föl a naq<taxvp%a vagyis szárnyépületeket, melyek
ben aztán ezen oldalajtók is voltak. (1. Wieseler »Theatergebáude 
und Denkmáler des Bülmen\vesens« a II . tábla 13. rajzának értel
mezését a 19. lapon). Hogy váljon ott, hol a naqaaxrjvía kőből vol
tak, állítottak-e szintén fából föl színszárnyakat, melyek a kőből 
épülteket befödték Yolna: nem meri eldönteni Mutter (Pliil. 23. k. 
2. f. a 304. lapon). — Ezek után térjünk vissza a görög színi terv
rajzokra. Azokban rendesen öt ajtót találunk, de mindnyájában hi
ányzanak a kő-szárnyépületek. Pótolni kellett tehát azokat fa-oldal
épületekkel, melyek egyszersmind a kőfal két szélső ajtaját elföd
ték ; s ezen ajtók aztán összekötötték a kőfal mögötti helyiségeket 
a szárnyak helyiségeivel. 

Miután a kőszínfalat már ismerjük: térjünk most át a kőszín-
fal előtt fölállított díszszínfal (Decorationswand) vizsgálására. 

A díszszínfal, mely álfáinak szintén axrjvrj volt a neve, a dráma 
három neme egyikének megfelelőleg volt díszítve; ezt világosan 
mondja Vitruvius (V, 6.) »Genera autem scenarum sünt tria: unum, 
quod dicitur tragicum, alterum comicum, tertium satyricum. — 
Honim autem ornatus sünt inter se dissimili disparique ratione: 
quod tragicae deformantur columnis et fastigiis et signis reliquisque 
regalibus rebus: comicae autem aedificiorum privatorum et moenia-
norum habent speciem, prospectusque fenestris dispositos imitatione 
communium aedificiorum rationibus: satyricae verő ornantur arbo-
i'ibus, speluncis, montibus reliquisque agrestibus rebus in roaeimSíj 
speciem deformatis.« — Ez idézetből azt tanuljuk, hogy a tragoe-
diában királyi lakot, palotát mutat a díszfal; a komoediában ma
gánépületet ; a satyrdrámában erdőt, barlangot. — De a három ajtó 
mindenikének külön is saját jelentése volt. Erre vonatkozólag Vi
truvius ezt mondja: »Ipsae autem scenae suas habent rationes ex-
plicatas ita, uti mediae valvae ornatus habeant aulae regiae, dextra 
ac sinistra hospitalia.« (V, 7.) Pollux pedig így szól: (Onomasticon J. 
124. pon t ) : »Toiav 8$ rcov xara rr)p axrjvr]v &voo5v r] fiéar] pev Bwíltov 
r) unrilaiov rj nJxog svöo^og rj nav ró nooarayoyviarovv tov ŐQafxarog. r/ ös 
osgia rov ősvreoaymnaTovrrog xuraycoyior. r] ős doi(TrsQa rj*') ro tvrsléa-
TUTOV tyti 7Tor>(7m7iov,rj Í.800V i^rjQrjfiévovrj ccoixóg éarir. tv Se, Toctyuioia r) 
ii?i' <íe'S,Ki ih'oa ^eva'v (vendéglak) töri, tioxrrj Ss r] "kain.* 

*) Ezen rj helyett Schb'nbarn it-t ív ; Pollux Onómaaticon-ának Bekker-féle 
kiadásában egészen hiányzik. 
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A középajtó tehát rendesen királyi lakot (ftaailMOf) ábrázolt, 
mint melyből a király, a palotának ura, lépett ki; — míg a másik 
két ajtó melléképületekbe való bemenetet jelentett. — Nem ritkán 
azonban a palota helyét egy vele rokondíszítményü templom fog
lalta el. — Az épületnek csak a külsejét, az elejét, nem pedig a 
belsejét lehete látni. 

Minthogy a most említett díszítményeket a legtöbb esetben 
magának a cselekvénynek minősége és folyama hozta magával, s 
így azok úgyszólván állandókká lettek: azért beszélhettek rólok 
Pollux és Vitruvius olyképen, mintha csakugyan ezek voltak volna 
mindig és egyedül használatban. Pedig több színműben máskép 
kellett díszítve lennie a színfalnak; így Aeschylos » Prometheus «-
ában a Kaukázus zord bérezét kellett a színfalnak ábrázolnia, úgy 
hogy palotáról vagy általán épületekről itt szó sem lehetett; így 
hasonlóképen Sophokles »^j'as«-ában is a jelenetnek elejénte a meg
tébolyodott hős sátrát, később a tengerpartot kellett szemléltetnie. 
»Egészen helytelen vagy legalább csak igen kevés színműre alkal
mazható Pollux szavaiban azon megjegyzés, hogy a középső ajtó a 
protagonistának tartózkodási helye, az ajtó jobb felől a deutera-
gonistáé, balról a tritagonistáé. Ezen adat a ránk maradt tragoe-
diák legnagyobb részének szereposztásával nem egyezik, mivelhogy 
a királyt, ki bizonyosan saját palotája kapujából lépett elő, gyakran 
tritagonista játszta. Pollux itt egyes esetet általános szabálylyá 
akart emelni.« Ezt olvassuk Pauly íteal-Encyclopaediája 1767. 
lapján a Witzschel-tö\ összeállított »Theatrum« czímű czikkben. 
— Én e pontban inkább, mintsem hogy ok nélkül sületlenséget 
vessek Pollux nyakára, Hermann-nsbi tartok, ki az »Opuscula« 
1835. évi 6. kötete második részének 173. lapján a már idézett 
MüWer-nek az »Eumenidák*-hoz csatolt értekezéseit bírálgatván, 
aligha téved, midőn azt állítja, hogy Pollux a vnooaruywnoiÚ'K és 
»dsvrsQay(ún<Tro3i>« kitételeinél áz előadandó személyek rangjára 
gondolt, s hogy tehát a noataymiGTtov alatt azon színészt értette, 
ki az elsőrangú személyt (péld. a királyt) játsza; ŐÉvztQaycovKTtav 
alatt pedig azt, ki rang szerint a második személyt adja elő. — 
Erre Witzschelnél azt a feleletet olvassuk, hogy e szóknak ezen 
jelentménye nincs bebizonyítva, és hogy Polluxnál aligha elfogad
ható. — Lássuk, mennyi súlylyal bír ezen ellenvetés? — Igaz, 
7TimTcty(úr((jTí7v annyit jelent közönségesen, mint az első szerepet 
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játszani és pedig úgy értve az elsőséget, hogy a koldus szerepe is 
lehet első, míg a királyé utolsó; de bizony használták a Ttotozaymvia-
ztiv-t arról is, ki rangban az első, és pedig Pollux *) előtt már vagy 
500 évvel. Ily értelemben vette e szót már Aristoteles (384—322 
Kr. el.) »/7o/Urtx«« czímü munkája utolsó vagyis VIII, (3 ; 5.) köny
vében, mondván: »zó xalbv, ov zb &tjQi<adeg Öil nQ03zayo3nazuv.€ — 
így használja e szót Pollux előtt vagy 50-évvel Plutarch**) is 
CH&íXtt, p. 352.) e mondatában: »Mia áyezr} mnozayainixü nyaktag 
í'xacrTí/í.« — Ily értelemben nevezték a hajólegénység fejét is »7ZQO3-
raymvKTTtjg zrjg vnrjQt(7Íag.<si — Most még csak az a kérdés foroghat 
fönn, lehet-e Pollux »7rQccztty(üvtaztív«-JQt az idézetben csakugyan 
Aristoteles és Plutarch értelmében vennünk ? Lehet, sőt kell; ezt 
kivánja Pollux~ szavainak logikai összefüggése. Az idézetnek nem 
lehet más értelme mint az, hogy a középajtó (zcáv &VQQ5V r\ fiéai]) a 
tragoediában királyi lakot {ftaaifoiov) ábrázol, s ezért abból a leg
magasabb, tehát az elsőrangú személy (sok tragoediában a király) 
lép ki; míg a másik két ajtó alacsonyabb sorsuak számára van. 
Véleményem szerint még az is nyom valamit a latban, hogy Pollux 
a »7tQ(ozayo3vi(TTríg<í és »Ő6vttQayojvi(TTrjg<-{éle kitételeket, mint me
lyekkel bevett szokás szerint a »primarium partium actor«-t és a 
»secundarum partium actor«-t illették, idézetünkben — hogy félre 
ne értessék — kerüli és az illető főnév helyett inkább az igének 
participiumát (t. i. »7iQ<azayooviczovv« és ismét »őavzeQaycovt(Tzovvzog<c) 
használja; úgy hogy tulaj donképen nQcozayanazijg és devteoayojviGzyg-
ről itt nincs is szó, hanem Ttocozayoaviazovv-TŐl és dBvzsoaycopiazcöv-vol 
foly itt a beszéd. Ezt Witzschel észre nem vévén, félreértette az 
idézetet, mi bizonyára nem Pollux hibája ***). 

*) Július Pollux a 10 könyvből álló »Onomasticon« szerzője Commodus 
császár idejében élt. 

**) Plutarchus, a »Bt'ot •na()áX\rj'koi« és az »'H&txct« írója Hadrián alatt 
120. balt meg Kr. után. 

***) Rég volt ez már saját véleményem, midőn »nagy későn« kezemhez 
kapom a Philologus 23. kötetének 2. füzetét, hol a 321. lapon nagy megelége
désemre ezeket olvasom : Genaueres Eingehen erfordert die Anmerkung (t. i. a 
18. jegyzet Schönborn »Die Skene der Hellénen* czímű munkájában), welche 
sich nach einer schlagenden Polemik gegen mehrere Vorgánger zur Erklárung 
von Poll. IV, 124. wendet. Schönborn liest die Worte, welche die Mittelthür 
betreffen, alsó :^aoí\eH)v /; aníjX'xiov vj oíxo." ívoo^og "íj TTMV rö 7ipiorc<}'<mffrot7v xov 
8ÜÚ[J.'X-OÍ und erklárt sich nach dieser Lesart mit Eecht für einen Auhánger der 



GÖRÖG SZÍNÜGY. 2 6 9 

A három ajtóval ellátott díszfalra vonatkozólag érdekes tudni, 
hogy Wiesehrnek »T1 eattrgel áude und Denkmáler des Bühnen-

wesens« czimü munkájában a rézmetszetek a díszszinfalat és külö
nösen a középajtót több ábrában szemléltetik. Figyelemre méltó e 
tekintetben különösen a I X . rézmetszet 15. ábrája, mely egyéb dí-
szítményeken kívül egy félig nyilt ajtót is mutat, melyre vonatkozó
lag Wieseler a 62. lapon (15. pont alatt) ezt mondja: »die Thür 
welche man auf der Bühne gewahrt, ist gewiss nicht als Eingang 
zu einem der Paraskenien, wie Jemand gemeint hat, sondern als 
die Hauptthür an der eigentlichen Skene zu betrachten. Diese 
Hausthür öffnet sich nach innen, wie es bei Privatháusern gebráuch-
lich war, sowohl in Griechenland als auch in Rom.« — Csekély 
véleményem szerint épen nagyon kétséges, hogy 
váljon csakugyan a középajtót ábrázolja-e? leg
alább a rajzból (I.) Ítélve inkább oldalajtónak 
kellene tartani; ha középajtó volna, akkor az 
ajtófölötti párkánygerendának (a) olyannak kel
lene lennie, milyen I I . ábrán (b). — A 
XI . rézmetszet első ábrája egy igen czifra kö
zépajtót szemléltet; az ábra ugyan római szín
padot mutat, de legalább sejteti a görög színpad mikénti díszítését 
is. — A X I I I . rézmetszeten egy színezett ajtó ötlik szemeinkbe, 
mellette egy áldozatoltár, melyre két alak épen áldozatot rak. Az 

;S'c/t«e(V/er'schen und Hermann1schen Ansicht, derzufolge die Worte rtccv—dpátxctiog 
bedeuten sollen »Alles, was die vomehmste Rolle hat; allé hohe Personen vorstel-
lende Schauspieler.« Schönborn fügt richtig hinzu : » . . . er (Pollux) bestimmt, 
wie deutlicb aus dem bervorgebt, was er von der dritten Thür sagt : »eoreAÉ8-
toírov %yzi npóavi7:ov«, ihren Kang ín Kücksiclit auf den Ort der Handlung und er 
bedient sich demgemáss des neutrums TO -poiTcaruivKjrotrv im Gegensatze gegen 
andre Sachen.« — Eichtig ist auch die Bemerküng: »Es bedarf wobl kaum der 
Erinnerung, dass Pollux hiebei nur an die Personen denkt, die der Handlung 
des Dramas zufolge eine Wohnung und zwar eine vom Haupthelden des Stü-
ckes abgesonderte am Orte des Schauplatzes babén müssen.« — Egy füst alatt 
megemlítem Witzschelnek egy igen gyönge következtetését. Szavai (Pauly, 
Theatrum, 1767. lap) így szólanak : »Fünf Thüren in der Skenenwand erwahnt 
kein anderer Scbriftsteller, und wenn in den Euinen einiger Theater fünf Thü
ren bemerkbar sind, so habén die beiden áussersten, wahrscheinlich aus der GXW)] 
in die Parascenien geführt und können daher nicht die von Pollux bezeicbneten 
sein.« — Különös ! — csak talán és mégis tehát! — Hogy különben is, mi 
minden hamis ezen idézetben, azt a mondottak után szükségtelen fölemlíteni. 
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egész egy ialí'estméiiy, mely Cyrenehen egy barlangban találtatott s 
melyről Pacho (Relation d'un Voyage dans la Marmarique, la 
Cyrenaíque etc. Paris, 1827. a 49. lapon) így szól: »Elle est taillée 
dans le flanc d'un ravin de la Nécropolis de Cyréne; elle offre plus 
de richesses monumentales a elle seule que toutes les autres ensem-
ble.« (B. Wieseler »Theatergebáudeund Denkmáler des Bühnenwe-
sens« a 100. lapon). 

A díszfalon kívül, mely csak igen ritka esetekben változtatta 
díszítményeit valamely darab folyama alatt, a színpad jobb és bal 
oldalán egy-egy háromoldalú forgatható hasáb is volt. E hasábok 

neve ntqiaxtoi és állítólag könnyű fából készültek és 
színezett vászonnal voltak bevonva; jelenetváltozás
kor könnyűséggel lehetett azokat a padolatba eresz
tett csap körül forgatni *). Ezen forgák mindenik 
síklapja mást-mást ábrázolt **). — Pollux rólok így 
í r (//, 1 2 6 . ) : nct() háztga ős to5v dvo •O-vomv tav nsQi 
xr\v \isar\v dXXai 8vo thv dv, \iía sxazéQmtrsv, nQog dg aí 
nsQÍaxtoi JV[X7it7Tt]ya(Tiv, tj fih ős^id td eJ-a> nóXmg 

örjXov(Tc<) r\ ő izéoa td in 7Zo?*&a>g} [taXirrta td éx )afiévog xal tfsovg re. 
&akatriovg ifinysi} xal navd- orra tna^érrtsoa óvta tj firj^avtj cpsosiv 
áSvpatsi. — Ezen idézetből, akár vonatkoztatjuk azt a ?J (tér-t 
SchÖnbom-ual (»Die Skene der Hellénen« a 72. lapon) az oldal
ajtókra, akár Hermann-nsii a forgákra, — azt tanuljuk, hogy a 
messze földről jövők a színpad jobb oldalán léptek föl; a közelből, 
tehát hazulról jövők a színpad bal oldalán jelentek meg. — De 
most az a bökkenő, hogy hát melyik a jobb, s melyik a bal oldala 
a színpadnak ? Sommerbrodt (De Aeschyli re scenica. Pars I. a 

*) E forgák szélességéről és nagyságáról érdekest olvasunk Schlegel-né\. 
(»Vorlesungen über dramatische Kunst und Literátor.« Dritte Ausgabe. Leip-
zig. 1846. az első rész 287. lapján). 

**) Nem helyeselhetjük Sommerbrodt (De Aeschyli re scen. a XXI. lapon) ab ' 
béli véleményét (— melyet Rothmann »Das Theatergeb. zu Athen« a 12. lapon 
ismétel —), hogy a forgák egyik lapja a tragoediáé, a másik a komoediáé, a 
harmadik a satyrdrámáé volt volna ; mert hiszen akkor forgás által egyszerre a 
komoedia vagy satyrdráma díszítménye jelent volna meg. (L. Phil. 23. köt. 2. f. 
a 326. lapon). Uggori (Journ. pitt. des Edifices de Romé anc. Vol. I. a 78. lapon) 
hasonlót mond: Á certain tems il était fenné par des toiles peintes sur lesquel-
les étaieirt répresentées les trois decorations eorrespondantes á la Comédie, 
Tragécüe, et Pastorale. 
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X X I . lapon) egészen egyszerűn így fejti meg e kérdést: »dextra 
autem et sinistra in re scenica ea dicuntur, quae spectatoribus ad 
dextram sünt et ad sinistram.« — De ez, — mint Müller helyesen 
megjegyzi (Pliilol. 23. k. 2. f. a 322. lapon), hamis, mint az Pollux-
nak a πάροδοι-ről szóló következő szavaiból ki is derül: (J, 126.) 
των μέντοι καράδων η μίν δ'ί'ξιά άγρόϋεν {Schönbom s z e r i n t άγορή&εν * ) 
ή έκ λιμίνος η έχ πο?\,βως άγει. οι δε άλλαχόϋίν πεζοί άφικνονμενοι, κατά την 
ετεραν είσίασιν.« íme, ez idézet szerint épen megfordítva a városból 
jövők jobb felől lépnek föl, míg az előbbi idézet szerint az έχ πόλεως 
jövőket a spectatores balfelől látták megjelenni. Véget vet Müller 
szerint a zavarnak Schönbom, ki is (»Die Skene der Hellenen« a 
73. lapon) azt állítja, hogy a forgák állása, minthogy a színpadon 
vannak, a színész álláspontja után ítélendő meg, a πάροδοι-é pedig 
a spectatores álláspontjából. Ennélfogva a balforga — a nézőkörből 
tekintve — távoli vidéket, a jobb forga honi vidéket szemléltetett. 

De még van itt egy fogas kérdés, hogy t. i. azok a πάροδοι, 
melyekről Pollux a most közlött idézetben szól, a színpadra vagy a 
kartérre vezettek-e? — Lohde (»Die Skene der Alten.« Berlin, 
1860. a 11. lapon) a πάροδοι, alatt itt a színpadra szolgáló oldalbe
járásokat érti, minthogy Pollux az egész pontban a színpad részéi-
ről beszél csak. Ugyanezen véleményt adta már Witzschel is (Thea-
trum,'az 1768. lapon, Pauly Real-Encyclopádie) ilyképen: »Ezen 
πάροδοι, mint a dolog maga és Vitruvius világos szavai — aditus 
in scenam — mutatják, nem az alsók, a kartérre vezető bejáratok, 
hanem a felsők, közvetlenül a szárnyépületekből (παρασκήνια) a szín
padra szolgáló bejárások, aí άνω πάροδοι, mint azokat Plut. Demetr. 
34. nevezi.« — Schönborn (»Die Skene der Hellénen, 20. Anm.«) 
ellenben azt vitatja, hogy itt a ai κάτω πάροδοι vagyis a kartérre 
vezető bemenetekről van a szó; mert ha ezek a színpadra nyilók 
vagyis a «Ι άνω πάροδοι volnának, akkor Pollux képtelenséget ta
nított volna; hogyan jelenthet ugyanis az egyik πάροδος idegen föld
ről való érkezést, míg a közvetlenül mellette levő forga honi vidéket 
szemléltetett, és viszont ? — ,»Zum Überfmsse (?) gebén noch die 

*) Minthogy Vitruvius azt mondja : »secundum ea lóca versurae sünt p r o 
ctirrentes, imae efficiunt una aforo altéra a peregre aditns in scenam« — (V. k. 
6. f.) : azért Schönborn sejti, hogy az »« forognak niegí'elelöleg άγοοη)1ε<' (az 
ά^ορα-ból) és nem άγρά%εν a helyes olvasás. (L. bővebben Pliilol. 23. köt. 2. f. a 
323. lapon). 
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bei Poll. IV, 5. Ϊ27. folgenden Worte: είπελΰοντες dk κατά την ορχήσ-
τραν έπι την σκηνην άναβαίνοναι δια κλιμάκων d e n d e u t l i c h s t e n B e w e i s 
an die Hand, dass nur von den Eingángen zur Orehestra die Rede 
ist.« (L. Philol. 23. k. 2. f. a 323. 1.). Habár eszem ágában sincs 
ily homályos kérdésben elhamarkodva ítéletet hozni: mégsem tit
kolhatom el, hogy én épen nagyon helyesnek találnám, ha Pollux 
azt tanítaná: »dass der eine Eingang von der Fremde her führen, 
die unmittelbar daneben befindliche Periakte aber Gegenstande aus 
der Stadt, alsó der Heimath, darstellen soll und umgekehrt.« Vagy 
olyan furcsa s képtelen-e, hogy az idegen földről való jövetet jelentő 
πάροδος mellett közvetlenül egy a honi vidéket ábrázoló forga van ? 
Kern látszik-e ez inkább egészen természetesnek? Vagy hogyan 
képzeljük magunknak máskép az άνω πάροδοι és a περίακτοι viszo
nyát egymáshoz, ha nem úgy, ho*gy az idegen földről a πάροδος-οη 
keresztül jövő színésznek megérkeztét a szülőföldön az illető περίακ-
τος jelentse ? s viszont, hogy a szülőföldéről (a másik πάροδος-on 
által) jött színésznek megérkeztét idegen földön a másik — idegen 
földet ábrázoló — περίακτος adja tudtára a nézőknek? — — — 
S ha így fogjuk föl a dolgok állását, kérdem: hol van ellenmondás 
Pollux idézett szavaiban, sőt nem kellett-e Po^waj-nak, midőn a 
πάροδοι-τόΐ azt mondta: ή μεν δεξιά άγρό&εν Íj εκ λιμύνος rj εκ πόλεως 
άγει * ) . oí δε άλλαχόίϊΐν πεζοί άφικνονμειοι κατά την ετέραν είσίασιν, — 
a περίαχτοι-τόΐ épen megfordítva helyesen mondania: ή μεν δεξιά τα 
εξω πόλεως δη?*ονσα, ή δ'ετέρα τά εκ πόλεως.? — — — 

Α mi azt illeti, hogy mért jelentett a jobboldali πάροδος vi
dékről való megérkezést, a baloldali pedig a városból vagy környé
kéből való megérkezést: az onnan van, mert az athéni színház az 
ακρόπολις déli lejtőjére volt építve, (1. Kiepert vagy Forbiger »Atlas«-
ában Athenae tervrajzát) úgy hogy a nézőknek a város legnagyobb 
része és a kikötő jobb kézre esett, Attika földje pedig balkézre **). 

*) Nun bestand die Heimath der Athener im weitesten Sinne 1) aus der 
Stadt, 2) aus dem Hafen, 3) aus den Demen, oder wie sie bei Aristophanes mei-
stens beissen, den αγροί; — mondja magyarázolag Mutter (Philol. 23. kötet 
2. f. 323. lap). 

**) Hibásan van ez Pauly Kealencyclopaediája 1769. lapján így adva: 
»Das Theater in Athén war námlich so an die Südseite der Akropolis angebaut, 
dass die Zuschauer den grössten Theil der Stadt und den Hafen zur linken, das 
Land Attika aber í'ast ganz zur rechten Hand hatten.« — Éz idézetre vonatkoz-
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•— Az athéni színház tervrajzával átvették ezen meghatározást más 
városok is, s így csakhamar szabálylyá lett, hogy a jobboldali belé
pés az idegen földről való megérkezést, a baloldali pedig a városból 
való megérkezést jelentette — más színházaknál is. Ez által az volt 
nyerve, hogy a nézők, minthogy már magokkal hoztanak bizonyos 
föltételezett helyi ismereteket a történendőkhöz, a régi drámában 
sokat első látásra megmagyarázhattak magoknak, minek különben 
a cselekmény fejleményéből csak lassanként juthattak volna tu
domására. 

Hogy visszatérjünk a forgákra, mondva volt azokról, hogy 
jelenetváltozáskor egy csap körül forgattattak. Pollux idevágó sza
vai ezek : »«' 8'énurTocKfehv aí Tzsoíaxroi, rt 8s^ia fisv afielftei r 6 v 
r o n o»*), dficpoTsoai 8e % M o a v énttXXéttovatv.* (Ónom. /J) 126.) —— 
A %o)Qa, — mint Schönborn (»Die Skene der Hellenen« a 207. 1.) 
Pollux-nak ezen szavait magyarázólag mondja, sok rónog-t foglal 
magában; a imon az egész, a rónai annak részei. így tehát Pollux 
azt tanítja, hogy ha a jobboldali neoiaxrog (tehát az a ta e%w nóXeatg 
8rjXov(ra) forgattatott, akkor csak a térfog változott meg a XCÓQU-
ban **), a jelenet maga megmaradt; p. ha valamely istennek kellett 

lag Rothmann (»Das Theatergebáude zu Athén« a 13*dik lapon) ezt mondja; 
»A. Witzschel's I r r thum in Pauly's Real-Encyclopaedie Art. Theatrum S. 1769, 
welcher auch in dessen Vorschule zum Stúdium der griechischen Tragiker 
(Jena, Mauke, 1847. 186. S. 8.) S. 144. übergegangen ist, beruht lediglich auf 
einer Vejwechslung der Standpunkte. Dem Wortlaute nach zu urtheilen, ist das 
daselbst Gesagte aus 0. Müller's Lit. Gesch. II, 51. entnommen. Dieser sagt aber 
ausdrücklich : »Das Theater von Athén war so an die Südseite des Burgfelsens 
angebauet, dass man auf der Bühne stehend den grössten Theil der Stadt und den 
Hafen links, das Land Attika aber fást ganz rechts hatte« usw. Dabei hat je-
doch W., indem er den gewöhnlichen Standpunkt von den Zuschauern aus sub-
stituirt, verabsáumt nunmehr ebenfalls umzukehren, was dórt rechts und liiiks 
heisst. 

*) Figyelmeztetek arra, hogy az általam használt — Bekkernek gondos 
recensiójából kikerült — kiadásban (J. Poll. Ónom. Ex rec. lm. Bekkeri. Beró-
lini. 1846. Nikolai) e mondat így szól : »^ 8e£tá \i-kv ápzlfa TÓ izav, áfj-cporspat 
í,£ ^(úpctf t5rtaXXáxToutftv.« Ha ez a TÓ izav helyes, akkor természetesen más ma
gyarázat kfvántatík ide. Csodálom, hogy ez a TÓ rcav mindenkinek, még a Philo' 
logus-iiíik is egészen kikerülte figyelmét. 

**) Ez a jobbfelőli forga a zá § £ ou Tt̂ Xeio? o-qXoüaoL levén, nem lehet he* 
lyes, mit Pauly Real-Encyclopaediájában Theatrum alatt az 1767. lapon olva
sunk : »Er will damit sagen, dass wenn die rechte Periakte gedreht werde, ein 
anderer Theil der Stadt zum Vorschein komme stb(« 

NYELVTUDé KÖZLEMÉNYEK. XII. 1 8 
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váratlanul megjelennie *), akkor — mint Schneider (das att. Thea-
terwesen. Weimar, 1835. Nro. 113.) mondja — egyet fordítottak a 
jisoir/xrog-on, hogy felhőt mutasson; vagy midőn a »'Halottáldozat-
vivök«-ben (Xorjqinooi) forgatták, hogy Agamemnon sírja tűnjék a 
nézők szemei elé; — ha pedig mind a kettőt forgatták egy időben, 
akkor a xáoa változott meg, s egészen más vidéket, egészen más 
országot lehetett látni; szóval új jelenet támadt, melynél a háttér
nek is meg kellett változnia. 

Mielőtt odább mennék, megemlítem, hogy egy-két színházban 
a kutatók — állítólag — nyomára is jöttek azon helyeknek, hol a 
forgák állottak. így olvasom Wieselernél (»Theatergebaude und 
Denkmaler des Bühnenwesens« a 26. lapon): »Man sah in den 
Löchern noch eiserne Zapfen, welche die Überreste eines hölzernen 
Balkens trugen« **); és Mazois ugyanezen hamvaiból kikelt Pom
peji színházáról (»Les Ruines de Pompék a 63. lapon) a forgákra 
vonatkozólag ezt írja: »C était sans doute sur ces pivots que l'on 
appuyait et que 1' on manoeuvrait la scena versilis ou les trigones 
mobiles.« — Hadrian nyaralójának színházában Tibur mellett 
szintén fölfedezték — állítólag — azon üregeket, melyekben a for
gák csapja nyugodott. 

És most egy híres és fontosságával tán minden mást fölül
múló kérdéshez értünk, mely ugyanis abban áll, hogy váljon a szí
nészek honnan jöttek a színpadra s merre távoztak onnan ? — 
Oenelli (»Das Theater zu Athen«) azt állítja, hogy a színészek 
azon esetben, ha nem léptek ki a díszfal egyik ajtajából, útjokat a 
színpadra rendesen a kartéren keresztül vették. Hasonlót mond 

*) — Secundum autein spatia ad ornatus comparata, quae lóca Gi-aeci 
íífptáxTOfí dicunt ab eo, quod machinae sünt in iis locis versatiles trigonoe, ha-
bentes in singula trés species ornationis, quae cum aut fabularum mutationea 
sünt futurae, seu deorum adventus cum tonitribus repentinis, versentur mutentque 
speciem ornationis in frontes : secundum ea lóca versurae sünt procurrentes, 
quae efficiunt una a foro altéra a peregre aditus in scenam. (Vitruv. V. k. 6. f.). 
Schönborn tévedni látszik, midőn azt gondolja (»Die Skene der Hellenen« a 39. 
lapon), hogy a TCEQÍOLV.IOI forgatása által az istenek Váratlan megjelenését kisérő 
mennydörgés is előidéztetett. 

**) Wieseler ezen idézetet hazánkfiának, Agyagfalci Góró Ldszló-nak 
(csász. kir. kapitánynak a hadi földmérő seregnél) következő művéből veszi: 
*>L. Goro's von Agyagfalva Wanderungen durch Pompeji. Wien, 1825.« — (E mfíre 
Wieseler, egyetemi tanár Göttingában és a görög színügyben a legnagyobb 

tekintélyek egyike, többször hivatkozik). 
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Schlegel is (1. Vorlesungen über dramatische Kunst, az 57., 199., 
312. lapon). Tőiken ellenben Sophokles » Antígone«-jének Berlinben 
adatásakor *) egy értekezésben azt vitatta, hogy a színészek nem a 
kartéren keresztül jutának a színpadra. (Über die Antigoné des 
Soph. und ihre Darstellung auf dem Potsdamer Schlosstheater. 3 
Abhh. von A. Böckh, E. H. Förster, Fr. Förster. Berl. 1842.). 
Tőiken ellen Geppert a régibb nézet védelmére bocsátott ki egy 
röpiratot (»Über die Eingange zu dem Proscenium und derOrchestra 
des altén griechischen Theaters, von E. Geppert, Doct. phil. Privat-
docent an der Universitát zu Berlin. 1842.), mely ugyanis azon kér
déssel foglalkozik: »ob man anzunehmen habé, die auf der attischen 
Bühne auftretenden Personen hatten in der Regei ihren Weg über 
die Orchestra und cfie Freitreppe genommen, welche dieselbe mit 
dem Proscenium verband, oder ob es richtiger sei zu glauben, dass 
sie, wie es bei uns geschieht, von der Seite unmittelbar auf die 
Bühne getreten seien, wenn sie nicht etwa aus dem Hintergrunde 
derselben kamen.« (1. a 3. lapon). Geppert öt — egyenkint (a tra-
goediaírók müveiből vett példákkal) fölvilágosított — okból ragasz
kodik azon nézethez, hogy a színészek rendesen a kartéren keresz
tül léptek a színpadra. Ezen okok a következők: 1) Mert sokkal 
hatásosabb, ha a színésznek a kartéren keresztül kellett a színpadra 
lépnie. »Der schicksalschwere Schritt eines Sehers, wie Tiresias, 
das sorgenvolle Zögern des Hámon, der unheilverkündende Gang 
eines Botén und allé jené verschiedene Nuancirungen, die der Cha-
rakter der auftretenden Person mit sich brachte, wurde vernichtet 
oder mindestens sehr geschwácht, wenn man den Kommenden jenen 
weiten Gang **) durch die Orchestra und über die Freitreppe ab-
schnitt und sie ohne Weiteres aus den Coulissen auftreten liess; 
(a 7. lapon); 2) mert a színészek megjelenésökkor gyakran a kart 
szólítják meg, holott a színpadon is vannak személyek, kik közelebb 
voltak hozzájok, ha t. i. csakugyan a szárnyakból léptek ki a szín
padra. Például (a többi között) fölhozza azon jelenetet »Oedypus 

*) Midőn t. i. IV. Frigyes Vilmos, porosz király, 1841. okt. 28. Sophok-
les-nek Antigone-jét Potsdam-han előadatta. 

**) Ha a színészeknek — a nehézkes xó&opvoi miatti — idomtalan járására 
gondolok (1. Wieselernél a VII. és VIII. rézmetszetet), szívesen elengedem, ré
szemről nekik e hosszá út fáradalmait. 

18* 
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királya-hói, melyben egy hirnök lép föl, ki is azonnal a karhoz for
dul e szavakkal (924. vers) : 

»UQ av naQ vumv, w %ívoi, fj.ú&ot[i bnov 
rá, tov ZVQÚVVOV dmuaz éazlv Oidinov; 
fxd?u(Tta #' avzov e'ínaz, ü Mattad-' onov.« 

Eöltünőnek találja Geppert, hogy a hirnök, ha csakugyan e sza
vakat a színpadon mondotta, nem intézte azokat Jokastehez, ki hiszen 
sokkal közelebb volt hozzá, mint a kar, minthogy a hírnök megjele
nésekor Jokaste a színpadon állott. — Hogy ez természetesebb 
volt volna, abba én is egyezem; de ki nem tudja, hogy (Geppert 
saját szavaival élve) »wie weit die Griechen überall in der Kunst 
von dem entfernt waren, was wir gemeinhin Natürlichkeit nennen?« 
(L. a 7. lapon). Aztán viszont a kar is gyakran előbb látja meg a 
föllépőt, mint a színpadon állók. Például hozza azon jelenetet Gep
pert (a 26. lapon), melyben Teukros barátjának hullája mellett áll 
és a kar így nógatja: (1040. Alag) 

[itj zehs uaXQav, akX ' otzwg xovipug zácpcp 
ygá^ov zbv avd^a, %03 zi fiv^^ari za%a, 
fiXéna) ya,Q ty&gbv qswza, xal záj[ av xaxotg 
yeloöv a őí] xaxovQyog i^íxoiz ávrtf). 

De Teukros őt még nem látja, kérdi tehát: 
zig d'iffzlr, bvzív cívŐQtt rtQoffXnGGiig azgazov; 

Mire a kar: »MipéXaog, q> b*ii zovős nXovv ioztiXauev, Eza l a t t Mene-
laos megérkezett, úgy hogy Teukros is látja már ő t : — ó(.»<», na&tiv 
ya.Q iyyvg av ov dvarrsz^g. 

Ez idézetnél azt lehetne kérdezni, hogy hátha a kar sem látta 
Menelaust előbb és csak úgy mondta, hogy látja színpadi módon ? 
Ki fogja hinni p. hogy Danaus a »Segélykérök«-ben csakugyan 
látja a magas tengert és rajta az aegyptusi hajót legénységével 
együtt, a mint pedig Danaus világosan mondja és pedig jóval a 
hírnök megérkezte előtt ? 

Harmadszor: gyakran történik, hogy egyik színész a másikat 
meg nem látja, miből Geppert szerint (a 28. lapon) következik, hogy 
mindkettő nem lehetett a színpadon, hanem az egyiknek olyankor 
a kartéren kellett lennie. Példát talált erre Geppert Sophokles 
* Antigoné*-jében* Egy hirnök elmondja ott urának gyászos halálát 
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a kar előtt; mire beszédét végzi, megjelenik Eurydike, ki nem a 
hírnökhöz, hanem a karhoz intézi beszédét, »ein deutlicher Beweis, 
wie es uns scheint, dass jener Boté bei seinem Auftreten nur in der 
Orchestra stehen kann, da ja Eurydike sonst nicht den Chor dess-
halb hátte befragen können.« — Nekem ez nem látszik oly világos 
bizonyítéknak; a színpad ugyanis — mint már tudjuk — szerfölött 
hosszú volt; ha tehát a hírnök a színpad egyik végén állott és Eu
rydike a másik végén lépett föl, akkor bizony ez utóbbi sokkal kö
zelebb volt a karhoz (kivált ha a kar állványát a színpadhoz közel
állónak gondoljuk), s így azt — mint közelebbit — kellett tehát 
Eurydikenek megszólítnia. 

Fölöslegül még hozzátehetem, hogy — véleményem szerint — 
hatásosabb is, ha Eurydike aggodalmas és gondterhelt szívvel a 
színpadon megjelenve az annyira várt követet nagy bújában elejénte 
észre sem veszi és a kartól kér fölvilágosítást, mely kar úgyis min
den mozzanatát a cselekvénynek részvétével kisérni szokta; hatáso
sabb, mondom, ez ; mint ha azonnal megpillantván a hírnököt, modern 
színi praxis szerint lázasan megrohanta volna, hogy mondja, beszélje 
el neki a történteket. 

Negyedszer: a föllépők olykor panaszkodnak, hogy meredek 
az útjok;. névszerint Eurypidesnél három hely ilyen panaszokkal 
teljes. Geppert szerint ezen meredek út nem lehetett más, mint a 
karterből a InyfTov-ra, vezető lépcső. Véleményem szerint p. az /ón
ból Geppert-tö\ idézett helyen (1. 734.) a lépcső inkább a színpad 
hátterében levő templomba vezetett föl — a színpadról. A házak
nak, templomoknak, palotáknak a színpad hátterében szintén lehet
tek lépcsőik: s így a jajgatások az út meredeksége fölött ezek miatt 
eshettek. 

Ötödször: némely cselekvényekről teljes lehetetlennek látszik, 
bogy másutt történhettek, mint a kartéren. A »Segélykérők*-bői 
idézett helyet illetőleg (816 — 855. versig) lehet valami a dologban. 
Be ilyes egyes esetet eltérésnek lehetne tekinteni a szabálytól. 

Ezen öt ok előadása és bővebb fejtegetése után Geppert (a 31. 
lapon) így szól: »Ist nun durch allé diese Umstande das Auftreten 
der handelnden Personen in der Orchestra ausser Zweifel gesetzt, (?) 
so bleibt uns noch zu zeigen übrig, dass in manchen Stücken we-
nigstens in der "That kein anderer "Weg auf die Bühne führte, als 
eben der genannte.« 
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De midőn eddigi észrevételeim is inkább eszmecsere, mint bí
rálat akartak lenni: annyival inkább tanácsos lesz végét szakítani 
a véleményezésnek, mert a Philologusban (23. k. 2. f. a 326. lapon) 
világosan olvassuk: »Schönborn giebt, namentlich in Anm. 23. eine 
schlagende Kritik sámmtlicher Gründe und erklárt p. 20 : »ich sehe 
es demnach für unzweifelhaft an, dass die Schauspieler in den hel-
lenischen Theatern regelmassig nur aus den auf der Bühne befind-
liclien Thüren lier eingetreten sind; die wenigen Ausnahmen {tehát 
mégis vannak!) aber von dieser Regei, welche sich wahrnehmen 
lassan, erregen keine Zweifel in dieser Beziehung, sondern zeigen 
vielmehr, wie streng man an der Regei festgehalten hat.« Sommer-
brodt határozottan — minden megszoritás nélkül — állítja, hogy a 
színész soha a kartérre nem lépett; szavai (das altgriech. Theater 
a 30. lapon) ezek: »Wir betrachten zunáchst die Skene, die den 
Schauspielern angehörte, und nur in den seltenen Fállen auch vom 
Chore benutzt wurde, wo derselbe, wie in den Eumenyden des Ae-
schylos *), die selbststándige Rolle eines Schauspielers vertrat. 
Wenn aber auch der Chor bisweilen auf der Bühne auftrat, so steht 
es doch andererseits fest, dass der Schauspieler nie (?) auf der 
Orchestra erschien, die dem Chore gehörte.***) —Az eddig mondot
tak után könnyű belátni, hogy Sommerbrodt itt többet állít, mint 
mennyit be tudna bizonyítani. 

Geppert röpirata végszavában (a 45. lapon) ezeket mondja: 
»Wenn wir zu so vielen Beweisen, die aus dem Innern der Sache 
selbst genommen sind, noch ein áusseres Zeugniss hinzufügen woll-
ten, so könnten wir auf Pollux (d, 127.) verweisen, wo ausdrücklich 
gesagt wird, dass die Schauspieler in die Orchestra eingetreten und 
die Scene erstiegen hátten; (— datloóvttg dl xara tijv oQ^rjO-Tpnr ént 
ztjv axr\vi\v dia xXiftáxcov avufiaivovaiv — ) . — I g e n , ticreX&óvreg öl xara 
trjv 6Qir\07Q<x.v én\ t^v axrjvijv ávafiaívovcri ötct xki\náxav. — m o n d j a P o l -

*; E nagyszerű színmű elején a látnók eltávozta után megnyílik Apolló 
delpliosi temploma s láthatni borzalmat okozó belsejét a furiákkal, kik csak 
később lépnek le a színpadról rendeltetésük helyére, a kartérre. 

**) Ez a »Die dem Chore gehörle*. véleményem szerint nem sokat akar 
mondani; mert hiszen a színpad ismét a színészé volt (xal ax/jv/j [JÍV uroxguujv 
I<SK)J\ Poll. A. 123.), s arra mégis föllépett a kar is, — melynek pedig Pollux 
(A. 123.) szavai szerint csak annyi köze van az cxr^-hez , mennyi köze van a 
színésznek az ógy-f^ioa-hoz. 
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lux Ónom. d. a 127. pontban; — de itt az a kérdés, kik azok az 
titnlfróvzig? a színészek-e, vagy a karbeliek? — Schlegel (Vorlesun-
gen über dram. Kunst I. Th. a 312. lapon) és Mosen (»Die Anfánge 
der Tragoedie« a 26. lapon) Gepperttel a színészeket értik alattok; 
— különben majdnem általános véleménye a tudósoknak mai nap,, 
hogy Pollux a karról akarta azt mondani, hogy az lép föl a lépcső
kön a színpadra az oQiyatQa-hbl. De ha ez utóbbi vélemény áll, ak
kor hát a karnak nem is a kartér, hanem a színpad" tartózkodási 
helye, mit pedig Pollux nem akarhatott mondani, ki kevéssel az
előtt azt tanította, hogy »xal ffXtfVr] uh vnoxoiToüv ídiov, r/ 8 e 6 Q % rj-
att* c t ov x° Q °v. — Pollux maga egy betűvel sem árulja el, hogy 
a kart vagy a színészeket érti-e, s azért oly bajos elkészülni e jósdai 
homályu szavakkal. Nem is csodálom tehát, hogy Boeckh azt a véle
ményt nyilvánította (1. »Uber die Eingánge zu dem Proscenium« a 
46. lapon Gepperttől), »dass sich diese Stelle leicht beseitigen liesse.« 
Es Sommerbrodt (1. De Aeschyli re scenica. Pars I. a X. lapon) 
csakugyan a 109. pontba iktatja be ez idézetet; mely költöztetés 
ellen Schönbom azonban tiltakozik, ki is Pollux szavait így értel
mezi : »Der Chor oder die Choreuten steigen von der Orchestra aus 
auf Treppen zur Skene hinauf, natürlich nur dann, wenn es nöthig 
ist.« —- Schönbom szerint tehát Pollux az thtXoóvrig alatt a karbe-
lieket érti, kik a kartérből a színpadra lépcsőkön szoktak volt föl
menni, de természetesen csak akkor, ha szükséges. — Midőn ezen 
épen oly egyszerű mint éleseszü magyarázatot elfogadom, ugyan
akkor a 127. pont e szavait: r<ap uévtoi nanódcov rj fih Öt^ia ayoótitv 
r\ tx Xips'vog rj tx nóXtmg áya, o't <)& dXXa/óOsv nt^oí acptxvovfiefoi xara 
rrjv érénav eiaíaair, — most már kész vagyok Schönbornnal a karról 
és így az alsó bejárásokról (ai xazco mÍQodot) mondottaknak tekinteni. 

Hátra volna még az éxKTxqiuov kérdése. Hesychius szerint: 
'Emcrxrjvtov ró im rrjg axrjvijg xatciywyior, — vagyis az murxrjnov eme
let, »eine Art Oberstock« a színpadon; — mint Hesychiust egy
hangúlag értelmezik. — De még egy régi írónál maradt fönn az 
t7zt<jxrjviov emlékezete. Ezen író Vitruvius, ki V. k. 6. fejezetében a 
kőszínfal emeleteiről és oszlopdíszítményeiről szólván így folytatja : 
»ltem si tertia episcenos futura erit« ; stb. VII . k. 5. fejezetében 
pedig így szól: • »praeterea supra eam nihilominus episcenium, in 
quo tholi, pronai, semifastigia, omnisque tecti varius picturis fuerat 
ornatus« stb. Vitruviusnál is mindkét helyen »emeletet« jelent, a 
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mint Reber az egyik helyen »Stockwerk«-nek, a másikon »oberes 
Bühnengeschoss«-nak fordítja is *). — Most csak az a kérdés, mire 
szolgálhatott azaz émaxijnov? — Schönborn gyanítása (»DieSkene 
der Hellenen« a 25. lapon) szerint az tniaxr]via arra szolgálhattak, 
hogy a cselekvény, ha szükséges, a színpad magasb részeibe is átté
tethessék. — A cselekvény odatételét kivánta p. Aechylus »Tl()outj-
&ng ős<y(i(áttjg«'e **), mely tragoediában a titán sziklához lánczoltan 
bűnhődik, míg végre konoksága miatt sziklástul a Tartarosba sü-
lyed. Szükségesek voltak az ém&tajwut több aristophanesi darabban; 
így p. az Eigrjvt] czímü darabban a költő a harmadik jelenet végén az 
olympot mutatja az istenek lakaival; mire Trygaeus egy óriás bo
gáron az aetheren nyargalva Zeus palotája előtt megállapodik és 
bebocsáttatást kér. — Továbbá szükségesek lehettek ezen Í7tiaxrjvia, 
hogy rajtok némely gépezeteket föl lehessen állítani és onnan ke
zelni, így például az említett »Eigrivri« czímü darabban, midőn Try
gaeus a tündérbogáron a magasba nyargal Eio^vri-t, a békeistennőt, 
keresni; — a n^iavonoióg-t, a gépvezetőt, kit Trygaeus a 174. vers
ben fölkér (•— oo i^rj^avonoié, noágs^e tov vovv ág éfté —), hogy ügyel
jen rá, nehogy a magasból lebukjék és nyakát szegje, azt a gépészt 
én szintén csak az miaxTiviov-on képzelhetem valahol. —: Vagy pe
dig — hogy még egy példát idézzek a sokból — midőn Sokrates 
(Aristophanes »Ar£qpe/lat« czímü darabjában) egy függőágyban a leve
gőben himbálódzik (asgoftatoi xal rztQicpQovdi TOV yhoi« 1. a 225. ver
set), míg végre a bárgyú Strepsiadeshez leereszkedik: — e jelenetet 
is az bmaxTqvia igénybevételével képzelem magamnak. 

Igen ép színfala emeletekkel van Aspendos színházának (Pam-
phyliában ***), hol mind a két emelet oszlopokkal volt.díszítve, és pe
dig az egyik joniai, a másik doriai oszlopokkal, mint azt Texier-nél 
(Nouvelles Annales publiées par la section Frangaise de 1' Inst. 

*) L. Des Vitruvius zehn Bücher über Architektur, übersetzt und durch 
Anmerkungen und Bisse erlautert von Dr. Franz Beber, ausserord. Professor 
der Archaologie in München. Stuttgart, Krais u. Hoffmann. 1865. 

*) Fordította minálunk Verseghy Ferencz (Aiscliylos lebilincselt Prome-
theusa) mythologiai jegyzetekkel. Buda, 1792. A legújabb időben pedig Zilahy 
Károly. (A lelánczolt Prometheus Aiszkulosz után. Pest, 1861.). 

***) Ezen igen jó karban levő (— igaz, hogy római időben épült —) szín
háznak érdekes rajzát közlik Guhl és Koner művök II . r. 162. lapján. — Texier 
szerint: »il ne manque pas une seule pierre a ce bel édifice ;« — mi, ~- ha nem 
veszszük szorul szóra, — igaz is. 
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archéol. I. 1. Paris, 1838. a 296. 1.) olvassuk: »La scéne est ornée 
de deux ordres de colonnes ionique et corinthien ; le rang inférieur a 
douze colonnes de face: elles sönt en marbre blancveiné de rouge.« 

Szükséges volt ezt előrebocsátanom, mert Schönborn épen ezen 
talapzatokból indul ki, midőn egy új nézetnek akar elismerést sze
rezni. Schönborn szerint ugyanis (1. »Die Skene der Hellenen« a 
22—24. lapon) ezen alapzatok nem voltak oszlopokéi; hanem ezek 
erkélyeket tartottak, melyeken a szükséges gépek föl voltak állítva. 
Schönborn ezen erkélyekben a pluteum-ot *) akarta fölismerni: 
Lohde azonban (»Die Skene der Alten« a 4. lapon) kimutatja, hogy 
»pluteum« a Schönborn által idézett helyen »oszló^talapzatot«, 
»Saidenstuhl«-t jelent, és nem »erkélyt«, »Balkon«-t; — mi külön
ben a G.uhl és Koner-to\ közölt rajzból is kitűnik, mert láthatni 
a kőszínfalon az oszloptalapzatoknak megfelelő oszloppárkányokat 
is, melyek az oszlopokat fölül betetőzték. Lohde aztán (könyve 14. 
lapján) arra figyelmeztet, hogy az aspendosi színház szárnyépüle
tein 17 méter magasságban a pulpitum fölött egy egy ajtó (Schön
born szerint 1. 89. lap, ablak) találtatik, melyeknek küszöbe alatt 
két lábnyira a falból két két poczkő áll ki. Ezen a szárnyfalakból 
kiálló kövek Lohde' szerint erkélyféléknek maradványai, hová a gé
peket állították s honnan azokat kezelték. (A Guhl és Koner kö
zölte rajzon [a 162. lapon I I . rész] két ajtóféle nyilast láthatni egy
más fölött a szárnyépület falán.) — Lohde, mint látjuk, abban tér 
el leginkább Schönborntól, hogy az hmaxrivia a szárnyfalakon képzeli. 

Napjainkban azt a kérdést is meghányták többször, hogy 
volt-e födve a görögöknél a színpad? **) — Schönborn (a 95.1.) azon 

*) Podii altitudo ab libramento pulpiti cum corona et lysi duodecima 
orchestrae diametri : supra pódium columnae cum capitulis et spiris altae quarta 
parte eiusdem diametr i : epistylia et ornamenta earum columnarum altitudinis 
quinta parte : pluteum insuper cum unda et corona inferioris plutei dimidia 
parte : supra id pluteum columnae quarta parte minőre altitudine sint quam 
inferiores : epistylia et ornamenta earum columnarum quinta parte. Item si 
tert ia episcenos íutura érit, mediani plutei summum sit dimidia parte : colum
nae summae medianarum minus altae sint quarta parte : epistylia cum coronis 
earum columnarum item habeant altitudinis quintam partém. (Vitr. V. k. 6. f.). 

**) Míg a görög színház egészen nyilt, födetlen volt, s legfőlebb a színpad
nak volt teteje (?), addig az ojcktov, minthogy főleg zene-előadásokra szolgált, 
tetővel birt ,mely is az ufósfrw jellemző tulajdona. — Heródes odeuma-nak Athén
ben (Guhl és Koner II. r. a 161. 1.) cedrusfa-teteje volt. ('llpúo^c) xídqov 2juv#e!f 
TÖV OQOWOW. L. Wieseler Theatergeb. u. Denkm. a 8. lapon). 
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nézethez hajlik, hogy nem volt födve, és pedig először mert födél nyo
mára sehol sem lehetett jutni, s aztán minthogy némely nagyobb-
szerü gépnek fölül tágas, nyilt térre volt szüksége. — Lohde ellen
ben (a 4. lapon) kimutatja, hogy Aspendos valamint Omnge*) 
színpada tetőzve volt. S csakugyan, az aspendosiban még láthatni 
mindkét szárnyépület falán azon vonalokat, melyek a tető lejtős 
irányát jelölik. (L. Ouhl és Koner I I . r. 162. 1.); valamint azon 
üregeket a második emelet párkánya fölött, melyekben a tető meg 
volt erősítve. — Ebből bátran gyaníthatjuk tehát, hogy voltak 
színházak, melyeknek színpada be volt tetőzve; de hogy váljon a 
tisztán görög színépületek színpada is födve volt-e, — az nyilt kér
dés. Igaz ugyan, Wieselernél a 60. lapon azon nevetséges jelenetre 
vonatkozólag, midőn Chiron Xanthiast üstökénél húzza föl magá
hoz egy tetőzött állványra, azt olvasám: »Es liefere uns den Beweis, 
dass die griechische Scene ein Dach hatte, welches dieselbe voll-
stándig bedeckt habén muss« ; — de minthogy ezen tetőzött állvány 
koránsem a színpadot ábrázolja a fösteményen, hanem inkább egy 
tetőzött épületet a színpadon **), — azért e régi rajz — keveset 
mondva — el nem döntheti a kérdést. 

Ezek után vizsgáljuk közelebbről Suetoniusnak egy helyét, 
melyet a legújabb időkig nem tudott helyesen értelmezni senki. Sue-
tonius leirván Nero életrajzában e fejedelemnek gálád és az eszeve
szettséggel határos tetteit, elbeszéli, hogy olykor abban telt kedve, 
zenebonát támasztani a színházban; s midőn tettlegességekre került 
a dolog; akkor ő is — a zavarosban halászni akarván — kővel haji
gált a nép közé, s egykor névszerint (óh tragikomikus jelenet!) a 
praetort is fején találta. — Suetonius saját szavai (Nero, a 26. feje
zetben) ezek: »Interdiu quoque clam gestatoria sella delatus in the-
atrum, seditionibus pantomimorum ex parte proscenii superiori 
signifer simul ac spectator aderat. Et quum ad manus ventum es-

*) L. Wieseler »Theatergeb. u. Denkm.« a 22. és 25. lapon. Újabb leírását 
adja Caristie >Monuments antiques a Orange« (Francziaországban). Arc de 
Triomphe et Théatre. Paris, 1856. 

**) Hasonló véleményen van Müller is (Philol. 23. köt. 2. f. 312. lap), ki az 
idézett lapon a színpadra vezető lépcső-rajzokról szólván a végén azt mondja : 
»IX, 13. (t. i. a 9. tábla 13. rajza Wieselefnél) ist die Treppe nicht die Fragliche, 
sondern eine auf der Bühne von der Strasse zu den dargestellten Baulichkeiten 
fülirende.* 
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set, lapidibusque et subselliornm fragminibus decerneretur, multa 
et ipse jecit in populum, atque etiam praetoris caput consaueiavit.« 
Az itt a kérdés, mit kelljen érteni a »pars proscenii superipr* alatt. 
Witzschel (Pauly Reál. E. Theatrum alatt az 1769. lapon) azt 
mondja, hogy »Dachboden der Scene« ; Schönborn is oda magya
rázza, »dass Nero an Zinnen stand, welche den obern ítand der 
Skene einfassten.« Müller {a Philologus 23. kötetének 2. füzetében a 
317. lapon) azonban arra figyelmeztet, hogy Nero ily értelmezés 
mellett mégis túlságos magosán ült volna s ugyancsak kényelmetle
nül érezte volna magát a meredek színfal ormán; — s azért tehát 
Wieseler nézetéhez hajlik, mely szerint Suetonius a »pars proscenii 
superior* alatt aligha nem értett egy olyan páholyfélét, milyeneket 
Orange (Déli Francziaországban), Bostra (Syriában) és Otricoli 
(Italiában) színházaiban a kőszínfal közepe táján fülkék alakjában 
láthatni. (L. »Theatergebáude und Denkmáler des Bühnenwesens 
bei den Griechen und Römern.« Von Friedrich Wieseler. Mit 14 
Kupfertafeln. Göttingen, 1851. — a 2.5. lapon*) a 7. pontot). Hogy 
ezen a o-/.rtvri kőfalában levő fülkék előkelőknek páholyai lehettek, 
azt Wieseler előtt már De la Pise gyanitá**). Az 1639. megjelent 
»Histoire oV Orange« czímü müvének 18. lapján ugyanis ezt olvas
suk : »On voit uií parquet relévé contre la muraille, — couvert en 
voulte (most: voute), avec un grand siege de pierre, fait on forme 
de ehaire qui estolt (most: était) la place des Consuls ou des Pre-
teurs, apres des Empereurs, ou de leurs Lieutenans et Magistrats, 
qui y adsistoyent (most: assistaient), pour voir les exercises, et en 
les authorisans de leur presence destourner (most: détourner) be-
aucoup d' inconveniens, qui autrement s'y eussent peu glisser. A. 
dextre et a senestre (most: á droite et á gauche) du parquet, contre 
la mesme (most: mérne) muraille, s'y voyent des colonnes, avec le
urs chapiteaux, et une corniche de marbre noir et blanc richement 
taillée. Le lieu eminent, oú ils sönt posés, et la richesse de 1' ouvra-
ge sönt des marques infaillibles de la dignité de ces places ainsi 
destinées pour les sieges des personnes plus considerables.« 

*) A Philologus 23. köt. 2. füz. 317. lapján a 9. sorban ezen lapszám hibá
san van közölve. Ott ugyanis olvasandó »(p. 25, zu taf. I I I , 7.)« e helyett »(p. 
15, zu taf. III, 7.). 

**) De la Pise az elstí, ki Orange. színépületét tudományosan megvizsgálta, 
és pedig következő művében : »Tableau de F Histoire des Princes et Principautó 
d' Orange, á la Haye, MDCXXXIX. 
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Minthogy a legújabb időben Wieseler is, a res scenica terén a 
legeslegnagyobb tekintélyek egyike, határozottan állítja: ». . . . die 
Annahme einer Loge in der Höhe der Skenenwand (a színfal tetején) 

unterliegt keinem Zweifel* *), — hát nem mertem kételkedni 
ezen állítás helyességében, ha nem birtam is magamnak kellően meg
magyarázni, miként kezelték a régiek akkor (Lohde szerint) a 
szárnyépületek (naQaaxyna) erkélyein fölállított gépeiket úgy, hogy 
ezen — olykor nagyobb terjedelmű — gépek a kőszínfal páholyai
ban ülőknek a kilátást mégis mindenfelé szabadon hagyták; továbbá 
az sem volt előttem egészen világos, hogy miként láthattak mégis 
a kőszínfalba épített páholyokban ülők, midőn — tudvalevőleg — 
a kőszínfal előtt egy álszínfal állott. E kételyeimet azonban 
utóbb maga Wieseler tette fölöslegesekké. E tudós ugyanis a rajnai 
régiségbarátok évkönyveinek 37. kötetében **\ visszavonj a páho
lyokról mondott nézeteit és nyiltan kijelenti, hogy ő is kész a külön
féle színházromokon talált fülkéket Vitruvius hangfülkéinek tar
tani a hangedények ***) számára. — S ezzel befejeztem a ffxj?*-!? 
ügyében — magyar előzők nélkül — tett búvárlataimat. — A még 
hátralevő oo^tytna-ról és a színi gépekről f) majd alkalmilag. 

*) Theatergebáude und Denkmaler des Bühnenwesens bei den Griechen 
und Bömern. Von Friedrich Wieseler. Göttingen, 1851. 1. a 25. lap 7. pontját. 

**) Mittheilungen des Herrn Prof. Wieseler, Major von Cohausen und Bau-
meister Peters. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein-
lande, 1864. 1. a XXXVII. kötet 57—65. lapján. 

***) Hogy mik voltak azok a »hangedé?iyek,€ arról a »Theatron*-ről írt 
értekezésem 13—20. lapján kimerítően szólottam. 

t) Ekközben a színi gépekről szintén már értekeztem a következő füzet
ben: »A görög színpad gépei.* Forrástanulmány. Budapest. Nyomatottamagy. 
kir. egyetemi könyvnyomdában. 1875. (E tanulmány ugyanakkor a budapesti 
egyetemi főgymnasiumnak 187*|5. évi értesítőjében is megjelent). 

Thewrewk Árpád, 



A sémi faj őshazájáról és vándorlásáról. 
Bevezetés. 

(A kérdés tárgyalásának fontossága és terjedelme). 

A sémi ethnographia alapkérdései legújabb időben, mióta 
e^X esszén úi,, eddig,csak részhan. feJfadej^ik ciüti\rJdvnneJ5,,a.has 
bylon-assyriainak, emlékei tágitották a látkör.t, és egyszersmind 
bővitették a problémák tartalmát, lényegesen módosult alakban 
lépnek a gondolkodó ethnographus, nyelvész és őstörténetbúvár elé. 

A régóta már tisztába hozottnak gondolt alapkérdés, melyet 
ezen értekezésem czímében jeleztem, csak most kezdi igazán feltüntet
ni megoldásának valódi nehézségeit, mióta a kérdés azzal a mozzanat
tal gazdagodott meg, hogy eddigelé divatos megoldásába, hogyan 
illeszthető be mindaz, a mit az assyrologok felfedezései alapján, a 
babylon-assyr őstörténetről tudunk. Azért, úgy gondolom, nem 
cselekszem fölösleges munkát, ha a hazai tudományos közönség 
előtt, részint a kérdés mai állásáról szólok, részint pedig a magam 
részéről is némi új anyagot szolgáltatok, melylyel a magaméból já
rulok hozzá a kérdés tisztázásához és a látkör bővitéséhez. 

A kérdés az: »Hogyan és mily úton vándoroltak a sémiek, 
míg a faji életből kibontakozva önálló népegyéniségekké váltak szét? 

A tisztelt olvasó látja, hogy a kérdést csak az őstörténeti ván
dorlásokra vonatkozólag tettem fel. A szoros értelemben vett histó
riai idő nem tartozik kérdésünk keretébe ; különben szólnom kellene 
p. o. azon vándorlásokról is, mely a sémiek egy részét Aegyptusba 
vezette, a hyksosokról, és rokon históriai eseményekről, sőt még a 
középkort is magába foglalná akkor kérdésünk terjedelme. Ezek 
már nem tisztán ethnographiai kérdések, hanem már szorosan a 
történelembe tartoznak. Körünkbe csak azon ősvándorlások tartóz-
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nak, melyek a faj egy közös őshazájából indultak ki. Azért nem szó
lunk azon vándorlásokról sem, melyeknek czélja colonisátio (phoeni-
kiaiak), sem pedig egyáltalában véve nem terjeszkedünk azon esemé
nyekre, melyek folytán a közösségből messze elágazott népek ismét 
geographice beillesztődnek a faji közösség keretébe (a philisztáusok 
kérdése). Pusztán az őstörténelem és ethnographia egy elemi és 
elsőleges kérdése képezi tárgyunkat. 

I. 

(A régi felfogás. — A vándorlás külső inditó oka. ••— Arám 
»centre commun de la race.« — Edén. — Hamis generalizátió. — 
Hehn Viktor. — A bortermesztés elterjedése). 

Szükséges mindenekelőtt jelezni a régi álláspontot, mely leg
újabb időkig volt kiindulási pontja a sémi ethnographiának. Mint
hogy a régi álláspontnak különféle képviselői, a részletességekben 
való szétágazás mellett, tulaj donképen egyfélét mondanak, a sok 
szerző idézése helyett, a régi felfogás eredményeit összefoglalom 
azok szerint, a mikben egy tudós franczia, Eenan, ki az előbbi állás
pontot a legműveltebb módon adta elő, *) ad kifejezést ezen állás
pontnak, és nem vonatkozom némely hosszadalmasabb, a problémát 
inkább összekuszáló mint tisztázó tárgyalásra, mely német részről 
jutott a kérdésnek. 

A régi álláspont kiindul a Genesis könyvében foglalt ethno-
graphiai adatokból és ezeket históriai kritikával használván fel, 
körülbelül a következő főeredményekre jut. 

A sémi faj őshazája (a bibliai 'Éden), hol még népegyénekké 
szét nem ágazva éltek együtt a sémiek, az Euphrates és Tigris folya
mok forrása körül keresendő. A legrégibb vízözönutáni históriai 
adat, az mely az Ararát hegyéről szól, Arménia éjszaki része felé 
vezet bennünket, az Araxes partjaihoz, az Erivan közelében. E sze
rint Arménia hegységei között volt a sémiek őshazája, a Tigris, Eu
phrates és Cyrus folyók felső mentében. It t van a bibliai Ür Kás
áim, honnét a Genesis szerint indul ki Terach vándorlása. Ezen 

*) Histoire géiiéral et systéme comparé dés langues sémitiquea 4. kiad. (Pa
ris, 1863) 28 — 41. lap. 
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tartomány azonos volna az Arpa'chshad névvel, mely a biblia sémi 
genealógiájában mint személynév (Shem fia) szerepel, de mely való
jában országnév = *AQQU7taXÍTig, melyet Ptolemaeus Assyriától 
éjszakra helyez el, a gordyaei hegységek felé, a hol most a kurdok 
laknak. Innen a terachiták családja délnyugat felé vándorol, át
kelvén az Euphratesen, a mely átkeléstől a sémiek egy előkelő része 
Ibhrím-nek neveztetik = a folyamon átkelők. 

A vándorlás külső indító okaira nézve eltérnek a vélemények. 
Renan szerint: »Quoique 1' émigration de Tharé nous sóit présen-
»tée comme purement spontanée, il est naturel de supposer que les 
»causes déterminantes de ce grand fait et d' une foule d' autres 
»mouvements analogues furent ia pression des races qui s' accumu-
»laient vers le Caucase, et la création de grandes empires non sé-
»mitiques sur le cours du Tigre« a mi aztán Nimród fellépésével a 
mint a bibliában van elbeszélve, hozatik kapcsolatba *). Müller 
Frigyes is ilyenféle, ha nem is szorosan > bibliai kútfőkből merített 
eseményre vezeti vissza a sémiek vándorlását. Ezen tudós ethno-
graphus a mongol faj elől való hátrálásnak tekinti az óvilág összes 
régi népvándorlásait: » Nézetünk szerint« — úgymond — »minde-
»nek előtt ezen faj volt az, mely az óvilágot lakó összes emberiséget 
»indítá vándorlásaira. Ismeretes, hogy az ezen fajhoz tartozó em-
»berek kizárólag nomádok, kiknek összes fennmaradása nyájaik és 
^legelőik sikerétől függ. Csak egy mostoha évnek kellett legelőik 
»frisseségét megrontani, vagy egy dögvésznek nyájaikat elpusztítani, 
»hogy ezen erős csapatok kényszerülve legyenek a szomszéd hatá-
»raiba hatolni és őt lakhelyéből kiszorítani. Ez által ez az utóbbi a 
»maga részéről arra szorult, hogy az ő szomszédját űzze el, úgy 
»hogy a különböző néptörzsek, valamint egy lejtő síkon levő homok-
»határ, a melynek csak egy szemecskéje indult mozgásnak, min
denfelé elszóródtak. Képzeljük az indogermánokat a mongolok 
^szomszédságában, ezek mellett a chamitákat és sémitákat, úgy 
»megértjük, hogy az a nyomás, mely a mongoloktól indul: ki, előbb 
»az indogermánokat hozta mozgásba, ezek által meg a chamitákat 
»és sémitákat szorította tovább. Míg amazok Afrikába vándoroltak 
»be, addig ezek a chamiták régi lakhelyeit foglalták el, és az indo-

*) Renan, ugyanott 33. lapon. 
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»germánoknak engedték át régi helyeiket, hogy kelet és nyugat felé 
»háborítatlanúl terjeszkedjenek.« *) 

A chamiták között, melyeket a sémiek szorítottak ki ezen 
felfogás szerint, különösen ismeretesek Kanaan chamita őslakói. 

A vándorlás menete ezen felfogás szerint következőleg folyt. 
Tekintetbe véve azt, hogy a sémi nyelvek között a többitől legin
kább különbözik és tőlük legtávolabb áll az arab nyelvjárás, úgy 
következik az, hogy legkorábban ezen ág vált el a közös törzs fajá
tól. Az arab ág kezdte meg tehát legelőször az elszakadást és ván
dorlásai után az arab félsziget déli részén telepedett le, honnan a, 
chamita kushitákat szorította ki. Utánuk következtek a kanaaniták, 
kik a bibliai okmányok szerint már Kánaánban laktak és uralkodtak, 
midőn a héberek családja indult vándorlásnak ezen ország felé.**) 
A terachita ág (melyhez a héberek tartoznak) ezalatt még szoro
sabb összefüggésben maradt az aramaeusokkal, de később elszakadt 
tőlük és az Euphratesen átkelt (ezen átkelésről neveztetnek ^Ibhrím, 
hébereknek, ez igéből 'ábhar, transgredi flumen). Az aramaeusok, 
kik legkésőbb indultak útnak, a sémi őshazából szintén keletre in
dultak és Kana'antól éjszakra telepedtek le. Az arabok vándorol
tak tehát legtávolabb, az aramaeusok maradtak legközelebb a sémi-
ség őshazájához. 

Ilyennek képzeli körülbelül a régi felfogás a sémi fajhoz tar
tozó népek szétágazását. Ezen felfogás, eltekintve attól, hogy nem 
birja nyelvtörténeti úton igazolni helyes voltát, azon alaphibában 
szenved, hogy voltaképen csak a héberek vándorlásáról bír szólni 
tüzetesebben, mlg pl. az arabok és aramaeusok vándorlásai — úgy
szólván — a légben lebegnek. Ezen felfogásból okvetlenül az követ
kezik, hogy az aramaeismus képviseli a sémiség legrégibb typusát, 
és hogy Aram — mint ítenan mondja — »centre commun de la 
race.z Az aramaeismusban kellene ennélfogva implicite feltalálni a 
sémiség alapjellegét, melyet a többi fajhoz tartozó népegyéniségek 
később vagy megbővitettek, vagy megcsonkítottak. 

Tudva van azonban, hogy a mennyire az aramaeismust ismer
jük, az a sémiségnek legszegényiesebb, és az eredetiség jellegét le-
gesleginkább nélkülöző képviselője. 

*) Allgemeine Ethnographie. (Bécs, 1873) 67. iap. 
**) Lásd Renan e. b. 187. lap. Ezen tényt Renan a vándorlásról szól

ván (37. lap) elfeledte felemlíteni. 
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A régi felfogás szószólói — mint kiemeltein — az Edén mon
dájába kapaszkodnak. A biblia ide képzeli az emberi nem eredetét. 
I t t van tehát a sémiség bölcsője. Azt magában véve igen könnyen 
tudná az ember elgondolni, és abban semmi néppsychologia nehéz
ség vagy valószinűtlenség nincsen, hogy valamely nép a saját böl
csőjéről szóló mondát általánosítja és átviszi az egész emberiségre. 
Sőt mondhatni, hogy nevezetes jellemvonása a korlátolt látkörü 
szellemnek, az egyénnél épen úgy mint a népnél, hogy részleges, 
maga magát illető tapasztalatot, szeret általánosítani és annak 
mértékével mérni a nagy egészet, a társadalmat vagy az egész em
beri nemet. De ha ily jelenséget akarnánk találni a mi esetünkben is, 
és ha azt a mi 'Edenről az egész emberiségre vonatkozólag monda
tik, a sémi fajra akarnók reducálni, feltűnő maradna az, hogy miért 
nem akadunk ily traditióra egyéb sémi népeknél is. Sőt el van is
merve, hogy az cEden-monda, a mint a héberek által van előadva, 
nem sémi monda. Ezen elterjedt és igen sok népnél található monda 
hasonmásait, nagyban és kicsinyben, épen nem-sémi népeknél talál
juk, sőt épen azon formája, a melyben az 0 . T. adja elénk, nagyon 
mutatja eráni eredetét,*) úgy hogy — a mire természetesen mi rá 
nem állunk — von Bohlen magát az 'Edén szót Írásbeli corruptió-

A. 

nak nézte ebből: Érán, a mire a héber d és r betűk hasonlósága 
adott légyen okot. Nevezetes az mindenesetre, hogy az 'Edenre, 
mint »isten kertjére« (gan elöhim vagy gan Jahve) a héber iroda
lom azon emlékei közül, melyeknek keletkezési ideje minden kétely 
fölött bizonyos, csupán csak az exilumi próphéták müveiben talá
lunk vonatkozást, t. i. az úgynevezett babylonia Jezsajásnál és Eze-
ebiéinél, míg a régibb próphétáknál, hol Edeu-kertről van szó, ál
talánosan ékes midató kert (Lustgarten) értetik alatta appellativ 
értelemben, **) a mint erről más helyütt bővebben szólottam ***). 
Ezen körülményből, hozzátéve még a fentemlített eráni párhuza
mokat, az következik, hogy a z ' Eden-kert képzetével a héberek igen 
későn, az exilumbon, és pedig a perzsák útján ismerkedhettek 
c£ak meg. Ethnographiai adatot tehát a sémiség őshazájára nézve, 
ebben a mondatban alig lehet találni, és ha lehetne is, a mit azon-

*) Lásd Tuch : Commentar iiber die Genesis 2-dik kiadás (Halle, 1871.) 
39—48. lap. 

**) Jezsaj. LI. 3. Ezech. XXVlII . 13. Ellenben Jő'él II, 3. 
***) Der Mytlws bei den Hebraem X. fejezet. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII. 1 0 
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ban nem hiszek, úgy az abból meríthető adat nem bírhatna vonat
kozással másra mint a héberekre, de nem mint Renan akarja az 
egész sémi faj őshazájára. 

A sémiek őshazáját és vándorlásait illető régi felfogás, me
lyet röviden körvonaloztam, ezeknél fogva nem egyéb hamis gene-
ralizátiónál, a mennyiben azt, a mi némi jogosultsággal birna a hé
berekre nézve, átviszi az összes sémiségre. De láttuk és még bőveb
ben látni fogjuk, hogy még magukra a héberekre nézve sem bir 
jogosultsággal ezen régi felfogás, mely azonban ujabb időben, mióta 
a sémi vándorlás kérdésére helyesebb szempontból kiindulva adnak 
feleletet, sem szűnt meg hívőkre és tudós szószólókra akadni. Meg
említek az ujabbak között csak egyet, és ezt különösen azért, mert » 
általa a sémi ősvándorlás kérdése összefüggésbe hozatik más kul
túrtörténeti jelenségekkel. Hehn Vidor ugyanis, kinek a kultúrnö
vények és háziállatok vándorlásairól szóló művelődéstörténeti és nyel
vészeti szellemdús munkáját a müveit és tudós közönség oly élénk 
tetszésben részesítette *), az ethnographiai vándorlások kérdésére 
nézve, mind indogermán, mind sémi téren a régi nézeteket vallja, 
ámbár egyébként nem kis radicalismussal szokott a szerző az el
avult iskolai pedantismus ellen síkra szállni. Az indogermán ván
dorlás új felfogását mindjárt munkája ujabb kiadásához írt elősza
vában ostorozza. »Régóta tekintették anthropologok és ethnologok 
az indogermánoknak Ázsiából kiindult vándorlásairól és eredeti 
egységükről szóló tant bilincsnek, mely az emberfajokkal, a hosszú 
és rövid koponyákkal, a kő- és bronzkorszakkal való műveleteikben 
megakasztá szabad mozgásukat. Ekkor történt, hogy Angliában, a 
különczködés hazájában, egy eredeti főnek eszébe jutott az indoger
mánok őshazáját Európába átteni; egy göttingai tanár valami sze
szélynél fogva magáévá tette ezen felfedezést; és egy frankfurti szel
lemdús dilletans (— ez alatt Geiger Lázárt érti —) az árja törzs 
bölcsőjét a Taurus tövére helyezte és a színképet még tovább festé 
ki. E szerint Ázsia, e rengeteg világrész, az officina gentium lakos
ságának nagy részét egyik kinyúló tagjából, egy kis, természeti ado
mányokban szegény, az óceánba nyúló félszigetből nyerte volna.« 
. . . . . . »Es mire támaszkodik ezen furcsa gondolat? Egy pár ösz-

- *) Kullurpflanzen und Hauslhiere in ihrem Ubergange árts Asien na eh Grie-
ehenland und Italian sowie in das ührige fluropa. Historiseli-liugnistisclie Skiz-
*«q von Vietov Hehn. 2-dik kiadás. Berlin, 1874. 
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szefüggés nélküli könnyű observátióra, melyek között egy sem állja 
ki közelebb megfontolás után a sarat« . . . A sémi vándorlás újabb 
felfogását Hehn nem ostorozza ily satirikus módon ; úgy látszik nem 
igen vett még róla tudomást, különben nem indulna ki a régi nézetből, 
mint egy általán elismert és megdönthetetlen alapból. A szőlőtő 
elterjedését és vándorlásait tárgyalván, így szól: »A szőlőtő saját-
képeni hazája, a Kaspi tenger déli határától dél felé fekvő és buja 
fatenyészés. által kitűnő vidék, egyszersmind — a mennyire ezt tör
ténelmi úton követni lehet — a sémiek őshazájával vagy egyik fő
ágáéval*) volt határos« »Ama vidékből a szétágazó sémi 
törzseket elkisérte a szőlőtő az alsó Euphrateshez és a Délnyugat 
sivatagjaiba és paradicsomkertjeibe, a hol később látjuk őket lete
lepedve és a hol azt a sajátságos művelődést fejlesztették, mely az 
árja műveltséget megelőzte és az aegyptomi műveltség után követ
kezett* »Syriából aztán a bortermesztés messze tovább ter
jedt az úgynevezett Kisázsia felé, a lydusokhoz, phrygusokhoz, my-
susokhoz és egyéb kelettől nyugat felé nyomult irániakhoz, éjszak-
felől aztán a görög félszigetbe talált utat stb.,« míg az indogermá
nok között közkincscsé vált. **) Hehn szerint tehát a sémi faj ősha
zájának és vándorlásának kérdése párhuzamosan indul a szőlőtő 
őshazájának és vándorlásainak kérdésével. 

Ha a nyelvet kérdezzük meg, úgy az első mi elénk tűnik az, 
hogy a bor sémi és indogermán nevei majd csaknem egybevágók. 
A digammá-s Foivoq = héber jajin, melynek eredeti alakja (a kezdő 
j nem eredeti) vajn volt és ugyanezen vajn, mely élénken emlékeztet 
a bor újnémet nevére, így sérületlenűl van meg az aethióp nyelvben 
és elvétve az arabban is, hol azonban a bor rendes neve chamr, 
a mi megegyezik az aram. chamrá~va\ és a héber chemer-re\. A sé» 
niiség körében tehát két szócsoport van a bor megjelölésére: 

héber chemer, jajin 
arab chamr, vajn 
aethióp — vájna 

f aram chamrá — 
Az első csoport (chamr) etymologice világos, a vörösös szín

ből indul ki; a másik csoport a legfurfangosabb etymologot is cser* 

*) Ezen clansula némileg kiengesztelheti Hehn-t az újabb felfogással, a 
mennyiben ezen őshazát az cjszaksémiekre korlátolná. 

**) Kulturpflanzcn stb. 67. lap. 
19* 
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ben hagyja, és ennélfogva nagy a valószínűség, hogy ezen nevet az 
indogermánoktól kölcsönözték a sémiek, mint Renan gondolja, nem 
pedig hogy a megfordított viszony állana. Mert hiszen az oivog, 
vinum, Wein-nak kínálkozik alkalmas indogermán etymologiája, 
melyet Pott helyesen fejtegetett. Ha a jajin szót az indogermánok 
kölcsönözték volna a sémiektől, honnan van az, hogy eltekintve az 
aethióptól, a chamr csoport uralkodik a bor elnevezésében, és a 
jajin mellett található ? Az arabsban pláne a vajn kölcsönzött, se-
cundaris természete tagadhatatlan, mert azon ritka szövegekben, 
hol előfordul, a szölőfürtöt és nem a bort jelöli, rendesen pedig még 
ennek megjelölésére sem használtatik, hanem az eredeti sémi íinab 
(héb. 'énábh). Különben is, ha azt akarnók bizonyítani, hogy az 
indogermánok a sémiektől kölcsönözték a bortermesztést, nem a 
bor elnevezéseiből kellene argumentálni, hanem épen a szőlőtő ne
veiből, ezek pedig a két nyelvcsalád között semmi néven nevezendő 
összefüggést nem mutatnak fel. Már pedig a bor másodlagos szere
pet játszik a szőlőtő elterjedése mellett, mert ennek létezése még 
nem tételezi fel amannak ismeretét. Látni való tehát, hogy a jajin 
szóra nézve az indogermánságnak van az elsőbbsége, és hogy a sémi 
vándorlás kérdését nem igen lehet pusztán ily etymologiai alapon a 
szőlőtermesztés történetétől függővé tenni. *) 

I I . 

(Az » Ibhrtm«-fé\e népnév viszonya a sémi vándorlás kérdé
séhez. — A népnevek keletkezése a nomád kulturfokon. — íIbhrím 
nem átkelő, hanem vándorló. — Nomád residuumok a sémi nyel
vekben. -— A vérrokonság és a vérboszút jelölő szók. — Vagyoni 
viszonyokra vonatkozó szók), 

Azon feltevés, hogy a sémi vándorlás éjszaktól délre indult, on* 
an támadt, hogy az ótestamentomi elbeszéléseket, melyek a Terach 

családjának vándorlásairól szólnak, az egész sémiség vándorlásainak 

*) Gesenius (Thesaurus 587. lap) szerint a többi sémi dialectus a hé
berből kölcsönözte a vajn szót, a mi lehetetlen volna, ha ezen szócsoport a 
sémi család eredeti birtoka volna; Lehetséges azonban, ha a héberek is csak 
kölcsön vették. 
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typusaként tekintették, és hogy azon tulajdonneveket, melyek a bibliai 
genealógiákban Shem és Terach között említtetnek, ethnographiai 
adatoknak tekintették.Nem akarom itt bővebben fejtegetni azon ótes
tamentumi helyeknek, melyekre különösen támaszkodnak, és azon tu
lajdonneveknek, melyeket ethnographiai czélokra felhasználnak, va
lóságos jelentését. Ez távol vinne e lapok czéljától, melyekben nem 
lehet feladatom bibliai exegesis-sel foglalkozni. 

Egyet azonban még sem hanyagolhatok el, mert szoros össze
függésben van egy nyelvtörténeti jelenséggel, melyet a sémi nyel
vészet terén, tudtommal még nem hangsúlyoztak a nyelvbüvárok. 

Egy pár rövid megjegyzést fogok, tudniillik, koczkáztatni, 
ezen ethnographiai elnevezésre nézve: 'Ibhrím, mely a hébereknek 
ethnographiai *) elnevezése a héber okmányokban. Ezen név értel
mezése szoros összefüggésben áll ugyanis azon nézettel, melyet a 
sémi vándorlás tekintetében tápláltak a legújabb időkig. 

Tudva van, hogy a biblia felemlíti í Ebher-t Shém-nek (a sé
miták ősapjának) fiát és tőle származtatja egyenes sorban a hébe
rek ősapáit. Ezen c Ebher-t már régi idők óta »heros eponymos«-
félének nézi a rationalista tudomány, oly névnek, mely az *Ibhri nő
mén gentilé-nek(melynek többes száma: 'Ibhrim)alkalmából utóla
gosan alakíttatott. De arra nézve is összhangzás uralkodik a tudó
sok között, hogy ezen \Ibhrrm magában véve, ezen igei tőre megy 
vissza: 'ábhar, a melynek jelentése : transire (különösen jlumen) és 
ennélfogva annyit jelent, hogy : a folyamon átkelők. Ezen magyará
zatból, hogy utólagosan támadt-e azon nézet, hogy a héberek ős-
lakhelye az Euphrates túlsó partján volt, a melyen átkelve a folya
mon átkelök-nek neveztettek, vagy pedig, hogy a héberek vándor
lása az Euphrates túlsó partjáról a folyam innenső részére, a mint 
egyszer mint ethnographiai tény volt elismerve, támasztotta-e az 
'Ibhrím név ezen traditionalis magyarázatát: már azt nem tudhat
juk. Elég a hozzá, hogy a kérdésben forgó népelnevezés említett értel
mezése szoros összefüggésben áll asémi vándorlásról való azon nézet
tel, hogy ezen vándorlás éjszakról irányúit dél felé. Ezért is kellett 
a héber nép ethnographiai elnevezésébe bele magyarázni az Euphra
tes folyamot, melynek túlsó partja legyen a héberek őshazája, honnan 
aztán a sémi vándorlás beálltával délnek indultak Kana'an felé. 

*/ Azért mondom : ethnographiai elnevezés, mert meg kell különböz
tetni a Jisra'él (Izrael) névtől, mely nemzeti és vallási elnevezés. 
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Ha ezen név csakugyan ily ethnograpkiai reminiscentiának 
volna a kifejezése, úgy kétségkívül irányadó is volna az általunk e 
czikkben tárgyalás alá vett ethnographiai kérdés eldöntésében. 

Azonban meggyőződésem az, hogy az 'Ibhrím név magyará
zása alkalmával egészen más szempontból kell kiindulni. Mielőtt 
tehát a sémi vándorlást illetőleg a legújabban megpendített helyes 
nézetet adnám elő, vizsgáljuk meg amaz elnevezést, melynek hamis 
magyarázása volt főoka azon téves felfogásnak, mely eddig a sémi 
népvándorlás kérdésére nézve uralkodó volt. 

Ismételnem kell itt evégből azt, a mit már más alkalommal*) 
röviden megpendítettem, azon kérdést tudniillik, hogy melyik kultúr-
fok az, mely legalkalmasabb a népnevek subjectiv megteremtésére ? 
Milyen művelődési fokon jutnak az emberek oda, hogy egyes külön
vált csoportjaik népneveket alkossanak a maguk számára ? Vilá
gos, hogy ez nem történhetik addig, míg az illető csoportban nem 
fejlődött ki a szoros együvétartozás öntudata, mely öntudat ingerli 
őket arra, hogy egy közös elnevezést teremtsenek saját megjelölé
sükre. Ez arra mutat, hogy ily népnevek megteremtésére a nomád 
kultúrfok a legalkalmasabb. A vadász- és halásznépekben is fejlőd
hetik már az egybetartozás tudata, és ez esetben ily népek is te
remthetnek már a maguk számára népneveket. De nem mindig van 
ez így. A vadászat és halászat természetével összefügg az, hogy 
szűkebb téren nagy embertömegek nem laknak együtt, s hogy fog
lalkozásuk nem segíti elő, sőt akadályozza a társadalmi élet alaku
lását és az emberi nemnek a társadalmi tömörülés felé hajló ten-
dentiáját. 

A nomád fokon tétetik meg az első lépés ezen tendentia felé. 
Ekkor lépnek az emberek szorosabb értelemben vett társadalmi 
összeköttetésbe, legelőször a családi élet alapján, mely az összes 
nomád kultúr kiinduló pontját, és a társadalom alakulásának, a 
mennyiben ez ottan a törzsi intézményen alapszik, leglényegesebb 
alapját képezi. A törzsalakulás ténye már nagyban feltételezi az 
együvétartozás eleven tudatát, és a mennyiben a nomád életmód 
jellemző sajátossága, t. i. a törzsnek folytonos együttvándorlása, az 
együvétartozókat közös élmények és közös traditió útján mindig 
szorosabban és szorosabban fűzi egymáshoz, a nomadismus legelő-

*) Der Mythos lei den Hebraern 6 5 — 6 7 . l a p . 
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szőr fejleszti a társadalomban a nemzeti ós később a népi tudatot, 
mely később a földmívelő kultúrfokon éri el magasabb fejlését és 
tökéletesedését. 

Ezeknél fogva világos, hogy a népnevek megalkotására a no
mád kultúrfokban vannak megadva legelőször az arra való psyeho-
lógiai feltételek, és ha ezt igaznak teszszük fel, könnyen megértjük 
azt is, hogy a régi népnevek nagy része nyelvészeti elemzés után azt 
a jelentést mutatja fel, hogy: vándorlok, kóborlók, ide s tova járók-
kdök. A nomád emberek, midőn népneveket teremtettek a maguk 
számára, ily esetekben azon különbségből indultak ki, mely járó
kelő életmódjuk között és azon állandó lakhelyekkel biró népek 
között, melyeknek országhatárain vonultak el, forog fenn. Még 
azon vadásznépek neveiben is, melyek szintén nagyobb csoportok
ban éltek vándoréletet, a nyugalmas földművelő népek országain 
pusztitás és rabolás között vonulván keresztül, gyakran látjuk, hogy 
ugyanazon mozzanat volt érvénya'dó a népnév megteremtésében. 
Innen van tehát az, hogy a népnevek oly nagy serege nyelvünkre le
fordítva ezt az értelmet adja: a kóborlók, vándorlök, futkosok. Ez 
a népnév például Zulu = hazátlanok, járók, kelők*); a kena'anita 
őslakosság között ott találjuk a zuz\m népet; zúz annyit jelent, hogy 
helyről helyre mozogni, züzim tehát » mozgók, vándorlók **) ; ha
sonlóképen vagyunk egy másik kena'ani ősnép nevével a Perizím-
mel***). Jornandes szerint (cap. 6.) a Parthusok neve is ily érte
lemmel bir: »De nomine verő quod diximus eos Parthos id est fu-
gaces,« persze azon hozzátevéssel, hogy »ita aliquanti etymologiam 
traxerunt, ut dicerentur Parthi, quia suos refugere i)arentes« f ) . 
Nem igen lehet nyomára jutni a Jornandes által, alkalmasint nem 
.minden tényleges alap nélkül, említett etymologia nyitjának, ám
bár Lassen és Pott eléggé fáradoztak nyelvészeti úton megta
lálni alapját Jornandes adatának f f ) . így pl. Lassen a xeoÚTtjg 
görög szóval akarja összehasonlítani a Parthusok nemzeti nevét. 
Elég a hozzá; hogy létezik a népnevek egy egész csoportja, mely-

*) Waitz, Aidliroijologie der Naturcölker 11. köt. 349. lap. 
**) Clericus szerint. L. Gesenius, Thesaurus 410. lap. 
***) Munk-Levy, Palaestina, geographische historische und archaeologische 

Beschrvibatuj dieses Landea etc. (Leipzig-, 1871.) 190. lap. 
f) Lásd Cassel, Magyarische Alterthiimer 286. lap. 
ff) Zeitschr. der deutscheu moryerdandischen Geseüschaft X11I. k. 412 —131. 
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ben az illető népek, midőn e nevekkel nevezték önmagukat, azt 
mondják magukról: vándorlók, kóborlók. Bergmann *) és Pott **) 
egy egész nagy seregét állították össze az ily népneveknek. 

Hogy csakugyan azon ellentét tudatából, mely a vándorló 
nomádok és az állandó lakhelyeket elfoglaló földművelő népek kö
zött létezik, támadtak az ily nevek, azt többféle körülmény erősíti. 
Először is azon tény, hogy némelykor ezen nevek nem magától a 
nomád néptől indulnak ki, hanem hogy azon állandó lakhelyeket 
elfoglaló nép, melynek birodalmába vándorolnak be a nomád tör
zsek, nevezik ezeket futóknak, kaszálóknak; példa erre ezen népnév: 
Pút, mely a Genesisbeli néptáblában Chám fiai között említtetik. 
Elers György ezen névről világosan kimutatta, hogy aegyptomi név 
e jelentéssel: futó és hogy az Aegyptusbeliek így nevezték az orszá
gukba bevándorlott nomádtörzseket, valamint hogy e név phoneti-
kus megjelölése a hieroglyph Írásban ezen Írásrendszer természeté
hez képest a nyúl jele által vagyon determinálva, mely sietést, fu
tást jelöl ***). Ezen esetben tehát egy földművelő nép nevezte meg
különböztetés kedvéért a nomádokat futóknak. Másodszor van adat 
arra is, hogy ezen ellentét tudata, a mint egyrészről a nomád embe
rekben ingerül működött arra nézve, hogy magukat vándorlóknak 
nevezzék, ügy az állandó lakó helyekre telepedett embereket arra 
ösztönözte, hogy állandóan lakóknak nevezzék magukat. Tudva 
van például, hogy míg az arabs félsziget éjszaki és középső része 
nagyrészt beduin törzsek által volt régi időben elfoglalva, addig a 
félsziget déli részén régi idők óta magas fejlődésű kultúrnépek, me
lyeket rendesen a Sabaeusok neve alatt szokás összefoglalni, laktak. 
Ezek Bent Joktán vagy Kahtdn-nak nevezték magukat egy állítóla
gos ősapa után, ki, mint az ethnographiai genealógiákban oly gyak
ran fordul elé, szintén a heros eponymicus-ok sorába teendő. A Ge
nesisbeli néptábla (X. fejezet) is Joktán-nak nevezi a déli arabok 
első ősét -f). Úgy gondolom, az öreg Freytag nem tévedt, midőn ezen 

*) Les peuples primüi/s de la raee de Jafete (Colmar, 1853) 42— 53. lap. 
Nevezetes, hogy a régiek a Pelasg népnevet is ebből magyarázták : nEXigyoí, 
gólyák (vándorló madarak). StraboY. 313. 

**) Etymologische Forschunyen I I . köt. 527. lap. 
***) Aeyypten und die Bücher Aloses I. köt. 70. lap. 
f) Sprenger, Die alie Geoyraphie Arabient 50. lap szól azon viszonyról, 

mely a héber Joktán és az arab Jakzdn között létezik. 
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népnevet ezen arabs igével katona hozza összefüggésbe, mely szó 
annyit jelent: hogy »állandó lakó helyet elfoglalni* *) ellentétben 
az éjszaki törzsekkel, a folytonos vándorlások között élő beduinok
kal."— Harmadszor: még modern időben is előfordul, hogy oly 
népnél, melynek egy része nomád életmódot folytat, mig egy másik 
része állandó lakó helyekre letelepedve a földművelésnek szentelte 
magát, az elöbbeni rész, azaz a nomád népréteg hasonló módon 
különbözteti meg magát az utóbbitól, a nem vándorló földművelő 
résztől. Blau Ottó egy jeles czikkében, mely az éjszakkeleti Kur-
disztán törzseiről szól, azt az adatot közli, hogy ezen kurdok közül 
a vándor nomádok »köcser« azaz vándorlónak nevezik magukat, 
ellentétben az általuk megvetett földművelőktől, kiket Rajá-D&k 
neveznek **). 

Az ethnographiai nomenclatúra ugyanezen csoportjába soro
lom én az cIbhrim nevet. Az 'dohár ige, melyből ezen népnév szár
mazik, nem jelent tudniillik csupán csak átmenést, vagy mint a 
traditionális magyarázat a jelen esetben tartja, folyamon való át
kelést (transire flumen), úgy hogy ezen népnévben az Euphratesen 
való átkelésre volna szükségképen vonatkozás, hanem'ábhar e kor
látoltjelentésen túl egyáltalán — járkálni, járni-kelni, vándorolni, 
(országokat) bejárni, a mire nézve töméntelen sok szövegpéldát le
hetne felhozni a héber irodalomból; tanulságos az c ábhar igére nézve 
ezen általános jelentés tekintetében annak alkalmazása régi assyr 
szövegben. I t t a phonetice 'ábhar-nek megfelelő szó használtatik a 
napról, mely ibar-ru-u kib-ra-a-ti »az országokat bevándorolja^**). 
Tehát általán bejárni, bevándorolni nagy világrészeket. Innen jön 
aztán az ' Ibhrim né-pnév is, mely ennélfogva csakis annyi mint a 
kurd kőcser, azaz a vándorló nép f) ellentétben az állandó lakó 
helyeken tartózkodóval. 

Az ' Ibhrim névből tehát semmi bizonyitékot nem lehet dedu-
cálni arra nézve, hogy a sémi vándorlás éjszakról indult dél felé. 
Ezen névben csak a vándorlás ténye van kifejezve, nem pedig a 
yándorlásnak iránya, és nem valószínűtlen, hogy ezen elnevezés 

*) Einleiturtg in das Stúdium der arabUohen Sjrrache 19. lap. 
**) Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft XII. k. 589. 1. 
***) Schrader. Die Keilinschriften und das alté Testaitwut 64. lap. 20. sor. 
t ) V. ö. Böttcher. Ausfülirliches Lehrbuch der luhraischen Sjprache kiadta 

Mühlau I. köt. 7. lap, jegyzet. 
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eredetileg nemcsak a héberekre vonatkozik, hanem a sémiek egy 
tágabb körére *), mely együttesen vándorló k-nak nevezte magát. 
Azon név, melyet az illető nép a nomád fokon alkotott a maga el
nevezésére, megtartatott ugyanezen nép által még azután is, midőn 
állandóan egy helyre letelepedve, a név már elvesztette reájuk nézve 
minden jelentőségét, realitását, sőt mondhatnók jogosultságát is. 
Ez sem kivételes eset. Népneveknél igen gyakori, hogy a nép* meg
tartja azokat saját megjelölésére még akkor is, ha már régen túl 
van azon kultúrfokon, mely e névnek léteit adott. Ily nevek is azon 
»residua« vagy »revivols« sorába tartoznak, melyeket az újkori kul
túrtörténet vezetett be a történelmi szemlélet kategóriái közé. Leg
jobban látjuk ezt a Philisztaeusok nevénél. E népet a történetben 
csupán csak mint földművelő kultúrnépet ismerjük, a nomadismus-
ról magának e népnek traditiói sem emlékeznek meg. Pedig be van 
bizonyítva, hogy e nép neve: Pelishtím ezen sémi igeszóval palash 
van összefüggésben, a melyet az aethióp nyelvből ismerünk, és mely 
annyit jelent vándorolni **); tehát szintén a nomád népnevek fennt 
tárgyalt sorába tartozik. Egy másik példa erre nézve azon népnek 
neve, mely jelenleg a nyelvészeket és ethnographokat oly nagy mér
tékben foglalkoztatja: az akkád népé. Ezen népnév jelentése: he
gyek között lakók ***). Már pedig ugyanazon néven, melyet kétség
kívül oly időben választottak, midőn későbbi tartózkodásuktól éj
szakra hegyek között laktak, nevezik magukat még akkor is, midőn 
a babyloniai völgyben nagy birodalmat alapítva, királyaik okiratok
kal vésték téglába viselt dolgaiknak azon büszke elbeszélését, me
lyeknek megfejtése foglalkoztatja most az angol Smith Györgyöt, a 
franczia Lenormant Ferenczet és a német Schrader Eberhardot. A 
népnév ennélfogva épen és változatlanul maradhat fenn a legkésőbbi 
időkig, midőn már rég megszűnt amaz összefüggés, mely a név kö
zött és azon nép foglalkozása, életmódja és kultúrfoka között léte
zik, mely ős időben e nevet választotta. A földművelő héberek is 
megtartották az'Ibhrtm nevet, mely, mint láttuk, lényegileg a no
mádok vándor életmódjából nőtt ki. 

*) Ewald, Geschichte des Volkes Tsrael I. köt. 410. lap. Fürst, Geschichte 
der bibliischen Literatur und des jüJisch-hdlenischen Sthriftthums. I. kötet (Lipcse, 
1867.) 5. lap. 

**) Müller I. Gr. Die Semüen, Chamileii und Japhetiteu etc. 257. lap. 
***) Leiionnaut, Études accadiennes 3. füzet. I. kötet. 72. lap. 
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Hogy e jelenséget annak egész terjedelmében méltatbassuk, 
foglalkozzunk még egy kissé nyelvészeti szempontból a nomadismus 
dejéb ől fennmaradt residuumokkal a sémi nyelvcsaládon belül. Azon 
tünemény, bogy valamely régibb fejletlenebb cultúrfokból a fejlet
tebb fokra reámaradnak residuumok és »revival«-ok, melyek vagy 
minden közvetítés nélkül, de öntudatlanul és minden értemény nél
kül élnek a fejlettebb kultúrfok által megteremtett szokások és in
tézmények mellett, vagy pedig úgy tartották fenn magukat, bogy 
maguk ezen régi szokások és intézmények az újabbaknak mértéke 
szerint vannak átmagyarázva, ezen tüneményt, a mennyiben szoká
sokra és intézményekre vonatkozik, az újabb kultúrtörténet annak 
egész terjedelmében tette a történelmi kutatás tárgyává. Különösen 
Edward B. Tylor szentelt ezen tárgynak igen beható tanulmányt *) 
és Herbert Spencer legújabban röviden összefoglalta az etimológiai 
tapasztalások ebbeli eredményeit **). Kár, hogy Tylor tanulmánya 
nem veszi eléggé fontolóra a nyelvet, az emberi nemnek praehisto-
ricus kultúrjának ezen legnevezetesebb okmányát. A nyelv tudni
illik mint az emberi nemnek minden kultúrtörténeti változáson ke
resztül a legmakacsabban fennmaradó szellemi birtoka, leginkább 
alkalmas arra, hogy ily kutatásoknak támasztó pontul szolgáljon. 
A szokások, példabeszédek, játékok stb., a mint ősidőből átélték 
magukat a fejlettebb kultúrba, a képzelődés lehető legerősebb meg

feszítésével némelykor csupán csak a kedvező véletlen közreműkö
dése folytán engedik felismerni őseredeti jelentésüket; a nyelv elem
zésének megvan a maga mathematikai bizonyossággal dolgozó mód
szere, neki megvannak bizonyító emlékei az irodalomban, melyek 
segédkezet nyújtanak, ha a nyelvet őstörténeti tanulmányokban 

.kútfőként akarjuk használni. A nyelv gyakran megőrzi a régi 
szokásoknak és institutióknak emlékét még akkor is, midőn azok 
az életből és a gyakorlatból rég kivesztek már. Egy eléggé isme
retes példát akarok erre nézve felújítani. A közöttünk szokásos 
soiaris időszámítást, mely napok szerint számít és az időt általában 
véve soiaris szempontokból osztja fel, megelőzte az éjjelek szerinti 
számítás, melynek központjában volt a hold. A hétnapos hebdomas 
oly institutio, mely a lunaris számítás korszakából átélte magát a 

*) Die Aiifawje der Cultur (német fordítás, Lipcse 1873) I. k. 70 — 159. I. 
**) EinUitung in das Stúdium der Sociulogie (német fordítás, Lipcse 187 5) 

I. köt. 132—140. lap. 
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solaris számítás idejébe. De még ott is, hol tiszta solarismussal van 
dolgunk, a nyelv megtartotta a holdszámítással összefüggő phraseo-
logiát. Ha mi a 30-napos időrészről azt mondjuk hogy hónap (Mo-
nat), akkor tulajdonképen hazudunk,.mert az nem hónap. Ezen ter
minus technicus tehát nem egyéb mint residuum a lunaris számítás 
idejéből. Hunfalvy Pál úr a magyar-ugor naptári terminológiában 
számos ily nyelvi residuumot mutatott ki, melyek mind a holdszá
mításból élték át magukat a solaris számítás idejébe; ilyen p. o. az 
ő alapos kimutatása szerint maga e kifejezés is: szökő év *). Ily ese
tekben azonban a residuum ténye nem hat reánk meglepően, mert 
a holdszámítás emléke még nem fogyott ki annyira az emlékezet-
bői, hogy az ily terminológiában valami nagyon különöst találnánk. 
De az, hogy napok helyett éjjelek szerint számítottak régi időben 
az emberek, azt már furcsábbnak találjuk, mert ezen tény tradi-
tiónkból már tökéletesen kiveszett. Arabs ember előtt ez kevésbé 
furcsa dolog, mert ezen számítás nála részben még fennáll, részint 
pedig irodalmában lépten-nyomon találkozik vele**). Pedig hát 
Európa legműveltebb nemzeteinek egyike, az angol, még mai napig 
is fenntartott egy szót, mely arra mutat, hogy régi ősei szintén nem 
napok, hanem éjjelek szerint számítottak. Az angol fortnight szóra 
gondolok. »Fortnightly Review« oly szemle, mely minden tizennégy 

' éjjel (night) egyszer bocsáttatik közzé. Pedig hát az angol ember
nek ha »fortnight«-ról szól, esze ágába se jut, hogy éjjelekről be
szél és nem napokról. A »fortnight« szó ennélfogva nyelvi residuum 
azon korszakból, midőn az angolok ősei éjjelek szerint szóltak az 
időről. Hogy ez nem véletlenség, hanem hogy csakugyan históriai 
valóságon alapszik, arról tanúskodjék Július Caesar és Tacitus. 
Amaz a Grallusokról ezt mondja: »Spatia omnis temporis non nu-
»mero dierum sed noctium Jiniunt / dies natales et mensium et an-
»norum initia sic observant ut noctem dies subsequatur« ***). Emez 
a* germánokról: »Non dierum numerum, ut nos, sed noctium compu-
»tant; sic constituunt, sic co7iducunt: nox ducere diem videtur« "f"). 
A mit az idézett római történetírók mint hasonkoru gallo-germán 
szokást említenek, és a mi Európában azóta tökéletesen idegenné 
vált, azt residuumként megőrizte ezen angol szó: »Fortnight.« 

*) Magyar nyelvőr I. köt. 26 — 28. lap. 
**) Bővebben Ver Mythos beiden Hehriiern 74—80. lap. 
***) De bolle gallico VI. c. 18. 
t ) Germauia cap. XI . 
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Nézzünk egy pár nyelvi residuumot a sémiség köréből, külö
nösen tekintettel a uomadismusnak és földművelő életnek egymás 
közti viszonyára, melylyel a népnevekre nézve épen foglalkoztunk. 

A héber nyelvben a közel vérrokon egyik régi elnevezése: 
she'ér. Ez a szó jelent ugyan: húst = básar, s ez utóbbi szó szin
tén gyakran használtatik a vérronkonság megjelölésére, mely nyelv
szokásnak megvannak arabs párhuzamai is *); ezen hús jelentést 
mely a she'erre nézve különben minden kétely fölött bizonyos, tu
lajdonítják a legtöbb magyarázók a sheér szónak mindazon esetek
ben is, midőn a közel vérrokont jelöli. E használatban nem volna 
semmi feltűnő és valószínűtlen, mert, mondom, a synonym básar 
szó épen oly használatban igen gyakori és az arab nyelv is erről 
consanguineus azt mondja körülbelül »concarneus« : lahím. De más 
érv szól az ellen, hogy a sheér szó, midőn vérrokont jelent, tökéle
tes synonymona legyen a básar szónak. Találjuk tudniillik ezen sta
tus constructus-t is »she'ér besárd« = vérrokona (Levit. X V I I I , 6.). 
E kifejezés szószerint fordítva annyi volna mint: »az ő húsának 
húsa« és úgygondolom igen csavart magyarázat az, mely.a kérdé
ses kifejezést úgy érti, hogy »hús az ő húsából« a mint Genesis I . 
23-nál, hol Chavváról Ádám azt mondja, hogy ő »hús az én húsom
ból* (básar mib-besári). Ez esetben a bibliai író nem így szólt volna 
she'ér besárő, hanem »-she'ér mis-she'érő« vagy »básár mib-besárő.« 
Utána kell tehát néznünk, vájjon nincs-e még más jelentése is a 
szóban forgó she'er szónak ? Igen is van. Jeremiás LI. 35. e szava
kat olvassuk: »chamásí űshe'érí'al Bábhel.« Nem törődvén ezennel 
a régi magyarázókkal, kik e versbe minden áron bele akarták pré
selni a sheér-nek »hús-« és »consanguineus«-féle jelentését, csak 
azt idézem az olvasó figyelmébe, hogy e versben a sheér szó a chá-
más szó mellett úgy van használva, hogy az, ki a héber szólásmód 
menetében némi jártassággal bir, velem fog tartani, ha azt mondom, 
hogy e két szónak azonos vagy legalább is rokon jelentéssel kell 
bírnia. Chámás « violentia, injuria; ennélfogva sheér-nek is ily-
félét kell jelenteni, szerintem = boszú, harag. Etymologice nem 
függ össze a sheér ~ hússal, hanem inkább a seör szóval, mely az 
erjedést jelöli (különösen a kenyérről: fermentum). Mind a két szó 
chámás és she'er is- tulajdonképen: gerjedelem; ép oly viszonyban 

*) Lásd Gesenius Thesaurus 249, 1350. lap. 
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áll she'ér: se'őr-hoz mint a chdmes szókét jelentése; eredetileg a sa
vanyúságot jelöli, de már átvett értelemben is használtatik az igaz
talan emberről; csakhogy a se'őr ily morális értelemben való hasz
nálata nem fejlődött ki a héberben. Hogy azonban a se'őr szó első 
mássalhangzója átváltozott sk-é, úgy hogy a she'ér belőle szárma
zott, azt látjuk e derivatumból misJiereth: »mactra, vas in quo farina 
subigitur et fermentatur,« mely daczára a s/i-nek tagadhatatlanul 
a se'őr-raA áll etymologiai Összefüggésben. 

Úgy gondolom, mindenki belátja ennélfogva, hogy a she'ér-
nek ezen jelentése mellett: caro van egy másik amaz elsővel etymo-
logice össze nem függő jelentése, t. i. animae fermentatio, harag, 
boszú s egyáltalában gerjedelem. Ezen utóbbi jelentéséből kell kiin
dulnunk, midőn a she'ér szó átvitt jelentését, t. i. »a vérrokon« vesz-
szük szemügyre. Es ez alkalommal nem kell igen sokat gondolkod
nunk, hogy megértsük, hogy a vérrokon a boszúállónak neveztetik. 
Hogy ez nem puszta etymologiai ötlet, arra nézve csak az arabs 
nyelvre kell utalnom, és azon hangváltozási viszonyra, melyet múlt 
czikkemben fejtegettem; ezen hangtörvény szerint héb. s^-nek meg
felel arabs t. Ezen arabs szók: ta'r = vérboszú (talio), fair = a 
vérboszút álló vérrokon, azonosok a héber sheér-re\, már mint bő
szülő, vérrokon. 

Miért bocsátkoztunk ebbe a hoszadalmas szófejtegetésbe ? 
Azért, hogy a she'ér szót bemutassuk mint egyik residuumát a no
mád jogi institutióknak és felfogásoknak, mely átélte magát azon 
időkbe, midőn a földművelő állandó lakó helyeken letelepedett tár
sadalom már meghaladta volt azon jogi életnézetet, melyből a szó
ban forgó kifejezés nőtt ki. A nomád társadalom institutiói, mint 
tudjuk, a családi életből indulnak ki ; az egyes ember nem tartozik 
még valamely magasabb társadalmi fogalom alá, hanem ő még tel
jesen a család, a törzs birtoka. Ezért ha valamely család tagján 
gyilkosságot követ el valaki, nem a magasabb társadalom dolga a 
gyilkost megbüntetni, hanem a család legközelebb álló tagjainak 
kötelessége a gyilkoson bőszét állani. Ezen felfogás a magasabb 
kultúifejlődés alkalmával több átmeneti fokon megy keresztül, míg 
a földművelő kultúr, mely a családi institutiót a társadalom maga
sabb" fejlésének alárendeli, a gyilkos büntetését a családi jogok és 
kötelességek sorából kitörli. Ilyen átmeneti fok a menhelyek ( aré 
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miklát) institutója a kena'ani hébereknél *) és a váltságdíj (dija) 
lehetővé tétele az araboknál**). A rideg családi élet fokán, midőn 
a családi élet absorbeálja az egész társadalmi fogalmat, a közel 
vérrokonnak vérboszúja engeszteli, bünteti, vagy boszúlja meg a 
megtörtént gyilkosságot. Ezen felfogás az éjszakamerikai indianu-
soknál mai napig mérvadó; a legrégibb görög társadalomban sem 
törődhetett még az állam a gyilkosok büntetésevei, mely tökéletesen 
a hátramaradt rokonok dolga volt ***). A rómaiak nemzeti mondá
jukban tartották fenn annak emlékét, hogy a rokon vérboszúja régi 
időben náluk is az igazságszolgáltatás egyedüli módja volt gyilkos
sági esetekben, t. i. azon mondában, melyet Plutarch (Romulus 23, 
24). Tatius király halálának alkalmával beszél el; de maga ezen 
monda a vérboszú megszűnésének is törekedik okát adni f ) . A hé
berekre nézve, ez az egy szó she'er egy igen fontos jogrégiségi adat. 

A héberek históriai könyveiben találunk adatot arra, hogy 
a vérboszú gyakorlati érvényben volt közöttük a királyság első ide
jében ; két adatunk van reá. Sőt egy törvény reáparancsol a vérro
konra e tekintetben, ha a gyilkos gyűlöletből és készakarattal kö
vette el bűntényét f f ) . De alig tarthatá fenn magát a kultúr maga
sabb fejlődése és az állandó törvénykezés idejében. Ha semmi hí
rünk nem volna arról, hogy a rokonok részéről történt vérboszú a 
héberek között szokásban volt, úgy ez az egy szó sheer =» vérrokon 
históriai adat volna erén tényre nézve. A közel rokon nem neveztet
hetnék bosszúállónak, ha tiszte nem lett volna meggyilkolt vérroko
náért boszút állani. Később, midőn a vérboszú megszüat a jogi eljárás
ban, megmaradt a she'ér •= boszúálló szó a vérrokon elnevezése. — 
Hogy ez csakugyan tényleges nyelvi átmenet, azt bizonyítja egy jelen
tésére nézve ezzel közel rokonságban álló szó. Gö'él had-dám »a vér 
megváltója« vagy egyszerűen Quél »a megváltó« szó szokott hasz
náltatni a vérrokonról, mint arról, ki vérboszűt áll. A szöveg azon 
helyein, melyekre épen a vérboszúra nézve vonatkoztunk, mindig e 

*) Exodus XI. 3. Numeri XXXV. 9 — 34. Deuteronomitim IV. 41 — 44. J6z$. 
XX. 1 — 9. 

**) Kremer, Culturgeschichte des Orienta unter den Chalifen I. köt. . 
***) Lubbock, Die Entstehung der CivMaation inul der Urzusfatid d<}s Me.n* 

schengesclde-htes (német fordítás Passow-tól) Jena, 1875. 392—93. lap. 
t ) Mommsen, Römische Gesclürhtp (,">. kiadás) I. k. 151. lap, jegyzet, 
ff) II . Sám. III . 27 ; XIV. 7, 11. .— Num. XXXV. 19, 21, 
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kifejezés van használva. De aztán minden vonatkozás nélkül vér-
boszúra, a go'el = megváltó szó ezen jelentésben használtatik: 
consanguineus, propinquus (a L X X . vegyesen áyXiűreviov-t és 
űv/yevíjg-t mondanak) *), és anshe géulláthekhá = a te megváltá
sod emberei Ezechielnél tökéletesen csak ezen értelemben fordul 
elő: propinqui tui **) e szó mellett achekhd = a te testvéreid. 

így mutatja be nekünk a vérrokon e két héber neve: sheer 
és goel a héber régiség büntető jogi intézmények egy fontos fejeze
tét : a vérrokont mint vérboszúállót. Ez volt a vérrokon kiváló tiszte, 
különben nem épen erről nevezték volna őt el. 

Sok csupán csak a nomád cultúrfoknak megfelelő szó öröklő
dött át a földművelő életviszonyok korszakába, olyan, mely e birto-
kolási viszonyokra vonatkozik. Az új kultúrfok ugyan teremtett ma
gának megfelelő szókat is, de a régi foknak megfelelő kifejezéseknek 
minden nyelvben, de különösen a sémiek nyelveiben, minthogy a sé-
miekben, mint másutt bővebben kimutattam ***), sokkal több ragasz
kodás mutatkozott és mutatkozik a nomadismus traditiói irányában 
mint az árja fajnál, sokkal több a resistentiája, mintsem az új szavak
ban az érvényrejutás lehetőségéhez megkivántatott erő. Azért, úgy 
gondolom, hiba, hogy ha p. o. azon körülményből, hogy a sémi nyel
vek nem birnak oly szóval, mely a latin respublica-nak tökéletesen 
megfelel,azt a következtetést vonták,hogy a sémiekben nincsen meg az 
államalkotás tendentiája, hogy nincsen nekik politikai arra valóságuk; 
ezen feltevésnek ellentmond az egyes sémi népek ó- és középkori tör
ténete. A dolog abban van, hogy a sémi nyelvek a régi politikai ala
kulásnak megfelelő kifejezéseket megtartották még akkor is, midőn 
további fejlődés e téren is tökéletesebb politikai szervezeteket 
teremtett meg. így vagyunk a birtokot jelölő kifejezésekkel is, és 
nevezetes, hogy e tekintetben a héber nyelv egy érdekes párhuza
mot tüntet fel a latinnal. Ismeretes, hogy a latin pectdium, pecunia, 
mely szók vagyont, pénzt jelölnek, tulajdonképen a nomád ember 
birtokára, a nyájra (pecus) vonatkoznak f). A rómaiak e szóban 
egyik residuumát bírják a nomád kultúrfoknak, midőn a vagyon 
csupán csak juhokból állott; a mely szóknak fogalomköre magától 

*) Gesenius, Thesaurus 254. lap. (sub 3). 
**) Ezechiel. XI. 15. 
***) Der Mythos etc. 95—106. lap. 
f) Müller Miksa Essays I I . köt. 24. lap. 
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bővült és általánosabbá lett, midőn a birtok körébe egyéb dolgok is 
tartoztak mint a juhok. A héber nyelvben megfordítva találjuk 
ugyanazon viszonyt. R szó mikne ebből káná = szerezni, tehát szer
zemény, a szövegekben csupán csak a nyájakra alkalmaztatik. Meg
volt tehát náluk az általános kifejezés = birtok, de minthogy a 
nomadismus korszakában, midőn az általános szó már megvolt, a 
birtok juhokból és marhákból állott, a mikne szó még a későbbi 
korszakban is csak e tárgyakat jelöli. Ezen viszony még világosab
ban mutatja a nomadismus phraseologiájának szívósságát. Míg a 
latinban a korlátolt értelmű szó a viszonyok változása alkalmával 
kilép a maga korlátoltságábál és alkalmazkodik a fejlődés maga
sabb fokához, addig a héberben az általános értelmű szó megmarad 
korlátolva ugyanazon kis körre, mely régente az általános fogalmat 
egészen fölvette magába, midőn későbbi időkben ama korlátolt kör 
az általánosnak csak egyik alkatrészévé lett. Épen úgy mint a hé
berrel vagyunk ezen arab szóval is n<i am plur. aríám, a mely szin
tén általános fogalmat jelöl = javak, Hab und Gut, de a legfejlet
tebb korszakig korlátolva maradt e jelentésre: cameli et öves, vagy 
némely lexicographok szerint csupán csak: cameli. (V. ö. a magyar 
jószág népies használatát). Az aramaeus nyelvekben mind a kétféle 
viszony tűnik elénk, az, mely a latin pecunia és pecus között áll, a 
korlátolt körnek átvitele az általános fogalomra, és az, melyet a 
héber-arab nyelv mutat fel, az általánosnak korlátolása egy speciá
lis körre. Egyrészről a mandaeus kanja szerzemény, birtok, különö
sen grexet jelent úgy mint a héberben az etymologice is azonos 
mikne. Másrészről pedig ott van a nikhshi (chald.), nekhsín (syr.) 
szó, mely általán ingó birtokot jelöl, míg etymologiai jelentése sze
rint e szó csupán csak juhokra vonatkozik. Ezen igéből származik t. i. 
nekhas, mely annyit jelent: állatot ölni; nikhshi tehát = az ölni 
való. Hasonlóképen churfá = juh és pénz *). Mindez nagyon csá
bit arra, hogy a görög xrijfuc-t xxdwa (ölni)-vel hozzuk összefüg
gésbe, ha ott nem volna: xtáouai, xréo^ca (szerezni)**). 

íme egy tanulságos szócsoport, mely azt mutatja nékünk, 

*) Coclex Nasaraeus iil. Norberg II. köt. 8. lap. 18. sor. Levy, ChulJillsches 
Wörterbuch Uber die Targumim I. köt. 284. lap. II . köt. 110. lap. 

**) Természetesen nagyon túlozzák a régiek, ha még a latin opes-röl is 
azt mondják = öves, az egy opiÜo = juhász végett. (Gesenius Thesaurus 1222. 
lap). Ez ép olyan volna, mintha a magyar bir-tok ot 6»Y»ká val hozná valaki 

NYELVTITD. KÖZLEMÉNYEK. XII. 2 0 
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hogy a nomád cultúrfoknák megfelelő szavak, hogyan és mily szí
vóssággal öröklődnek át oly időkbe, a melyek viszonyainak ezen 
szók tulajdonképen már nem felelnek meg. Még két szorosan ugyan
ezen rovatba tartozó példát akarok erre nézve idézni az arab nyelv
ből. A lexicographok e szóra nézve mulk, melynek általános jelen
tése : birtok (héber: mikne) azt jegyzik meg, hogy különös jelentése 
víz. Van egy példabeszéd: ma lahu 7iukr>>» vnld mulknn = »nincs 
neki se gödre (azaz cisternája) se midk-ja,« azaz vize mint a com-
mentátorok mondják *). Hogy van az, hogy a víz birtoknak nevez
tetik — épen a mit az ember ingyen kap és a legkevesebbre becsül ? 
Ezt csupán csak a nomád élet szempontjából értjük meg. A nomád 
ember birtokának legfontosabb részei közé tartozik a forrás vagy 
a cisterna, mely területén találtatik; ezek képezik vándorlásaínak 
legnélkülözhetlenebb kellékét, és miattuk támadnak a nomád tör
zsek között számos hosszadalmas háborúk és veszekedések **). — 
Valamint a héber mikne és az arab na am = birtok a nomád időben 
a jWi-okra specializálódott, épen úgy történt ez a synonym mulk szó
val a cisternákat illetőleg. Még egy későbbi költő, Abíi Vagza, midőn 
egy törzsről azt akarja mondani: nincs semmi vagyona, így szól : 

»Valam jakun mulkun lil-kaumi janziluhum = nincs mulk 
(cisterná)-ja a népnek, a melynél nyugodhatnék« ***). 

Még egy példát ezen sorból. • Valamint a nomád embernek 
minden vagyona »mikne«-je nyájából áll, úgy náluk a donatio prop-
ter nuptias szintén ily jószágban fizettetik ki. A vőlegény a menny
asszony apjának bizonyos mennyiségű juhot vagy tevét ad mint vé
teldíjat: mohar (héb.) muhr (ar.). A donatio propter nuptias ép 
említett sémi neve mellett találunk még egy másikat. Ez az arabs 
ige sfika annyit jelent: propulit, stimidavit, impxdit jumentum, e je
lentés mellet a lexicographok még egy másikat jegyeznek fel, ezt 
tudniillik: misit praebuitve sponsalitium donum midieri *f). E két 

összeköttetésbe, a mi kétségkívül elég nevetséges volna. Ops a római mytholo-
giáhan is a termékeny föld, tehát fcisztán agraris fogalom. 

*) MtjJáni Arab példabeszédek (Briláki kiadás) II. köt. 208. lap. 
**) V. ö, Genesis. XXVI. 
***) al-Gauharí íjSaháh s. v. mik (végén): 
f) A szótárak azt mondják, hogy ezen esetben a sdka az ila praepositkV 

val járul a főnévbez, találtam azonban egy példát, hol min praep. fordul elő : 
»má sitkta minhü = nitt küldöttéi neki nászajándokul« (a neki szó i t t nem ilejhá} 

hanem minhá. 
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jelentés közti viszony nem okoz semmi nehézséget, ha a nomád 
vagyoni viszonyok álláspontjára helyezkedünk. — Ha a vagyon 
csupa jumentnm-hó\ áll, akkor a nőnek vételárát csak úgy adhatni 
meg, ha propulit jumentum. E két jelentés tehát ugyanegy és azo
nos, a második csakis egyik alkalmazása az elsőnek. De továhh ku
tatva a dolgot, azt találjuk, hogy (és ezt a közönségcsen ismert szó
tárak nem jegyzik fel, én kézirati szótárhói ismerem) a sáka igéből 
képezett egy nomen verhale: sauk maga különösen a donatio prop-
ter nuptias-t jelöli. Al-fíaraví*) tudniillik a muhammedán tradi-
tiókhoz írt lexicographiai könyvéhen így szól: »A muhr egyik neve 
al-sauk, mert a (beduin) araboknak összes vagyona nyájaikból állott; 
ha tehát valaki közülök megnősült, tevéket és juhokat hajtott (a 
mennyasszony házához) mint nászajándékot; ezután (tudniillik ott 
is, hol a vagyoni viszonyok mások) ezen sző sauk (a juhok vagy tevék 
hajtása) egy értelemben használtatott ezen szóval: niuhr « nász
ajándék.* Tehát a nomád életviszonyok alapján fejlődött használata, 
a »sauk« szónak megtartatott még akkor is, midőn nászajándék
képen más dolgok fordultak elő, mint a juhok, melyeket a menny
asszony háza elé hajtatott a jövendő férj. 

Ilyen természetűek azon nyelvi residuumok, melyek a noma-
dismusból átöröklődnek a fejlettebb cultúrfokon álló életviszonyokba. 
Ha mindezeket tekintetbe veszszük, nem fogjuk csudálatosnak ta
lálni, hogy ilyen nomadicus residuumokat a népnevek között is 
találunk; ha azt találjuk, hogy oly népnév, mely magában véve 
annyit mond, hogy a nép, mely azzal jelöli magát vándornép, meg
marad a földművelő életre való átmenetel és az új életfeltételek s 
viszonyok megszilárdulása után is. Ilyen név, mint kimutattuk, az 
»cIbhrim< név is, mely tehát nem szolgálhat adatul arra, hogy azok, 
kik e névvel nevezték magukat, hajdanában éjszakról jöttek dél felé. 

*) A lipcsei egyetemi könyvtár kézirata ; Cod. Kef. nr. 69. fol. 26. 
recto »va-kila lil-muhri sauk11" li-anna-1-araba kanat amvAlalmm al-mavashí fa-
kílna-l-ragulu ida tazzavaga sfxka-l-ibila wal-sha'a mubran lali-t tumma vudi'a-1-
sauku maudi'a-l-muhri.« 

'20* 
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Hl. 

(A sémiség tartalmának korlátolása újabb írók által. — A 
Genesisbeli néptábla és a semitismus. — Miiller J. G. és a semitis-
mus jogosultsága az ethnographiában. — A sémi-indogermán-kopt 
rokonság a nyelvészetben. — Grill és a héberek vándorlásai s eth-
í.ographiai állásuk. — Czáfolat. 

A mennyire e czikkben egyelőre negatív czéljainknak szol
gált, a sémiek ősvándorlásának kérdését összefüggésbe hoztuk az 
Mbhrím szó jelentésével, és azt láttuk, hogy e név mitsem bizonyít 
a sémi ősvándorlás kérdésének régibb felfogása mellett. 

De hát ha már most ügy állna a dolog, hogy a mi a hébe
rekre nézve áll, az nem áll a sémi faj egyéb tagjairól; más szóval: 
hát ha a héberek nem is tartoznak bele azon ethnographiai osz
tályba, melyet régóta séminek neveznek ? 

Ezen nézet, mely első hallásra nagyon is paradoxnak hang
zik, újabb időben két ízben állíttatott egész komolysággal, és azok, 
kik állították, egy egész nagy tudományos apparátussal törekedtek 
nézeteiket a bizonyosság színvonalára emelni. Történtek régebben 
is újabban is kísérletek arra nézve, hogy egyes ilyeneknek ismert 
sémi népeket kizárjanak ezen faj keretéből. De ezen régibb kísérle
tek nem bírhattak nagy horderővel és kihatással, minthogy mindig 
oly néptörzseket illettek, melyek habár volt tán az ó-korban nagy 
művelődéstörténeti szerepük, az utókorra oly kevés vagy épen semmi 
emléket nem hagytak, hogy a tudomány csupán csak nevükkel szá
mol mint ethnographiai terminussal, és a róluk szóló hypothesisek 
a cultürtörténet folyását nem zavarják. Ha pl. Hitzig és vele má* 
sok, a Philisztáusokat kiküszöbölik a sémiségből, úgy ez minden
esetre igen fontos változást idéz elő a tudományban Előázsia eth-
nologiai viszonyaira nézve. De minthogy e nép nyomtalanul, az 
irodalomban és művészetben emléket hátra nem hagyva, elveszett, 
kevéssé zavarja a hovatartozására nézve megváltozott vélemény 
mind az árja mind a sémi cultúrról való nézeteinket. 

Egészen máskép áll a dolog, ha hasonló nézetváltozás egy oly 
népre vonatkozik, minő a héber. Ha azt mondom, hogy mindaz, mi 
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a béber nép emlékeiben van előttünk, a héber mondák, a héberek 
intézményei, vallásuk és vallásos zsoltáraik nem sémi, hanem tán 
indogermán productum, akkor lényeges módosulásnak van alávetve 
mindaz, mit addig mind a sémi mind pedig az indogermán faj génié-
jéről gondoltam és igaznak hittem. 

Igaz, hogy épen a héberek sémiségére nézve, maga azon ok
mány, mely alkalmat adott a sémi név keletkezésére, kezére játszsza 
az embernek a kételkedés kiinduló pontját. A hébereket mint sé
mieket ethnográphiai rokonságban hiszszük a kanaanaeusokkal 
már pedig ezeket a néptábla Genes. X. 6. egeszén más kategoi'iába 
sorolja a babyloniakkal és Aegyptusbeliekkel együtt, Ha a néptábla 
ethnográphiai tekintély, és ennek mondották azok, kik a sémi népek 
kategóriáját az újabbkori tudományban megteremtették, akkor a hé
berek egyrészről és a kanaanaeusok s babyloniaiak másrészről nem 
rokon népek, hanem rokonok egyrészről Kanaan és Aegyptom, 
másrészről héberek és 'Elámiták ésLydusok(árja népek). Ezen kö
rülmény már régóta azon nézetet fejlesztette, hogy ezen úgynevezett 
néptáblában a héberek rokon- és ellenszenve volt mértékadó a né
pek ethnográphiai csoportosítására nézve. Kanaan és Aegyptom, 
a héberek elnyomói, így jutottak az apja átka által sújtott Chám 
ivadékai közé. De mindenesetre ténynek megmarad az, hogy a hébe
rek indogermán népekkel vannak egy kalap alá téve. 

Hát ha a héberek csakugyan indogermánok ? Egy egész köny
vet írt ezen tételnek bebizonyítására M'úller J. G. bázeli theologiai 
tanár, a »Geschichte der amerikanischen Urreligionen« tudós szer
zője, miután már a 30-as évek óta több ízben vitatta meg azt kisebb-
nagyobb értekezésekben. Müller J . G. ezen kérdésre vonatkozó és 
az általában divatos felfogástól tökéletesen eltérő thesiseit bőséges 
okadatolással ujolag összefoglalta egy nagyobb könyvben, melynek 
czíme: »I)ie Semiten in ikrem Verhaltniss zu Chamiten und Japhe-
titen« (Gotha, Besser, 1873). Szerinte az úgynevezett sémi nyelv
törzs és a neki megfelelő népfaj nem is léteznek; létezik csak cha-
mita nyelv és nép, s japhetitü vagyis árja nyelv és nép. Az, a mit 
séminek neveznek, az nem egyéb, mint chamitizált indogermánság. 
A héberek indogermánok, kik Kánaánba chamiticus cultúrviszonyok 
közé jutván, oda hagyták eredeti nyelvüket és felvették Kanaan 
chamita nyelvét, valamint annak előtte felvették azt egyéb indoger
mán népek. 
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Nagyban hajtják a vizet Müller malmára azon nyelvészeti 
kísérletek és hypothesisek, melyek egy pár évtized óta a sémi és 
indogermán nyelveknek egyrészről, másrészről pedig az afrikai és 
sémi nyelvek egymáshoz való ősrokonsági viszonyára nézve történ
tek és koczkáztattak. Benfey-mik a kopt-sémi nyelvrokonságról írt 
könyvének eredményei *) előkészíthették könnyen a cliámi család 
nyelvészeti érvényesítését úgy, hogy a héber-arab nyelvcsalád köze
lebb jut az úgynevezett chamismushoz (Müller Frigyes a Novara-
expeditióról írt nagy etimológiai és nyelvészeti munkálatai a chámi 
családot állandóan megkülönböztetik). Másrészről támogatják ezen 
különös felfogást azon munkálatok, melyek régibb idöóta a nyelvészet 
terén a sémiség és indogermánság egységének kimutatásával foglal
koznak. Tudva van, hogy eltekintve egészen oly embereknek mint 
Raumernek, Benloewnek s más dilettánsoknak nyelvészkedő phan-
tasiájától, Fürst és Delitzsch Ferencz voltak azok, kik újabb időben 
(1835 óta) akarták a sémi-indogermán nyelvrokonságot tudományos 
alapra fektetni, egy Gesenius és Ewalddal ellentétbe helyezkedő is
kola vagy módszer megalapítása által, melyet ők »anaiytico-histo-
rica«-nak kereszteltek el. Sok hívőre nem akadt ezen módszer, isko
lát sem alapíthatott, és azt a kevés külső eredményt a mit felmu
tatott, Renan éles és találó kritikája, melyet az ide tartozó munká
latok értékéről mondott el, úgyszólván tökéletesen megsemmisí
tette **). De mindazonáltal hátrahagyott a tudományban némi ten-
dentiát, mely a sémi és indogermán nyelvek rokonsága iránt elő
szeretettel bir, elősegítve még némely tudósok gyengéje által a 
monogenismus iránt, mely hypothesis mindenesetre nyelvészeti tá
maszokra szőrül; úgyhogy még a legutolsó időben is kevés elitélője 
találkozott a fiatalabb Delitzsch Frigyesnek, ki az apja által ne
gyedfél évtized óta cserben hagyott hypothesist újból felélesztette, 
és, mint gondolja, tudományos alapra fektette ***). 

*) Ueber das Verhaltniss cler aeyyptisclteií Sprache zum semitischen Sprach-
tstamm. Leipzig, 1844. 

**) Ezen egész irány, mely annak idejében oly nagy irodalmi lármát 
csapott, és mely képes volt még legújabban Fürst béber szótárában állandósí
tásra szert tenni, a franczia tüdős által igen szellemesen van jellemezve és meg-
czáfolva a Histoire générale-b&n 444—473. lapon. 

***) Studien iiber indogermanisch-semitische IVurzelveriaandtschnft. Leip. 
Síig, 1873. 
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Ily körülmények között Müller J. O. állításai mind az indo-
germánság mind pedig a chamitismus részéről elég indirect támo
gatóra akad és ha még hozzávesszük Bnnsen Ernő könyvét »a val
lások egységéről^ (1870), azt mondhatjuk, hogy bizony vigyázzon 
magára a sémiség, hogy egy szép nappal ki he lyukadjon a feneky 
és egész híg tartalma át ne folyjék az indogermanismusba. 

Ha az, a mit sémi fajnak szoktunk nevezni, nem egyéb egy 
nagy semminél, egy több százados álomképnek, melynek Müller J. Gr. 
érvei előtt szét kell oszolnia, úgy természetesen a sémi ösvdn-
dorlds kérdése nem tudományos kérdés. A mi nem volt, az termé
szetesen nem is vándorolt. Sőt ezen probléma egy mellékes czik-
kelyét fogná képezni az indogermán vándorlásnak. A kérdés tehát 
úgy fog Müllerék szerint formuláztatni: 1) Az egyes sémieknek 
nevezett népek hol és mikor, mily indokok által váltak el a közös 
indogermán rokonoktól, 2) hol, mikor és mi által egyesültek a cha-
mitákkal, 3) hogyan vítták azt a cultúrtörténeti harczot, melyben 
az indogermán elem szőröstül bőröstül hátrált a chamismus elől V 

Ha Müllertől e kérdésekre biztos feleletre várunk, úgy hiába 
várunk. A lerontás negatív munkáját nem váltja fel oly positiv alap
vetés, mely a sémieket legalább is oly biztosan helyezné el, a mint elhe
lyezve voltak azon nézet segítségével, melyet M. állítólagos tarthatat
lansága miatt felforgat. Annak a mit Müller chamitisdlt japhetismus-
nak nevez, nem lehet semmi nyomát feltalálni a chamitisálás beállta 
előtt; sem a kanaaniakat, sem a hébereket, sem az arabokat, sem 
az aramaeusokat nem találom másként, mint sémi (vagy M. szerint 
chámi) cultúrájukkal és nyelvükkel; indogermánoknak. japheti ős-
körülményeiknek hiába keresem történeti adatát, vagy akár őstörté
neti (praehistoricus) nyomát. De látom, hogy — legalább héberek 
és assyrok — történelmi lételük legelső fokán már sémi nyelven 
alkotják mythosaikat, ennélfogva nyelvük is mindjárt kezdettől 
fogva sémi volt, szellemi életüknek tehát legelső fokát mint sémiek 
töltötték el. Ez tagadhatatlan. Indogermánságuk számára tehát 
nem maradna fenn egyéb mint azon talányos korszak, melyben az 
egyes fajok még nem teremtették volt meg nyelvüket és mytholo-
giáik első, a nyelvalkotással párhuzamos elemeit. Mióta nyelvet és 
mythost képeztek, ezeket mint sémiek képezték. In ultima analysi 
tehát Müllerék hypothesise körülbelül a prótoplasma közelébe vezet 
vissza, vagy legfeljebb azon időre, midőn még a speciális emberi 
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(azaz szellemi) élet még nem volt kifejlődve, midőn sem nyelvről sem 
pedig szellemi tevékenységről egyátalán nem szólhatunk. I t t ter
mészetesen nincsen se nyelvészetnek, se ethuographiának semmi 
beleszólása. Míg tehát a sémi nyelvanyaggal és nyelvalakkal össze
függő sémi mythos létele nincsen megczáfolva, addig bátran beszél
hetünk sémiségröl is mind a nyelvészetben mind az ethnographiá-
ban. Ez utóbbira nézve pedig előbbi czikkeimre utalom a nyájas 
olvasót. 

De azóta megint egyet fordult a világ, és pedig igen nagyot. 
A sémi faj ezúttal ugyan békében élvezheti lételének örömét, de a 
héber nép odatartozósága 1875-ben ismét érezhető megrázatáson 
kényszerűit keresztül menni. Azt mondottam épen, hogy míg sémi 
nyelvvel összefüggő sémi mythos létele nincsen megczáfolva, addig 
a sémiségspeciíicus létezése szerepelhet a tudományban. De épen 
ez, a mit meg nem czáfolhatónak tettem fel, bizony megbirkózni kény
szerül Müller J . G. nézetének egyik hajtásával. Grill Gyula*), 
würtembergi sanskritista és theologus megengedi ugyan, hogy a 
héber népnek ajkán megfordultak ősrégi mythoszok, egészen homo
gének az indogermán mythoszokkal, tehát solaris természetűek, 
valódi ősmythoszok, de ezen mythoszok távolról sem nevezhetők 
sémieknek, hanem indogermán eredetűek azok. Nem csatlakozik 
Grill azokhoz, kik,, mint még Sepp legújabban, az indogermánoktól 
való kölcsönzéseket tételeznek fel a sémiek és különösen a héberek 
részéről; de a héberek maguk eredetileg nem sémiek, hanem árja 
emberek. 

»A héber ősnép valamikor (irgendeinmal) elhagyta indoger-
»mán hazáját és egy idegen nyelv- és cultúrterületbe való beván-
»dorlása alkalmával sanskrit anyanyelvét felcserélte egy sémi nyelv
járással , az úgynevezett héberrel, és pedig úgy, hogy szívós nemzeti 
»jelleme és szellemi túlnyomósága folytán régi vallását és kultusát 
»kegyeletesen megőrzé, és e czélra azon neveket, melyekbe mytho-
»logiai szentségei (mythische Heiligthümer!) foglalva, valának a 

*) Die Erzvüter der Me/tschheit. Ein Beitrag zur GruncUeyung einer hebrüi-
schen Alterlhumswissenschaft. Erste Abtheilung : Zur Metkode der urgesclúcht-
lichen Forsclmng ; die ersten Menschen. (Leipzig, 1875). 
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»felvett nyelvre átmódosítá (transformirte).« »A hébereknek ere-
»detükre való egészen határozatlan sötét visszaemlékezése, mely 
»semmiképen magába nem zárja biztos tudatát a régi időben be-
» következett nyelvcserének, arra mutat, hogy Palaestinába való 
»bevándorlása aránylag igen régi időben következett légyen be. 
»Azonkívül mindezekből az következik, hogy a népnek bevándor
l á s a idejekor egy igen primitív külső cultúríbkon kellett állania: 
»ha meg lett volna már akkor irása és kiképezett papsága, egyse-
égésen szervezett papi intézménye, akkor elvárható volna, hogy 
»sanskrit anyanyelvét legalább mint szent nyelvet megtartotta 
»volna« . . . . »Másrészről az ó-testamentom átmódosított mythoszi 
»eszmeköre valószínűvé teszi, hogy a hébereknek sanskrit-árja 
»környezetüktől való elválása csak akkor mehetett végbe, midőn 
»már megvoltak a véda legrégibb énekei, valószínűleg a tulajdon-
»képeni vedicus idő későbbi fejlésekor, midőn a Brahina-irodalom 
terjedelmesebb mythoszai és legendái kezdtek képződni.« (86. 
lap. g. h. L). 

I t t már biztosabb alapon állunk a vándorlás tekintetében 
mint Müllernél. Midőn Grill a sémi fajt csakis és kizárólag a hé
berektől fosztja meg az indogermánság javára, meghagyván szokott 
keretükben a többi sémi népeket és erélyesen protestálván azon 
nagy és általános terjedelem ellen, melylyel M. az egész sémi fajt 
elsöpri az élők sorából, könnyebbé teszi állását a vándorlási kérdés 
tekintetében. A héberek még együtt vándoroltak a sanskritokkal, 
midőn a legrégibb vedicus alkatrészek keletkeztek, tehát még akkor 
is, midőn a sajátképeni árja-korszak már be volt fejezve és megkez
dődött az ind kultúrfok. Az erániak ennélfogva, legalább így kö
vetkeznék a dolog Grill okoskodásaiból, sokkal előbb váltak el az 
indusoktól, mint az úgynevezett héberek; nem is volna tehát felte
hető, hogy ezen őskorból támadó egybevágóság találtassék a héber 
és a specificus eráni régiség kultúrja és mondai emlékei között. Es 
mégis, ha megnézzük Grill fejezetét az Édenről és a bünesés mon
dáiról, azt látjuk, hogy a héberek árjaságát alig tudja e tekintet
ben másképen kisütni, mint az által, hogy egy folyton az eráni iro
dalomból (nem is mindig a legrégibből) hordja elő a párhuzamo
kat (203 — 219). Mindig ott van a Yast és Vendidad! Persze, ha 
ezen megegyezéseket csupa későbbkori (babyloni fogságban történt) 
kölcsönzésnek nézzük, megértjük a párhuzamok kultúrtörténeti ér-
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tekét. De ha mindez a héberek árjasága mellett bizonyító ősbir-
tok, akkor az úgynezett héberek elválása a közös árja törzstől igen 
késő időben mehetett végbe, és minthogy szellemi birtokukban 
csakisannyi a specificm ind mint a specijicus eráni, az ember nem 
tudja, hogyan vándorolhattak mind a két néppel együtt, midőn ezen 
népek a maguk részéről már régóta élték saját egyéni életüket, kiki 
a maga módja szerint fejlődve! Már e pont magában véve mutatja, 
mily óriási mód vaczog a Grill úr felfogása a hébereknek a közös 
árjaságtól való elpártolása tekintetében, és azért is említettem e 
pontot mindjárt első sorban, hogy megmutassam, hogy G. elmélke
désének fonalán az ember nem igazodhatik el a vándorlási kér
désre nézve. De tegyük fel, hogy a héberek csakugyan egy árja ős
közösségből váltak el. Hogyan képzeljük el ezen elválást" a nyelvre 
nézve? Grill azt mondja, hogy: »egy idegen nyelv- és cultúrterü-
»letre vándoroltak« és ott »sanskrit anyanyelvüket felcserélték az 
»úgynevezett héberrel.« Nem tartozunk Wiseman bibornok hívei
hez, ki azt mondja, hogy nem mutatható fel egyáltalában véve példa 
arra, hogy népek felcserélték volna nyelvüket egy másikkal. A ki 
csak egy kissé jártas a nyelvek sorsa körül a közép- és új-korban, 
az tudja,hogy nyelvcserék nagyszámmal előfordultak. Előfordultak 
Chinában, előfordultak Frankhonban, előfordultak Syriában, Ejszak-
afrikában, Aegyptomban és még számtalan helyen, hol az arab 
nyelv kiszorította a meghódított őslakosság nyelvét; előfordultak 
Amerikában, hol az ősnyelvek helyén a spanyol és angol nyelv vi
rul ; mai napig is tapasztalhatók Afrikában, hol az arab nyelv napról 
napra több tért hódít el az afrikai nyelvektől ? *) Hogyan szólhat
nánk holt nyelvekről, ha nyelvcsere nem fordulna elő ? Kihalhat-e 
egy nyelv a nélkül, hogy át ne adná uralmát egy másiknak, mely 
helyét elfoglalja ? 

De tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a históriai tapasztalat 
szerint, mily körülmények között megy végbe az, hogy egy nemzet 
saját régi anyanyelvét felcseréli egy másikkal ? 

A nyelvcsere nem lehet szeszély vagy divat következménye: 
hanemmindigjkivételnélkül, kultúrtörténeti kényszerűség eredménye 
az. Ha valamely alsóbb műveltségű nép érintkezésbe jön egy oly 

*) V. ö. Müller J . G. Die Semiten in ihrem Verhaltniss zu Chamiten und 
Japlietiten 103. lap. Whitwey Jolly, Difi Spraehwissemchaft 252— 3 lap. 
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néppel, mely fölötte szellemi túlsúlylyal bir, akkor a szellemileg 
gyengébb nép nem birja kiállani az erősebbel a versenyt, és a szel
lemi létküzdelemben bukik, elveszti azon szellemi sajátlagosságait} 

melyek individualitását fényezik és kényszerül beleolvadni a szel
lemi tekintetben túlsúlylyal biró nép individualitásába. így cseréli 
fel valamely nép intézményeit, vallását, nyelvét és minden szellemi 
birtokát. Nem szükséges ezt bővebben illustrálnom példákkal. Min
denütt, hol nyelvcserék fordultak elő, ez a szellemi létharczban való 
bukás következménye volt. Azért hangsúlyoztam a szellemi túlsúlyt, 
mert ez tökéletesen független az anyagi vagy politikai túlsúlytól. 
Hódító népek, midőn nem bírtak versenyezni a hódolók szellemi 
túlsúlyával, daczára annak, hogy politikailag alávetették ezeket, 
kényszerűitek szellemileg nekik hódolni. A legismertebb erre nézve 
a germánok példája, kik a rómaiakká vált (a római hóditók szel
lemi túlsúlyuk következtében romanizálták őket) galliaiakat nem 
voltak képesek germanizálni, sőt épen ellenkezőleg a hódító és anyagi 
túlsúlyt gyakorló germánok felcserélték anyanyelvüket és intézmé
nyeiket, kényszerültek elhanyagolni ezeket és felvenni a leigázott 
bennlakók szellemi birtokát. Példa erre még a hyksosok sorsa a 
Deltában, a hódító hébereké Kánaánban stb. *) 

Nyelvcserék ennélfogva mindig ezen hajthatatlan történelmi 
törvény következtében állnak be. Alkalmazzuk e törvényt Grill fel
fogására. 

Grill szerint a sanskrit törzs azon része, mely később a héber 
nép neve alatt ismeretes, találkozott egy sémi néppel és felcserélte 
ennek nyelvével a maga régi anyanyelvét. Ez a priori nem lehetet
len. De ha lehetséges, csakis úgy lehető, ha azon sémi nép, melynek 
nyelvét felvette az a bizonyos sanskrit-héber nép, szellemi túlsúly
lyal léphetett fel a sanskrit bevándorlók ellenében? Fellépett-e 
ilyennel ? Grill, úgy látszik, ezt nem teszi fel, sőt kétséget nem szen
vedő módon kimondja hogy: »szívós nemzeti jelleme és szellemi túl-
nyomósága* volt a bevándorló sanskritoknak a sémiek ellenében. 
Hallott-e az ember ilyent életében? Ha szívós volt nemzeti jelleme 
"és túlnyomó szelleme, mi a manóba hagyhatott fel azzal, a mi a 
nemzeti jellem szívóságának legeslegelső jele, a nemzeti nyelvvel? 

*) Lásd czikkemet: A vallási eszme fejlődése a régi hébereknél. (Zsidó év
könyv, szerkeszti Kiss József, 187 5. 85—38. lap). 
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És ha szellemileg túlyomó volt, akkor épen ellenkezőleg annak kel
lett volna beállani, hogy a séniiek, kikkel a sanskrit nép bevándorló 
ága találkozott, felcseréljék nyelvüket a sanskrittal! Grill felfogása 
ennélfogva nem állja ki a sarat a történetbölcsészeti komoly kri
tika előtt. 

De szüksége van Grillnek ezen szellemi túlnyomóságra és a 
nemzeti jellem szívóságára; mert csak segítségükkel magyarázhatja 
meg azon jelenséget, hogy a nyelvileg semitizált sanskritok »régi 
vallásukat és kultusukat kegyeletesen megőrizek, és e Czélra azon 
neveket, melyekbe »mythische Heiligthümer«-jeik foglalva vala
mik, a felvett nyelvben átmódosíták.« Eltekintve attól, hogy a szel
lemi túlsúly így soha sem nyilvánul, hogy eredeti vallási intézmé
nyek és vallásos mondák megőriztetnek, de új szabásban átidomítva, 
egyáltalán véve sületlen felfogás az, mely a mythosz életét el tudja 
választani a nyelv életétől. Már több ízben szólottam e thémáról, 
és az olvasó könnyen belátja, hogy G. tisztán mechanice képzeli a 
kultúr fejlődését, és minduntalan ellenkezésbe jő a művelődés orga-
nicus törvényeivel. De főérvelése arra támaszkodik, és ebből áll 
könyvének túlnyomó része, melyben methodusát állapítja meg, hogy 
a héber mondákban és a vallásban előforduló tulajdonnevek csakis 
a sanskritból magyarázhatók meg. Ahardn, szerinte atharvdn, Je-
hoshá'a Djocvan = Jiooxvwv, isten kutyája, Chavvdh ksháma stb. 
Pinechás Pinagas, Jiftách ibhadác,, Ndach návaka stb. Ezen ere
deti sanskrit formákat a semitizált sanskritok, vagyis a héberek 
bizonyos transformátiótörvények szerint ilyen héberes alakba öntöt
ték G. úr véleménye szerint. Axióma tudniillik G. úr előtt, 
hogy mindezen tulajdonnevek erők erejével sem magyarázhatók meg 
sémi etymologia szerint és reátukmált transformatiós magyaráza
tairól azt hiszi, hogy bizonyos értelmét közvetítik az illető szóknak. 
Már pedig ez önámítás. A héber mythoszi nevek legnagyobb része 
(egy pár crux interpretum kivételével) minden erőltetés nélkül ma
gyarázhatók a sémi szótárból. Az igaz, hogy Grill úr épen a »cru-
xokat« választotta ki példákúl, de ezek között is p. Pinechás — 
mely különben aligha mythoszi név — rég meg van magyarázva 
Lauth által az aegyptomi nyelvből, egy másik részük pedig világos 
sémi etymologiával bir p. Jiftách (a megnyitó), Nöach (a nyugvás), 
Jehöshűca (Jahve a segítség, szintén nem mythoszi név). Chavvá 
la körben forgó t. i. a nap), Ádám (a vörös) stb. egészen eltekintve 



A SÉMI FAJ ŐSHAZÁJÁRÓL ÉS VÁNDORLÁSÁRÓL. 3 1 7 

azon biztos sémi nevektől, melyeket Grill úr nem talált ezélszerű-
nek felemlíteni, mint Abhrdm (a magas atya), Jíschák (a nevető), 
Jacköbh (a következő), Ráchel (a bárány), Le'á és Delilá (a bá-
gy a,dt), Ashér nőn. Ashérá (a menő), Lábkán nőn. Lebháná (a fehér), 
Ze^hídvn (a gömbölyű), Naftáit (a göndörliaju), Jösef (a szaporító), 
Shimshon (a nap) stb. stb., tehát a héber mythosz sajátképeni fő-
alakjait. Hogy mily egyszerű ezen mythoszi neveknek értelmezése 
sémi alapon, azt az olvasó eddigi czikkeimből megérthette. 

Ily ingadozó alapon állanak azon törekvések, melyek a sémi-
ség létezése vagy integritása ellen léptek fel újabb időben Müller 
J. G. és Grill részéről. Úgy gondolom azon vázlatos czáfolat is, 
mely által ezen hypothesiseket a föntebbiekben visszautasítani 
megkísértettem, eléggé meggyőzik az olvasót arról, hogy jogunk van 
a sémiek ősvándorlását az indogermánokétól elkülönítve szemlélni. 

Lássunk tehát feladatunk utolsó részéhez. Lehet-e fentartani 
a sémi vándorlásra nézve azt a felfogást, melyet az első fejezetben 
köivonaloztam, és ha nem, milyen irányt kell a sémi ősvándorlás 
számára kijelölnünk? 

IV, 

(Az indogermán és sémi vándorlásra nézve megváltozott új
kori nézetek. — Arábia a sémiek őshazája. — Sayce. — Sprenger. 
Schrader. — Arábia földrajzi dispositiója és ethnográphai hagyo
mánya, — Sémi ö&nyelv, — A sémi nyelvek viszonya egymáshoz és 
az arab nyelvé a többihez. — Kétféle fejlés. — Ujabb vándorlások 
éjszakkeletről nyugat felé. — Mythologiai és vallástörténeti bizo
nyítékok. — Sémi ősvallás. — Müller Miksa és Wild a fajok ős-
vallásairól. — A sémi istennevek fokonkinti fejlődése a sémi né
pek szétágazása után. — Mi marad meg közös istennévnek ? — 
Vallásritusok fejlődése a szétágazás után. — Az imádkozás ritusa 
a sémi népeknél. — Az új felfogás viszonya a traditiöhoz). 

Nevezetes dolog, hogy midőn az utolsó évtizedben, a sémi és in
dogermán ősvándorlásokat illető nézetek mindkét fajra nézve lénye
ges módosulásnak indultak, ezen módosulás épen megfordított ván
dorlási irányt tűz ki számukra. 
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»Az indogermán fajra nézve régebben azon nézet uralkodott, 
hogy őslakhelye az Oxus és Jexartes folyamok forrásterületén, a 
Pamir fensíkon keresendő, valószínűleg azért, mert ezen pont leg
közelebb fekszik az erániak és indusok, az indogermán fajnak leg
keletibb elágazásainak lakhelyeihez és mert be van bizonyítva, hogy. 
ezek éjszaknyugat és éjszakkeletfelől vándoroltak be későbbi lak
helyeikbe. Legújabb időben azonban eltértek ezen nézettől, és csu
pán nyelvészeti úton kimutatták, hogy az indogermánok közös nyelv
kincse nem mutatja fel semmi nyomát annak, hogy Ázsia flórája és 
faunájával közösen ismerkedtek volna meg, de hogy azon fanemek, 
melyek valamennyi indogermán nyelvekben közös elnevezéssel bír
nak, p. o. a nyírfa, a bikkfa és a tölgyfa, az indogermánok számára 
inkább keleti Európában kerestetik az őshazát, mint Középázsiá
ban. Több tudós ennélfogva az indogermánok őshazáját azaz azon 
pontot, hol legutöszor éltek együtt osztatlan egységben, a litván
orosz síkban, sőt még innen is nyugatibb irányban keresi«*). Ezen 
utóbbi nézetet képviseli különösen Oeiger Lázár, kihez újabb idő
ben még Jolly is csatlakozott, kik egyenesen Németországot mond
ják az indogermánság őshazájának**). Míg tehát az indogermá
nok vándorlásaira nézve a tudósok felfogása annyiban változott, 
hogy nem délről éjszaki irányban, hanem éjszaki vidékről dél felé 
képzelik az indogermán faj elágazását, addig a sémiségre nézve épen 
megfordítva áll a dolog. E czikkünk első fejezetében azt láttuk, hogy 
rendesen éjszakibb vidéken képzelik a sémiek őshazáját, honnan 
déli irányban ágaztak szét. Mai nap, és pedig, úgy gondolom, teljes 
joggal, egy új nézet kezd lábra kapni, mely a sémiek legdélibb te
rületét tartja őshazájának, honnan éjszak felé ágaztak szét. Tud
tommal Sprenger Alajos volt a legelső tudós, ki Arábiát említi mint 
a sémiek őshazáját: »A bibliai archaeologok« úgymond***) »meg-
kisérlették a zsidóknak és egyáltalában a sémieknek őshazáját ki
mutatni, és kutatásaik azon eredményhez vezettek, hogy a sémiek a 
kurd hegységekből szállottak le Mesopotámiába. Könnyebben hihe-

*) Müller Frigyes, Allgemeíne Ethnographie 69. lap. 
**) Geiger L. Vortrage iiber die Ent u-li-l-lun gxgeschichle ilcr Menschheit 

Joily, Zeittckrift fiir Völkerpsycholcgie und Sprachwissevschaft 1874. 
***) jjafj ]j(,\H,u nm] (HP />/ t / .e ,ieH Mokammad nacli bishev grösatentheila 

mibenutzter Quellén bearbeitet von Alois Sprenger (Berlin, 1861.) I. kötet 
241 — 243. lap. 
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tem el, hogy a clelphin az alpesek magaslatából és a zerge a tenger 
mélységéből származik, mintsem a sivatagok lakóiban hegyi népe
ket lássak. Ezen urak elfeledik, hogy az okmányok, melyekre ety-
mologiai finomságaikat támasztják, újdonatos újak viszonyban az 
emberi nem korával és azon területeken való szétágazásukkal.« A 
régi nézet ellenében ennélfogva Sprenger Arabiának azon részét 
jelöli ki mint a sémek őshazáját, mely Nuf ' i-nak és Negd-nek ne
veztetik és e részek geographiai határozottságaiból következteti azt, 
hogy itt lehetett a sémieket tekintve az officina gentium. Sprenger 
ezen nevezetes helyen oly világosan mond ellen a régi nézetnek és 
oly határozottan formulázza a maga új nézetét, hogy valóságos 
csodálkozást gerjeszt az emberben azon körülmény, hogy azok, kik 
a, sémi őshaza-kérdést újra szellőztették Sprenger e helyére nem is 
vonatkoznak. Újabb időben legelőször találkozunk ismét ezen nézet 
világos formulazásával 1872-ben Sayce angol assyriologusnál * ) : 
»The originál home of the Semitic ypeople icas apparently Arábia, 
»whence the northern branch moved inta Palaestina, and then intő 
»Mesopotamia and Assyria.« Legújabban pedig ismét Sprenger**) 
lépett elő a következő ethnographiai shemával a sémiekre nézve: 
»Alle Semiten sind nach meiner Uberzeugung abgelagerte Araber. 
»Sie lagerten sich Schichte auf Schichte undwerweiss diewievielte 
»Schichte zum Beispiel clie Kanaaniter, welche wir zu Anfang der 
»Geschichte wahrnehmen, waren. Die Centralaraber, namentlich 
»die Bewolmer Jamámns und des Schammárgebietes mitEinschluss 
»des Nagd scheinen, vermöge ihrer geographischen Lage, den Beruf 
»gehabt zu habén Mesopotamien, und bisweilen auch das bestrittene 
»Terrain von Babylon zu befruchten, die Südaraber hingegen 
»Syrien.« 

Ezen ethnographiai tételét Sprenger az islam történetéből 
vett példákkal bizonyítja. Az islam első idejében találjuk Mesopo-
tamiában a Mo^lar és "RabiVi (középarábiai) törzsek lakhelyeit; 
Syriában ellenben a muhammedán hódítás után a délarab törzsek 
telepedtek meg. Ba'lbek himjár városnak neveztetik, délarabiai 
lielynevek Syriában nagy számmal ismétlődnek. Súr (Tyrus) hely
név 'Omán tengerpartján is előfordul és 'Omán maga kevéssé vál-

*) An Asayrian grammarfor eomparatice purpaaes (London, 1872) 3. lap. 
**) Die nlte Geographie Avabiens (ils Qrundlagt der Eutwiddungsyeschichte 

des Semitismus (Bern, 1875) 293 — 296. lap. 
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tozott kiejtéssel mint • Animán találtatik Palaestinában, a délarab 
Hamidá-nak megfelel Hims (Emessa) Syriában, a délarab 'Akk-ot 
'Akká képviseli Syriában stb. Nem lehet ugyan nagy fontosságot 
tulajdonítani ezen helyneveknek, mert, mint mindenki látja, a meg
egyezés nem egészen feltétlen és csak etymologiai úton combinál
ható ; ele mindenesetre fölötte érdekes és fontos ethnographiai tény 
az, a mit Sprenger itt hangsúlyoz. Váljon feljogosít-e azonban arra, 
hogy a sémiek természetére nézve abból oly fontos következményt 
vonjunk, hogy az összes sémi faj nem egyéb mint »algelagerte Ara-
ber« ? Hiszen Sp. összes argumentátiója a középkori, islamutáni 
idők ethnographiai viszonyaiból van merítve. Az islam utáni időket 
jellemzi a sémiség absorptiója az arab nép javára. Syriában és Me-
sopotámiában az arab cultúr megsemmisíti a régi sémi népeknek 
assyr és nabatáus maradványait és tökéletesen arabizálja azokat. A 
sémi ethnographia itt éri el úgyszólván végpontját. Lehet-e ezen 
állapotokat mint a sémi ethnographia alapvetésének kiinduló pont
ját tekinteni? Másrészről bármennyire megfelelő is a Sprenger ál" 
tal felhozott ethnographiai tényállás annak, hogy Syriában Dél-
arabia, Mesopotamiában Középarabia telepítvényterülete volt, kény
telenek vagyunk hangsúlyozni, hogy a muhammedán történelem — 
és ezt mindenesetre tekintetbe kell venni, midőn Sprenger is mu
hammedán időből veszi ethnographiai adatait — egészen másra 
tanít. Középarab és délarab törzsek közti versenyhaí'cz, mint az 
islam első történeteiből ismeretes, kerssztülvonúl az egész'ommajad 
korszakon és pedig nemcsak magában az arab állam bölcsőjében, 
tudniillik az arab félszigeten, játszik előkelő szerepet, hanem Sy
riában és Mesopotamiában, később Középázsiában és Spanyolország
ban. A muhammedán trónvillongások és polgárháborúk mögött 
mindig az éjszaki és déli törzsek versengése lappang mint indító ok. 
Már ebből is láthatni, hogy még Középázsiában is találkozunk mind
kétféle arabssággal. Mindenütt a törzsgenealogiai traditióból köl
csönzött elnevezések által különböztetik meg egymást. Khorasán-
ban a déli arabok Azditáknak, az éjszakiak Temímitáknak nevez
tetnek, Syriában amazok Kelbiták, emezek Kaisiták neve alatt sze
repelnek. Daczára tehát annak, hogy egészben véve áll az, hogy a 
Kelbiták Abií Bekr és 'Omar alatt különösen Syriába vándoroltak, 
a Kaisiták pedig 'Irakot foglalták el, minda mellett mindkétféle 
arabssággal találkozunk vegyest mindkét provinciában, sőt a politi-
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